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RESUMO 

 

Souza PMBB. Protocolo de orientações de enfermagem para o paciente com insuficiência 

cardíaca à alta hospitalar [dissertação]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense; 2012. 

 

Introdução: trata-se de estudo que possui como objeto o planejamento da assistência de 

enfermagem do paciente com insuficiência cardíaca (IC) à alta hospitalar. Objetivos: 

descrever os cuidados de enfermagem, relatados pelos enfermeiros, aos pacientes com IC à 

alta hospitalar, analisar a forma como se dá o planejamento da assistência de enfermagem 

desde a admissão até a alta hospitalar do paciente com IC; e como produto, elaborar um 

protocolo de orientações de enfermagem para o paciente com IC, desde a admissão até a 

alta hospitalar. Utilizou-se os princípios de cuidados básicos de Nightingale e Henderson 

como referencial. Metodologia: estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado no 

período de Outubro de 2010 à Dezembro de 2012, num hospital universitário federal do 

Estado do Rio de Janeiro. Para a coleta de dados, foi realizada entrevista com os 

enfermeiros que prestam assistência aos pacientes hospitalizados com IC, pesquisa em 

prontuário destes pacientes e exame físico nos mesmos pela pesquisadora. Atendendo a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa sob nº de parecer 310/ 11. Na análise dos dados, foi utilizada a técnica de 

triangulação dos dados conforme Minayo. Para analisar as respostas dos enfermeiros, 

utilizado o método de análise de conteúdo segundo Bardin, sendo delimitadas duas 

categorias: a arte de cuidar de enfermagem ao paciente hospitalizado com IC na alta 

hospitalar e as formas de atuar do enfermeiro no planejamento da alta hospitalar. 

Resultados: na arte de cuidar destacam-se os aspectos sobre terapia farmacológica dos 

pacientes de IC e os principais cuidados de enfermagem com a mesma, orientações sobre 

os sinais e sintomas de descompensação e reconhecimento da piora da doença, estímulo 

para sua autonomia e autocuidado e outros. Nas formas de atuar, destacam-se os aspectos 

relacionados à interdependência dos cuidados de enfermagem com a equipe 

multidisciplinar e orientações sobre o planejamento da assistência de enfermagem, 

importância dos registros e protocolos de enfermagem e outros.  Conclusão: o protocolo 

de orientações de enfermagem para o paciente com insuficiência cardíaca à alta hospitalar 

permitirá que o enfermeiro, através da educação à saúde contínua, forneça informações 

relevantes para estes pacientes, contribuindo para o planejamento da assistência de 

enfermagem de forma eficaz, visando mudanças no seu estilo de vida e principalmente, 

minimização de reinternações, tendo como base a autonomia e estímulo ao gerenciamento 

do próprio cuidado. Descritores: Cuidados de Enfermagem; Insuficiência Cardíaca; Alta 

do Paciente; Enfermagem.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Souza PMBB. Protocol of nursing guidelines for hospital discharge focused on heart 

failure patients [dissertation]. Rio de Janeiro: School of Nursing Aurora de Afonso Costa, 

Fluminense Federal University; 2012. 

 

Introduction: it is a study that has as its object the planning of nursing care of patients 

with heart failure (HF) at hospital discharge. Objectives: to describe nursing care, reported 

by nurses to patients with HF at hospital discharge; to analyze how the planning of nursing 

care is set from admission to discharge of the patient with HF; and as a product, to develop 

a protocol of nursing guidelines for these patients, from admission until discharge. The 

principles of basic care of Nightingale and Henderson were used as a reference. 

Methodology: this is a descriptive study in which we adopted a qualitative approach, 

conducted from October 2010 to December 2012, in a federal university hospital of the 

State of Rio de Janeiro. For data collection, it was carried out interviews with nurses who 

provide care to hospitalized patients with HF, as well as research of patient records and 

physical examination of these patients by the researcher. Given that the Resolution 196/96 

of the National Health Council was followed accordingly, it was approved by the Ethics 

and Research Committee under opinion No. 310/11. In data analysis, we used the 

technique of triangulation of data according to Minayo. To analyze the responses of nurses 

it was used the method of content analysis according to Bardin, in which two categories 

were defined: the art of nursing care to patients hospitalized with heart failure at hospital 

discharge and the procedures of nurses in hospital discharge planning. Results: in the art 

of nursing we highlight the aspects of the drug therapy of patients with HF and the main 

nursing care related to it, guidance on the signs and symptoms of decompensation and 

recognition of disease worsening and encouragement for their autonomy and self-care and 

others. In the ways of acting, we highlight the aspects of the interdependence of nursing 

care with the multidisciplinary team and guidance on the planning of nursing care, the 

importance of records and nursing protocols among others. Conclusion: the protocol of 

nursing guidelines for patients with heart failure at hospital discharge will enable nurses, 

through continuing education in health, to provide relevant information for these patients, 

contributing to the planning of nursing care effectively, aiming at changes in their lifestyle 

and most importantly, minimizing readmissions, based on the autonomy and 

encouragement of the management of their own care. Descriptors: Nursing Care, Heart 

Failure, Patient Discharge; Nursing. 
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CAPÍTULO I 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 

 

 

“ O cuidado significa desvelo, solicitude, diligência, 

zelo, atenção e se concretiza no contexto da vida 

em sociedade. Implica colocar-se no lugar do 

outro, geralmente em situações diversas, quer na dimensão 

pessoal, quer na social. Compreender o valor do cuidado de 

enfermagem requer uma concepção ética que contemple 

a vida como um bem valioso em si, começando 

pela valorização da própria vida para respeitar a do 

outro em sua complexidade, suas escolhas, inclusive a 

escolha da enfermagem como uma profissão.” 

Maria de Lourdes de Souza, 2005 
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I CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A motivação desta pesquisa está relacionada à minha trajetória profissional nos 

diversos cenários da prática assistencial de enfermagem, na qual pude constatar que as 

orientações das(os) enfermeiras(os) acerca da alta hospitalar aos pacientes com 

insuficiência cardíaca (IC) ainda eram precárias e havia a necessidade de ser prestada uma 

assistência mais eficaz e sistematizada no processo de alta hospitalar dos pacientes 

internados. 

A experiência profissional proveniente de quinze anos atuando como enfermeira em 

unidades de terapia intensiva, salas de trauma, clínicas médicas, entre outros, contribuiu 

para minha reflexão sobre a importância de se realizar uma assistência de qualidade aos 

pacientes hospitalizados, na qual a forma de atuar das enfermeiras representa o diferencial, 

tanto para identificar o prognóstico destes, como os diagnósticos de enfermagem e 

avaliação dos cuidados realizados. 

Atualmente, devido aos avanços tecnológicos e inúmeras inovações na área da 

saúde, o enfermeiro precisa fundamentar suas ações em princípios científicos e sistematizar 

a assistência de enfermagem a fim de legitimar conhecimentos, produzir evidências que 

subsidiem sua aplicação na prática assistencial, permitindo que esse profissional preconize 

intervenções mais adequadas ao cuidado específico.
1
  

Cabe ressaltar que a alta hospitalar constitui o momento pelo qual o cuidado ao 

paciente a priori internado, é transferido e deve receber cuidados contínuos no ambiente 

extra-hospitalar e/ ou a nível ambulatorial. Assim, torna-se necessária a avaliação criteriosa 

de seu estado clínico, evitando reinternações.  

Tendo em vista tais considerações, é indispensável o planejamento adequado da 

assistência de enfermagem ao paciente que se encontra em iminência de alta hospitalar, 

com a elaboração de um plano de cuidados de forma clara e objetiva que apresente as 

ações do enfermeiro e orientações que atendam às suas principais necessidades, assim 
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como também permitir aos cuidadores
1
 e familiares a continuidade no domicílio da 

terapêutica pré-estabelecida.  

Relacionado ao paciente com insuficiência cardíaca, as orientações no processo de 

alta hospitalar são fundamentais, uma vez que esta é uma síndrome complexa que 

apresenta alta prevalência, principalmente por pessoas com mais de 65 anos. É dito que 

aproximadamente 10% dos pacientes com IC evoluem para formas mais graves da doença, 

constando de pacientes que apesar do tratamento clínico implementado, continuam com 

evidências de progressão da doença, qualidade de vida inaceitável e alta taxa de 

mortalidade em um ano.
3
     

Na literatura é evidenciado que a IC torna-se cada vez mais um problema de saúde 

pública, onde sua prevalência atual varia de 1% a 2% da população em alguns países de 

primeiro mundo. Aproximadamente 23 milhões de pessoas no mundo têm IC e são 

diagnosticados cerca de 2 milhões de novos casos anualmente. É a síndrome que mais 

cresce nos Estados Unidos devido ao aumento da população idosa e a  elevação dos índices 

de sobrevida de pessoas que apresentam infarto agudo do miocárdio e hipertensão arterial
 

sistêmica.
4 

Já na Espanha 15 a 65% dos casos de reinternações de pacientes com IC ocorrem 

por mau cumprimento das medidas terapêuticas. Tal situação decorre em conseqüência de 

fatores tais como falta de conhecimento sobre a doença, falta de motivação e apoio de 

familiares, número elevado de medicamentos a serem administrados e o não controle sobre 

os mesmos, assim como déficit cognitivo e presença de depressão, devido aos efeitos 

limitantes da doença cardiovascular.
4
  

No Brasil a IC é a principal causa de internação no SUS após os 60 anos. 

Corresponde a 30% das internações relacionadas ao aparelho cardiovascular gerando custo 

anual de R$ 200 milhões.
5
 Desta forma, é imprescindível a orientação sobre o tratamento 

farmacológico e não-farmacológico da doença, que deve começar desde a admissão até a 

alta hospitalar. 

Por conseguinte o enfermeiro tem papel fundamental em todo esse processo, 

todavia, cuidados gerais e específicos que devem ocorrer durante a alta ainda merecem 

atenção, por necessidade de profissionais especializados ao manejo do paciente com 

                                                 
1
 Cuidador refere-se ao profissional de saúde que assume formalmente o exercício de uma profissão pelo qual 

optou livremente e teve formação acadêmica e profissional. Já cuidador informal é concebido pelo familiar 

ou amigo que cuida do doente quando este retorna ao seu contexto familiar após processo de hospitalização.
2
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insuficiência cardíaca uma vez que, após a alta, este necessitará de acompanhamento de 

uma equipe multidisciplinar para o atendimento em consulta ambulatorial.   

Cabe dizer, que o alto custo das internações tem ajudado a minimizar o tempo de 

internação do paciente, assim como o planejamento da alta hospitalar, como as principais 

preocupações para assegurar a continuidade do tratamento. Todavia, alguns estudos 

apontam que as reinternações ocorrem principalmente pelo desconhecimento do cliente e 

familiares acerca dos cuidados a serem efetivados no domicílio.
6
    

Tendo em vista tais considerações, como a alta precoce é atualmente incentivada 

pelos estabelecimentos de saúde a fim de minimizar os altos custos dos tratamentos, assim 

como para prevenir infecções, tende a recair sobre o próprio paciente, familiares ou 

cuidadores o compromisso da continuidade do tratamento.  

No intuito de contribuir com esta questão, a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

destaca que o planejamento da alta do paciente seja realizado imediatamente à internação, 

para permitir uma transferência segura deste para o seu domicílio minimizando possíveis 

dificuldades, reinternações, assim como o controle dos altos custos de uma internação 

prolongada e desnecessária.
7
 Entretanto a alta hospitalar necessita de planejamento com 

ênfase à multidisciplinaridade, em que o trabalho em equipe representará o diferencial na 

assistência ao paciente com IC. 

A fim de fundamentar a importância da elaboração deste estudo correlacionando-o 

à legislação vigente que norteia a saúde no Brasil, faz-se necessário comentar a Lei 

Orgânica da Saúde 8080, promulgada em 19 de Setembro de 1990. Vimos enfatizar que 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988 relacionado às Políticas Públicas de 

Saúde, é instituído o Sistema Único de Saúde (SUS), criado com intenção de organizar e 

gerir programas e serviços de saúde voltados para a população em geral, onde o conceito 

de saúde foi ampliado e vinculado às políticas sociais e econômicas vigentes.  

 Então conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080/ 90, no que tange ao SUS, das 

Disposições Gerais, no Art. 2º, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo 

o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O inciso I, dispõe 

ainda sobre o dever do Estado em garantir a saúde na: 

 

[...] reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem 

à redução de riscos de doenças e de outros agravos no estabelecimento de 
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condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
8:1

  

 

É de suma importância destacar nesta contextualização, aspecto inovador 

preconizado no âmbito do SUS no tocante a alteração recente da Lei 8.080/ 90, com a 

publicação da Lei 12. 401 de 28 de abril de 2011, referente a atuais perspectivas a respeito 

da assistência terapêutica e incorporação de novas tecnologias em saúde.
9 

Por conseguinte, o cuidado de enfermagem deve estar direcionado para a 

promoção, manutenção, restauração da saúde e prevenção de doenças em que as ações de 

enfermagem precisam estar voltadas para contribuir com pacientes e familiares na 

readaptação dos efeitos residuais dessas doenças e estímulo ao autocuidado, onde as 

medidas educativas, com o fornecimento de orientações adequadas, contribuirão para a 

garantia do conforto e bem-estar destes.
10

   

 

 

1.1- OBJETO DE ESTUDO 

 

Diante de tais considerações, esta pesquisa apresenta como objeto de estudo o 

planejamento da assistência de enfermagem do paciente com insuficiência cardíaca (IC) à 

alta hospitalar.  

 

 

1.2- QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 A partir das considerações supracitadas, as questões que nortearam este estudo, 

foram:    

 

1. Como são realizados os cuidados de enfermagem, pelos enfermeiros, para o 

planejamento da alta hospitalar do paciente com IC? 

 

2. Como deve ser o planejamento da assistência de enfermagem desde a admissão até 

a alta hospitalar do paciente com IC?  
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1.3- OBJETIVOS 

 

Com base em tais questionamentos, foi possível traçar os seguintes objetivos: 

 

 Descrever os cuidados de enfermagem relatados pelos enfermeiros aos pacientes 

com IC à alta hospitalar. 

 

 Analisar a forma como se dá o planejamento da assistência de enfermagem, desde a 

admissão até a alta hospitalar do paciente com IC. 

 

 

1.4- PRODUTO 

 

 Elaborar um protocolo de orientações de enfermagem para o paciente com IC, 

desde a admissão até a alta hospitalar, com intuito de contribuir para que o 

planejamento da assistência de enfermagem seja elaborado de forma mais eficaz e 

com maior qualidade para estes pacientes. 

 

 

1.5- JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Este estudo é importante porque a elaboração de um protocolo de assistência de 

enfermagem para o paciente com Insuficiência Cardíaca, irá minimizar as dúvidas e 

expectativas referentes ao tratamento farmacológico e não-farmacológico destes pacientes, 

a fim de estimular seu autocuidado, a adesão ao tratamento proposto, minimizar 

reinternações e os efeitos de descompensação da doença cardiovascular, contribuindo para 

melhora da qualidade de vida destes e de seus familiares. 

Podemos ressaltar ainda, que contribuirá para que os pacientes com IC recebam 

cuidados específicos pelos enfermeiros, pois apesar do tratamento realizado em clínicas 

especializadas, é demonstrado que alguns pacientes ainda apresentam quadro de 

descompensação física como edema, dispnéia e fadiga, assim como descompensação do 

humor, como ansiedade, medo e depressão, devido à cronicidade da doença cardíaca.
4 
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Relacionado às contribuições deste estudo para a assistência de enfermagem, 

destacamos que diante da elaboração de um protocolo de orientações de enfermagem para 

os pacientes com IC à alta hospitalar, poderemos assegurar a continuidade da qualidade 

assistencial prestada pela instituição para os pacientes e família, assim como fornecer aos 

enfermeiros a possibilidade de sistematizar e organizar a prática assistencial.  

No que tange as contribuições deste estudo para a pesquisa, o enfermeiro ao 

identificar questões e problemas de pesquisas provenientes da prática assistencial, está 

contribuindo para melhorar o cuidado ao paciente, onde o uso e a evolução de seus achados 

são essenciais e contribuem eficazmente para a profissão de enfermagem.
10

 

No plano do ensino, a assistência sistematizada prestada aos pacientes de IC 

possibilita que o enfermeiro docente desenvolva e aplique seus conhecimentos,
 

estimulando o aluno de enfermagem a refletir sobre a importância da relação de ajuda entre 

enfermeiro-paciente.
11-12

 Compreendemos que o aluno precisa ter o conhecimento que o 

cuidado emergiu com a própria vida, como instinto de proteção, manutenção e 

sobrevivência em que a percepção e preocupação do enfermeiro com o ambiente 

terapêutico, com o processo de ensino aprendizagem de qualidade, com o bem-estar 

preconizado ao cliente e família e equipe por ele liderada, representa o diferencial para a 

profissão como prática social. 

Além disso, o enfermeiro precisa aprimorar a construção do conhecimento na 

análise crítica da realidade, articulando a teoria com a prática assistencial, estimulando os 

futuros profissionais de enfermagem ao compromisso social para a transformação da 

realidade.
13
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CAPÍTULO II 

 

2.1- REFERENCIAL TEMÁTICO 

 

2.2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A enfermagem é uma arte progressiva, na qual ficar parada é retroceder.” 

 

Florence Nightingale, 1860 
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2.1- REFERENCIAL TEMÁTICO 

 

2.1.1- Sobre Cuidados de Enfermagem na IC e Alta Hospitalar 

 

 

Insuficiência cardíaca refere-se a uma síndrome complexa que atualmente apresenta 

prevalência por pessoas com mais de 65 anos, onde alguns sintomas apresentados são 

bastante debilitantes, tais como fadiga, falta de ar, dificuldades respiratórias e ansiedade, 

que irão interferir diretamente na qualidade de vida, hábitos nutricionais, tolerância aos 

exercícios e sexualidade dos pacientes com IC. 

Por conseguinte, os pacientes quando internados nas enfermarias de Cardiologia, 

geralmente são provenientes dos Setores de Emergência ou Unidade Coronariana, podendo 

apresentar quadro clínico compensado ou não.  Deste modo, ressaltamos que ainda 

necessitam de muita atenção da equipe multidisciplinar devido aos sinais de cronicidade da 

doença cardiovascular, que podem ocasionar instabilidade do quadro clínico referido.  

 

Na literatura é dito que a IC caracteriza-se por anormalidades da função ventricular 

esquerda e da regulação neuro-hormonal, em que níveis elevados de norepinefrina 

desempenham papel primário na progressão dessa disfunção e no prognóstico da 

insuficiência cardíaca, acompanhado de intolerância ao esforço, retenção hídrica e redução 

da expectativa de vida. Isso ocorre devido aos efeitos tóxicos diretos da norepinefrina no 

miocárdio, aumento do consumo de oxigênio e potencial para arritmias ventriculares.
14 

Podemos contribuir relatando que a insuficiência cardíaca ocorre devido à 

incapacidade do coração em ejetar sangue para as diversas partes do corpo adequadamente, 

sendo causada por deficiências estruturais e funcionais deste órgão em que os principais 

sintomas são a dispnéia e a fadiga. É resultante de várias alterações cardiovasculares, 

principalmente da hipertensão arterial crônica, doenças da artéria coronária, doenças 

valvulares (especialmente aórtica e mitral) e doença de chagas.
15

  

 

Conforme III Diretriz de Insuficiência Cardíaca Crônica da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia de 2009, a IC é uma síndrome clínica complexa de caráter sistêmico, definida 

como uma disfunção cardíaca que ocasiona inadequado suprimento sanguíneo para atender 

as necessidades metabólicas tissulares. As alterações hemodinâmicas comumente 



 

25 

 

encontradas na IC envolvem a resposta inadequada do débito cardíaco e elevação das 

pressões pulmonar e venosa sistêmica.
16

  

 

Na maioria das formas de IC, a redução do débito cardíaco é responsável pela 

inapropriada perfusão tecidual (IC com débito cardíaco reduzido). É observado que, de 

início, este comprometimento do débito cardíaco se manifesta durante o exercício, e com a 

progressão da doença ele diminui no esforço, até ser observado sua redução no repouso.
16 

 

Para o diagnóstico da IC é essencial obter uma história clínica completa de acordo 

com alguns Critérios de Framingham, procurando por dispnéia, tosse, nictúria, fadiga 

generalizada e edemas, principalmente em região de tornozelos. Dispnéia é o principal 

sintoma da insuficiência ventricular esquerda e comumente se apresenta com intensidade 

progressiva: dispnéia aos esforços, ortopnéia, dispnéia paroxística noturna, dispnéia de 

repouso e até edema agudo de pulmão. Fadiga e astenia são sintomas importantes também 

relacionados à diminuição da perfusão dos músculos esqueléticos. Sintomas urinários 

como nictúria, podem ocorrer em fases iniciais da insuficiência cardíaca. Sintomas 

gastrointestinais, como anorexia, náuseas, vômitos, plenitude pós-prandial, diarréia e dor 

abdominal difusa, são queixas frequentes.
17 

 

Estudo comenta que a insuficiência cardíaca crônica vem sendo categorizada com 

base na intensidade dos sintomas, em quatro classes propostas pela New York Heart 

Association (NYHA), conforme descrição no Quadro 1. Estas classes estratificam o grau 

de limitação imposta pela doença para as atividades cotidianas do indivíduo de caráter 

funcional, constando também de uma maneira de avaliar o nível de comprometimento 

orgânico e o prognóstico do paciente com insuficiência cardíaca.
17 

 

Então conforme Quadro 1, podemos observar que: 
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Classes 

 

Descrição de sintomas 

 

Prognóstico 

 

Grau I 

 

 

 

 

 

 

 

Grau II 

 

 

 

 

 

Grau III 

 

 

 

 

 

Grau IV 

 

A atividade física comum não causa fadiga indevida, 

dispnéia, palpitações nem dor torácica; 

Nenhuma congestão pulmonar ou hipotensão periférica; 

O paciente é considerado assintomático; 

Geralmente sem limitações das atividades de vida 

diárias (AVD). 

 

 

Discreta limitação nas AVD; 

O paciente não relata sintomas em repouso, mas a 

atividade física aumentada provocará os sintomas; 

Estertores basais e o sopro de B3 podem ser detectados. 

 

 

 Limitação acentuada nas AVD; 

O paciente se sente confortável em repouso, mas a 

atividade abaixo da comum causará os sintomas. 

 

 

 

Os sintomas de Insuficiência Cardíaca em repouso. 

