
E-mail para contato: izabelapalitot@hotmail.com IES: FESJF

Autor(es) DANIELA PALITOT DA SILVA; HELIA FLAVIA DE ALMEIDA NARDY; IZABELA PALITOT DA SILVA; MARCELLO FONSECA 
SALGADO FILHO

Palavra(s) Chave(s): Cirurgia cardíaca. Assistência de enfermagem. Pós-operatório. Intervenções de enfermagem. Diagnósticos de 

Titulo: A assistência de enfermagem em pacientes no período pós-operatório da cirurgia cardíaca

Curso: Enfermagem

Centro: Saúde

RESUMO

As doenças cardiovasculares são, desde início do século XX responsáveis pelas principais causas de morte e incapacidade do total de óbitos no 
mundo. O avanço terapêutico,  tanto clínico quanto cirúrgico para os problemas cardiovasculares melhoram a sobrevida de portadores dessas 
doenças. Em relação ao tratamento cirúrgico, é relevante atentar para o período pós-operatório. Este inicia-se no pós-anestésico, chamado de 
pós-operatório imediato. O pós-operatório tardio leva todo o tempo até a cicatrização e prevenção das complicações, podendo durar até meses 
apos submissão ao procedimento cirúrgico. Este estudo tem como objetivo identificar a representação do trabalho do enfermeiro na assistência 
prestada a pacientes no período pós-operatório de cirurgia cardíaca.  Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica tendo como fonte de 
pesquisa as bases de dados virtuais e impressos, realizada no período de fevereiro a maio de 2013 como requisito para graduação em 
Enfermagem. Foi observado a unanimidade dos autores em ressaltar que a assistência de enfermagem como facilitador para a completa 
reabilitação dos pacientes em pós-operatório. Assim, a partir deste estudo, foi identificada a relevância da atuação do profissional enfermeiro 
durante assistência ao indivíduo submetido à cirurgia cardíaca. Este profissional, atuando na unidade de Terapia Intensiva, setor para o qual estes 
pacientes são destinados, deve desempenhar uma atuação voltada para a melhoria da qualidade da assistência prestada e também deve buscar 
métodos que possibilitem maior satisfação e empenho da sua equipe. Durante a assistência direta ao paciente, faz-se necessário utilização da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem para melhor gerência dos cuidados implementados e avaliação.  Alguns diagnósticos de 
enfermagem são características em comum aos pacientes submetidos a cirurgia cardíaca e merecem atenção especial da equipe, tanto de 
enfermagem quanto multiprofissional. A atuação do profissional enfermeiro é essencial tornando-se protagonista do cuidado nesta fase de pós-
operatório, concentrando as atividades nas intervenções que objetivam prevenir futuras complicações. O risco é iminente e suas prevenções alem 
de aumentar a sobrevida, influencia diretamente na redução de gastos e otimização de leitos hospitalares.
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