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Diagnósticos de enfermagem em cirurgia cardíaca valvar

Nursing diagnoses in the cardiac valve surgery

Useia Divana Paehêco C'Hvalho 1

Thelma Leite de Araújo 2
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RESUMO O estudo jõi realizado no Hospitai Univenitán"o de São Luís/MA

COIJI o objetivo de ideutificar os diagnósticos de nifermagem, sua frequência e

significância estatística em 23 paciemes no per/odo perioperatório de cirnrgia

cardíaca vah'l1r. O inrtrumento de co/ettl de dados jõi baseado em modelo

conrtruído e validado por Ca/deano, Hossi (2000), ftndamentado no modelo

conceituai de W'anda Horta. Uti/izou~se o reste estatístico tÚ McNemllr e

o binomial Ideutijicou-se 34 categorias diagnósricas e 633 diagnósticos de

enfermagem. Houve predominância nas necessidades psicobio/ógicas. O estudo

contribuiu pttra a implantO(flO da SistemottulçflO da Assistincio de EnJermogem

do Hospiral Universilário.

PAI.AVRAS~CHAVE: Diagnóstico de Enfirmagem; Cirurgia Torácica;

Cuidados de Enfirmagem.

ABSTRACT lhe muiy wns conducted tll Stío Luís Ulliverrity Hospital,

in Maranhão, with lhe purpose of identiJYing rhe nursing diagnoses,

rluir freqttency, nud rI)e stntisrical sig"ificflllce i1l 23 pOliems, during

lhe periOperlllive period of t/U! cardiac valve sttrgery. lhe dala col/ecliou

instrumenl was ba.ud on a model built and authenticated by Caldeano, IWssi

(2000), wiTh regardr to riu dejinitwn model ofW'lwda Horta. lhe statistícal

McNemnr les' alld ,he binomial olle were used. lhirry-fimr diagnoslic

categories alld 633 Ilttrrillg diagnoses were identifieá lhere was dominance

ill t!)e psychobiologic needs. lhe swdy conrribttted lO lhe deploymenr of the

University Hospital Nuning AidSystematization.

KEY\'VORDS: Nttrsing DíaglwsÍJ; lhoracic Sttrgery; Nttrsing Care.
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INTRODUÇÁO

As doenças Clrdiovasculares sempre fomm as que

apresentamm as mais altas taxas de mOITalidade em

todo o mundo, principalmente nos grandes centros ur~

banos, levando a diversos estudos que busClm reverter

o quadro.

A Clrdioparia coronanana representa, hoje, a

principal Clusa de mortalidade. Em terceiro lugar, en~

ue as etiologias CirdíaCls mais comuns, têm~se as val~

vulopatias, q ue são conhecidas, pela cronicidade, como

'câncer do comção'. merecendo destaque pela ocorrên

cia crescente na população (JULIAN; COWAN. 2000). AJ:.

valvas ClrdíaCls são disposirivos de mecanismo coorde~

nado e complexo que têm por função manter o fluxo

de sangue dos átrios pam os vemrículos e destes para os

grandes vasos, evitando o seu refluxo. Uma falha nes

se mecanismo resulta em mau funcionamento valvar,

ocasionando estenose (estreitamento) ou insuficiência

(regurgitação) .

O objetivo da cirurgia cardíaCl é corrigir ou dimj~

nuir a anormalidade mecâniCl, consistindo na correção

da valva ClrdíaCl ou substituição por uma prótese. A

substituição da valva ClrdíaCl pela abordagem cirúrgica

tradicional constitui. :linda. :l principal indiClção par:l

correção de todo tipo de lesão orovalvar.

Para uma assistência de enfermagem com qua~

lidade e responsabilidade, a equipe multi profissional

deve agir com profundidade cientÍfica e habilidade

técniCi. DestaClOlos nessa equipe o papel da enfer~

meim que é de fundamental importância, f.1.Zendo-se

presellle desde a visita pré~opemtória até o plalleja~

mento de atividades aos períodos tmnsoperatório e

pós-operatÓrio Clrdíacos, no estabelecimento de inter~

venções específicas para os determinantes das respostas

dos pacientes às situações apresentadas.