 

Bom 

(taxa de 

sobrevida em 

01 ano de > 

95%) 

 

 

 

Bom 

(sobrevida em 

01 ano de 80% 

- 90%) 

 

 

Razoável 

(sobrevida em 

01 ano 55% - 

65%) 

 

 

Ruim 

(sobrevida em 

01 ano 5% a 

15%) 

 

Quadro 1. Classificação da IC conforme Critérios da New York Heart Association 
17-18
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Como complemento de avaliação diagnóstica e evolução clínica da IC durante a 

internação, são recomendados à realização de exames laboratoriais, como Hemograma 

Completo, Bioquímica, Prova de Função Renal, assim como Eletrocardiogramas, 

Radiografia de Tórax e Ecocardiograma Transtorácico e atualmente, como método 

específico para diagnóstico da IC, a dosagem do neuro-hormônio BNP (brain natriuretic 

peptide - peptídeo natriurético cerebral ou peptídeo natriurético do tipo B), por coleta de 05 

ml de amostra de sangue - 1mg/ ml de sangue, em tubo contendo EDTA potássio (EDTA - 

ethylene diamine tetraacetic acid ou ácido tetra-acético etilenediamina). 

 

Relacionado ao processo de cuidado que o enfermeiro deve aplicar na assistência 

aos seus pacientes, é ressaltado que este profissional precisa buscar o desenvolvimento de 

suas ações no embasamento técnico-científico, experiência, intuição e pensamento crítico e 

que a assistência de enfermagem prestada por este, deve preconizar cuidados integrais aos 

pacientes, a fim de possibilitar o retorno do equilíbrio biopsicossocial, espiritual e 

intelectual destes, constituindo um processo de evolução tanto para o ser que precisa de 

cuidados, como para o cuidador [família].
19 

Reforçando esta concepção é instruído que a IC se constitui num dos principais 

problemas de saúde pública no mundo inteiro apesar do avanço clínico e tecnológico nesta 

área nas últimas décadas, verificando-se alto índice de internações bem como o aumento de 

reinternações que têm sido atribuídas a não adesão ao tratamento farmacológico e às 

medidas não farmacológicas, em que o propósito do cuidado inclui estratégias de educação 

para subsidiar maior adesão ao tratamento e conseqüente bem-estar e qualidade de vida, 

possibilitando também a minimização das reinternações destes pacientes.
20

  

Desta forma, reforçamos que as orientações aos pacientes e familiares sobre o 

tratamento farmacológico e não-farmacológico da doença deve começar desde a admissão 

até a alta hospitalar, onde o enfermeiro tem, portanto, papel fundamental em todo esse 

processo, como já vem sendo discutido ao longo deste trabalho.  

 

Com base nesta contextualização, além das ações buscarem enfoque ao paciente 

hospitalizado, é também importante a contribuição da consulta de enfermagem, prevista na 

Resolução COFEN - Conselho Federal de Enfermagem 159 de 1993, visando ações 
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educativas, com objetivo de capacitar o paciente para a realização do autocuidado, a fim de 

garantir também a redução da frequência de hospitalizações dos pacientes em tratamento.
21

 

Por conseguinte, a abordagem de ações não farmacológicas no tratamento de 

pacientes com IC tem se mostrado bastante útil para o gerenciamento dos sintomas, 

redução do número de reinternações, melhora na qualidade de vida dos pacientes e a busca 

da adesão ao tratamento. Entre estas abordagens, é importante a orientação de dieta rica em 

nutrientes selecionados e com a ingesta habitual adequada de macro e micronutrientes, 

com a finalidade também de minimizar os efeitos do hiper-catabolismo característico desta 

afecção.
22

 

É ressaltado ainda que uma dieta com redução da ingestão de sódio e água é 

amplamente defendida no manejo da IC nas 24 horas, no intuito de minimizar o 

aparecimento de edemas e congestão pulmonar para estes pacientes. E para o tratamento da 

IC, a terapia farmacológica pode ser feita a base de betabloqueadores, inibidores da ECA - 

inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA), bloqueadores de receptores de 

angiotensina e antagonistas de receptor de aldosterona, digitálicos e diuréticos, conforme 

necessidades do paciente. Porém, também é dito que a quantidade adequada e necessária 

de sal (dieta hipossódica) ao dia poderá contribuir também para a ocorrência de 

desnutrição, pois além dos pacientes já apresentarem falta de apetite pelo uso dos 

digitálicos, ainda são submetidos a dietas pouco atrativas.
23

 

Então podemos destacar o tratamento farmacológico e não farmacológico 

otimizado na insuficiência cardíaca, objetivando tanto a diminuição das ocorrências de 

arritmias ventriculares, assim como a melhora do desempenho físico dos pacientes.  

Logo, como orientações gerais é importante a adesão ao tratamento 

medicamentoso, reconhecimento dos sinais e sintomas de descompensação, agravamento 

ou piora da IC, restrição hídrica de 1,0 a 1,5 litros/ dia, controle da alimentação e restrição 

de sal de 2 a 3gramas/ dia, controle do peso diário preferencialmente pela manhã, incentivo 

ao abandono do tabagismo, álcool e/ ou outras drogas lícitas ou ilícitas, em caso de 

consumo, não uso de medicamentos sem prévia orientação da equipe de saúde e prescrição 

médica, vacinação preventiva anti-influenza e pneumocócica, controle permanente dos 

sinais vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial) e diabetes mellitus.  

Tendo em vista tais considerações, reforçamos que se faz indispensável o 

planejamento adequado da assistência de enfermagem ao paciente que se encontra em 



 

29 

 

iminência de alta hospitalar com a elaboração de um plano de alta, com orientações 

descritas de forma clara e objetiva, que para o paciente de IC, visa principalmente seguir o 

tratamento adequadamente, garantir adesão à terapêutica pré-estabelecida, minimizar 

reinternações e complicações da doença cardiovascular. 

 

Por conseguinte, o fornecimento de informações é a intervenção básica no preparo 

da alta hospitalar dos pacientes e seus familiares, em que estes devem ser capacitados para 

identificar suas principais necessidades de informações, estimulando-os ao autocuidado. 

Entretanto a forma como as medidas educativas são realizadas e os recursos utilizados, 

representam o diferencial na apreensão do conteúdo ofertado aos pacientes e familiares, 

favorecendo melhores resultados na implementação dos cuidados necessários para o bem-

estar e alcance da qualidade e mudança no estilo de vida e esperados.
24

  

 

 

2.1.2- Considerações sobre o Planejamento dos Cuidados de Enfermagem aos 

Pacientes na Alta Hospitalar 

 

 

No intuito de buscar apropriação do estado da arte, assim como reforçar a 

importância desta pesquisa, além da busca da literatura através de livros de relevância 

científica, foi realizada uma revisão integrativa, no período de Dezembro de 2011 a 

Setembro de 2012, incluindo a análise de pesquisas/ publicações, objetivando visualizar 

contribuições para a melhora na prestação dos cuidados de enfermagem para a alta 

hospitalar dos pacientes hospitalizados. Cabe dizer que esta revisão integrativa foi 

realizada através do levantamento da literatura em base de dados online na BVS - 

Biblioteca Virtual em Saúde, nas bases: 

 

 Lilacs - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde;  

 MedLINE - Literatura Internacional em Ciências da Saúde; 

 ADOLEC - Adolescência Latino-Americana; 

 BDENF - Base de Dados de Enfermagem; 

 MedCARIB - Literatura do Caribe em Ciências da Saúde; 

 PAHO - Acervo da Biblioteca da Organização Pan-Americana da Saúde; 
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 WHOLIS - Sistema de Informação da Biblioteca da OMS - Organização 

Mundial de Saúde; 

 IBECS - Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde e 

 Portal de Evidências.  

 

Por conseguinte, a questão que norteou a busca dos artigos relacionou-se com: 

como deve ser o planejamento da assistência de enfermagem realizado pelos enfermeiros 

para a alta hospitalar dos pacientes? Então, o objetivo deste estudo foi descrever como 

deve ser o planejamento da assistência de enfermagem realizada pelos enfermeiros para a 

alta hospitalar dos pacientes. 

 

Para o levantamento dos artigos, utilizamos como descritores: alta do paciente, 

cuidados de enfermagem e enfermagem. Como estratégia de busca, os descritores foram 

utilizados com combinações de operadores booleanos AND e OR, sendo selecionado um  

total de 61 referências. 

 

Em Lilacs foram encontradas inicialmente 148 referências, sendo selecionados 56 

artigos após refinamentos e estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão para 

seleção destes. 

Em BDENF foram encontradas 45 referências, sendo selecionados destas, três 

artigos. Foram descartados os artigos que não estavam disponíveis na íntegra online e com 

repetição na base de dados LILACS. 

Em WHOLIS encontradas três referências, sendo selecionado um artigo, pois os 

demais não estavam disponíveis na íntegra online. 

Em Portal de Evidências, encontradas cinco referências e selecionado uma destas, 

pois 04 referências possuíam repetição na base de dados LILACS.    

 

Para coleta de dados para a formação do banco de dados e organização dos estudos 

selecionados, foi construído e preenchido um quadro que permitiu a obtenção de 

informações tais como: descritores utilizados, questões que nortearam a busca dos artigos, 

recorte temporal/ ano de publicação dos artigos, base de dados onde foram encontrados na 

íntegra online, fonte dos dados referentes às revistas de publicação, origem e formação dos 
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autores que participaram da elaboração dos estudos, local de realização destes, tipos de 

pesquisas e técnicas utilizadas para sua efetivação e características da amostra. 

 

Os critérios de inclusão para seleção da amostra foram: 

 

 Artigos sobre alta hospitalar, assistência de enfermagem e cuidados de 

enfermagem na alta; 

 Artigos em português, inglês e espanhol; 

 Artigos na íntegra online; 

 Artigos que evidenciaram contribuições para a área de enfermagem; 

 Artigos que não possuíam repetição na base de dados e 

 Recorte temporal de 2002 a 2012. 

 

Como critérios de exclusão foram descartados artigos: 

 

 Que não estavam disponíveis na íntegra online; 

 Que possuíam repetição na base de dados e  

 Que não evidenciaram contribuições para área da enfermagem. 

 

Como destaque nesta revisão integrativa, podemos ressaltar a participação efetiva 

dos enfermeiros na elaboração de estudos em conjunto com a equipe multidisciplinar, tais 

como psicólogos, nutricionistas, médicos e nutrólogos, farmacêuticos e pesquisadores do 

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, assim como sua 

importante atuação nas produções de artigos relacionados à temática em questão.  

 

Foi observado também um quantitativo muito reduzido de artigos relacionados à 

alta hospitalar propriamente dita, onde podemos relatar que estes estudos apresentaram 

maior enfoque nas doenças apresentadas pelos pacientes, do que no processo de alta 

hospitalar ou situação-problema destes. 
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Figura 1. Organograma para Revisão Integrativa a partir do Tema Alta Hospitalar. Niterói, 

2012. Fonte: Figura elaborada pela pesquisadora. 

 

 

 

 

 

Tema: alta hospitalar 

Base de dados de seleção de artigos: 

LILACS, BDENF, WHOLIS e Portal 

de Evidências 

Objetivo: descrever como deve ser o planejamento 

da assistência de enfermagem realizada pelos 

enfermeiros para a alta hospitalar dos pacientes. 

Questão norteadora: como deve ser o planejamento 

da assistência de enfermagem realizada pelos 

enfermeiros para a alta hospitalar dos pacientes?    

Descritores utilizados: alta do 

paciente, cuidados de enfermagem e 

enfermagem  

Base de dados pesquisadas: BVS em 

ADOLEC, BDENF, IBECS, LILACS, 

MedCARIB, MedLINE, PAHO, 

WHOLIS e Portal de Evidências 

Estratégia de busca: 

( “alta do paciente” ) [Descritor de assunto] AND 

( “cuidados de enfermagem” ) OR “ESPANHOL” OR 

“INGLÊS” OR “PORTUGUÊS” [IDIOMA] AND 

(enfermagem) OR “2002” OR “2003” OR “2004” OR 

“2005” OR “2006” OR “2007” OR “2008” OR “2009” 

OR “2010” OR “2011” OR “2012” [País, ano de 

publicação] 
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Figura 2. Organograma da Busca em Base de Dados para Revisão Integrativa. Niterói, 

2012. Fonte: Figura elaborada pela pesquisadora. 

 

 

 

 

 

Selecionado TOTAL de 61 referências. 

 

Critérios de Exclusão: 

 

- artigos que não estavam disponíveis na 

íntegra online; 

 

- artigos que possuíam repetição na base 

de dados e  

 

- artigos que não evidenciaram 

contribuições para área da enfermagem. 

 

 

 

WHOLIS: encontradas 03 referências e selecionada 01 

referência. Descartados artigos que não estavam na íntegra 

online. 

BDENF: encontradas 45 referências e selecionadas 03 

referências. Artigos descartados por não estar disponíveis 

na íntegra online e com repetição na base de dados 

LILACS. 

Portal de Evidências: encontrados 05 artigos e 

selecionado 01 artigo. Artigos descartados devido 

repetição na base de dados LILACS.  

Critérios de Inclusão: 

 

- artigos sobre alta hospitalar, 

assistência de enfermagem e cuidados 

de enfermagem na alta; 

- artigos em português, inglês e espanhol 

de 2002 até 2012; 

- artigos na íntegra online e 

- artigos que não possuíram repetição na 

base de dados. 

LILACS: encontrados 148 referências e selecionados 56 

artigos. Artigos descartados devido critérios de inclusão e 

exclusão. 
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Conforme a revisão integrativa é relatado que no hospital o médico é o responsável 

legal pela alta hospitalar dos pacientes, mas o enfermeiro tem papel fundamental neste 

planejamento por prestar assistência de forma integral ao mesmo, enquanto os demais 

membros da equipe de saúde vêm oferecer intervenções apenas episódicas. Contudo, é 

destacado que a alta deve ser planejada pela equipe multidisciplinar responsável pelo 

cuidado e sua implementação deve iniciar logo após o estabelecimento da terapêutica, ou 

seja, início da internação.
25

 

É consenso também que o planejamento da alta consta de uma ação complexa da 

assistência e deve fazer parte do Processo de Enfermagem, previsto na Resolução COFEN- 

Conselho Federal de Enfermagem 358 de 2009. Mas devido inúmeras atribuições e a gama 

de atividades que recaem sob a responsabilidade do enfermeiro esta não tem sido 

priorizada, pouco abordado junto aos estudantes de graduação em enfermagem e 

principalmente em pesquisas na área da saúde.
26

   

Cabe acrescentar que devido mudanças significativas no contexto do planejamento 

da alta do paciente pelas instituições de saúde nas últimas décadas, há recomendações para 

que o tempo de internação seja o menor possível, devido inúmeros motivos, tais como 

prevenir infecções hospitalares e diminuir o custo das internações. Assim, a equipe 

multidisciplinar deve preparar o paciente, estimulando seu autocuidado e/ ou orientando 

familiares ou cuidadores para o momento da alta hospitalar.
26

 

A bem da verdade a maioria das reinternações ocorrem pelo despreparo do cliente 

ou família sobre os cuidados a serem efetuados no domicílio, como autocuidado ineficaz, 

dificuldades na administração de medicamentos e problemas com alterações da auto-

imagem. Portanto, o processo de alta hospitalar exige planejamento apropriado conforme 

situação-problema de cada indivíduo e até de acordo com sua condição socioeconômica. 

Além disso, os enfermeiros também enfrentam dificuldades nesse processo, onde muitas 

vezes nem sempre têm conhecimento sobre a alta do paciente pelo médico responsável, ou, 

tomam conhecimento desta no momento em que o paciente está saindo do hospital. Assim, 

limita-se a confirmar as instruções fornecidas pelo médico e muitas vezes, somente a 

realizar anotações no prontuário relacionado ao horário de saída e condições em que o 

paciente está deixando o hospital.
27

  

Para assegurar a continuidade do cuidado no domicílio e evitar reinternações que 

contribuem significativamente para elevar as despesas do cuidado em saúde e que 
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proporcionam inúmeros desconfortos aos pacientes, é necessário que os cuidados prestados 

na alta hospitalar sejam efetuados de forma organizada e sistematizada para assegurar a 

qualidade da terapêutica pré-estabelecida. Fica constatado então, que o que é preconizado 

pela literatura a partir de evidências científicas para que o planejamento da alta hospitalar 

ocorra no momento em que o paciente é admitido na instituição, e desenvolvido durante 

todo período de internação, muitas vezes não acontece na prática clínica
 
cotidianamente.

28
  

Inserida nesta contextualização, a visão holística do enfermeiro sobre o cuidado ao 

paciente deve ser mantida na proposta de elaboração do plano de alta, principalmente 

relacionado ao incentivo ao autocuidado deste, sendo também recomendada à observação a 

respeito de comunicação mais eficaz entre profissionais e pacientes, orientações a respeito 

da patologia e a identificação de possíveis agravos, medicamentos utilizados, tipos de 

dieta, ambiente adequado no domicílio, atividades físicas que podem ser realizadas e sua 

espiritualidade.
29-31

 Deste modo o planejamento adequado deve compreender o ensino de 

técnicas e cuidados visando também diminuir o estresse familiar e identificar os recursos 

disponíveis para o cuidado no domicílio.
32

  

A educação continuada ao paciente e família com enfoque nas ações 

multidisciplinares é importante para a garantia de seu conforto e bem-estar. Contudo, vale 

ressaltar que, atualmente há uma falha no processo de comunicação entre as equipes, 

ocorrendo prejuízos entre o processo de planejamento e o momento da alta hospitalar.
33 

Sabe-se que um dos motivos de reinternações é a falta de preparo adequado do 

paciente e família para a alta hospitalar. Então, é indispensável que a assistência seja 

repensada de forma organizada, multidisciplinar e que contemple este preparo para 

minimizar as necessidades e expectativas dos pacientes e familiares, sobre o cuidado a ser 

realizado no contexto domiciliar.  

É dito que a distância entre o planejamento e o processo de alta hospitalar realizado 

de forma não sistematizada, influencia negativamente na qualidade da assistência prestada. 

O enfermeiro, portanto, tem papel fundamental na coordenação do planejamento da alta, 

com a finalidade de tornar o paciente independente para seu cuidado.        

Então o que deve ser preconizado é a sistematização e organização do processo de 

alta, em que a fragmentação na produção dos cuidados deve ser desencorajada. Por 

conseguinte, este processo na realidade, deve representar um conjunto de ações e 
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atividades executadas pela equipe multidisciplinar, a fim de chegar a um produto final que 

satisfaça as necessidades dos pacientes e familiares neste momento.
33

   

Deste modo, especificamente relacionado à atuação dos enfermeiros neste 

planejamento, é ressaltado que precisam ter conhecimento integral e abrangente dos 

pacientes. Saber reconhecer suas necessidades, capacidades, limitações e dificuldades, 

estimulando o autocuidado e sua participação ativa em conjunto com familiares, torna-se 

fundamental para a garantia da qualidade assistencial preconizada para o domicílio. 

As realizações de reuniões multidisciplinares e periódicas representam também 

uma das atividades sugeridas, com intuito do grupo poder traçar objetivos e elaborar 

mecanismos de adaptação ao plano de alta, com as devidas mudanças nas condições dos 

pacientes, troca de informações entre as equipes que o assiste direta e indiretamente, 

determinação de condutas conjuntas em prol do mesmo, assim como a otimização da 

assistência prestada.  

É dito na literatura que as dificuldades e escassez de recursos físicos, humanos, 

estruturais e materiais nos serviços de saúde podem contribuir de forma insatisfatória e 

desestimulante para o profissional e clientela no processo de alta hospitalar, mas há 

consenso que a criação de materiais didáticos bem elaborados, pode ajudar a dinamizar as 

atividades de educação em saúde, através do direcionamento das orientações que serão 

fornecidas ao paciente e família, auxiliando-os na compreensão dos conteúdos a serem 

apreendidos e contribuindo também para a socialização do conhecimento.
34

 

Relacionada à elaboração do plano de alta é orientado primeiro, que o enfermeiro 

avalie as habilidades do paciente para se autocuidar e o interesse da família em ajudá-lo, 

visto que a finalidade é torná-lo auto-suficiente para seu cuidado no domicílio ou com 

preparo adequado para ser cuidado pelos familiares. Deste modo, o profissional e o 

paciente precisam constantemente avaliar seu progresso no processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que as mudanças de comportamento do paciente constituem um 

importante fator para o sucesso de sua assistência em casa.
35

 

Quanto às orientações finais do plano de alta, o paciente deve recebê-las antes do 

horário previsto para sua saída do hospital, possibilitando mais um momento para avaliar 

sua compreensão quanto às informações recebidas, assim como possibilitar o 

esclarecimento de dúvidas e que tenha condições em compreendê-las.  
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É também destacado que as ações de enfermagem precisam ser realizadas ao longo 

da internação. No momento da alta não deve ser esquecido que o paciente está numa fase 

de restabelecimento e que deve ser permitido ao mesmo uma reflexão acerca de sua 

compreensão sobre os cuidados necessários no período pós-alta, a fim de que possa 

engajar-se adequadamente no planejamento da realização das ações necessárias para sua 

recuperação, manutenção e promoção da saúde, sempre com a ajuda do enfermeiro.
36 

Vale ressaltar também que, diante do longo processo de hospitalização, muitas 

vezes pode ocorrer um grande impacto quando o paciente retorna ao domicílio, 

encontrando uma família afetada em sua capacidade de desempenho, inclusive com sua 

condição de saúde prejudicada pelos reflexos dessa situação estressante. Sendo assim, uma 

atuação conjunta com paciente e família, visando oferecer um atendimento integrado deve 

ser preconizado, com cuidados que não apenas atenda ao aspecto biológico dos mesmos, 

mas também ao emocional, sociocultural, econômico e político, realizado sempre em 

parceria entre profissionais de saúde e famílias.
37

  

É importante comentar ainda, que a enfermagem venha aprofundar seus 

conhecimentos sobre a complexidade da situação-problema do paciente e de suas reais 

necessidades, capacidades, limitações e dificuldades, de forma a auxiliá-los a vivenciar 

esta experiência como elementos ativos do processo e não como meros expectadores das 

ações dos profissionais de saúde e de seus cuidadores.
38 

 

Portanto, o compromisso dos profissionais de saúde para com o paciente não se 

encerra simplesmente com a saída deste da unidade hospitalar, sendo necessário que os 

cuidados prestados a estes pacientes, a partir de ensinamentos realizados na unidade de 

internação, os mantenham saudáveis no domicílio. Logo é sugerido que as instituições de 

saúde revisem suas metodologias de educação em saúde e que, se possível, possam 

construí-las a partir de experiências em grupo.
39

   

 

É preconizado também que a visão holística do cuidado, a necessidade de prestação 

de serviços especializados e integrais aos pacientes sejam dispensados conforme 

complexidade de cuidados necessários, assim como garantido a qualificação do 

profissional e das equipes, sempre visando o bem-estar integral do paciente e assegurar que 
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a qualidade assistencial almejada e implementada na instituição, seja continuada para o 

ambiente extra-hospitalar.   

 

 

2.2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como referencial teórico e científico para este estudo, foram utilizados os conceitos 

de cuidados básicos e princípios de Florence Nightingale e de Virgínia Henderson, onde 

ambas as autoras concentraram seus princípios nos cuidados básicos preconizados para os 

pacientes e fundamentais à profissão de enfermagem. Ressaltamos que tanto os princípios 

de Florence Nightingale e os de Virgínia Henderson deram sustentabilidade para 

fundamentação teórica e científica para os resultados e análise dos dados desta pesquisa.  

Relacionados aos princípios de Florence, estes representam a essência para a 

construção da profissão de enfermagem, assim como representa as bases fundamentais para 

as ações do enfermeiro diante da prestação dos cuidados de enfermagem aos pacientes 

hospitalizados. E relacionado aos princípios de Henderson, esta autora fornece as bases 

fundamentais e elementos básicos dos cuidados para elaboração dos planos de cuidados de 

enfermagem para estes pacientes. 

 

 No intuito de compreendermos mais profundamente os princípios de cada autora, 

seguem comentários sobre os mesmos: 

 

2.2.1- Florence Nightingale (1820 - 1910)               

 

Florence Nightingale enumerou através de seus princípios, as tarefas que o 

enfermeiro deve realizar para atender aos indivíduos doentes. Consta na literatura que já 

deduzia que a limpeza, o ar fresco, os aspectos sanitários, o conforto e a socialização eram 

necessários para a melhora dos pacientes e que um ambiente saudável, era essencial para 

sua cura.
40

 

Destacou a importância da observação cuidadosa e precisa realizada pelas 

enfermeiras, assim como o registro e o relato das condições do doente de forma ordenada. 
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Em suas notas, explicou que as enfermeiras deveriam ser capazes de pensar criticamente 

sobre o cuidado do paciente e fazer o que era apropriado e necessário para ajudá-lo a se 

curar.
40 

 

Centrou seus escritos - no ser humano, ambiente, saúde e enfermagem. Evidenciou 

“o que é o que não é enfermagem”, mostrando a possibilidade e a necessidade de uma 

preparação formal e sistemática para a aquisição de conhecimentos, cujos fundamentos 

permitiriam manter o organismo em condições de não adoecer ou de se recuperar de 

doenças.  

 

Relacionado aos Princípios de Florence Nightingale, destacamos: 

- Conservar o ar ambiente; 

- Manter condições sanitárias das moradias; 

- Ruídos; 

- Alimentação e tipo de alimentos; 

- Cama e roupas de cama; 

- Iluminação; 

- Limpeza do ambiente;  

- Higiene pessoal; 

- Esperanças e conselhos; 

- Observação do doente.
41

  

 

Então, é destacado que a importância essencial por ela atribuída à capacidade da 

enfermeira na observação cuidadosa e precisa do paciente, assim como o relato das 

condições deste paciente com propriedade por esta profissional, vem conferir um novo 

caráter, científico e intelectual à enfermagem, a qual Florence considerava como arte.
41

    

 

Relacionado aos princípios de Virgínia Henderson, os quais foram centrados na 

elaboração dos planos de cuidados para os pacientes, de acordo com suas necessidades 

reais de cuidados, seguem algumas reflexões:     
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2.2.2- Virginia Henderson (1898 - 1996) 

              

Conforme a literatura, Virgínia Henderson foi uma educadora de enfermagem que 

em 1937, com colaboradores, criou um currículo básico de enfermagem para a National 

League for Nursing (Liga National para Enfermagem), no qual o ensino era “centralizado 

no paciente e organizado em torno dos problemas de enfermagem e não em diagnósticos 

médicos”.  

Os principais pressupostos desta autora é que os enfermeiros assistam aos pacientes 

até que eles possam cuidar-se novamente e que estes enfermeiros tenham formação 

acadêmica tanto na arte quanto na ciência. Seus principais conceitos relacionam-se com - 

enfermagem, a saúde, o paciente e o ambiente. Por conseguinte, Henderson acreditava que 

a função exclusiva do enfermeiro é assistir ao indivíduo, saudável ou doente, no 

desempenho das atividades que contribuem para sua saúde ou recuperação, de maneira que 

o enfermeiro ajude ao paciente a obter independência o mais rapidamente possível.
42 

Diante do exposto, os Elementos que constituem os Cuidados Básicos de 

Enfermagem a serem observados para a elaboração de um plano de cuidados, de acordo 

com Virgínia Henderson são: 

 

- Respirar normalmente; 

- Comer e beber adequadamente; 

- Eliminar por todas as vias de excreção; 

- Manter boa postura ao caminhar, assentar, deitar e mudar essas posições; 

- Dormir e repousar adequadamente; 

- Escolher roupas adequadas, vestir-se e despir-se; 

- Manter a temperatura corporal dentro do limite considerado normal; 

- Manter-se limpo, bem cuidado, protegido; 

- Evitar perigos no meio ambiente e evitar acidentes em outrem; 

- Comunicar-se com outros, expressando suas emoções, necessidades, temores; 

- Satisfazer sua necessidade religiosa, de acordo com a fé que professa; 

- Trabalhar em algo que lhe proporcione um sentimento de realização; 

- Divertir-se ou participar das várias formas de recreação; 
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- Aprender, descobrir ou satisfazer a curiosidade que conduz ao desenvolvimento normal e 

sadio.
43 

 

Logo, relacionado com a elaboração deste plano de cuidados, Virgínia Henderson 

orienta que todo cuidado de enfermagem para ser efetivo, tem de ser planejado de alguma 

forma e um plano escrito deve referir-se ao atendimento das necessidades individuais do 

doente, diariamente modificado conforme estas necessidades diárias, sempre centradas no 

seu bem-estar, onde a observação da enfermeira é fundamental para este planejamento.
43 

 

Portanto, podemos destacar que ambas as autoras buscaram, cada qual ao seu 

tempo, contribuir para que os enfermeiros continuem a prestar atualmente uma assistência 

de enfermagem para os pacientes com qualidade e excelência, em que ambas as autoras 

almejavam sempre o bem-estar e o progresso destes pacientes no processo de reabilitação e 

manutenção da saúde.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“... a metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, 

o conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade 

e o sopro divino do potencial criativo do investigador.” 

 

Maria Cecília de Souza Minayo, 1994  
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III METODOLOGIA 

 

Trata-se de estudo de natureza descritiva com uma abordagem qualitativa. Sobre a 

metodologia, esta é a ciência que estuda os métodos, os quais correspondem ao conjunto de 

procedimentos baseados em regras que visam atingir objetivos determinados. É a descrição 

do planejamento da pesquisa incluindo a ordenação de conceitos de abordagens e técnicas 

que possibilitam sua elaboração, onde o potencial criativo do pesquisador é sempre 

estimulado e valorizado.
44 

 

 Comentando sobre pesquisa qualitativa, esta não admite visões isoladas, parcelas, 

estanques; se desenvolve em interação dinâmica retroalimentando-se, reformulando-se 

constantemente, de maneira que é veículo para uma nova busca de informações.
45

 Neste 

método de pesquisa é verificada uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto 

é, ocorre um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que 

não pode ser traduzido em números.
46

 

 

 

3.1- DESCREVENDO O CENÁRIO  

 

Esta pesquisa foi realizada no período de Outubro de 2010 à Dezembro de 2012, no 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HU/ HUAP/ UFF), tendo como cenário os setores 

de Clínica Médica Masculina (CMM) e Clínica Médica Feminina (CMF) na enfermaria de 

Cardiologia, localizadas no sexto e sétimo andar desta instituição, respectivamente. 

À demanda populacional, atende aos indivíduos da Zona Metropolitana II que 

engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva 

Jardim e Tanguá, com área de abrangência estimada em mais de dois milhões de habitantes 

e pela proximidade com o Rio de Janeiro, atende também parte da população desse 

município.  

Relacionado ao perfil dos Setores de Clínica Médica Masculina e Feminina, 

destacamos que são mantidos 26 leitos de internação para pacientes de alta complexidade e 

referenciados, nas especialidades além de Cardiologia (quatro leitos), de Gastroenterologia 
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(quatro leitos), Pneumologia (três leitos), Clínica Médica (seis leitos), Nefrologia (cinco 

leitos), Endocrinologia (um leito), Neurologia (dois leitos) e Dermatologia (um leito).  

Atuam nestas clínicas, 14 enfermeiros, sendo seis enfermeiros plantonistas do 

serviço diurno e seis enfermeiros plantonistas do serviço noturno. No turno da manhã, em 

ambas as Clínicas, há uma enfermeira diarista do quadro efetivo, responsável pela 

coordenação da assistência de enfermagem e uma técnica de enfermagem diarista, 

responsável pelos mandados e pedidos de exames, assim como suprimento geral de 

insumos do setor, após solicitação destes pela enfermeira diarista.  

Atuam também nos referidos setores, funcionários técnicos-administrativos efetivos 

(enfermeiros e técnicos de enfermagem, escalados na maioria para o serviço noturno) e 

funcionários contratados por processo seletivo simplificado público. Ressaltamos que este 

quadro de funcionários é composto por enfermeiros e técnicos de enfermagem, em que 

especificamente os técnicos de enfermagem, representam a maioria dos funcionários 

escalados para os cuidados básicos de enfermagem, principalmente para o serviço diurno. 

Logo, destacamos que tanto a Clínica Médica Masculina quanto Feminina, 

constituem setores que apresentam rotinas como uma dinâmica bastante peculiar, intensa e 

diversificada, comportando 26 pacientes internados de 08 especialidades distintas, 

conforme já citado anteriormente e que na sua maioria, apresentam necessidades de 

cuidados complexos, devido doenças apresentadas e comorbidades associadas.   

 

 

3.2- SOBRE OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Com prosseguimento à abordagem metodológica, relacionados aos sujeitos deste 

estudo, participaram 11 (onze) enfermeiros que atuam na Clínica Médica Masculina e 

Feminina e 09 (nove) pacientes com IC internados nestas clínicas.  

Para coleta de dados dos enfermeiros, foi utilizada técnica de entrevista semi-

estruturada realizada por meio de gravação. Para coleta de dados dos pacientes com IC, foi 

realizada consulta ao prontuário do paciente e exame físico nestes pacientes pela 

pesquisadora. 

Destacamos que para os sujeitos do estudo, foi garantido o sigilo da identidade dos 

sujeitos em questão e confidencialidade das informações na divulgação dos resultados, 
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sendo os enfermeiros denominados com nome de flores e os pacientes com IC, com nomes 

de pedras brasileiras.  

Quanto à entrevista semi-estruturada com os enfermeiros, foi elaborado um 

instrumento contendo uma pergunta aberta, relacionado com a descrição dos cuidados e/ 

ou orientações de enfermagem realizadas pelos enfermeiros aos pacientes com IC na alta 

hospitalar (Apêndice 3). 

 

Por conseguinte, a entrevista semi-estruturada é aquela que parte de certos 

questionamentos básicos que interessam à pesquisa oferecendo amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebe as 

respostas do informante. Desta maneira, este seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento, dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar 

ativamente da elaboração do conteúdo da pesquisa.
47

   

 

Ressaltamos que para a coleta dos dados com os pacientes de IC, foi elaborado um 

instrumento contendo dados gerais de identificação (nome, data de internação, número do 

leito, número do prontuário de internação, data de nascimento, procedência, idade, sexo, 

estado civil, endereço, escolaridade, profissão, com quem mora, tipo de moradia e número 

de filhos), grau de limitações das atividades de vida diárias, história da doença atual, 

história da doença pregressa, exame físico, diagnósticos de enfermagem na internação 

(achados clínicos e diagnósticos de enfermagem), tratamento farmacológico, exames 

realizados, procedimentos cirúrgicos realizados, necessidades de cuidadores informais e 

conhecimento sobre sua doença (Apêndice 5), que foi preenchido pela pesquisadora 

através de sua avaliação durante o exame físico e com os demais dados registrados nos 

prontuários, caso algumas informações não fossem fornecidas de forma clara pelo 

paciente.   

Após entrevistas com os enfermeiros, pesquisa e consulta nos prontuários e exame 

físico nos pacientes com IC, os dados foram transcritos e digitados, sendo preservada a 

fidedignidade destas informações, assim como mantido o sigilo e confidencialidade dos 

sujeitos na divulgação dos resultados da pesquisa.  

Quanto à explicitação dos critérios para suspender a pesquisa, caso algum sujeito 

queira se retirar, isto não causará e nem implicará qualquer tipo de problema para o 
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mesmo. Os sujeitos possuem liberdade para participar ou não do processo de pesquisa. 

Quanto aos critérios para encerrar a pesquisa, foi observado à saturação dos dados 

relacionado à repetição do conteúdo das falas dos enfermeiros durante as entrevistas. 

Quanto aos critérios de inclusão para a elaboração deste estudo, foi utilizado como 

critérios no caso dos enfermeiros, atuar nas Clínicas Médica Feminina ou Masculina no 

serviço diurno ou noturno e ter disponibilidade em participar do estudo e no caso dos 

pacientes com IC, estar hospitalizado nas clínicas referidas, ambos tanto do sexo 

masculino, como do feminino.  

Quanto aos critérios de exclusão deste estudo, foram excluídos enfermeiros em 

situação de afastamento do trabalho por doença ou férias e pacientes hospitalizados com IC 

impossibilitados de manter comunicação oral satisfatória com a pesquisadora. 

 

Para análise e discussão dos dados, foi utilizada a técnica de triangulação dos dados 

conforme Minayo, correlacionando o perfil dos pacientes, a observação do pesquisador e a 

concepção dos enfermeiros acerca dos cuidados de enfermagem ao paciente com IC na alta 

hospitalar. Para analisar as respostas dos enfermeiros, foi utilizado o método de análise de 

conteúdo segundo Bardin.  

 

Para alguns autores a triangulação dos dados constitui a expansão dos métodos de 

pesquisa num único estudo, com a finalidade de enriquecer sua compreensão e realizar 

objetivos específicos.
48 

A triangulação significa a combinação e entrelaçamento de 

variados pontos de vista, ação conjunta de pesquisadores de formação diferenciada, visão 

de vários informantes e participantes da pesquisa, assim como o emprego de uma 

variedade de técnicas de coleta de dados para efetivação da investigação.
49 

Portanto, há a 

possibilidade do pesquisador recorrer a diferentes fontes de dados, permitindo ao mesmo 

relacionar os dados entre si de forma crítica nesta etapa da pesquisa. 
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3.3- COMPREENDENDO O MÉTODO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO 

PROPOSTO POR LAURENCE BARDIN 

 

O termo Análise de Conteúdo proposto por Bardin
2
, é o conjunto de técnicas de 

análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição o conteúdo das mensagens, que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/ recepção destas mensagens.
50

  

Comenta ainda que pertence ao domínio da análise de conteúdo, todas as iniciativas 

que a partir de um conjunto de técnicas parciais, mas complementares, consistam na 

explicitação e sistematização do conteúdo das mensagens e da expressão deste conteúdo, 

tendo por finalidade efetuar deduções lógicas e justificadas, referentes à origem das 

mensagens, tomadas em consideração o emissor e o seu contexto, ou eventualmente, os 

efeitos das mensagens.
50  

 

As etapas da Análise de Conteúdo proposto por Bardin, conforme Figura 3, são: 

 

 

 

Figura 3. Etapas da Análise de Conteúdo. Niterói, 2012. Fonte: Figura elaborada pela 

pesquisadora. 

  

 

                                                 
2
 Laurence Bardin, professora-assistente de psicologia da Universidade de Paris V, elaborou o método de 

Análise de Conteúdo aplicando-o na investigação psicossociológica e no estudo das comunicações de massas, 

por grande interesse pela compreensão através das palavras, das imagens, dos textos e dos discursos 

diversificados para descrever e interpretar opiniões, representações, evoluções individuais, sociais e outras.
50
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De acordo com a Figura 3, destacamos que o método proposto pela autora em 

questão, compreende quatro fases distintas para sua efetivação: a organização da análise, a 

codificação do material utilizado, a categorização do conteúdo das mensagens por 

categorias temáticas e as inferências ou deduções.   

 

Para procedermos à organização da análise, devem ser seguidas as seguintes fases, 

como demonstrado pela Figura 4: 

 

 

 

Figura 4. Para a Organização da Análise. Niterói, 2012. Fonte: Figura elaborada pela 

pesquisadora. 
 

Então a pré-análise é a fase de organização propriamente dita. Consiste na 

sistematização das idéias iniciais, para se conduzir a um esquema preciso para o 

desenvolvimento da análise. Possui três objetivos principais: escolha dos documentos que 

serão submetidos à análise, formulação das hipóteses e objetivos e a elaboração dos 

indicadores que fundamentem a interpretação final. É a exploração sistemática dos 

documentos e tratamento dos resultados obtidos.
50 

    

A Figura 5 evidencia em quê consiste a codificação do material, assim como torna 

explícito como se dá o tratamento do material utilizado:  

 

 

I- ORGANIZAÇÃO DA ANÁLISE 

 

a) Pré- Análise: organização e escolha dos 

documentos; 

b) Exploração do Material: correlacionando com 

os objetivos e formulando hipóteses; 

c) Tratamento dos Resultados Obtidos e 

Interpretações; 
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    TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS BRUTOS 

Sistematicamente 

e Agregados     

                

   em UNIDADES 

 

Codificados por temas: frases ou palavras-chave, 

que permitam a descrição exata das  

características do conteúdo dos textos. 

Figura 5. A Codificação do Material. Niterói, 2012. Fonte: Figura elaborada pela 

pesquisadora.  
 

Então podemos destacar que a codificação do material é o tratamento dos dados das 

mensagens ou textos, realizada de forma organizada e sistematizada em que destes dados, 

serão extraídas unidades na forma de frases, palavras-chave ou temas, elaborados sob o 

formato de títulos, permitindo a descrição exata do conteúdo destas mensagens. Consiste 

na agregação das unidades do conteúdo das mensagens e seu contexto, constando da 

escolha e início da elaboração das categorias temáticas.      

 

Relacionado à análise categorial, de acordo com a Figura 6, esta refere- se a: 

 

Classificação de elementos por reagrupamentos 

 

 

a) Reunião do grupo de elementos com um título, 

codificado por palavras-chaves ou frases 

 

 

b) Categorização por categorias temáticas, para 

proceder às inferências. 

Figura 6. Categorização por Categorias Temáticas. Niterói, 2012. Fonte: Figura elaborada 

pela pesquisadora. 
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 Conforme figura relacionada ao processo de categorização, este consiste na 

classificação dos elementos do conteúdo das mensagens, por reagrupamentos de elementos 

e temas comuns dos dados coletados, sob um título, utilizando como critério para 

categorização, as categorias temáticas, que permitirá o agrupamento das partes comuns dos 

conteúdos dessas informações, discursos ou textos, permitindo ao pesquisador realizar as 

inferências. 

 

E relacionado às Inferências, estas:  

 

 Referem-se às interpretações do conteúdo das mensagens propriamente 

ditas: o emissor - o receptor - a mensagem. É a interpretação da interpretação do conteúdo 

das mensagens na análise dos dados. Sua significação é veiculada por significantes ou 

conjunto de significantes e que em qualquer mensagem se exerce através de um código.
50

 

Ou seja, são as deduções lógicas e justificadas, referentes à origem das mensagens, 

tomando-se em consideração o emissor e o seu contexto, ou eventualmente os efeitos das 

mensagens.
 
 

 

Para análise e discussão dos dados, de acordo com os objetivos relacionados com a 

descrição dos cuidados de enfermagem relatados pelos enfermeiros aos pacientes com IC 

na alta hospitalar, assim como a análise da forma como se dá o planejamento da assistência 

de enfermagem, desde a admissão até a alta hospitalar do paciente com IC, delimitamos 

duas categorias temáticas, a fim de compreendermos o conteúdo das falas dos enfermeiros 

e o conteúdo das informações obtidas pela consulta em prontuário e avaliação realizada 

nos pacientes de IC. Baseadas no método proposto por Bardin, as categorias temáticas 

delimitadas referem-se: a arte de cuidar de enfermagem ao paciente hospitalizado com IC 

na alta hospitalar, relacionada com a identificação dos cuidados básicos de enfermagem 

realizados pelos enfermeiros aos pacientes com IC na alta hospitalar e as formas de atuar 

do enfermeiro no planejamento da alta hospitalar, onde foram analisadas as questões 

gerenciais do planejamento do cuidado relacionadas com a atuação dos enfermeiros dos 

setores de Clínica Médica Masculina e Feminina junto ao paciente com IC. 
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3.4- ASPECTOS ÉTICOS 

 

Quanto aos aspectos éticos que nortearam este estudo, cabe dizer que atende a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde no tocante às Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos, sendo submetido ao Comitê 

de Ética e Pesquisa da referida instituição, com aprovação para início da coleta de dados 

em 04 de Novembro de 2011, sob nº de parecer 310/ 11.  

Informamos que apesar da aprovação do Comitê de Ética para iniciar a coleta de 

dados e entrevistas na data em questão, estas somente foram iniciadas no final de Janeiro à 

Março de 2012, pois nos meses de Novembro à Dezembro de 2011 e início do mês de  

Janeiro do ano em curso, o setor de Clínica Médica Feminina permaneceu fechado com 

todos os leitos bloqueados, funcionando somente alguns leitos em conjunto com a Clínica 

Cirúrgica.  

Já a Clínica Médica Masculina no mesmo período, funcionou com a maioria dos 

leitos bloqueados. Ambos os setores permaneceram nestas condições, devido ao término 

do contrato temporário de trabalho e redução no quantitativo de técnicos de enfermagem, 

principalmente e de enfermeiros do processo seletivo simplificado, escalados para 

trabalhar nestes setores.   

Ressaltamos ainda que foi construído um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido distinto para cada sujeito em questão (Apêndice 1 e Apêndice 2). Para 

participar deste estudo, foi feito um convite pessoal aos enfermeiros e pacientes com IC e 

lhes apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde as entrevistas para 

coleta de dados somente foram utilizadas com a anuência dos mesmos.  

Para sua efetivação, primeiramente foi realizada uma visita aos setores de Clínica 

Médica Feminina e Masculina, com a identificação dos enfermeiros que estavam de 

plantão e pacientes com IC internados. A partir desta, foi realizado um contato inicial e o 

convite para participar do estudo, com orientações aos mesmos sobre como iria proceder à 

pesquisa, respeitando os termos constituintes da Resolução 196/96 do CNS. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A enfermeira atua como fulcro de um processo, do qual emerge a 

prática total da enfermagem entendida como a ciência e a arte de ajudar a 

indivíduos, grupos e comunidades, em situações nas quais não estejam 

capacitados a prover o autocuidado para alcançar seu nível ótimo de saúde.” 