.'iIlliJ, "" lkIMu. Rin de J""o"'" ~. 3~. n. 117. I' 717·71~. nud&•. 10 II)

A base do pensamento crítico é O Processo de

Enfermagem, que consiste na apliClção do métroo

científico ao trabalho. como forma de uriliz.'U' os co

nhecimentos de uma ciência em sua pcltiCl, mostran

do caminhos paf:l. se atingir determinados objetivos.

Todas as profissões desenvolveram seus métodos cien~

tíficos de trabalho. e o da ciência Enfermagem é o

Processo de Enfermagem (SILVA, 2001).

No Hospital Universidrio Unidade Presidente

Outra. da Universidade Federal do Mar:l.l1hão, o Pro

cesso de Enferlll;lgem não está implanr;ldo,;l assistência

de enfermagem não segue as etapas do método cientí

fico. e como não se determina o foco da assistência de

enfermagem. a erapa do 'diagnóstiCO de enferm:lgem'

só é executada sob óptiCl de estudo quando o paciente

está sendo acompanh;ldo por alunos principalmente de

pós~graduação e por residemes de enfermagem. Com

o processo de enfermagem não implantado em todas

as suas etapas, não se percebe critérios de organização

e estruturação, deixando--nos insarisfeitas com os resul

t:ldos apresentados.

Acredita~se oportuno conuibuir para a consuu~

ção do cuidado de enfermagem dos pacientes que se

rão submetidos à cirurgia ClrdiaCl valvar, procurando

responder aos seguintes questionamentos: Quais situ

açócs de enfermagem presentes no período periopera~

tório cardíaco valvar? Em quais situações específicas

devem estar centf:1das as atividades das enfermeiras?

Quais protocolos deveriam ser elaborados para atender

as necessidades específicas dos pacientes atendidos?

Pam a qualidade do serviço de Cirurgi:r GrdíaCi

é fundamenral que os pacientes por ocasião e ;lpÓS a

cirurgia disponham de acompanhamento consciente

e competente de toda a equipe de saúde. Uma assis

tência sistematizada é indispensável p:rra a prática.

pois oferece um cuid.1do planejado pam o paciente,

vis:rndo a S:ltisf.1ção de su:rs necessid.1des. Acredita~se



que a1c:lOç:mdo maior compreensão sobre a problemd~

tica que permeia as condições do paciente, no período

perioper:ltório de cirurgia cardíaca valvar, sejam esta

belecidas estratégias mais apropriadas de assistência.

OBJETNOS

o objerivo geral deste estudo foi elaborar os

diagnósticos dc cnfermagem apresentados, por pa~

cientes adultos, durante o período perioperatório de

cirurgia cardíaca valvar, considerados como Padrões

Mínimos de Enfermagem.

Os objetivos específicos foram: identificar as ca~

racterísticas definidoras e os fatores relacionados dos

diagnósticos elaborados; descrever os diagnósticos de

enfermagem significantes e verificar as necessidades

básicas alteradas no período perioperatório.

MATERIAL E MÉTODO

Adotou~se o modelo de pesquisa exploratório~

descritiva, o referencial te6rico~mctodológico utilizado

foi o de Wanda Horta (J 979) associ:ldo à Taxonomia

Diagnóstica da Nonh American Nursing Diagnostic

Associarion (NANDA, 2002).

O estudo foi realizado no Serviço de Cirurgia

Cardíaca do Hospital Universitário Presidente Outra,

entre os meses de março a junho de 2002. A coleta

de dados teve início tão logo se obteve a autorização

da Direroria do Hospital, Divisão de Enfermagem e

parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa. A

população foi constiruída por pacientes adulros, cons

cientes, de ambos os sexos e que foram admitidos ao

pré~operarório,com um espaço de, no mínimo, de 12

horas, submetidos à cirurgia cardiaca pela primeira ve:z.

e que aceitaram participar da pesquisa. Os critérios

de exclusão visaram uniformizar a amosrra e conse~

guir um quadro diagnóstiCO mais gcncralizável. Foram

cxcluídos, desta forma, crianças, por acreditar que

apresentariam formas diferenciadas de encarar saúde~

doença e de enfrenrarem siruações de estresse. Da mes

ma forma, era possível enconrrar situações peculiares

de cuidado com pacientes com transrornos cerebrais.

aqueles quc já tivessem cxperiência anterior de uma

cirurgia cardiaca e crianças. A amostra foi representada

por 23 pacientes.