 

Vilma de Carvalho, 2006 
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IV RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Diante dos objetivos relacionados com a descrição dos cuidados de enfermagem 

relatados pelos enfermeiros aos pacientes com IC na alta hospitalar, assim como a análise 

da forma como se dá o planejamento da assistência de enfermagem, desde a admissão até a 

alta hospitalar do paciente com IC, delimitamos duas categorias temáticas, a fim de 

compreendermos o conteúdo das falas dos enfermeiros e o conteúdo das informações 

obtidas pela consulta em prontuário e avaliação realizada nos pacientes de IC. 

Baseadas no método de análise proposto por Bardin, as categorias temáticas 

delimitadas referem-se a: 

 

 1ª Categoria: A arte de cuidar de enfermagem ao paciente hospitalizado 

com IC na alta hospitalar.  

 

 2ª Categoria: As formas de atuar do enfermeiro no planejamento da 

alta hospitalar. 

 

Sobre a arte de cuidar e as formas de atuar é relatado que estes dois aspectos 

integram a concepção de enfermagem na sua totalidade, constituindo os princípios 

básicos para os cuidados de enfermagem, tais como auxílio ao paciente na respiração, 

alimentação, ingesta de líquidos, higiene pessoal; a observação, o ambiente terapêutico, 

sua espiritualidade e outros, constando de elementos indispensáveis para o que entendemos 

como a arte fundamental de enfermagem. Além disso, podemos comentar que a prestação 

de cuidados básicos de enfermagem se faz a qualquer clientela e em qualquer cenário, 

institucionalizado ou não.
51 

No que tange a arte de cuidar, esta se relaciona e se consolida no que as enfermeiras 

se ocupam no momento do encontro com seus clientes, onde são preconizados os cuidados 

básicos às pessoas e aos grupos humanos. O segundo aspecto corresponde às formas de 

atuar, que se dispõe a um saber profissional e de conhecimentos específicos sobre as 

formas do “que-fazer” no trabalho de enfermagem, sendo a arte de apoiar os clientes para 
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o alcance de condições compatíveis a um nível ótimo de saúde ou minimização dos riscos 

de enfermidades.
51 

Para análise dos dados da primeira categoria sobre a arte de cuidar de enfermagem 

ao paciente hospitalizado com IC na alta hospitalar, foram descritos os cuidados básicos de 

enfermagem realizados pelos enfermeiros, a partir de suas falas.  

Para análise e discussão da segunda categoria referente às formas de atuar do 

enfermeiro, foram analisadas questões gerenciais do planejamento do cuidado, 

relacionadas com a atuação dos enfermeiros dos setores de Clínica Médica Masculina e 

Feminina junto ao paciente com IC na alta hospitalar, visando à análise de como se dá o 

planejamento da assistência de enfermagem. Ressaltamos que esta categoria foi elaborada 

também a partir das falas dos enfermeiros. 

Para procedermos à descrição dos resultados e análise dos dados conforme o 

método de análise proposto, foi destacado o código dos enfermeiros entrevistados, o 

conteúdo das informações das entrevistas, a composição do corpo de conhecimento para 

reflexão dos achados e o significado do conteúdo destas informações no Quadro 06 

(APÊNDICE 4), o qual se referiu à seguinte questão:  

 

“Como você, enfermeiro do setor de Clínica Médica Feminina/ Masculina, realiza 

as orientações/ cuidados de enfermagem ao paciente com IC à alta hospitalar?”  

 

Então, as respostas dos enfermeiros foram relacionadas principalmente com a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e suas implicações para o planejamento do 

cuidado na alta hospitalar dos pacientes de forma efetiva. Através dos vários depoimentos, 

destacamos também a interdependência do cuidado com a equipe multiprofissional. 

Destacamos ainda que a redução do capital humano na equipe de enfermagem, assim como 

inúmeras atividades desenvolvidas pelos enfermeiros, dinâmica intensa e diversificada dos 

setores de clínica médica versus a alta complexidade dos pacientes internados e demanda 

de cuidados básicos necessários, interferem na assistência de enfermagem prestada, no 

tocante ao atendimento de suas reais necessidades. 
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Diante do exposto, os discursos das enfermeiras para justificar o distanciamento do 

cuidado direto prestado ao paciente já não são novos, em que atualmente na prática 

assistencial tendem a atuar mais em serviços administrativos e burocráticos por inúmeros 

motivos, destacando-se nesses discursos, desde a falta de recursos ou equipamentos para 

uma assistência adequada, até as excessivas funções que as enfermeiras têm de assumir. 

Então como consequencia, o que se percebe muitas vezes, na realidade e de forma geral, é 

o enfermeiro atuando “longe” do seu paciente.
52

  

Com intuito de procedermos à técnica de triangulação dos dados proposta, 

correlacionamos o perfil dos pacientes, a observação do pesquisador e a concepção dos 

enfermeiros acerca dos cuidados de enfermagem ao paciente com IC à alta hospitalar. Para 

apresentar o perfil dos nove pacientes avaliados com a descrição de suas principais 

características sociodemográficas relacionadas às variáveis: idade, sexo, profissão e 

escolaridade, assim como a estratificação do grau de limitação das atividades de vida 

diárias conforme Critérios de Classificação da IC segundo a New York Heart Association 

(NYHA) foi elaborado uma tabela, onde: 

 

Variáveis Número de pacientes 

Idade  

21 - 40 

41 - 60 

61 – 80 

02 

04 

03 

Sexo  

Feminino 

Masculino 

04 

05 

Profissão  

Aposentados 

Aposentados por Invalidez 

Do lar 

Desempregado 

03 

02 

03 

01 

Escolaridade  

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

07 

02 

Classificação da IC segundo NYHA  

Grau III 

Grau IV 

01 

08 

Tabela 1. Características Sociodemográficas e Classificação da IC segundo a New York 

Heart Association. Niterói, 2012. Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora. 
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Para a descrição dos dados da tabela acima, ressaltamos que dois pacientes têm 

idade compreendida entre 21 aos 40 anos, onde um destes apresenta 28 anos e o outro 37 

anos. No intervalo compreendido entre 41 a 60 anos há quatro pacientes, onde dois 

apresentam 50 anos e os outros dois, 51 anos ambos. Já no intervalo entre 61 a 80 anos, há 

três pacientes, onde estes apresentam 62, 65 e 69 anos, respectivamente. 

De acordo com o sexo, quatro são pacientes femininos e os demais, masculinos. 

Conforme profissão, dois pacientes estão aposentados por invalidez, três são do lar, 

outros três relataram que estão aposentados, mas não souberam especificar o tipo de 

aposentadoria e um paciente encontra-se desempregado. 

Podemos comentar que relacionado com a ao nível de escolaridade dos pacientes 

com IC hospitalizados, sete destes apresentam somente ensino fundamental e apenas dois, 

têm ensino médio completo.  

Referente à Classificação da IC, relacionado ao grau de limitação das atividades de 

vida diária baseados nos critérios propostos pela New York Heart Association, podemos 

afirmar que oito pacientes apresentam grau máximo de limitação para as atividades 

cotidianas, referente ao Grau IV, onde os sintomas da IC podem ocorrer inclusive em 

repouso. Deste modo, ressaltamos que devido limitações impostas pela doença 

cardiovascular e ao alto nível de comprometimento orgânico, apresentam um prognóstico 

bastante complexo. Destacamos também, baseadas nos critérios em questão, que um 

paciente com IC apresenta Grau III, onde o mesmo se sente confortável em repouso, mas 

que diante de qualquer atividade incomum da que esteja acostumado, esta lhe causará 

descompensação, com o aparecimento dos sintomas da insuficiência cardíaca. 

 

 1ª Categoria: A arte de cuidar de enfermagem ao paciente hospitalizado com 

IC na alta hospitalar. 

 

De acordo com os depoimentos dos enfermeiros, podemos ressaltar que estes 

apresentaram conhecimento e interesse na temática em questão, descrevendo os cuidados 

de enfermagem que realizam com os pacientes de IC com propriedade, referindo algumas 

outras considerações relevantes a respeito da assistência de enfermagem prestada por eles, 

assim como também, comentando a respeito da dinâmica e funcionamento do setor. 
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Pelas falas dos enfermeiros, o item de maior relevância e preocupação para o 

cuidado ao paciente de IC, referiu-se às medicações. Referente a este item, foi relatado 

que: 

 São orientações básicas do tipo: seguir corretamente a tomada das 

medicações [...] não pular o horário. (Margarida). 

 

[...] como ele vai fazer uso das medicações, em casa. A importância de 

uma regularidade nos horários das medicações. (Tulipa Branca). 

 

 Ele tem que manter uma rotina no horário do medicamento [...] tem que 

ter cuidado com os horários do medicamento, que ele não pode está 

trocando e misturando. (Tulipas). 

 

A gente vai explicando, às vezes tem algumas medicações que causam 

algumas reações [...] e dando algumas orientações para ele, até para 

não achar que o remédio que está fazendo mal. (Girassol). 

 

 De acordo com o tratamento farmacológico estabelecido no plano terapêutico dos 

pacientes de IC dos setores de Clínica Médica, foi ressaltado a importância da regularidade 

no uso e horários das medicações. Por conseguinte, destacamos no Quadro 2, as principais 

medicações prescritas durante a internação dos pacientes de IC, assim como as respectivas 

classificações dos fármacos:  

 

Medicações Prescritas aos Pacientes de IC Classificação dos Fármacos 

Carvedilol 12,5 e 25 mg Betabloqueador não seletivo 

Furosemida 40 mg Diurético de alça 

Espironolactona 25 e 100 mg Diurético poupador de potássio e/ ou antagonista 

da aldosterona 

Losartan 25 e 50 mg Bloqueador do Receptor de Angitensina II (BRA)  

Enalapril 10 e 20 mg IECA 

Cedilanide ampola Cardiotônico e antiarrítimico 

Digoxina 0, 125 mg Digitálico antiarrítimico 

Anlodipino 5 e 10 mg Anti-hipertensivo e antianginoso 

Captopril 12,5 e 25 mg IECA 

Monocordil 20 mg Vasodilatador e antianginoso 
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Clopidogrel 75 mg Inibidor da agregação plaquetária  

Sinvastatina 20 mg Antidislipidêmico 

Omeprazol 40 mg Inibição da secreção ácido-gástrica 

Ranitidina via oral Antiulceroso 

Enoxiparina subcutânea Anticoagulante 

AAS 100 mg Analgésico, antipirético, anti-inflamatório e 

inibidor antiplaquetário 

Diazepam 10 mg Benzodiazepínico 

Rivotril gotas Benzodiazepínico 

Dipirona gotas e via oral Analgésico e antipirético 

Quadro 2. Medicações Prescritas aos Pacientes de IC e Classificação dos Fármacos. 

Niterói, 2012. Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

 

A respeito da terapia farmacológica é informado que devido o grau de limitação e 

morbimortalidade nas formas avançadas de insuficiência cardíaca, assim como pelo 

aumento progressivo dos sintomas, o estabelecimento do tratamento medicamentoso 

adequado para estes pacientes, representa um importante mecanismo para redução da 

capacidade do trabalho cardíaco, os efeitos de descompensação da IC e redução de morte 

súbita, com consequente aumento da sobrevida dos pacientes, sendo destacado a utilização 

de fármacos como os betabloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina 

(IECA), bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA) e antagonistas da aldosterona, 

que vêm reduzindo efetivamente nos últimos anos, os índices de mortalidade por 

insuficiência cardíaca.
53

    

 Objetivando a avaliação da qualidade da abordagem ao paciente e comparação com 

registros internacionais sobre o estabelecimento da terapia farmacológica preconizada para 

a alta hospitalar dos pacientes de IC, baseado nas diretrizes da AHA (American Heart 

Association - Associação Americana do Coração) / ACC (American College of Cardiology 

- Colégio Americano de Cardiologia) e JCAHO (Joint Commission on Accreditation of 

Healtcare Organizations - Comissão Conjunta de Acreditação de Organizações de Saúde), 

é recomendado: a avaliação da função ventricular durante a internação, o uso de IECA e 

BRA (bloqueador dos receptores de angiotensina), espironolactona, assim como o uso de 
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anticoagulantes em pacientes com fibrilação atrial, sendo que o uso de IECA, BRA, 

betabloqueador e espironolactona, é indicado apenas a pacientes com disfunção sistólica, 

com fração de ejeção de ventrículo esquerdo < 40%.
54 

 Vimos que o conhecimento do enfermeiro acerca da terapia medicamentosa é de 

fundamental importância, além de estar inserida nos principais cuidados de enfermagem 

para o preparo do paciente para a alta hospitalar, principalmente devido ao risco de 

ocorrência dos efeitos colaterais e adversos indesejados, assim como o surgimento 

concomitante de sinais de descompensação da insuficiência cardíaca. 

Destacamos deste modo que as orientações devem ser baseadas na prescrição 

proposta, enfatizando o nome correto das medicações, a dose correta, o horário regular e a 

via correta de administração destas e suas principais indicações, reforçando sempre que 

necessário, os possíveis efeitos adversos e colaterais que podem ocorrer, tais como: 

 

1. Captopril (Capoten): tosse, hipotensão e taquicardia; hipotensão principalmente quando 

em uso concomitante com outras medicações anti-hipertensivas, antiarrítmicas e com 

diuréticos; 

2. Carvedilol: tonturas, cefaléia, fadiga, alterações visuais e bradicardia; 

3. Furosemida (Lasix): depleção de potássio, cálcio e magnésio; distúrbios eletrolíticos e 

tromboses pela depleção grave de fluidos; 

4. Espironolactona (Aldactone): hipercalemia, cãibras em membros inferiores, tonturas e 

náuseas; 

5. Digoxina: atentar para os efeitos de intoxicação digitálica, tais como - o aparecimento de 

náuseas, vômitos, fraqueza, sudorese fria, desorientação, convulsões, hipotensão grave, 

bradicardia acentuada, parada cardiorrespiratória e morte; avaliar nível sérico de digoxina a 

cada 02 semanas em caso de insuficiência renal grave, devido alteração no clearence de 

creatinina; evitar uso concomitante com diuréticos que levam a depressão de potássio e 

atentar para o uso concomitante com outras drogas anti-hipertensivas e antiarrítmicos.
16,53

  

 Então, de acordo com as principais atribuições dos enfermeiros no tocante aos 

cuidados gerais de enfermagem com a terapia medicamentosa, deve ser orientado aos 

pacientes, de preferência em conjunto com familiares, para: 

 

 Seguir corretamente e regularmente os horários prescritos das medicações; 
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 Explicar ao paciente para não fazer uso de drogas anti-hipertensivas, antiarrítmicas, 

diuréticos e digitálicos no mesmo horário, para não potencializar os efeitos destas 

drogas; 

 Reforçar sobre a regularidade do uso das medicações e importância em seguir 

adequadamente o plano terapêutico prescrito; 

 Destacar não uso de medicamentos sem prévia prescrição médica e orientações da 

equipe de saúde; 

 Reforçar explicação aos pacientes para não fazer uso de bebidas alcoólicas em 

conjunto com a terapia farmacológica prescrita e/ ou não parar de utilizar as 

medicações para fazer uso de bebidas alcoólicas;     

 Diante do exposto, o cuidado de enfermagem significa zelo, solicitude, diligência, 

atenção, o qual busca manter e restaurar o bem-estar físico e psicossocial dos indivíduos, 

ampliando suas possibilidades de viver e prosperar, revelando-se na prática assistencial 

como um conjunto de ações e valores, procedimentos e eventos com o propósito de 

assegurar aos pacientes, a base para uma vida saudável.
55

  

Deste modo, tanto Florence como Henderson destacam a importância da 

capacidade de observação que a enfermeira deve ter de seus pacientes, assim como 

também saber identificar eficazmente os sinais e sintomas de sua doença e o 

reconhecimento dos sinais de descompensação e piora desta, buscando fornecer aos 

mesmos, uma assistência de enfermagem integral e com orientações relevantes.
41-43 

 Além da preocupação sobre a terapia farmacológica, foi possível identificar em 

alguns depoimentos dos enfermeiros, orientações referentes ao reconhecimento dos 

principais sinais e sintomas da IC, sendo destacados nestas, os sinais de piora e 

descompensação da doença, as quais são preconizadas o fornecimento de orientações de 

forma simplificada, clara e objetiva, ou seja, que facilite a compreensão dos pacientes 

sobre sua doença. Então os enfermeiros orientaram ao paciente de IC, principalmente para: 

 

Não fazer grandes esforços em casa e atentar para alguma modificação 

a nível do estado geral..... Observar edema... o  aparecimento de edemas. 

(Margarida). 

 

Se tiver com muito edema.... a falta de ar.... a gente fala sobre essas 

coisas todas..... Se ele tiver uma boa informação, a gente complementa, 

se não tiver..... a gente explica um pouco sobre a doença dele...... a 
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sintomatologia....   e como ele pode melhorar aqueles sintomas que 

acabam trazendo para ele a angústia.... a falta de ar.... às vezes o 

inchaço.... E assim a gente vai acompanhando isso durante o período que 

ele está internado. (Girassol). 

 

Orientação pra alta... eu acho que seria a do cuidado... ficar atenta aos 

sinais de descompensação. (Violeta). 

 

 Henderson ainda destaca que os cuidados de enfermagem de que necessitam os 

indivíduos variam com a idade, o meio cultural, o equilíbrio emocional e com sua 

capacidade física e intelectual.
43 

 E para se avaliar as condições crônicas em saúde, o enfermeiro deve conhecer as 

características dos pacientes, observando e reconhecendo seu estilo de vida, a maneira 

como ele age e se depara com as mudanças que são impostas pelas doenças, pois qualquer 

agravo à saúde por mais imperceptível que seja, provoca alterações no modo de vida. A 

diferença entre uma doença qualquer e a crônica, é que nesta última, as mudanças 

geralmente serão permanentes.
56 

 Após várias considerações sobre aspectos relevantes no contexto da alta hospitalar 

dos pacientes e sobre os cuidados que as enfermeiras devem ter com os mesmos, é 

comentando que, o que diferencia o cuidado de enfermagem de outras formas de cuidar, é 

que este representa um momento de interação terapêutica, exigindo não somente a 

competência técnica do enfermeiro, mas a sensibilidade deste para transformar um estado 

de desconforto ou dor em outro de mais conforto e menos dor. E nesse momento do 

cuidado, a enfermeira e o paciente são sujeitos principais que atuam como parceiros no 

processo de cuidar, sendo esta profissional, facilitadora nessa relação.
57

  

Diante desta reflexão, ressaltamos que as orientações de enfermagem aos pacientes 

com IC devem ser realizadas de forma clara, com linguagem simples, principalmente 

devido ao seu nível de escolaridade, em que a maioria apresenta somente ensino 

fundamental. No depoimento dos enfermeiros, foi destacado que: 

 

Na maioria das vezes, a gente dá uma orientação [...] de forma que ele 

consiga entender também.... ainda tem essa preocupação.... e com uma 

linguagem que ele consiga captar. (Tulipas) 
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Porque aí, você já vai conversando com ele.... já vai se dispondo a 

esclarecer alguma dúvida dele.... Tem muito paciente aqui, que tem uma 

dificuldade de entendimento. (Girassol). 

 

Ele é abordado, pela enfermagem, quando ele é admitido.... em relação à 

estrutura do hospital, o funcionamento do hospital... as medicações que 

ele vai tomar, os horários... às vezes para que servem.... Os outros 

pacientes na alta... a gente orienta como prevenir as úlceras por pressão 

em casa.... a alimentação do paciente.... é mais nesse sentido do cuidado 

direto com o paciente mesmo. (Copo de Leite). 

 

Além de preconizadas orientações de qualidade, que devem ser dispensadas de 

forma clara e objetiva aos pacientes, estas podem também abranger seus cuidadores ou 

familiares, em que ambos precisam também receber preparo para a alta hospitalar, sendo 

informados sobre questões relevantes a respeito do cuidado para com o paciente, para que 

seja assegurada a manutenção do cuidado pré-estabelecido, para o domicílio.   

 E relacionado com as características específicas dos pacientes hospitalizados com 

IC, relacionados com a descrição dos principais fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, a identificação das doenças cardiovasculares apresentadas e 

comorbidades associadas, estes estão descritos a seguir.   

 Relacionado a tais aspectos, em geral os portadores de problemas cardíacos sofrem 

modificação em seu padrão de vida normal, em virtude da incapacidade para executar 

determinadas tarefas cotidianas, decorrentes dos sinais e sintomas da IC dentre alguns, a 

dor ou desconforto precordial, dispnéia, ortopnéia, fadiga e edema. Sendo assim o 

enfermeiro deve estar preparado para prestar assistência de forma a atender não somente as 

necessidades biológicas dos pacientes, mas também as psicossociais, levando-o a superar 

limitações e adquirir mecanismos de enfrentamento dessas situações.
58 

 Já o Quadro 3, está relacionado com os fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares apresentados pelos nove pacientes com IC avaliados: 

 

Fatores de Risco para Doenças Cardiovasculares 

Estilo de vida sedentário Doenças crônicas associadas 

Ex-alcoolistas Alimentação inadequada 
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Ex-tabagistas Ingesta hídrica excessiva 

Ex-usuários de drogas ilícitas (maconha, 

cocaína e crack) 

Déficit de conhecimento sobre complexidade da 

doença e do tratamento 

Não adesão ao tratamento terapêutico Reinternações excessivas 

Uso inadequado de medicamentos Falta de apoio de familiares 

Comorbidades associadas Doenças congênitas e hereditárias associadas  

Complexidade do regime terapêutico Efeitos de cronicidade da doença cardiovascular 

Quadro 3. Fatores de Risco para Doenças Cardiovasculares. Niterói, 2012. Fonte: Quadro 

elaborado pela pesquisadora. 

 

Este quadro foi elaborado para que possamos ter uma visão mais ampla e subsídios 

de avaliar quais são os reais fatores de risco que contribuem e agravam a doença 

cardiovascular dos pacientes hospitalizados, além dos já indesejados efeitos da sua 

cronicidade. De acordo com o quadro acima, podemos observar que são inúmeros os 

fatores, porém, os que mais comprometem os pacientes hospitalizados com IC estão 

relacionados: a não adesão ao tratamento terapêutico, o uso inadequado de medicamentos 

prescritos, estilo de vida sedentário, os efeitos de cronicidade da doença cardiovascular, as 

doenças crônicas e comorbidades associadas, manutenção no uso de drogas lícitas, como 

álcool e tabaco, as reinternações excessivas, a complexidade do regime terapêutico versus 

o déficit de conhecimento do paciente, a alimentação inadequada, a ingesta hídrica 

excessiva e a falta de apoio de familiares do paciente de IC ao seu tratamento.  

Podemos comentar então, que as readmissões hospitalares relacionam-se a dois 

principais fatores, sendo o primeiro, a falhas no próprio sistema hospitalar e o segundo, a 

fatores comportamentais como destacados no quadro supracitado. Então a falta de adesão 

ao uso de medicação, dificuldade para modificação do estilo de vida, bem como a demora 

em buscar atendimento regular em consultas ambulatoriais quando reconhecidos sinais de 

piora no quadro clínico, a falta de planejamento no tratamento e comprometimento da 

qualidade de vida, predizem readmissões hospitalares no período de 30 e 60 dias, 

respectivamente.
59 
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Sendo assim, outros fatores externos também estão relacionados com a falta de 

continuidade do tratamento após a alta hospitalar, a estabilidade do peso corporal, a 

detecção precoce aos sinais de piora do estado clínico, ao suporte social, a educação em 

saúde, assim como a falta de capacidade em identificar os riscos individuais para 

readmissão hospitalar, devido a falta de adesão ao tratamento terapêutico.
59

 

Então no Quadro 4, são apresentadas as doenças cardiovasculares e comorbidades 

associadas à Insuficiência Cardíaca, identificadas nos nove pacientes de IC hospitalizados: 

 

Doenças Cardiovasculares e Comorbidades associadas à IC 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) Linfoma Não Hodgkin 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) Distúrbios Psiquiátricos 

Coronariopatias e Valvulopatias Distrofia Muscular de Steinert 

Miocardiopatias Síndrome Ansiosa 

Diabetes Mellitus Insuficiência Renal Crônica 

Bloqueio Átrio-Ventricular (BAVT) Hiperplasia Prostática 

Flutter Atrial (FA) Epilepsia 

Quadro 4. Doenças Cardiovasculares e Comorbidades Associadas à IC. Niterói, 2012. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

De acordo com Diretriz de Insuficiência Cardíaca Crônica 2009, a Insuficiência 

Cardíaca é uma síndrome sistêmica complexa, representando a via final das doenças 

cardiovasculares. A partir deste quadro, podemos destacar as principais doenças 

cardiovasculares que contribuíram para o desenvolvimento da Insuficiência Cardíaca nos 

pacientes em questão, assim como as comorbidades associadas à mesma. Dentre estas, 

podemos destacar o infarto agudo do miocárdio, a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes 

mellitus, as coronariopatias e valvulopatias. Dentre as comorbidades associadas, 

ressaltamos a insuficiência renal crônica, a síndrome ansiosa, os distúrbios psiquiátricos 

por uso indevido e prolongado de medicamentos para emagrecer e a cardiotoxidade por 

uso de quimioterápicos, devido linfoma não hodgkin.  
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Diante dos aspectos descritos na Atualização da Diretriz Brasileira de Insuficiência 

Cardíaca Crônica - 2012, no que tange ao tratamento não farmacológico, esta destacou a 

importância da atuação de enfermeiras treinadas nos programas de doenças crônicas, 

especificamente nas clínicas de IC, associadas com a educação em saúde e monitoração 

dos pacientes, resultando na melhor adesão ao tratamento proposto, minimização de dias 

de internação e hospitalizações, melhora na qualidade de vida e aumento do conhecimento 

destes sobre sua doença e autocuidado.
53 

Por conseguinte, os enfermeiros devem constantemente aprofundar seus 

conhecimentos sobre os pacientes que cuidam, com o reconhecimento fidedigno de suas 

necessidades, capacidades, limitações e dificuldades, de forma a conduzi-los ao 

autocuidado e autonomia de forma ativa no processo de reabilitação e não apenas como 

meros expectadores, encaminhando-os no sentido da promoção e manutenção da vida, 

bem-estar e integridade da saúde.
60 

Relacionados aos demais aspectos que devem ser orientados e reforçados aos 

pacientes de IC, os enfermeiros contribuíram com comentários relevantes sobre a 

alimentação, ingesta de líquidos, sono e repouso, autocuidado e outros. Sobre estes 

aspectos, foi dito ao paciente para: 

  

Observar a função renal... se está urinando de acordo com que está 

bebendo.... A questão da dieta. (Tulipas). 

 

Regularidade das refeições, da dieta que esse paciente vai passar a ter 

que fazer.... que ele precisa ter uma dieta pouco calórica, rica em 

fibras.... e precisa ter uma diminuição da ingesta de líquidos. (Tulipa 

Branca). 

 

Sobre a ingesta hídrica que deve ser reduzida..... a medicação, para não 

deixar de tomar.... não beber água além da conta...... observar a urina. 

(Orquídea Lilás).   

 

O autocuidado,  prestar atenção na alimentação, repouso e aos sinais de 

descompensação. (Violeta). 

 

[...] continuidade nas consultas ambulatoriais... São essas orientações 

básicas mesmo, que a gente fala com eles..... e qualquer coisa... ele pode 

está retornando aqui e a gente vai reforçando qualquer 

dúvida.(Margarida). 
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Por ser a IC uma síndrome de alta complexidade de cuidados, observamos neste 

estudo, que requer um preparo do paciente para a alta hospitalar de forma individualizada, 

permanente e integral, desde o início da internação até a alta hospitalar, visando o 

fornecimento do cuidado de forma holística, sendo destacadas as ações educativas, onde o 

enfermeiro tem papel fundamental nessa abordagem. Complementando esta reflexão, foi 

declarado que: 

 

[...] eu acho que todos os pacientes, principalmente os idosos, precisam 

ter uma orientação para a alta hospitalar... e em todos os sentidos. 

(Orquídea Lilás).  

 

Reforçando sobre a importância da terapia não farmacológica citada pelos 

enfermeiros, esta tem se mostrado bastante útil para auxiliar o gerenciamento dos sintomas, 

reduzir o numero de reinternações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com IC. E 

entre os elementos associados ao desenvolvimento e à progressão do quadro de IC, os 

hábitos alimentares inadequados, a ingesta hídrica excessiva e o estado nutricional dos 

pacientes, também merecem atenção especial. É ressaltado que o entendimento mais amplo 

dos fatores de risco implicados na IC, pode aperfeiçoar os resultados do tratamento, 

minimizar complicações e garantir maior adesão às medidas terapêuticas propostas.
61 

Logo, no intuito de contribuirmos com a qualidade da assistência de enfermagem 

prestada, destacamos os diagnósticos de enfermagem na internação dos pacientes com IC, 

que foram elaborados a partir do julgamento clínico destes e necessidades básicas de 

cuidados. Informamos que para a apresentação destes, foi construído um quadro no intuito 

de identificar todos os diagnósticos de enfermagem observados nos nove pacientes com IC 

avaliados, estando descritos no Quadro 5: 

Diagnósticos de Enfermagem na Internação dos Pacientes com IC Nº de Pacientes 

1. Intolerância à atividade 09 

2. Conforto prejudicado 09 

3. Autocontrole ineficaz de saúde 08 

4. Dor aguda 08 

5. Desobstrução ineficaz de vias aéreas 07 

6. Ansiedade 06 
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7. Perfusão tissular periférica ineficaz 04 

8. Risco de infecção 04 

9. Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais 03 

10. Constipação 03 

11. Risco de choque 03 

12. Eliminação urinária prejudicada 03 

13. Débito cardíaco diminuído 02 

14. Tensão do papel do cuidador 02 

15. Risco de função hepática prejudicada 02 

16. Mobilidade física prejudicada 02 

17. Risco de desequilíbrio de volume de líquido 02 

18. Insônia 02 

19. Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais 01 

20. Diarréia 01 

21. Distúrbio da imagem corporal 01 

22. Risco de desequilíbrio eletrolítico 01 

23. Integridade da pele prejudicada 01 

24. Deglutição prejudicada 01 

25. Risco de volume de líquido deficiente 01 

26. Fadiga 01 

27. Risco de glicemia instável 01 

28. Dentição prejudicada 01 

Quadro 5. Diagnósticos de Enfermagem na Internação dos Pacientes com IC. Niterói, 

2012. Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

De acordo com o Quadro 5, identificamos um total de 28 diagnósticos de 

enfermagem durante a internação dos pacientes de IC. Dentre estes, podemos comentar que 

os diagnósticos de maior incidência nestes pacientes foram: intolerância à atividade, 

conforto prejudicado, autocontrole ineficaz de saúde, dor aguda, desobstrução ineficaz de 

vias aéreas e ansiedade. 

Conforme os achados clínicos dos pacientes de IC hospitalizados, podemos 

comentar que a intolerância à atividade ocorreu por alguns pacientes apresentarem dispnéia 

em repouso, ou dispnéia ou cansaço aos mínimos, médios e grandes esforços, 
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emagrecimento acentuado, abdômen ascítico ou fadiga acentuada, ocasionando restrição ao 

leito e/ ou dificuldade de deambulação nos mesmos.  

Conforto prejudicado foi observado principalmente pela arquitetura das enfermarias 

dos setores de Clínicas Médica Feminina e Masculina. Ressaltamos que alguns pacientes 

relataram desconforto devido ao ruído, principalmente nos plantões noturnos e falta de 

privacidade nas enfermarias, pois ficam internadas quatro pacientes na enfermaria de 

Cardiologia e relacionadas às demais pacientes de outras enfermarias, algumas apresentam 

comportamentos inadequados para convivência em grupo.  

Relacionado com o autocontrole ineficaz de saúde, observamos vários fatores, tais 

como: complexidade do regime terapêutico da doença cardiovascular relacionado ao déficit 

de conhecimento dos pacientes sobre os cuidados com a Insuficiência Cardíaca. Foram 

relatados também por alguns pacientes, além da prática habitual da ingesta hídrica 

excessiva, não uso de medicações regularmente, suspendendo-os por conta própria, 

mantido prática de alcoolismo por um paciente e ingesta de muita água por não conseguir 

urinar (devido hiperplasia prostática), não relatando ajuda de familiares, dificuldades 

financeiras para comprar medicações prescritas, acompanhamento ambulatorial não 

adequado e irregular, estilo de vida sedentário, dieta gordurosa e com pouca ingestão de 

frutas e legumes. 

A dor aguda foi diagnosticada pela presença de precordialgia de leve, moderada a 

grande intensidade e conforme os esforços em alguns pacientes, flanco esquerdo e 

hipocôndrio direito de região abdominal doloroso à palpação, epigastralgia, dor abdominal 

generalizada e em região periumbilical, dor no local de inserção da sonda vesical de 

demora de um paciente e bexigoma, cefaléia, dor em membros inferiores devido ao edema, 

principalmente em região de tornozelo. 

A desobstrução ineficaz de vias aéreas foi observada pelo relato e observação de 

tosse seca, ortopnéia, dispnéia noturna, taquidispnéia associado com ausculta respiratória 

com presença de sibilos, estertores bilaterais difusos, estertores basais, crepitantes e 

difusos, com movimentos respiratórios diminuídos em base esquerda de um paciente e de 

outros, bilateralmente.     

E ansiedade, foi observada por vários motivos dentre estes, por preocupação com a 

transferência de hospital para transplante cardíaco, por síndrome ansiosa, pelo 

agravamento da doença cardiovascular e dependência de familiares, devido agravamento e 
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aparecimento dos sintomas de cronicidade da doença cardiovascular, por distúrbios 

psiquiátricos e pela própria internação e várias reinternações.  

É importante dizer, que o diagnóstico de enfermagem constitui a determinação da 

natureza e extensão dos problemas presentes nas situações de enfermagem, em que as 

enfermeiras atuam visando o alívio de sintomas, o atendimento das necessidades de 

cuidados da clientela e o controle de fatores específicos que contribuem para o surgimento 

dos problemas de enfermagem, em que a metodologia apropriada à sistematização destes, 

seja proveniente de conhecimentos e experiências concretamente vivenciadas na prática 

profissional, especialmente durante prestação da assistência de enfermagem.
62 

 E sobre as doenças cardiovasculares, consideradas como crônico-degenerativas, as 

quais apresentam como características a etiologia múltipla, associada às deficiências e 

incapacidades funcionais, dentre estas a IC, é importante a compreensão das respostas do 

paciente a esta doença, assim como a necessidade da autonomia e garantia das ações do 

enfermeiro baseada em evidências científicas. Para tal o diagnóstico de enfermagem é 

considerado uma linguagem própria e padronizada, constando do julgamento clínico do 

paciente, da família ou comunidade aos processos vitais ou problemas de saúde destes, o 

qual fornece a base para o enfermeiro selecionar as intervenções de enfermagem mais 

adequadas, de acordo com suas reais necessidades de cuidados.
63

   

A American Nurses Association (ANA) comenta que, dentre os padrões para a 

prática profissional de enfermagem é destacado a qualidade do cuidado, descrevendo-a 

como a responsabilidade do enfermeiro em sistematicamente avaliar a qualidade e 

efetividade do cuidado prestado. Complementa informando que, como arte e ciência não-

absoluta, a enfermagem vem hoje procurando demonstrar resultados que a levem a 

evidenciar a importância do cuidado na assistência de saúde, seguindo em busca de 

melhorias para sua prática assistencial.
64 

 

 2ª Categoria: As formas de atuar do enfermeiro no planejamento da alta 

hospitalar. 

 

A segunda categoria relaciona-se com as formas de atuar do enfermeiro de Clínica 

Médica, englobando os aspectos gerencias no planejamento do cuidado, o “que- fazer”
51

 e 

diante da alta complexidade da doença e regime terapêutico, assim como, da complexidade 
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de cuidados necessários pelos pacientes de IC, reforçamos a importância da elaboração de 

um plano de alta que descreva as principais orientações de enfermagem aos pacientes, 

visando o preparo para a alta hospitalar e cuidados para o domicílio com intuito de 

minimizar suas dúvidas e expectativas referentes ao tratamento farmacológico e não 

farmacológico pré-estabelecidos, estimulando também seu autocuidado e autonomia, 

contribuindo para a melhora na qualidade de vida destes e de seus familiares.
65 

No que tange ao planejamento da assistência de enfermagem, de acordo com os 

depoimentos dos enfermeiros, não há uma assistência de enfermagem específica para os 

pacientes com IC implantada na referida instituição de saúde, conforme previsto na 

Resolução COFEN - Conselho Federal de Enfermagem 358 de 2009, a qual informa que a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional de 

enfermagem quanto ao método, pessoal e instrumentos, possibilitando a operacionalização 

do processo de enfermagem, na atenção à saúde dos pacientes.
66 

Por conseguinte, sobre 

este fato, é comentado pelos enfermeiros que: 

 

Realmente, aqui na Clínica Médica [...] a gente não faz nenhum trabalho 

específico com o paciente com Insuficiência Cardíaca [...]. (Copo de 

Leite). 

 

[...] quanto às orientações ao paciente quando tem alta.... aqui ainda não 

tem um trabalho em cima disso. (Orquídea). 

 

Complementam estes depoimentos informando sobre a participação dos médicos da 

Cardiologia na prestação dos cuidados e preparo dos pacientes de IC para a alta hospitalar, 

onde alguns enfermeiros relataram que: 

 

Na verdade, é o médico é quem dá a alta, que faz todas as orientações 

com o paciente diretamente..... de alta, de acompanhamento 

ambulatorial.... de retorno, para coleta de exames. (Copo de Leite). 

 

[...] quem faz as orientações são os médicos.... da Cardiologia. 

(Orquídea). 

 

[...] os pacientes aqui, quando estão de alta hospitalar, eles primeiro 

recebem toda orientação médica [...].  (Adália). 

 

Eles recebem muita orientação da parte médica [...]. (Margarida). 
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 Diante do exposto, vimos que a arte de atuar de enfermagem tem a ver com os 

aspectos gerenciais da organização e planejamento do cuidado dos pacientes. Sendo assim, 

além da avaliação das reais necessidades de cuidados destes, há uma necessidade de inter-

relação com as atividades prescritas por outros profissionais da equipe multiprofissional, 

dentre estes, os médicos. Por conseguinte, a dependência ou não da prescrição médica ou 

de suas contribuições visando à continuidade do tratamento dos pacientes, não interferem 

na autonomia da equipe de enfermagem, havendo, portanto, uma interdependência (que 

significa “dependência recíproca”) no plano das ações do cuidar, no sentido de garantir a 

priori, o bem-estar e a recuperação da saúde do paciente de IC.
52

  

 Deste modo, Florence destaca que a enfermagem enquanto arte se refere a um 

processo restaurador do doente e para tal, a enfermeira precisa antecipar-se em saber de 

suas reais necessidades de cuidados para a prestação de uma assistência de enfermagem de 

forma holística, o que exige desta a compreensão profunda do ser humano doente e de sua 

capacidade de observação acurada, onde esta profissional deve ter consciência do que é 

melhor e mais adequado para seu paciente. Henderson complementa refletindo que esta 

profissional precisa perceber que, se delegar a terceiros o cuidado do doente, pode perder 

sua confiança, em que este pode associá-la a uma profissional distante dele e que transfere 

aos outros, os cuidados que deveria prestar-lhe pessoalmente.
41-43 

 
A enfermagem enquanto prática social dispõe de legislação específica sobre o 

exercício profissional, de acordo com o previsto na Lei do Exercício Profissional nº 7498 

de 1986, que estabelece o que é da competência de cada profissional de enfermagem, 

dentre estas, as privativas do enfermeiro, sendo destacado o planejamento, organização, 

coordenação, execução e avaliação da assistência de enfermagem e cuidados diretos de 

enfermagem de maior complexidade técnica e outros, que não podem ser delegados a outro 

membro da equipe de enfermagem ou de saúde, visando sempre a qualidade da assistência 

prestada aos pacientes.
67-68 

 Cabe dizer que a abordagem do enfermeiro ao paciente deve ser situacional, assim 

como o trabalho da enfermagem quando voltado para a situação-problema do paciente, 

apresentando como objetivo primordial estimular o pensamento crítico do enfermeiro 

relacionado à resolução de problemas, a partir da identificação das principais necessidades 

de seus pacientes, sem dar ênfase ao estudo das doenças com enfoque biomédico, que 

representa a fragmentação do cuidado prestado ao mesmo, com reflexos para toda 
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assistência ofertada pela equipe de saúde. Inserido neste contexto, o enfermeiro busca a 

manutenção das condições da vida, evitando complicações, detectando sinais e sintomas 

novos, de modo a agir para restaurar o bem-estar e conforto, atuando centrado no 

paciente.
69 

 Logo, destacamos que o setor de clínica médica, apresenta rotina com uma 

dinâmica bastante peculiar, dinâmica, intensa e diversificada, comportando um total de 26 

pacientes internados em 08 especialidades distintas e que na sua maioria, são pacientes de 

alta complexidade, apresentando complexidade de cuidados necessários, devido doenças 

diagnosticadas e suas comorbidades.  

Associado a estes fatores, foi ressaltado pelos enfermeiros a falta de roteiro de 

enfermagem e protocolos assistenciais, em que pelos depoimentos somos informados que: 

 

Realmente, por parte da enfermagem, não tem nenhum trabalho [...] 

nenhum roteiro a ser seguido, nenhum estudo. (Copo de Leite). 

 

Eu acho que todos os pacientes, sejam eles da Cardiologia, da 

Pneumologia ou de qualquer especialidade, deveria ter um protocolo 

voltado para a particularidade dele, que é o foco. (Tulipa Branca). 

 

Porque na verdade, deveria existir um protocolo [...] para que aquele 

paciente conseguisse em casa, se reorganizar melhor com a doença dele, 

aprender a conviver melhor. (Girassol). 

 

Então, a gente não tem um protocolo aqui pra todos os pacientes [...] E 

isto faz falta. (Adália). 

 

Aqui não tem nenhum protocolo para os cuidados de pacientes com esse 

tipo de patologia. (Orquídea Lilás). 

 

 E relacionado a outro fator de suma importância, destacamos o déficit de capital 

humano para prestação dos cuidados nos setores em questão, versus a alta complexidade 

dos pacientes, em que alguns enfermeiros declararam que: 

 

[...] aqui é uma clínica de 26 pacientes com apenas 01 enfermeiro.... Às 

vezes até fica difícil o enfermeiro elaborar esse trabalho dentro da 

clínica [...]. Mas os cuidados aos pacientes, o enfermeiro executa... Mas 

orientações em relação à alta.... o enfermeiro aqui não faz. (Orquídea). 

 

Por que são 26 leitos... Só tem 01 enfermeiro. (Girassol). 
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[...] porque é um enfermeiro assistencial para 26 leitos, então fica muito 

complicado e outra, até pela falta de estrutura para esse fim... Hoje é 

feito muito precariamente [...] E os pacientes da clínica médica, por ser 

um hospital universitário, um hospital de referência e de alta 

complexidade, os nossos pacientes referenciados.... Eles são muito 

graves.... A clínica médica frequentemente faz tratamento intensivo.... 

Paciente no respirador....  (Rosa vermelha). 

 

 Então, buscar condições para que cada profissional assuma o que é de sua 

competência legal, argumentar com as chefias e administradores hospitalares sobre a 

necessidade de capital humano com quantitativo que supra as reais necessidades de 

cuidados dos pacientes internados, como em setores de enfermarias clínicas, mas com 

características de alta complexidade de cuidados e por vezes até de cuidados intensivos, 

representa um compromisso do enfermeiro com sua profissão e com os pacientes. E o mais 

importante do que o convencimento destes, pode ser o próprio enfermeiro assumir 

determinadas práticas que permitirá maior visibilidade para a profissão de enfermagem, 

como é o caso da elaboração de protocolos assistenciais e da prescrição da assistência de 

enfermagem diários, conforme legislação específica já mencionada.
70 

 Por conseguinte, o plano de alta deve estar embasado na investigação realizada 

durante a coleta de dados e em dados coletados desde a admissão e durante toda a 

internação, de forma dinâmica e sistematizada, contendo informações sobre as limitações 

dos pacientes e familiares, constando também de um processo indispensável pela troca de 

informações entre a equipe multiprofissional. É fato que, o planejamento de forma 

inadequada e o não seguimento das orientações fornecidas pelas equipes, a falta de estudos 

e discussões clínicas sobre os pacientes pela equipe multiprofissional, são os principais 

fatores de re-hospitalizações dos pacientes com IC, o que vem demonstrar a importância do 

plano de alta para a melhora da qualidade de vida destes.
71

  

 

  Aqui lidamos com as doenças em geral, são várias especialidades, então 

pra você saber tudo, sobre todos eles, é meio complicado... eu acho que 

ainda falta muita discussão, a gente estudar...  fazer grupos de estudos.... 

de casos clínicos, a gente poder discutir....  falta isso tudo... falta muita 

coisa que para enfermagem, não há essa disponibilidade, essa oferta..... 

e a gente tem que estudar sozinho muitas vezes..... Essas questões que 

vocês trazem para gente.... que nos fazem refletir, sobre a nossa prática, 

o dia a dia.... o que a gente vivencia..... e que a gente poderia está  

fazendo mais mesmo pelo paciente. (Margarida). 
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Diante desta fala, podemos ressaltar também que o processo de cuidar e pesquisar 

em enfermagem representa um dos caminhos pelo qual o enfermeiro pode percorrer para 

proporcionar mudanças à prática assistencial, representando um diferencial, assim como 

servir para melhorar e aperfeiçoar a assistência prestada por ele, pois a partir daí, todas as 

suas ações terão como conseqüência, a organização e o planejamento satisfatório e com 

qualidade.  