O instrumento de coleta de dados foi baseado

em modelo construído e validado por Galdeano; Rossi

(2000). Na conSlruçáo e validaçáo desse instrumento

de coleta de dados, para o período perioperatório de

cirurgia cardíaca, as auroras fundamentaram-se no

modelo conceituai de Wanda Horta (Necessidades

Humanas Básicas), além disso. buscaram na litera

tura pertinente as situações de enfermagem relativas

ao período perioperatório que caracterizariam os

diagnósticos de enfermagem. Após a collSrruçáo do

instrumento, sua validaçáo de conteúdo e aparên

cia foi feira por cinco enfermeiras periras que con

sideraram o mesmo adequado para a formulação dos

diagnósticOS de enfermagem, com dados ou questões

suficientes para identificar alterações nas necessidades

básicas.

A fase pré-operatória aconteceu na enfermaria,

através de entrevisra, exame físico e consulta ao pron~

ruário. Na &se transoperatória, coletaranHe dados

de prontuário. Acredita~se que. a1cançando~se maior

compreensão sobre a problemática que permeia as

condições do paciente. no período perioperatório de

cirurgia cardíaca valvar. sejam estabelcódas estratégias

mais apropriadas de assistência.
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TABELA 1 ~ futatística descritiv:t dos diagnósticos e

categorias idendficadas no período perioperat6rio.

S50 Luís, 2002.

[ase pós~oper:llória foram formuladas, no conjumo das

fases pré, [rans e pós-operatória .:yí categorias diagnós

ticas. Na fase pré-operatória, houve 22 categorias dife

rentes; na transoperatória. 13; e na pós-opermória. 16

categorias. Obtiver:tm-se as médias de 5.4 diagn6sticos

de enfermagem por paciente na fase pré-operat6ria,

10.7 diagnósticos na [ase transoperatória e 11.4 na

fase pós-oper:Hória (Tabela 1).

C..omparou~se o aumento da média de diagnós

ticos entre as f.1Ses perioper:nórias ao trabalho rea~

lizado por Fomes (2001), que, em estudo sobre os

diagnóslicos de enfermagem em fissuras labiapalatais.

observou uma mudança na variação de média de 4.7

diagnósticos por paciente na [ase pré~operatória a 6.7

diagnósticos n:J. fase pós~opcratória, indicando UI11

aumento da demanda de necessidades de cuidados de

enfermagem, na última fase, sugerindo maior atenção

de enfermagem.

Observou-se que, das 34 categorias diagnósticas,

as que obtiveram maior frequência foram: Integrida~

de tissular prejudicada com 53 diagnósticos, seguida

de Ventilação espontânea prejudicada, Eliminação

urinária prejudicada, Risco para aspiração, Risco para

infecç50, Risco para queda, Risco para trauma e Mobi

lidade fIsica prejudicad1. tOd1S com 46 diagnósticos

(Tabeb 2) .

SI

633

275

Tow

16

I~.

262

I L.4

13

24S

Fase opent6ria

10.7

Trans

22

;.4

I>~

126

Diagn6sdcos

Variáveis

Tool de cuq;orias

Tool

A somatória entre as três [ases operatórias apre

sentou 633 diagnósticos, sendo identificados: 126

diagnósticos na f.1se pré, 245 na f.1se trans e 262 na

N:l fase pós~opel.ltória, avaliou~se o paciente a

cada hora, perfazendo seis horas iniciais. Realizou-se

um resumo criterioso dos conteúdos de cada ins

trumento, elaborando~se uma [:J.bela onde deveriam

ser regis[fadas as características definidoras, os fato~

res relacionados e os diagnósricos de enfermagem.

Buscando aumemar o critério de validade optou-se

por submeter os 23 instrumentos de colem de da

dos à apreciação de outros dois enfermeiros desig~

nados como juízes, além da orienmdora e da pró~

pri:t pcsqllis.1dora, em um total de qlla[fO juízes que

formularam separadamente os diagnósticos. foram

consideradas as experiências profissionais na área em

questão. bem como o envolvimento com temas rela~

cionados ao diagnóstico de enfermagem, tendo como

base o sistema de classificação de Pentas (FEHRING,

1994).