 Embora pareça clara a inter-relação entre cuidar e pesquisar, na prática cotidiana da 

enfermagem esta ainda é precária na maioria das instituições hospitalares, principalmente 

nos hospitais universitários em que objetiva-se o ensino, pesquisa e assistência, onde a 

existência do modelo biomédico, ainda representa a fragmentação e dissociação entre o 

cuidado e pesquisa, com reflexos para toda assistência prestada pela equipe de saúde aos 

pacientes. Por conseguinte podemos destacar que essa dicotomia só poderá ser vencida 

diante da conscientização dos enfermeiros diante da tomada de decisão de promover uma 

postura crítica diante dessa situação, atuando de forma a preconizar ações e atitudes que na 

prática assistencial de enfermagem, podem cuidar e pesquisar e pesquisar enquanto 

cuidam.
72 

 Relacionado com as questões gerenciais do cuidado e planejamento da assistência, 

Florence comentando sobre estas abordagens, as designou como “controle das atividades 

do cotidiano”, onde destaca a organização da assistência de enfermagem como garantia 

para que o cuidado seja prestado eficientemente e de modo consciente. Enfatiza que esse 

planejamento é necessário também para que durante as passagens de plantões ou pelos 

rounds de enfermagem, as informações referentes aos pacientes de IC sejam repassadas 

pelos profissionais de forma fidedigna, para que todos os membros das equipes diurnas ou 

noturnas possam ter conhecimento sobre aspectos essenciais do plano de cuidados.
73

  

 

 E quando a gente sabe.... que a grande dificuldade daqui é saber o 

momento que o paciente vai ter alta.... Por que são 26 leitos..... Só tem 01 

enfermeiro..... E o médico não entra muito nessa questão da alta, 

informando para gente com antecedência.... E às vezes é o próprio 

paciente quem dá essa informação para gente. Porque aí, você já vai 

conversando com ele....  já vai se dispondo a esclarecer alguma dúvida 

dele. (Girassol). 
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Como já mencionado neste estudo, a maioria das reinternações ocorrem pelo 

despreparo do cliente ou família sobre os cuidados a serem efetuados no domicílio, 

destacando o autocuidado ineficaz e dificuldades na administração de medicamentos. 

Portanto, o processo de alta hospitalar exige planejamento apropriado conforme situação-

problema de cada indivíduo, focalizando seus problemas de saúde específicos. Além disso, 

os enfermeiros também enfrentam dificuldades nesse processo, onde muitas vezes nem 

sempre têm conhecimento sobre a alta do paciente pelo médico responsável, ou, tomam 

conhecimento desta no momento em que o paciente está saindo do hospital. Assim, limita-

se a confirmar as instruções fornecidas pelo médico e muitas vezes, somente a realizar 

anotações no prontuário relacionado ao horário de saída e condições em que o paciente está 

deixando o hospital.
74 

Outras questões destacadas também pelos enfermeiros em seus depoimentos sobre 

as formas de atuar nos setores de Clínica Médica estão relacionadas com o grande 

quantitativo de ações administrativas realizadas pelos enfermeiros e dinâmica intensa e 

diversificada dos setores, versus tempo para realizar todas as atividades necessárias, sendo 

citado que: 

Eu sei que a Clínica Médica é uma coisa meio que corrida.....  são vários 

exames, vários procedimentos a fazer. (Margarida). 

 

Mas às vezes a gente não pensa que esse paciente, devido às atribuições 

e a demanda de trabalho muito grande..... ele vai para casa.....  e em 

casa que às vezes acontece àquela situação que faz ele voltar para a 

unidade hospitalar. (Girassol). 

 

A gente também, às vezes, não tem esse tempo de está ali ao longo da 

noite para falar como ele vai de alta... e aqui tem uma rotatividade 

grande. (Jasmim). 

 

 É comentado que muitos profissionais de saúde vivenciam, em suas atividades de 

trabalho, tensões provenientes de várias fontes, como: o contato frequente com a dor e o 

sofrimento, o receio de cometer erros, relações difíceis com pacientes e familiares, grande 

quantitativo de atividades para realizar no plantão, fluxo de pacientes intenso versus 

demanda de necessidades de cuidados, onde as ações relacionadas à humanização da 

assistência, visando à melhoria da qualidade de atendimento ao usuário e as condições de 

trabalho para os profissionais, vêm gerar benefícios para todos, principalmente, a redução 

do tempo de hospitalização e aumento do bem-estar geral dos pacientes e funcionários, 
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onde para que este processo aconteça, tanto pacientes e familiares, como membros da 

equipe multidisciplinar, devem estar envolvidos de forma harmônica.
75 

 Logo, a orientação à família em conjunto com paciente e com qualidade, assim 

como as ações de educação continuada aos mesmos, devem começar desde o momento da 

internação até a alta hospitalar, sendo fundamentais e muito incentivadas. Investigar como 

o paciente e família percebem o preparo para a alta e o que irá acontecer após sua saída do 

hospital, poderá fornecer aos enfermeiros subsídios para um preparo mais específico, 

adequado e efetivo.
76

 Relacionado a este tema, os enfermeiros contribuíram declarando 

que: 

 

[...] mais uma horinha que você tenha..... Uns cinco minutinhos.... Você 

poderia dar um esclarecimento bom para aquele paciente, uma 

orientação mesmo de qualidade. (Margarida). 

 

[...] para que aquele paciente conseguisse em casa, se reorganizar 

melhor com a doença dele, aprender a conviver melhor... e essa 

educação em saúde para quem tem uma doença crônica.... que não vai 

ter cura.... que vai ter uma melhora na qualidade de vida, quando 

controlada.... Isso é uma coisa que você tem que trabalhar o tempo 

inteiro, para ele se conscientizar... porque a orientação e o cuidado com 

o paciente são muito importantes. (Girassol). 

 

 E referente à importância da elaboração do protocolo de orientações de 

enfermagem para os pacientes de IC na alta hospitalar, nos depoimentos é ressaltado que: 

 

[...] eu vejo como fundamental, entendeu e super importante. (Rosa 

Vermelha). 

 

[...] eu acho, se um dia tiver esse trabalho com esses pacientes.... acho 

que vai ser muito interessante, realmente. (Copo de Leite). 

 

[...] porque na verdade, deveria existir um protocolo (enfática).... para 

que aquele paciente conseguisse em casa, se reorganizar melhor com a 

doença dele, aprender a conviver melhor. (Girassol). 

 

[...] então, a gente não tem um protocolo aqui pra todos os pacientes... E 

isto faz falta. (Adália). 

 

[...] deveria ter um protocolo voltado para a particularidade dele, que é 

o foco. (Tulipa Branca). 
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 Com os depoimentos, foi relatado também que as orientações de enfermagem 

fornecidas para os pacientes com IC, são realizadas somente de forma verbal. Então: 

 

[...] a orientação para a alta hospitalar na clínica médica, ela é feita 

normalmente pela enfermagem, verbalmente.... Não tem nenhum 

documento, nada escrito. (Rosa Vermelha). 

 

Relacionado à falta de registros de enfermagem conforme depoimento, o Conselho 

Federal de Enfermagem informa que o prontuário do paciente e os demais documentos 

referentes ao processo de cuidados de enfermagem, sendo estes, os livros de ocorrências, 

relatórios, folhas de evolução do paciente e outros, constituem a finalização do processo de 

cuidar e trazem maior visibilidade para a profissão, pois além de permitir o planejamento 

da assistência, refletem a produtividade da equipe e servem como fonte de consulta de 

informações relativas a todo processo de internação e alta dos pacientes. De acordo com a 

Resolução COFEN - Conselho Federal de Enfermagem 429 de 2012, que dispõe sobre o 

registro das ações profissionais no prontuário do paciente e em outros documentos próprios 

da enfermagem, fica estabelecido que as informações relativas ao processo de cuidar e ao 

gerenciamento dos processos de trabalho, necessárias para assegurar a continuidade e a 

qualidade da assistência, seja registrado, ressaltando a responsabilidade e o dever dos 

profissionais da enfermagem em fazê-lo no prontuário do paciente e em outros 

documentos, por meio de suporte tradicional (papel) ou em prontuário eletrônico, devendo 

constar nestes, a identificação da categoria e número profissional e a assinatura do 

responsável pela anotação.
77 

Portanto, de acordo com o manual de Padrões da Joint Commission International 

para certificação de Programas de Cuidados Clínicos, relacionados com as abordagens 

preconizadas nas políticas e procedimentos para certificação de metas internacionais de 

segurança do paciente e gerenciamento do próprio cuidado, são estabelecidos indicadores 

que buscam avaliar e aperfeiçoar a segurança e a qualidade do cuidado prestado ao 

paciente.
78 

E como elementos avaliativos, são esperados do paciente:  

 

 Quando necessário, mudanças no estilo de vida tendo como base o gerenciamento 

do próprio cuidado; 
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 A família e as estruturas de apoio da comunidade estando envolvidas, sempre que 

necessário; 

 As limitações para realizar as mudanças no estilo de vida sendo avaliadas, sempre 

que necessário; 

 As respostas dos pacientes sobre as mudanças recomendadas no estilo de vida, 

avaliadas e documentadas; 

 A efetividade dos esforços para ajudar o paciente a realizar as mudanças no estilo 

de vida, avaliada e 

 Quando apropriado, o programa comunica ao paciente sobre os resultados da 

avaliação de risco de sua família.
78 

 

Ressaltamos que neste manual, algumas doenças e procedimentos, dentre estas a 

Insuficiência Cardíaca, podem fazer parte do programa de avaliação e aperfeiçoamento do 

cuidado das instituições de saúde. E para o gerenciamento do próprio cuidado, vimos que 

este envolve o paciente e família, quando apropriado, na tomada de decisões sobre seu 

cuidado, contemplando informações relativas às doenças e tratamentos do paciente, em que 

a Educação em Saúde deve focar nos conhecimentos e habilidades específicas destes, para 

que ambos participem do cuidado no domicílio ativamente, sendo preconizada para 

acontecer em momentos adequados neste processo.
78 

Portanto, enfatizamos que todas as ações implementadas pelo enfermeiro, em 

conjunto com a equipe multidisciplinar, estejam centradas na segurança e bem-estar dos 

pacientes com Insuficiência Cardíaca, em que todo o cuidado prestado venha abranger 

orientações de relevância para seu preparo contínuo, adequado e efetivo para a alta 

hospitalar. Enfatizamos que estas orientações, quando apropriado, devem ser realizadas em 

conjunto com seus familiares, de forma clara e objetiva, que permita a apreensão com 

qualidade e eficácia sobre os principais cuidados básicos necessários e integrais 

preconizados para o sucesso e continuação de seu tratamento no ambiente domiciliar, 

principalmente com incentivo às mudanças no seu estilo de vida, tendo como base a 

autonomia e estímulo ao gerenciamento do próprio cuidado. 
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CAPÍTULO V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A enfermagem é uma arte; e para realizá-la como arte,  

requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso,  

como a obra de qualquer pintor ou escultor; pois o que é o tratar  

da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo - templo 

 do espírito de Deus. É  uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela das artes.” 

  

Florence Nightingale, 1871 
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V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados e discussão dos dados, este estudo nos possibilitou avaliar a 

importância da participação dos enfermeiros na prestação de cuidados de enfermagem aos 

pacientes de IC na alta hospitalar, através de reflexões sobre o planejamento da assistência 

de enfermagem realizado de forma organizada, otimizado e sempre em busca da qualidade, 

conforto e bem-estar dos pacientes e seus familiares.   

Podemos comentar que na análise dos dados desta pesquisa, no tocante as 

categorias elaboradas, foram abordados aspectos importantes referentes aos cuidados 

básicos de enfermagem realizados pelos enfermeiros aos pacientes com IC na alta 

hospitalar, assim como os aspectos sobre questões gerenciais do planejamento do cuidado, 

relacionados com a atuação dos enfermeiros junto ao paciente com IC neste momento.  

Na categoria a arte de cuidar de enfermagem ao paciente com IC na alta hospitalar, 

comentamos sobre a terapia farmacológica e não farmacológica dos pacientes com IC, 

sendo destacadas as medicações de uso e os principais cuidados de enfermagem com as 

mesmas, orientações específicas fornecidas pelos enfermeiros aos pacientes sobre a 

Insuficiência Cardíaca propriamente dita, sendo ressaltado a importância do fornecimento 

de orientações de qualidade, com linguagem simples e objetiva, sobre os sinais e sintomas 

de descompensação e reconhecimento da piora da doença, estímulo para autonomia e 

autocuidado do paciente de IC, dentre outros. 

Na categoria as formas de atuar do enfermeiro no planejamento da alta hospitalar, 

foram abordados aspectos referentes à interdependência dos cuidados de enfermagem com 

a equipe multiprofissional, orientações sobre o planejamento da assistência de enfermagem 

adequada e de qualidade na alta hospitalar, os registros de enfermagem, necessidade de 

roteiros e protocolos de enfermagem, déficit de capital humano versus dinâmica e 

diversidade de atividades desenvolvidas no setor e outros. 

Como limitações para este estudo, a partir da busca da literatura escrita e em base 

de dados online, foi principalmente observado um quantitativo reduzido de estudos 

relacionados à assistência de enfermagem aos pacientes com Insuficiência Cardíaca na alta 

hospitalar. Relacionado com alta hospitalar mais especificamente, foi encontrado também 

um quantitativo reduzido de artigos, onde ressaltamos que os estudos relacionados a esta 
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temática apresentaram maior enfoque nas doenças dos pacientes, do que no processo de 

alta hospitalar ou situação-problema destes e de seus familiares propriamente ditos. 

Tendo em vista tais considerações, reforçamos que o planejamento da assistência de 

enfermagem ao paciente de IC comece desde a admissão até o momento da alta hospitalar, 

em que as principais orientações preconizadas se referem às restrições dietéticas, 

atividades físicas recomendadas, ao uso correto e horário regular das medicações, ao peso 

em casa e ao reconhecimento de piora de sinais e sintomas da doença, que devem ser 

fornecidas ao paciente ou familiar pelo profissional da equipe multidisciplinar, sob 

coordenação do enfermeiro durante a internação, antes que ocorra a alta hospitalar, de 

forma simplificada, clara e objetiva. 

 Como contribuições deste estudo, referente ao planejamento para a alta é 

recomendado que o enfermeiro, em conjunto com a equipe multidisciplinar, avalie as 

condições do paciente para se autocuidar e o interesse da família em ajudá-lo, visto que a 

finalidade primordial é buscar autonomia para seu cuidado no domicílio ou preparo 

adequado para ser cuidado pelos familiares. Deste modo, enfatizamos a importância da 

avaliação contínua da equipe multidisciplinar, em conjunto com o paciente e família, no 

tocante ao seu progresso no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que as mudanças 

de comportamento destes constituem um importante fator para o sucesso de sua assistência 

em casa. 

Quanto às últimas orientações no término da internação, lembramos que o paciente 

deve recebê-las antes do horário previsto para sua saída do hospital, possibilitando mais 

um momento para avaliar sua compreensão quanto às informações recebidas, assim como 

possibilitar o esclarecimento de dúvidas, onde estas orientações deverão ser registradas em 

prontuário do paciente adequadamente, conforme preconizado pela legislação de 

enfermagem vigente.  

É importante comentar ainda, que a equipe de enfermagem venha aprofundar seus 

conhecimentos sobre os cuidados diretos aos pacientes e suas reais necessidades, 

capacidades, limitações e dificuldades, buscando auxiliá-los a vivenciar o momento da 

internação de forma pró-ativa e não como expectadores das ações dos profissionais de 

saúde e de familiares. 
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Portanto, ressaltamos que o compromisso dos profissionais de saúde para com o 

paciente não se encerre com sua saída da unidade hospitalar, sendo necessário que os 

cuidados orientados para estes pacientes, a partir da educação em saúde realizada no setor 

de internação, os mantenham saudáveis no ambiente domiciliar.   

É preconizado também que a visão holística do cuidado, a prestação de serviços 

especializados e integrais aos pacientes sejam dispensados conforme reais necessidades de 

cuidados destes, assim como estimulado a qualificação profissional da equipe de saúde, 

sempre visando o bem-estar integral do paciente e a continuidade da qualidade assistencial 

prestada na instituição, para o ambiente extra-hospitalar.   

Então, vimos enfatizar a importância deste estudo, pois o protocolo de orientações 

de enfermagem para o paciente com Insuficiência Cardíaca elaborado, possibilitará que o 

enfermeiro, através da educação em saúde contínua, forneça informações de relevância 

sobre o tratamento farmacológico e não-farmacológico destes pacientes, com intuito de 

contribuir para que o planejamento da assistência de enfermagem seja elaborado e 

implementado de forma eficaz e com maior qualidade para os mesmos, a fim de estimular 

sua autonomia e autocuidado, adesão ao tratamento proposto, o reconhecimento de 

descompensação e piora da doença cardiovascular, contribuindo assim para melhora da 

qualidade de vida e principalmente, mudança no seu estilo de vida e minimização de 

reinternações constantes.  

Diante do exposto, ressaltamos também que seja incentivado o permanente 

treinamento das equipes sobre aspectos fundamentais para o cuidado do paciente com IC 

na alta hospitalar, assim como incentivadas pelas instituições de saúde, a prestação de 

cuidados aos pacientes hospitalizados e em processo de alta hospitalar de forma integral, 

com participação ativa da equipe multidisciplinar e sempre em busca de resultados 

positivos para o bem-estar destes pacientes e de seus familiares. 

Temos conhecimento, que o processo de adoecer e a necessária hospitalização, 

muitas vezes não representam processo ou momento agradável para os pacientes e família. 

Neste sentido, como profissionais de saúde interessados em prestar uma assistência de 

enfermagem de qualidade, temos que ter consciência dos cuidados básicos de enfermagem 

e das necessidades reais dos pacientes de IC, com intuito de prestarmos uma assistência 

integral e efetiva aos mesmos, para que o restabelecimento da sua saúde seja satisfatório e 
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que possam continuar a realizar suas atividades de vida diárias, naturalmente, com 

qualidade e equilíbrio merecidos. 

Logo, enfatizamos a necessidade do planejamento da alta hospitalar de forma 

sistematizada, integral, organizada e flexível, destacando as ações da equipe 

multidisciplinar, com a coordenação dos cuidados pelos enfermeiros e que este 

planejamento inicie no momento da internação dos pacientes, perdurando por toda 

hospitalização destes e se necessário, continuado também para o contexto familiar.      
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CAPÍTULO VI 

 

PROTOCOLO DE ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM PARA 

O PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA À ALTA 

HOSPITALAR 
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VI PROTOCOLO DE ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM PARA O PACIENTE 

COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA À ALTA HOSPITALAR 

 

 

 Objetivo:  

 

 Proporcionar aos pacientes de insuficiência cardíaca na alta hospitalar, orientações 

de relevância com ênfase nos principais cuidados básicos de enfermagem necessários, 

desde a admissão até a alta hospitalar, visando otimizar o preparo destes pacientes e seus 

familiares, a fim de lhes assegurar a continuidade do tratamento pré-estabelecido para o 

contexto domiciliar, de forma eficiente e com qualidade. 

 

 

 Atribuições do Enfermeiro:  

 

 Fornecer aos pacientes com IC e seus familiares orientações sobre os cuidados de 

enfermagem específicos, conforme reais necessidades dos mesmos, de forma clara e 

objetiva e sempre que se fizer necessário, no intuito de esclarecer seus questionamentos e 

dúvidas objetivando uma assistência de enfermagem integral; 

 

 Proporcionar ambiente terapêutico, acolhedor e tranquilo durante todo o período de 

fornecimento das orientações aos pacientes com IC e seus familiares, a fim de que possam 

apreender as informações indispensáveis para continuidade de seu tratamento de forma 

consciente e segura;  

 

 Identificar os principais diagnósticos de enfermagem do paciente hospitalizado com 

IC durante a avaliação de enfermagem, para possibilitar o julgamento clínico e a 

identificação das reais necessidades de cuidados básicos de enfermagem dos mesmos e o 

registro fidedigno das ações de enfermagem realizadas;  
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Itens de relevância para os 

pacientes de IC 

 

Protocolo de orientações de enfermagem para o paciente 

com IC na alta hospitalar 

1. Ambiente 

Terapêutico 

 

 

2. Ajuda de 

familiares 

 

3. Sinais e sintomas 

da IC 

 

4. Sinais e sintomas 

de 

descompensação 

da IC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Proporcionar no domicílio ou local onde o paciente 

permanecer em tratamento, ambiente terapêutico livre de 

estresse, tranqüilo, com conforto para o mesmo e favorável para 

sua recuperação e continuação eficaz do tratamento proposto; 

 

- Explicar sobre a importância do apoio de familiares para 

assegurar a continuidade do tratamento do paciente de IC; 

 

- Orientar aos pacientes e seus familiares, toda sintomatologia 

da Insuficiência Cardíaca e regime terapêutico preconizado; 

 

 - Orientar sobre a importância do reconhecimento dos sinais de 

descompensação e piora da doença, como aparecimento de 

cansaço aos pequenos, médios ou longos esforços, tipos de 

dispnéia, fadiga, mal estar generalizado e alteração de sinais 

vitais (temperatura, respiração, pulso e pressão arterial); 

- Quanto aos sinais de: 

1. Cansaço aos pequenos, médios ou longos esforços: manter 

repouso até o desaparecimento dos sintomas; manter respiração 

rítmica, lenta e profunda; 

2. Dispnéia: retirar próteses dentárias superiores e inferiores, 

para evitar possíveis acidentes (deglutição e engasgo dos 

mesmos); manter vias aéreas pérvias; manter respiração 

rítmica, lenta e profunda (para permitir ventilação pulmonar 

adequada); 

3. Fadiga e mal-estar generalizado: manter-se em repouso em 

local apropriado, de preferência em cadeira confortável com 

encosto num ângulo de 90º e com os membros inferiores para 

baixo (para evitar piora dos sintomas associados aos da 

dispnéia e estímulo de Edema Agudo de Pulmão);   

- Explicar ao familiar para encaminhar o paciente para um 

hospital com setor de emergência em funcionamento ou 

unidade de pronto-atendimento mais próximo de sua residência, 

em caso do aparecimento de sinais descompensação e piora da 
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5. Sinais de 

congestão 

sistêmica ou 

hipervolemia  

 

 

 

 

 

 

 

6. Adesão ao 

tratamento e 

consulta 

ambulatorial 

 

 

 

 

 

 

7. Terapia 

doença cardiovascular; 

- Orientar ao paciente e família para realizar verificação 

permanente dos sinais vitais no domicílio (temperatura, 

respiração, pulso e pressão arterial), sempre que necessário e 

principalmente se fizer uso de medicamento digitálico, como a 

digoxina (e em caso de hipotensão ou bradicardia, não fazer uso 

deste medicamento); 

 

- Ressaltar a importância da restrição hídrica de 1000 a 1500 

ml/ de líquidos em 24 horas, de acordo com a condição clínica 

do paciente e dose de diuréticos; 

- Orientar a monitorização do peso do paciente em casa, em 

balança doméstica, sempre pela manhã e em jejum; 

- Atentar para o aparecimento e agravamento de edemas, 

principalmente em região de tornozelos, mantendo os membros 

inferiores elevados para prevenção e minimização destes e 

facilitar o retorno venoso; 

- Observar respiração do paciente, relacionado à falta de ar, 

aparecimento de sibilos e estertores pulmonares, turgência de 

jugular e ascite, com orientações para monitorização 

relacionado ao aumento da circunferência abdominal sempre 

que possível; monitorar volume urinário; 

 

- Ressaltar a importância em seguir o tratamento proposto pela 

equipe multidisciplinar e enfatizar o retorno às consultas 

ambulatoriais pré-agendadas; 

- Seguir corretamente as recomendações e orientações 

fornecidas pela equipe de saúde; 

- Reforçar para o paciente seguir corretamente o agendamento 

das consultas ambulatoriais, realização de procedimentos e 

exames de rotina sempre que prescritos, tais como o 

Ecocardiograma, Hemograma Completo, Bioquímica e Prova 

de Função Hepática e Renal, Exame de Urina, 

Eletrocardiograma e Radiografia de Tórax; 

 

- Explicar ao paciente o nome das medicações e suas 

indicações, reforçando possíveis efeitos adversos e colaterais, 
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Farmacológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tais como: 

1. Captopril (Capoten): tosse, hipotensão e taquicardia; 

hipotensão principalmente quando em uso concomitante com 

outras drogas anti-hipertensivas, antiarrítmicos e diuréticos; 

2. Carvedilol: tonturas, cefaléia, fadiga, alterações visuais e 

bradicardia; 

3. Furosemida (Lasix): depleção de potássio, cálcio e magnésio; 

distúrbios eletrolíticos e tromboses pela depleção grave de 

fluidos; 

4. Espironolactona (Aldactone): hipercalemia, cãibras em 

membros inferiores, tonturas e náuseas; 

5. Digoxina: atentar para os efeitos de intoxicação digitálica, 

tais como - o aparecimento de náuseas, vômitos, fraqueza, 

sudorese fria, desorientação, convulsões, hipotensão grave, 

bradicardia acentuada, parada cardiorrespiratória e morte; 

avaliar nível sérico de digoxina a cada 02 semanas em caso de 

Insuficiência Renal Grave, devido alteração no clearence de 

creatinina; evitar uso concomitante com diuréticos que levam a 

depressão de potássio e atentar para uso concomitante com 

outras medicações anti-hipertensivas e antiarrítmicas;    

- Seguir corretamente e regularmente os horários prescritos das 

medicações; 

- Explicar ao paciente para não fazer uso de drogas anti-

hipertensivas, antiarrítmicas, diuréticos e digitálicos no mesmo 

horário, para não potencializar os efeitos destas drogas; 

- Verificar na prescrição: o nome, a dose, o horário e a via 

correta das medicações, antes, durante e após a administração 

dos medicamentos e sempre que necessário; 

- Reforçar sobre a regularidade do uso das medicações e 

importância em seguir adequadamente o plano terapêutico 

prescrito; 

- Destacar não uso de medicamentos sem prévia prescrição 

médica e orientações da equipe de saúde; 

- Reforçar explicação aos pacientes para não fazer uso de 

bebidas alcoólicas em conjunto com terapia farmacológica 

prescrita e/ ou não parar de utilizar as medicações para fazer 

uso de bebidas alcoólicas;   
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8. Dieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Vacinação 

Preventiva 

 

 

 

10. Drogas Lícitas e 

Ilícitas (Álcool, 

Tabagismo e 

outras Drogas) 

 

 

 

 

11. Comorbidades 

Associadas 

 

  - Realizar orientações gerais sobre a alimentação e 

planejamento alimentar de forma clara e simples; 

- Destacar importância de seguir dieta fracionada, hipocalórica 

e rica em fibras; 

- Seguir dieta hipossódica, com ingesta de sódio de 02 a 03g/ 

dia;  

- Usar carboidratos integrais e com baixa carga glicêmica e 

lipídeos com níveis reduzidos de gorduras saturadas, devido 

risco de glicotoxidade, lipotoxidade, por agravar resistência 

insulínica e progressão da IC; 

- Priorizar proteínas de alto valor biológico; 

- Encaminhar para acompanhamento com nutrólogo ou 

nutricionista, em caso de agravamento do quadro do paciente e 

sempre que necessário; 

   

- Incentivar vacinação preventiva conforme prescrição médica 

Anti-Influenza e Pneumocócica, principalmente em locais com 

modificações climáticas entre as estações do ano e com inverno 

rigoroso, a fim de evitar infecções no trato respiratório e 

possível descompensação e agravamento da IC; 

   

- Álcool: incentivar completa abstinência do uso do álcool, 

principalmente em pacientes com Miocardiopatias Alcoólicas, 

pelo aumento de arritmias e depressão miocárdica; 

- Tabagismo: deve ser evitado de forma ativa e passiva, devido 

ao aumento dos riscos de doenças cardiovasculares e infecções 

pulmonares; 

- Drogas Ilícitas: deve ser recomendada a abstinência total 

destas drogas, principalmente a cocaína, que pode induzir a 

arritmias potencialmente fatais; 

 

- Orientar quanto aos sinais e sintomas de possíveis 

comorbidades associadas à IC, tais como: Diabetes Mellitus, 

Insuficiência Renal, Depressão, Cardiotoxidade por Uso de 
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12. Exercícios Físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Atividade Sexual 

 

 

 

 

 

 

14. Atividade 

Laboral 

 

Quimioterápicos e outros; 

- Incentivar uso de meias elásticas no caso permanência por 

longo tempo sentado ou em caso de viagens longas, a fim de 

minimizar possíveis edemas e riscos de Trombose Venosa 

Profunda e assegurar facilitação do retorno venoso;  

 

- Em pacientes estáveis e de classe funcional Grau I, II e III 

(conforme NYHA), incentivar exercícios físicos ativos, como 

caminhadas, em associação com o tratamento farmacológico 

otimizado, a fim de melhorar a condição física do paciente e 

aumento da capacidade funcional deste; 

- Minimizar os efeitos do sedentarismo e intolerância aos 

exercícios, com melhora da qualidade de vida dos pacientes, 

através da prescrição de exercícios de forma adequada, 

conforme condição clínica de cada paciente; 

- Em caso de paciente de IC Grau IV (conforme NYHA) e com 

sintomas de descompensação da IC, é recomendado repouso e 

restrição aos exercícios físicos, assim como devem ser 

desencorajados exercícios competitivos; 

- Encaminhar o paciente de IC para o Fisioterapeuta e/ ou 

Educador Físico, sempre que necessário;  

 

- Conversar com o paciente sobre sua atividade sexual em 

conjunto com seu parceiro, minimizando possíveis temores de 

ambos; 

- Orientar sobre os efeitos do tratamento farmacológico da IC 

na função sexual, relacionado com disfunção sexual 

relacionado à ginecomastia, irregularidades menstruais, 

impotência, diminuição da libido, dificuldade ejaculatória e 

outros, causados por alguns fármacos, tais como: 

Hidroclorotiazida, Espironolactona, Metildopa, Digoxina, 

Propranolol, Betabloqueadores e outros; 

 

- Conversar com o paciente a respeito da atividade de trabalho 

desenvolvida relacionado com sua interferência no 

aparecimento dos sinais de descompensação da IC, assim como 

a respeito do direito a aposentadoria integral por invalidez; 
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15. Ansiedade e 

Angústia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Indicadores 

avaliativos do 

gerenciamento do 

cuidado 

 

 

 

- Avaliar possibilidade de readaptação profissional, caso 

atividade laborativa venha a impactar diretamente na gravidade 

e progressão da doença; 

- Manter atividade profissional desenvolvida, caso esta não 

interfira na progressão, nos sintomas e na gravidade da 

Insuficiência Cardíaca;  

- Encaminhar o paciente de IC para o Assistente Social, sempre 

que necessário;  

  

- Incentivar atividades em grupo, apoio da família e espiritual, 

para minimizar sinais e sintomas de depressão, ansiedade ou 

angústia dos pacientes com IC, assim como tratamento 

medicamentoso para tal, caso seja necessário; 

- Estimular o autocuidado e autonomia do paciente com IC e 

reforçar orientações sobre qualidade de vida; 

- Ressaltar as orientações sobre os riscos das reinternações 

indesejáveis e incentivo à adesão ao tratamento proposto; 

- Explicar ao paciente e família sobre a importância da 

mudança no estilo de vida e readaptação às atividades de vida 

diárias; 

- Estimular aos pacientes de IC e familiares (em conjunto com 

os mesmos, quando apropriado), a falar sobre possíveis 

sentimentos de medo, angústia, incertezas, dúvidas e outros, 

sobre sua doença ou situação em que se encontram;   

- Encaminhar o paciente de IC para o Psicólogo ou Psiquiatra, 

sempre que necessário; 

 

- Orientar ao paciente de IC e família sobre os indicadores que 

permitam avaliar e aperfeiçoar a segurança, efetividade e a 

qualidade do cuidado realizado, principalmente com incentivo à 

mudança no estilo de vida destes, tendo como base o 

gerenciamento do próprio cuidado; 

- Ajudar aos pacientes e familiares no reconhecimento de 

fatores de risco responsáveis pelas limitações para realizar as 

mudanças no estilo de vida necessárias; 
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17. Lazer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Espiritualidade 

 

- Incentivar atividades de lazer em grupo, com a família e/ ou 

amigos que ama, para proporcionar a estes pacientes, bem-estar 

e prazer de viver com qualidade e segurança;  

- Estimular a leitura de livros, revistas, jornais, gibis, assim 

como assistir a programas de televisão ou filmes, dentre outros, 

que os pacientes mais gostam ou que sejam mais atrativos para 

os mesmos; 

- Orientar a prática de exercícios ao ar livre e pela manhã ou 

quando lhe convier, conforme capacidade funcional de cada 

paciente (grau de limitações de atividades de vida diárias); 

- Ajudar aos pacientes e familiares a encontrar atividades de 

lazer para que possam conviver da melhor forma, com as 

possíveis limitações da insuficiência cardíaca, buscando sempre 

a manutenção da qualidade de vida; 

 

- Conversar com o paciente de IC e seus familiares sobre a 

importância da manutenção da saúde física, mental e 

espiritual; 

- Incentivar a autonomia dos pacientes e familiares quanto 

suas preferências relacionadas às crenças e religiosidade; 

- Conversar com os pacientes de IC e seus familiares, 

quando necessário, sobre o impacto da espiritualidade na 

saúde física e mental, sempre reforçando a busca do 

equilíbrio, satisfação e bem-estar nos mesmos;    

 

   

Quadro 6. Protocolo de Orientações de Enfermagem para o Paciente com IC à Alta 

Hospitalar. Niterói, 2012. Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA ENFERMEIROS (RESOLUÇÃO 196/ 96-CNS) 

 

Título: Assistência de Enfermagem ao Paciente com Insuficiência Cardíaca na Alta 

Hospitalar 

  

Pesquisadores Responsáveis: Mestranda Patrícia Maria Barreto Bellot de Souza e Profª Drª 

Gisella de Carvalho Queluci 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa - Universidade Federal Fluminense 

Rua Dr. Celestino, 74, Niterói - RJ 

CEP: 24020-091                                                                          Tel.: (21) 2629-9484 

 

Nome do Voluntário: ______________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                      RG: ___________________________ 

 

 

Convidamos você a participar da pesquisa em questão. Lembramos que sua 

participação é importante, porém voluntária. Os objetivos deste estudo são: identificar o 

perfil dos pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca (IC) em um hospital 

universitário, descrever como são realizados os cuidados de enfermagem na alta hospitalar 

destes pacientes pelos enfermeiros e elaborar um protocolo de alta hospitalar específico 

para o paciente de IC. 

Para que os objetivos do estudo sejam atingidos, os dados serão coletados durante a 

entrevista, através de um instrumento contendo pergunta aberta por meio de gravação.  

Esclarecimentos sobre a pesquisa serão fornecidos quando for necessário, onde o 

participante poderá recusar-se a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhuma penalização e prejuízo ao mesmo. 
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Quanto aos riscos da participação nesta pesquisa será garantido o sigilo da 

identidade e a confidencialidade da entrevista na divulgação dos resultados. Esclarecemos 

também que você não terá prejuízo ou compensações financeiras. 

 Quanto aos benefícios e contribuições deste estudo, será destacada a garantia da 

continuidade da qualidade assistencial prestada pela instituição em questão aos clientes 

hospitalizados para o contexto familiar, assim como fornecer aos enfermeiros a 

possibilidade de sistematizar e organizar sua assistência com uma ferramenta de trabalho 

baseada em evidências científicas.     

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito.  

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

Assinatura do Participante:___________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável:________________________________________ 
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APÊNDICE 2  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA PACIENTES (RESOLUÇÃO 196/ 96-CNS) 

 

 

Título: Assistência de Enfermagem ao Paciente com Insuficiência Cardíaca na Alta 

Hospitalar 

 

Pesquisadores Responsáveis: Mestranda Patrícia Maria Barreto Bellot de Souza e Profª Drª 

Gisella de Carvalho Queluci 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa - Universidade Federal Fluminense 

Rua Dr. Celestino, 74, Niterói - RJ           CEP: 24020-091                    Tel.: (21) 2629-

9484 

 

Nome do Voluntário: ______________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                                 RG: ___________________ 

Responsável legal (quando for o caso): ____________________________ 

RG Responsável Legal: _________________________ 

 

 

Convidamos você para participar desta pesquisa. Lembramos que sua participação é 

importante e voluntária. Os objetivos deste estudo são: identificar o perfil dos pacientes 

hospitalizados com insuficiência cardíaca (IC) em um hospital universitário, descrever 

como são realizados os cuidados de enfermagem na alta hospitalar dos pacientes pelos 

enfermeiros e elaborar um protocolo de alta hospitalar específico para o paciente de IC. 

Para que os objetivos da pesquisa sejam alcançados, informamos que o voluntário 

será examinado pela pesquisadora através da realização de um exame físico e que seu 

prontuário médico será analisado e terá dados coletados pela pesquisadora para seu estudo. 

Em relação à realização do exame físico feito pela pesquisadora sempre será respeitado, 

garantido e preservado sua individualidade e integridade física.   

Qualquer esclarecimento a respeito da pesquisa será fornecido, onde você poderá 

não querer participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo ou penalização. Esclarecemos também que você não irá ter seu 
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tratamento prejudicado na instituição caso não participe desta pesquisa. Relacionado aos 

riscos da participação nesta pesquisa será mantido em sigilo sua identidade e os dados 

coletados durante a divulgação dos resultados. Esclarecemos também que você não será 

prejudicado ou terá compensações financeiras. Relacionado aos benefícios e contribuições 

deste estudo é destacada a qualidade da assistência prestada pela instituição em que você se 

encontra internado para o domicílio e a possibilidade dos enfermeiros cuidarem melhor de 

seus pacientes.   

 

Eu,__________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. Ou 

 

Eu,__________________________________________, RG  nº _____________________, 

responsável legal por ____________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, 

como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, ________ de ____________ de __________ 

 

Assinatura do Participante:_________________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável:______________________________________ 
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APÊNDICE 3  INSTRUMENTO DE ENTREVISTAS COM OS ENFERMEIROS 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

 

 

1- Como você, enfermeiro do setor de Clínica Médica Feminina/ Masculina, realiza as 

orientações/ cuidados de enfermagem ao paciente com IC à alta hospitalar? 
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APÊNDICE 4  

 

Código dos 

enfermeiros 

Conteúdo das informações Composição do 

corpo de 

conhecimento para a 

reflexão dos achados 

Significado do 

conteúdo das 

informações 

 

1. Copo de 

Leite 

 

 

“Realmente, aqui na Clínica 

Médica a gente não faz 

nenhum trabalho específico 

com o paciente com 

Insuficiência Cardíaca... Na 

verdade, é o médico é quem 

dá a alta, que faz todas as 

orientações com o paciente 

diretamente..... de alta, de 

acompanhamento 

ambulatorial.... de retorno, 

pra coleta de exames..... têm 

pacientes com marcapasso, 

que têm outras 

complicações..... Realmente, 

por parte da enfermagem, 

não tem nenhum trabalho..... 

nenhum roteiro a ser 

seguido, nenhum estudo...... 

Quando é necessário,  

quando o paciente realmente 

tem dúvida sobre a doença 

dele.... sobre as medicações 

que está tomando, realmente 

a enfermagem entra em ação 

aí... Geralmente o paciente 

da Cardiologia é um paciente 

lúcido... então ele entende 

tudo o que você fala com ele,  

até porque, ele já é um 

paciente que vem sendo 

 

- Não há trabalho de 

enfermagem 

sistematizado para o 

preparo da alta 

hospitalar dos 

pacientes de IC; 

 

- As orientações 

para alta hospitalar 

dos pacientes com 

IC são realizadas 

pelos médicos da 

Cardiologia; 

 

- Não existe roteiro 

de alta hospitalar 

para a equipe de 

enfermagem; 

 

- Durante a 

internação a 

enfermagem orienta 

as dúvidas dos 

pacientes sobre as 

medicações e o quê 

for necessário; 

 

- O paciente é 

 

- Falta de 

Sistematização da 

Assistência de 

Enfermagem (SAE); 

 

 

 

- Médicos preparam 

pacientes para a alta 

hospitalar; 

 

 

 

 

- Falta de roteiro de 

enfermagem para a 

alta; 

 

 

- Enfermeiros 

orientam sobre as 

medicações; 

 

 

 

 

 

- Orientação ao 
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acompanhado pelo 

ambulatório, já sabe a 

história dele.... ele é 

abordado, pela enfermagem, 

quando ele é admitido.... em 

relação à estrutura do 

hospital, o funcionamento do 

hospital... as medicações que 

ele vai tomar, os horários... 

às vezes pra que servem.... 

Os outros pacientes na alta... 

a gente orienta como 

prevenir as úlceras por 

pressão em casa.... a 

alimentação do paciente.... é 

mais nesse sentido do 

cuidado direto com o 

paciente... eu acho, se um dia 

tiver esse trabalho com esses 

pacientes.... acho que vai ser 

muito interessante, 

realmente...”    

abordado pela 

enfermagem 

durante a admissão, 

sobre a rotina do 

setor e 

funcionamento do 

hospital; 

 

- Na alta hospitalar 

dos pacientes, a 

enfermagem faz 

orientações gerais, 

mais 

especificamente 

relacionadas à 

prevenção de 

úlceras por pressão 

e alimentação 

destes; 

 

- Ressalta ser 

interessante que 

exista um trabalho 

no setor para a alta 

hospitalar dos 

pacientes de IC;  

paciente sobre a 

rotina hospitalar; 

 

 

 

 

 

 

- Orientações sobre 

úlcera por pressão e 

alimentação na alta 

hospitalar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Importância do 

planejamento da alta 

dos pacientes de IC; 

 

 

 

2. Orquídea 

 

 

“.... quanto às orientações ao 

paciente quando tem alta.... 

aqui ainda não tem um 

trabalho em cima disso... 

quem faz as orientações são 

os médicos.... da Cardio..... 

que os enfermeiros.... Não 

dão orientações, não... Por 

que eles (os médicos) têm a 

 

- Não há trabalho de 

enfermagem 

direcionado à alta 

hospitalar dos 

pacientes de IC; 

 

- Orientações para 

alta hospitalar dos 

 

- Falta de um 

protocolo de 

enfermagem para a 

alta hospitalar; 

 

 

- Médicos preparam 

os pacientes para a 
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própria equipe deles 

lá.....(pausa) Mas quando ele 

precisa (o paciente), a gente 

passa orientações a ele sobre 

os cuidados (de 

enfermagem).... quando ele 

está com marcapasso.... 

Assim... a equipe da Cardio é 

que faz isso (orientações 

para alta hospitalar)..... Mas 

o certo, certo era o 

enfermeiro fazer as 

orientações... mas como eles 

já passam e como aqui é uma 

clínica de 26 pacientes com 

apenas 01 enfermeiro.... às 

vezes até fica difícil o 

enfermeiro elaborar esse 

trabalho dentro da clínica.... 

Mas os cuidados aos 

pacientes o enfermeiro 

executa... Mas orientação em 

relação à alta.... o 

enfermeiro aqui não faz....” 

pacientes de IC são 

realizadas pelos 

médicos da 

Cardiologia; 

 

- Há no setor apenas 

um enfermeiro 

assistencial para 26 

pacientes, gerando 

dificuldades para 

realizar orientações 

para o preparo da 

alta hospitalar dos 

pacientes de IC; 

 

- Os enfermeiros 

fornecem 

orientações gerais 

aos pacientes da 

Cardiologia e sobre 

os cuidados com o 

marcapasso; 

alta; 

 

 

 

 

- Déficit de capital 

humano no setor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Orientações gerais 

de enfermagem; 

 

 

 

 

 

 

3. Margarida 

 

“Bom aqui, os pacientes 

quando vão embora, às vezes 

não dão nem “até logo” pra 

gente.... quando a gente vê, 

já foi.... Eles recebem muita 

orientação da parte 

médica.... (com ênfase) 

Quando a gente tem 

oportunidade de poder 

orientar em alguma coisa a 

respeito da alta hospitalar.... 

São orientações básicas do 

tipo: é seguir corretamente a 

 

- Pacientes do setor 

esperam com 

bastante ansiedade o 

momento da alta 

hospitalar; 

 

- Orientações para 

alta hospitalar dos 

pacientes de IC são 

mais fornecidas 

pelos médicos da 

Cardiologia; 

 

- Ansiedade do 

paciente para a alta 

hospitalar;  

 

 

 

- Médicos orientam 

pacientes; 
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tomada das medicações.... 

não pular o horário; não 

fazer grandes esforços em 

casa e atentar pra alguma 

modificação a nível do 

estado geral..... vê edema, 

aparecimento de edemas.... 

atentar se há alguma 

restrição na ingesta 

hídrica..... dá continuidade 

nas consultas ambulatoriais.. 