AI> categotias diagnósricas foram analisadas, em

números absolutos e percentuais, segundo o período

perioperatório. Para testar a significincia estatÍstica

foi rC:lli~do o lesle n50 paramé[fico de McNemar, e

foram estabelecidos como estaristicamenre significan~

tes os diagnósticos cujos valores de p [assem menores

que 0,05. Entretanto, para aqueles diagnósticOS com

resultado muiro aproximado de p menor que 0,05

houve a necessidade de confirmar as afirmações do

teste de McNemar com o teste estatístico denominado

de binomial, identificando-se também valores de p

(MOROCO; BISPO, 2000).

RESULTADOS
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TABELA 2 - Prequéncia das cnegorias diagnóstiCls para os 23 pacientes segundo o período perioperatório de

cirurgia ClrdiaCl valvar agrupados ent Padrões de acordo com a Taxonomia n da NANDA (n=23). São Luís, 2003

Diagn65lioos

TraIlli

n ~ 23 11.13 n.23

23

23

23

23

07Inregric6de ti~~ular prejudicada

Vcmilação c<ponfinca prcjudicada -
Eliminação urin.iria prejudiC3c6 - 23 23

Ri~ para a~pü:l.çáo - 23 23

Ri~ para infc:c.çlo - 23 23

Risco para trauma - 23 23

Ri"CO para quec6 - 23 23

Ri5ÇO para volwne de liquidoJ deficiffltes - 22 22

Risco para tcmperatura wrporal dc~cqui1ibrac6 - l7 17

Dt'bito C3rdíaco diminuído - IS 18

Hiporermia - 06 06

Padr5:o respirat6rio inefiçaz 11 - -
Dentição prcjudicada 06 - -
C.on.«ipação 04 - -
DesobJ(ruç5:o inefiçaz de vias a~reas - - 04

Nurriçáo cbcquilibrada: mcnrn do qnc ...' ncccssidadcs c.orporai~ 03 - -
Volume de liquido:< a=%i,'O 01 01 01

Ri"CO para illcomin~ncia urinária de impulso 02 - -

Prouç5:o inefiçaz 01 - -
PerfuJ~o rinu1ar periférica inefiçaz 01 - 02

PerfU5~o ussular renal inefiçaz 01 - -

Mobilidade 6~ica prcjudicada - 23 23

Padrio dr sono perturbado 18 - -

lmolrrillcia a atividadr 09 - -
Medo 14 - -
Do, 02 - 08
Ansicdade 07 - -
Conhecimcnto deficiente 19 - I -

Di5função sallal 11 - I -

Baixa auwesrima simaciotl..:t! 03 - -
Percc:pçio sensorial auditiva penurbac6 02 - -
Percc:pçáo <Ctlsorial vi~ual perturbada 01 - -
Adaptação prejudicada 02 - I -

C.omuniC3ç:l.o verbal prejudiC3da 01

Total 126 245 262

,<;"úJ, , .. IkIMu, Rjn dr Jonwn. ". 3~. n. 117. l' 7 17·71$. nuudr•. llll O
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" Di"i"6u1co do onrmnog<m com d,r<1<:1lÇl <IlV'lficlJlt<

'''''''''' rJ1h:>r.l.Çlt> 1'''''1'';''

TABELA 3 ~ Categorias diagnósticas com os

respectivos v:l.lores de p obtidos pelo teste de McNemar,

São Luís. 2002.

0,0002

00000

Valores de p McNemar

Imegrida<k d~mlar prejudicada"

VenrilaÇio e"polltillea prejudicada"

Diagfl6sticos

,
E1imillaÇio urin:íria preiudicr.da" 0,0000

Ri'iCO para :J.~piraÇio" 0,0000

Ri=, para infecçáo" 0,0000

Ri'iCO para trauma' 0,0000

Ri=, para queda' 0,0000

Ri'iCO p:J.ra volume de líquidos 0,0000

deficiaHes"

Ri'iCO p:J.ra temperatura corporal 0,0001

dc:..equilihr:J.da •

Déhim cardí.:J.co diminuído" 0,0001

Hiporermia" 0,0412

P:l.dr~o respiratório ineficaz' 0,0026

Dellfiç~o prejudicr.da' 0,023

C.llmripaÇio 0,1336

Desobstruç2o ineficaz de vi:Ll :ltereas 0,1336

NutriÇio de:<c:quililmd:J.: menos do 0,2482

que:J.s ne~.idades corporai~

Volume de líquidos ao:ssim 0,5000

Ri'iCO para incollrilléncÍ:J. urin:íria 0,4795

de impuL.o

Prot~áo ineficaz 1,0000

Perfusao tissular periférica ineficaz 0,3750

Perfuslio tissuIar r=a.I ineficaz 1,0000

Mohilid:J.<k R'ica prejudicada' 0,0000

Pad~o de ~ono perrurhado" 0,0001

Inmlecincia!l. :J.tividade" 0,0077

Medo" 0,0005

Do< 0,4795

All~iedade" 0,0233

Conhecimento deficiente" 0,0000

Disfunçáo sexual" 0,0026

B:lill:l. :lmoesr;llla siruacion.al I 0,2482

Percepção semorial :J.udit'iva 0,4795

perrurbada

Percepção ~ell!'Orial visual perwrharla 1,0000

AdapraÇio prejudicr.da 0,4795

C.llmunicaÇio verh:J.1 prejudicada 1,000

FOldm estabelecidos como est:uisticamente signi~

hcantes os diagnósticos cujos valores de p fossem me~

nores que 0,05. Fomm eles: Integridade tissular preju.

dicada. Ventilação espontânea prejudicada. Eliminação

urin~ria prejudicada, Risco par:t aspir:lção, Risco par:l

infecção, Risco para tmuma, Risco par:t qued1, Risco

para volume de líquido deficiente, Risco para lem~

pemtura corporal desequilibmda, Débito cardíaco

diminuído. Hipotermia, Padrão respiratório ineficaz,

Mobilidade física prejudicada, Dentição prejudicada,

Padrão de sono pcnurbado, Imoleclncia à ativid1de,

Medo. Ansiedade, Conhecimento deficiente e Disfun~

ção sexual (Tabela 3).

Os diagnósticos lntegrid.1de tissular prejudicada.

Ventilaç:io espontânea prejudicada, Mobilidade física

prejudicada, Eliminação urin~ria prejudicad.1, Risco

para uauma e queda e Risco pam aspimç:io estiveram

presentes em todos os 23 pacientes 000%), nas fases

[raos e pós-opemtórias.

O diagnóstiCO Integridade tissular prejudicada

represema uma situação que sempre ocorre em pa~

ciemes submetidos a qualquer cirurgia cardíaca, enue~

[anto. para a cirurgia cardíaca as características defi

nidoms encontmdas foram: tecido lesado em região

wracoabdominal. infmclavicular direita e esquerda,

membro superior esquerdo e direito.

A disfunção respir:Hória eslá preseme em lodos

os paciemes submetidos à cirurgia cardíaca valvar por

estarem em coma anestésico com ventilação meci

nica. A característica que definiu este diagnóstico

foi, pal':l. todos nas fases tr:l.ns e p6s~oper:l.tórias, a via

aérea artificial com tubo orolraqueal, independente

do período de extubaç:io. No grupo em estudo, ape~

nas ti (quauo) pacientes fomm extubados antes da

6a hora.

Muitos s:io os f:l.tores de risco p:J.1'3 desenvolvi~

menta de infecções. entre eles: imernaç:io prolonW!da.

.'iIlliJ, "" lkIMu. Rin de J""o"'" ~. 3~. n. 117. I' 717·71~. nud&•. 10 II)



entubaç:1o orotraqueal, reoperaçio, sangramellro, tem~

po e técnica cirúrgica (FACfoRE, 2002; DIEPENBROCK,

2005).

Neste estudo. o ('nor de risco de infecção iden~

tificado na fase pré-operatória foi a presença de dis~

positivo venoso superficial em 7 (30,45) pacientes.

emrelamo, nas fases lrans e pós~operatória foram a

presença de tubo ororraqueal, esternoromia, disposi

tivo venoso superficial e profundo. cateter de pressão

arterial, fio de marca-passo, sondas, drenas e hemo~

globina diminuída. Quase IOdos os pacientes d:t pcs~

quisa (95,5%) nas fases trans e pós~operatórias apre

sentaram esse diagnóstico, considerando a presença de

drenas com perd:} s:J.nguínea e de sonda vesical. Até

as qu:nro primeiras horas de pós~operatório.a.dmite~se

uma drenagem de 2ml/kglh. sendo que, acima deste

valor. a etiologia deve ser identificada para que sejam

tomadas as devidas providências.