São essas orientações 

básicas mesmo, que a gente 

fala com eles..... e qualquer 

coisa... ele pode está 

retornando aqui e a gente vai 

reforçando qualquer 

dúvida... A gente lida aqui 

com as doenças em geral, 

são várias especialidades, 

então pra você saber tudo, 

sobre todos eles..... é meio 

complicado, então.... eu acho 

que ainda falta muita 

discussão, a gente estudar... 

fazer grupos de estudos.... de 

casos clínicos, a gente poder 

discutir..... falta isso tudo... 

falta muita coisa que pra 

enfermagem não tem essa 

disponibilidade, essa 

oferta..... e a gente tem que 

estudar sozinho muitas 

vezes..... Essas questões que 

vocês trazem pra gente.... que 

nos fazem refletir, sobre a 

nossa prática, o dia a dia.... o 

quê a gente vivencia..... e que 

 

- Diante da alta 

hospitalar, os 

enfermeiros 

fornecem 

orientações aos 

pacientes de IC 

relacionadas com as 

medicações, tipo de 

dieta e restrição 

hídrica, sinais de 

descompensação da 

IC e retorno às 

consultas 

ambulatoriais; 

  

- Não há estudos 

dirigidos e de casos 

clínicos realizados 

pela equipe de 

enfermagem sobre 

os pacientes do 

setor; 

 

- Enfermeiros com 

inúmeras atividades 

para executar, 

dinâmica intensa e 

diversificada dos 

setores de clínica 

médica, devido 

várias 

especialidades 

médicas, alta 

complexidade dos 

 

- Há orientações de 

enfermagem 

específicas para o 

paciente com IC; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Falta de estudos e 

discussões clínicas 

sobre os pacientes; 

 

 

 

 

 

- Grande 

quantitativo de 

ações 

administrativas; 
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a gente poderia está  fazendo 

mais mesmo pelo paciente.... 

Eu sei que a Clínica Médica 

é uma coisa meio que 

corrida..... são vários 

exames, vários 

procedimentos a fazer, mais 

uma horinha que você 

tenha..... Uns cinco 

minutinhos.... Você poderia 

dar um esclarecimento bom 

para aquele paciente, uma 

orientação mesmo de 

qualidade......” 

pacientes internados 

e necessidade de 

cuidados 

complexos; 

 

- Destaca 

importância de 

fornecer aos 

pacientes 

orientações com 

qualidade; 

 

 

 

 

 

- Qualidade nas 

orientações aos 

pacientes; 

 

4. Tulipa 

Branca 

 

“Bem... os pacientes 

começam a receber as 

orientações pra alta, desde a 

internação.... todas as 

orientações..... E 

especificamente para o 

paciente com Insuficiência 

Cardíaca, as orientações 

aqui se focam: nas tomadas 

das medicações.... como ele 

vai fazer uso das medicações, 

em casa.... a importância de 

uma regularidade nos 

horários das medicações.... 

regularidade das refeições.... 

da dieta que esse paciente vai 

passar a ter que fazer.... que 

ele precisa ter uma dieta 

pouco calórica, rica em 

fibras.... e precisa ter uma 

diminuição da ingesta de 

líquidos... assim... essas 

orientações que devem ser 

 

- Enfermeiros 

assistencialistas 

fornecem 

orientações para alta 

hospitalar dos 

pacientes com IC 

desde sua admissão 

no setor e durante 

toda internação;  

 

- Para o paciente 

com IC são 

realizadas 

orientações sobre 

uso regular das 

medicações; 

 

- Ressaltou a 

importância da 

regularidade no 

horário das 

 

- O planejamento da 

alta hospitalar 

ocorre desde a 

admissão e durante 

toda internação; 

 

 

 

 

 

- Orientação sobre 

medicação; 

 

 

 

 

 

- Regularidade no 

horário das refeições 

e medicações; 
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feitas no momento da alta, 

mas o treinamento dele deve 

ser feito durante todo o 

processo de internação...... 

Eu acho que todos os 

pacientes, sejam eles da 

Cardíaca, da Pneumo, de 

qualquer  especialidade, 

deveria ter um protocolo 

voltado para a 

particularidade dele, que é o 

foco..... o objetivo da  

internação dele..... que é 

tratar aquela 

particularidade.... então, se 

tivéssemos esse recurso à 

mão, facilitaria muito tanto a 

vida do paciente, como a 

nossa, do profissional....” 

refeições e 

medicações; 

 

- Citou dieta pouco 

calórica, rica em 

fibras e diminuição 

da ingesta de 

líquidos; 

 

- Destacou ser 

importante que 

exista um protocolo 

de cuidados de 

enfermagem para a 

alta hospitalar dos 

pacientes do setor 

conforme 

particularidades dos 

mesmos;  

 

 

 

- Cuidados básicos 

de enfermagem; 

 

 

 

 

- Necessidade de um 

protocolo de alta 

hospitalar; 

 

 

5. Girassol 

“Bem.... o paciente quando 

ele interna aqui, a gente 

precisa saber o diagnóstico 

dele, até porque o 

diagnóstico influi em 

algumas orientações que a 

gente tem que dá para o 

paciente durante a 

internação e principalmente 

na hora da alta. E com 

relação ao paciente com 

Insuficiência Cardíaca.... a 

gente procura saber qual é o 

nível de informação que ele 

tem sobre a doença dele.... Se 

ele tiver uma boa 

informação, a gente só faz as 

 

- Importância do 

conhecimento do 

diagnóstico médico 

na admissão do 

paciente; 

 

- Saber nível de 

conhecimento do 

paciente de IC sobre 

sua doença para 

planejar possíveis 

orientações; 

 

- Descrição dos 

principais sintomas 

 

- Conhecimento 

sobre o diagnóstico 

médico; 

 

 

 

- Importância do 

conhecimento do 

paciente sobre a 

doença; 

 

 

 

- Importância da 

observação do 
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complementações... sobre a 

questão da ingestão de 

líquidos, se tiver com muito 

edema.... a falta de ar.... a 

gente fala sobre essas coisas 

todas..... Se ele tiver uma boa 

informação, a gente 

complementa, se não tiver..... 

a gente explica um pouco 

sobre a doença dele...... a 

sintomatologia....   e como 

ele pode melhorar aqueles 

sintomas que acabam 

trazendo pra ele a 

angústia.... a falta de ar.... às 

vezes o inchaço.... E assim a 

gente vai acompanhando isso 

durante o período que ele 

está internado.... as 

medicações do paciente, a 

gente vai explicando, às 

vezes tem algumas 

medicações que causam 

algumas reações..... e dando 

algumas orientações pra ele 

até pra não achar que o 

remédio que está fazendo 

mal.... E quando a gente 

sabe.... que a grande 

dificuldade daqui é saber o 

momento que o paciente vai 

ter alta.... Por que são 26 

leitos..... Só tem 01 

enfermeiro..... E o médico 

não entra muito nessa 

questão da alta, informando 

para a gente com 

antecedência.... E às vezes é 

da IC; 

 

 

- Destacou 

acompanhamento 

das necessidades do 

paciente de IC 

durante a 

internação; 

 

- Explica ao 

paciente de IC 

acerca dos 

medicamentos e do 

quê for necessário 

durante a 

internação; 

 

- Dificuldade de o 

enfermeiro ser 

informado quando 

os pacientes terão 

alta hospitalar; 

 

- Falha na 

comunicação entre 

enfermeiros com a 

equipe médica da 

Cardiologia a 

respeito da alta 

hospitalar dos 

pacientes; 

 

- Há 01 enfermeiro 

assistencialista para 

enfermeiro nos 

sintomas da IC; 

 

- Acompanhar o 

paciente durante a 

internação; 

 

 

 

 

- Orientações do 

enfermeiro sobre as 

medicações; 

 

 

 

 

 

- Previsão de alta 

hospitalar; 

 

 

 

 

- Relação equipe 

multiprofissional; 

 

 

 

 

 

 

 

- Déficit de capital 

humano; 
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o próprio paciente quem dá 

essa informação para a 

gente. Porque aí, você já vai 

conversando com ele.... já vai 

se dispondo a esclarecer 

alguma dúvida dele.... Tem 

muito paciente aqui, que tem 

uma dificuldade de 

entendimento.... E aí você 

tem que ficar o tempo inteiro 

falando a mesma coisa.... 

Bem.... Eu penso.... Não sei 

como relacionar (pequena 

pausa).... Mas é uma 

deficiência do serviço a 

questão da alta... Eu não sei 

se isso está ligado a não ter 

um protocolo específico.... Eu 

não sei se isso está ligado a 

não ter um profissional mais 

antenado, com relação a 

isso.... Porque na verdade, 

deveria existir um protocolo 

(enfática).... para que aquele 

paciente conseguisse em 

casa, se reorganizar melhor 

com a doença dele, aprender 

a conviver melhor... e essa 

educação em saúde pra quem 

tem uma doença crônica.... 

que não vai ter cura.... que 

vai ter uma melhora na 

qualidade de vida, quando 

controlada.... Isso é uma 

coisa que você tem que 

trabalhar o tempo inteiro, 

para ele se conscientizar... 

porque a orientação e o 

26 pacientes, 

gerando 

dificuldades para 

realizar orientações 

necessárias; 

 

- Na maioria das 

vezes, o paciente de 

IC é quem 

comunica ao 

enfermeiro que terá 

alta hospitalar; 

 

- Importância em 

orientar a família 

em conjunto com o 

paciente com IC; 

 

- No caso de alguns 

pacientes com 

dificuldades de 

entendimento, as 

orientações 

realizadas pelos 

enfermeiros 

precisam ser mais 

reforçadas; 

 

- Dificuldades para 

o planejamento dos 

cuidados de 

enfermagem para 

alta hospitalar dos 

pacientes de IC; 

 

 

 

 

 

 

 

- Inversão de papéis/ 

alta hospitalar 

comunicada pelo 

paciente; 

 

 

 

- Orientação para a 

família e Educação 

Continuada; 

 

 

- Orientações mais 

reforçadas ao 

paciente; 

 

 

 

 

 

 

 

- Falta de SAE; 
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cuidado com o paciente são 

muito importantes... Quando 

você fala e ele trabalha 

aquilo dentro dele... como 

sendo importante quando for 

para casa... Então, eu acho 

muito importante essa 

orientação na alta 

hospitalar...... Por que 

quando a gente está no 

hospital, a gente fica muito 

ligado ao cuidado que a 

gente tem que fazer aqui 

(muito enfática)... A 

medicação que a gente tem 

que dar, um banho, um 

curativo.... Mas às vezes a 

gente não pensa que esse 

paciente, devido às 

atribuições e a demanda de 

trabalho muito grande..... ele 

vai pra casa.....  e em casa 

que às vezes acontece àquela 

situação que faz ele voltar 

para unidade hospitalar....” 

- Enfermeiros 

executam inúmeras 

atividades com 

quantitativo 

diminuído de capital 

humano; 

 

- Devido rotina 

intensa e 

diversificada 

enfermeiros se 

preocupam com 

cuidados gerais de 

enfermagem;  

 

- Destacou 

importância da 

educação 

continuada ao 

paciente com IC 

para evitar 

reinternações; 

- Déficit de capital 

humano; 

 

 

 

 

 

- Realizam cuidados 

gerais de 

enfermagem; 

 

 

 

 

 

- Importância da 

Educação 

Continuada; 

 

 

 

 

6. Violeta 

 

“... para mim o perfil do 

paciente daqui é uma classe 

média que ficou órfã.... é uma 

classe média que não tem 

dinheiro pra pagar um plano 

de saúde particular.... São 

pacientes que cobram muito 

da gente.... Orientação para 

alta... eu acho que seria a do 

cuidado... ficar atenta aos 

sinais de descompensação... 

o autocuidado, prestar 

 

- Referiu algumas 

orientações básicas 

de enfermagem para 

a alta hospitalar do 

paciente de IC, mas 

que ainda não teve 

oportunidade em 

realizá-las. Para o 

paciente de IC 

destacou 

orientações sobre 

 

- Cuidados básicos 

de enfermagem ao 

paciente com IC; 
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atenção na alimentação, 

repouso, aos sinais de 

descompensação.... são essas 

orientações que eu daria.....” 

autocuidado, 

alimentação, 

repouso, sinais de 

descompensação; 

 

7. Tulipas 

 

“No sentido da orientação na 

alta do doente nem sempre 

você consegue dar uma 

orientação adequada, mais 

aprofundada, por causa da 

dinâmica do setor..... Então, 

na maioria das vezes, a gente 

dá uma orientação resumida, 

rápida e de forma que ele 

consiga entender também.... 

ainda tem essa 

preocupação.... e com uma 

linguagem que ele consiga 

captar... Então, basicamente 

eu falo: da questão da dieta... 

mesmo que ele não tenha 

hipertensão, mas o coração 

dele tem que ser poupado 

disso tudo, de um aumento de 

volume,  por que ele tem 

insuficiência no coração.... 

ele tem que manter uma 

rotina no horário do 

medicamento... tem que ter 

cuidado com os horários ...... 

Observar a função renal... se 

está urinando de acordo com 

que está bebendo.... A 

questão da dieta, da 

medicação.... do horário do 

medicamento.... que ele não 

pode está trocando e 

misturando.... a questão do 

 

- Comentou sobre a 

dinâmica intensa e 

diversificada do 

setor; 

 

- Enfermeiros 

fornecem 

orientações básicas 

e bem resumidas ao 

paciente com IC, 

conforme nível de 

entendimento do 

paciente; 

 

- Destacou que as 

informações devem 

ser fornecidas de 

forma objetiva e 

com linguagem 

simples para que os 

pacientes entendam; 

 

- Referiu 

orientações sobre os 

sinais e sintomas da 

IC; 

 

- Orientações sobre 

medicação, dieta, 

ingesta hídrica, 

 

- Dinâmica do setor; 

 

 

 

 

- Cuidados básicos 

de enfermagem; 

 

 

 

 

 

 

 

- Uso de linguagem 

objetiva e simples 

para orientar o 

paciente; 

 

 

 

 

- Conhecimento do 

enfermeiro sobre 

sinais e sintomas da 

IC; 

 

- Enfermeiro orienta 

sobre medicação, 

dieta, ingesta hídrica 
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edema na perna..... questão 

do volume urinário....” 

eliminação urinária; 

 

e eliminação 

urinária;  

8. Adália “....os pacientes aqui, quando 

estão de alta hospitalar, eles 

primeiro recebem toda 

orientação médica e tal.... 

Nós não temos, na verdade, 

um protocolo de assistência 

de informação específico pra 

esse paciente..... O que a 

gente faz é orientar as 

dúvidas do paciente.... A 

gente não tem um protocolo 

específico.... quando o 

paciente se mostra já 

esclarecido, a gente não tem 

grandes preocupações em 

orientar... mais assim, não 

existe uma fórmula de como 

fazer..... cada caso é um 

caso, entendeu.... Então, a 

gente não tem um protocolo 

aqui para todos os 

pacientes... E isto faz falta...” 

- Destaca que as 

orientações para a 

alta hospitalar do 

paciente de IC é 

realizada primeiro 

pelo médico da 

Cardiologia; 

 

- Não há protocolo 

de orientações para 

alta hospitalar dos 

pacientes de IC; 

 

- Relatou que os 

enfermeiros 

fornecem 

orientações quando 

os pacientes têm 

dúvidas; 

- Médico orienta 

primeiro sobre a alta 

hospitalar; 

 

 

 

 

 

- Falta de protocolo 

para a alta 

hospitalar; 

 

 

- Enfermeiros 

orientam quando os 

pacientes têm 

dúvidas;  

 

9. Rosa 

Vermelha 

 

“A orientação para a alta 

hospitalar na clínica médica, 

ela é feita normalmente pela 

enfermagem, verbalmente.... 

Não tem nenhum documento,  

nada escrito.... O que a gente 

se atém, é orientar a família, 

porque não se tem... primeiro 

é tempo para  estar ao lado e 

conversando com a família... 

porque é um enfermeiro 

assistencial para 26 leitos, 

então fica muito 

 

- São fornecidas 

orientações verbais 

e sem registros pela 

equipe de 

enfermagem para a 

alta hospitalar dos 

pacientes; 

 

- A dinâmica do 

setor é muito 

intensa, relacionado 

com o quadro 

 

- Falta de registros 

de enfermagem; 

 

 

 

 

 

 

- Dinâmica do setor 

é intensa; 

 

 



 

120 

 

complicado.... e outra, até 

pela falta de estrutura para 

esse fim... Hoje é feito muito 

precariamente.... Eu vejo 

como fundamental, entendeu 

e super importante... Só 

que.... não acontece.... 

Porque falta tempo de dar 

conta..... E os pacientes da 

clínica médica, por ser um 

hospital universitário, um 

hospital de referência e de 

alta complexidade, os nossos 

pacientes referenciados.... 

eles são muito graves.... A 

clínica médica 

frequentemente faz 

tratamento intensivo.... 

Paciente no respirador.... E 

você tem que “drenar” 

vários tipos de assistência e 

os pacientes mais tranqüilos, 

principalmente na alta, ainda 

não têm aquela orientação 

que deveria.....” 

reduzido de 

enfermeiros; 

 

- Há apenas 01 

enfermeiro 

assistencialista para 

26 leitos de 

internação; 

 

- Falta de tempo 

para dar conta para 

realizar todas as 

atividades 

necessárias pela 

dinâmica 

diversificada e 

intensa do setor; 

 

- Pacientes 

internados no setor 

são muito graves, de 

alta complexidade e 

exigem muita 

atenção dos 

enfermeiros; 

 

 

 

- Déficit de capital 

humano; 

 

 

 

 

- Tempo versus 

dinâmica do setor; 

 

 

 

 

 

 

 

- Complexidade de 

pacientes que 

internam não 

compatíveis com as 

características do 

setor de Clínica 

Médica; 

10. Jasmim “Bem sobre meus cuidados, 

eu sou enfermeira da noite, 

então a gente não tem esse 

acompanhamento ao longo 

do dia, quando os médicos 

passam para dar a alta..... 

Geralmente faz os cuidados 

de enfermagem...... mas fica 

a alta, ao longo do dia.... 

então, a gente não tem, 

infelizmente, esse tempo pra 

- O enfermeiro da 

noite não tem 

oportunidade de 

trabalhar a alta; 

 

- Relatou que a 

equipe de 

enfermagem tem 

pouco 

conhecimento sobre 

- Serviço noturno 

não participa do 

processo de alta 

hospitalar; 

 

- Conhecimento 

precário da equipe 

de enfermagem 

sobre IC; 
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está vivenciando.... então, a 

gente não acompanha como é 

dada a alta e por isso mesmo 

como é a noite e os pacientes 

da Cardiologia geralmente 

estão dormindo.... A gente 

também, às vezes, não tem 

esse tempo de está ali ao 

longo da noite para falar 

como ele vai de alta... e aqui 

tem uma rotatividade 

grande... quando a gente vê, 

ele já foi embora... Eu acho 

importante, primeiro, o 

conhecimento, a enfermagem 

tinha que ter mais 

conhecimento sobre 

Insuficiência Cardíaca...” 

a IC; 

 

- Equipe de 

enfermagem tem 

pouco 

conhecimento sobre 

os cuidados que os 

pacientes de IC 

precisam;  

 

- Falta de interação 

entre serviço 

noturno e diurno, 

relacionado com a 

dinâmica no setor; 

 

 

 

- Conhecimento 

precário sobre os 

cuidados de 

enfermagem ao 

paciente com IC; 

 

 

 

- Dinâmica do setor 

versus interação de 

serviço noturno e 

diurno sobre a alta; 

 

 

 

11. Orquídea 

Lilás 

 

“Aqui não tem nenhum 

protocolo pra cuidados de 

pacientes com esse tipo de 

patologia... o que a gente faz, 

é informalmente..... orientar 

sobre a ingesta hídrica que 

deve ser reduzida..... a 

medicação, para não deixar 

de tomar.... não beber água 

além da conta...... observar a 

urina..... Eu acho que todos 

os pacientes, principalmente 

os idosos, precisam ter uma 

orientação para a alta 

hospitalar... e em todos os 

sentidos...” 

 

- Não há protocolos 

para orientações aos 

pacientes de IC; 

 

- Fornecidas 

orientações básicas 

de enfermagem para 

a alta hospitalar dos 

pacientes de IC; 

 

- Importância das 

orientações de 

enfermagem para 

alta hospitalar. 

 

- Falta de protocolos 

para a alta 

hospitalar; 

 

- Realizam 

orientações básicas 

de enfermagem; 

 

 

 

- Orientam 

principalmente os 

idosos; 

 

QUADRO 7. Respostas dos Enfermeiros sobre as Orientações/ Cuidados, Prestados por 

estes ao Paciente com IC na Alta Hospitalar. Niterói, 2012. Fonte: Quadro elaborado pela 

pesquisadora. 
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APÊNDICE 5  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DOS PACIENTES COM IC 

 

 

Nome: _______________________________________ Data da Inter  nação:_________ 

Nº do leito:________________          Nº Prontuário de Internação:_________________ 

Data de Nascimento:_____________  Proveniente de:___________________________ 

Sexo:_______________        Idade:_________________      Estado Civil:___________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

Profissão:________________________________   Escolaridade:__________________ 

Mora com:________________ Tipo de moradia:_________________ Nº filhos:______ 

 

 

GRAU DE LIMITAÇÕES DAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA:_______________ 

(Avaliar nível de comprometimento orgânico e prognóstico da IC - Critérios da NYHA) 

 

 

1-HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:_______________________________________ 

 

2-HISTÓRIA DA DOENÇA PREGRESSA:___________________________________ 

 

3-EXAME FÍSICO:______________________________________________________ 

 

4-DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM NA INTERNAÇÃO: 

 

Achados Clínicos: _______________________________________________________ 

Diagnósticos de Enfermagem:______________________________________________ 

 

5-EXAMES PEDIDOS E REALIZADOS:____________________________________ 

 

6-TRATAMENTO FARMACOLÓGICO:____________________________________ 

 

7-PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS:__________________________ 
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8-NECESSIDADE DE CUIDADORES INFORMAIS:__________________________ 

 

9-CONHECIMENTO SOBRE SUA DOENÇA:________________________________ 

 

 

DATA DA COLETA DOS DADOS:____________________ 
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APÊNDICE 6  CRONOGRAMA 

 

 

 

 2011 2012 

Fases 
 

Jan 

Fev 

Mar

Abr 

Mai 

Jun 

Jul 

Ago 

Set 

Out 

Nov  Dez Jan 

Fev 
Mar 

Abr 

Mai 

Jun 
Jul 

Ago 

Set 

Out 
Nov Dez 

 

Processo de 

construção do 

projeto 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

     

 

    

 

Elaboração  

do instrumento 

de coleta de 

dados 

    

 

X 

          

 

Submissão ao 

CEP para 

aprovação 

     

 

X 

         

 

Defesa do 

projeto 

 

      

 

X 

        

 

Aprovação do 

CEP e coleta 

dos dados 

      

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

     

 

Descrição dos 

resultados 

preliminares 

      

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

   

 

Qualificação da 

Dissertação 

 

          

 

 

 

X 

   

 

Análise e 

discussão dos 

dados 

        

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

Elaboração do 

relatório final 

 

            

 

X 

 

 

X 

 

 

Defesa da 

Dissertação de 

Mestrado  

              

 

X 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1  CÓPIA DO PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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