Volpa.to (2001) lembra que Taylor; Lilis; l..emone

identificaram diagnósticos de enfermagem ilHer-rda~

cion:ldos :10 di:lgnóstico Mobilid1de física prejudiClda,

prevalecendo entre eles: Constipação, Dor, Excesso

de volume de líquidos, Risco pa.ra infecção e tfa.uma.,

Integridade da pele prejudicada, Distúrbio no pa.drão

de sono, Padráo respiratório ineficaz.

O diagnóstico Eliminaç:'ío urinária prejudicada

apresentou como característica definidora a presença

de incominência urinária, relacionada ao dano sensó~

rio-moror. A presença de sonda vesical de demora. nas

fases trans e pós-operatória justifica-se pela necessidade

de identificar o volume urinário, em intervalo regular

de tempo, constituindo fator fundamental para con~

trole de balanço hídrico e avaliaç:io de perfus:io leci~

dual. Ad.müe-se como débito urinário a eliminação de

lmllkg/h, sendo manobras terapêuticas direcionada.s

nesse sentido a. infusão de volume ou diuréticos e ino~

trópicos e vasodil:lta.dores (AUlER; HUEB, 2002).

A síndrome de baixo débito cardíaco lllanifesla~

se c1inicameme por causas múltiplas resultantes da

pré-carga e pós-ca.rga, conuatilida.de cardía.ca e fre

quência cardíaca aherad1 (GUN: PIE.GAS, 2001). Essa

categoria diagnóstica foi identificada em 65.2% dos

pacientes na fase trallSoperatória e em 78,3% n:l fase

pós-operatória. Foram identificadas como caraclerís~

ticas definidoras nessas fases: hipotensáo, hipertensão,

a.rritmias, estertores e perfusão periférica diminuída.,

rebcion:lda a uma. pré e pós-carga. a.lterada..

Para RUSCHEL er ai, (1995), a cirurgia ClrdíaCl

é um acomecimellto significativo na vida da.s pes~

soas, pois, sendo um procedimento complexo e não

fisiológico. tanto pode preservar a vida, como pode

extingui~la.. No grupo de pacientes estudado mais da.

metade. 60,9%, afirmou estar com medo, principal~

mente da. mane e da cirurgia (42,85). Os fuores rela~

ciona.dos em todos os pacientes referem-se iI sepa.ra.ção

do sistema. de a.poio e iI fa.1ra de fa.milia.ridade com a

experiência.

O diagnóstico Conhecimento deficiente foi in~

dicado na fase pre-operalória para 82,6% paciellles.

A deficiência de informação foi referente ao conhe

cimento sobre eventos relacionados com a cirurgia,

pós-opera.tório. doença e internação. A fa.lra de in

formação sobre o pós~opera.tório foi a. Clra.crefÍstiCa

definidora de maior frequência, apresentada por 17

(89,55) pacientes.

O diagnóstico de disfunção sexua.l esteve presente

enl 11 (47%) pacientes avaliados. No grupo estudado,

4 (36,6%) pacientes verbalizaram abstinência sexual e

7 (63.7%) afirmaram possuir a.tividade sexual, porém

com frequência diminuída, As queixas apresentadas

fora.m: cansa.ço, dispnéia., fadiga e taquicardia..

Volparo (2001) aponta. a. fa.ha. da ha.bilidade do

enfermeiro para. explora.r adequadamente o aSSuntO e

lembra uma cita.ç:'ío feita. por Garcia. (1993, p.39):
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se a sexualidade está inler~relacionada com

as necessidades humanas básicas, imagine a

gama de manifestações atraI/és das quais o seu

desequillbrio se evidenciam.

Dos 126 diagnósticos identificados na rnse pré

operatória, 63,5% cortesponderam a alterações das

necessidades psicobiológiCl.'l e 36,5% cortesponderam

a alterações das necessidades psicossociais. Nas f.1Ses

mmsoperatória e p6s~operarória dos 507 diagnósticos

identificados. todos corresponderam a alterações das

necessidades psicobiológicas. Observou-se que não

foram identificadas alterações nas necessidades psico

espirituais (T.1bela 4).

CONCLUSÃO

Foram formuladas em todo o período conside.

rado 34 cnegori:ls diagnósticas, aprescntando um rOtai

de 633 diagnósticos, dislribuídos em 126 diagnós~

licos na fase pré~operalória, 245 na fase trans e 262

na fase pós-operatória. Obtiveram-se as médias de 5.4

diagnósticos de enfermagem por paciente na fase pré.

operatória, 10.7 diagnósricos na fasc rransopcratória c

11,4 na fase pós~operalória.

Os diagnósticos considerados, esta list.ica mente,

significantes com valores de p < 0,05 pelo reste de

MeNemar e confirmados pelo teste binomial foram:

Imegrid1de rissular prcjudiCld1, Vemilaçío espontânea

prejudiCld.1, Eliminação urin:íria prejudicad1, Risco

para aspiraçío, Risco para infecção, Risco para trau~

ma, Risco para queda, Risco para volume de líquido

deficiente. Risco para temperatura corporal desequi.

librada, Débito cardíaco diminuído, Hipotermia,

Padrão respiratório ineficaz, Mobilidade física preju~

.'iIlliJ, "" lkIMu. Rin de1""0"'" ~. 3~. n. 117. I' 717·71~. nud&•. 10 II)

TABELA 4 ~ Distribuiçío das Necessidades B:ísiClS

Alleradas entre as fases operalórias. São Luís, 2002.

Fases operatórias

Necessidades B~icas Pre T= I~,

AJleradas
% % %

~icohjoI6gka~ 63,5 '00 100

P~iCO!j~ociai~ 36,5 00 00

~iCIX~piriruJ.i.~ 00 00 00

""",,,,: EJ:1h:>riçiln 1''''1.,;....

dicada, Dentição prejlldic:lda, Padrão de sono per~

turbado, Intolerância à ativid:lde, Medo, Ansiedade,

Conhccimento dcficiente e Oisfllnçáo sexual.

N:l fase pré~oper:ttória, 63,5% dos diagn6sticos

estaV:lm relacionados com as necessidades psicobio~

lógicas e 36,5% com as necessidades psicossoci:lis.

Dentre as necessidades psicobiol6gicas, dest:lcamos

as necessidades de Oxigenação e de Sono e repouso

e dentre as psicossociais, as necessidades de Segu

rança e de Ensino-aprendizagem. Nas fases lrans e

pós~oper:ttóri:t, rodos os 507 di:lgnósticos correspon~

deram às :llteraçõcs nas necessid:ldes psicobiológicas

e náo foi identificada alreraçáo nas neccssidades psi-
.. .

coespmmals.

Os diagnósticos de cnfermagem idcntificados

nestc estudo foram importantes para implamaçío da

Sistematização d:l Assistência de Enfermagem (SAE)

do HospiGlI Universicirio, especificameme na Uni~

dade Pós-operatória (DTI - Gírdio). O estudo con

tribui sob dois aspectos: o primeiro, pela confecçío

do impresso de evolução-prescrição de enfermagem

d:l unid:lde, constando de diagnósticos considerados

I~dróes Mínimos de Enfermagem. O segundo :lSpeelO

deu-se pela importância de nossos ach:ldos no que diz

respeito :la diagnóstico 'conhecimento deficientc' cn·

contrado na quase totalidade d1 população do estudo,

que permitiu a elaboração de um manual de cirurgia



c:mlíaCl para pacientes e familiares com o objetivo de

orientação e esclarecimento de dúvidas.

Acredita~seque a utilização da sisrem:ítiCl do pro~

cesso de Enfermagem contribui para que a verd1deim

postura profissional seja assumida e rdletida em ações

de enfermagem, por isso é inquestionável a necessidade

de desenvolver estudos que fortaleçam esse aspecto da

administf:l.ção do cuidado. Este estudo contribui, tam~

bem pam uma área de pesquisa prioritária na enferma~

gem: a do julgamento clínico, enquanto habilidade a

ser desenvolvida, praticada c/ou aperfeiçoada, contri~

huindo para atuaçio da enfermeira de forma planejada

e precisa no atendimento às necessidades dos pacientes,

objetiv:l.ndo maior qualidade da assistência presmda.
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