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RESUMO 
 
 
 
Lourenci, R. B. Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Paciente 
Internado Submetido ao Cateterismo Cardíaco. 
 

 
 

 Atualmente as doenças cardiovasculares representam um grave problema para 
saúde publica no Brasil e no mundo, esforços têm sido feitos no intuito de prevenir 
as intercorrências hospitalares, porém em alguns casos há necessidade da 
hospitalização em decorrência dessas doenças o que cria uma forte carga 
emocional para o paciente, que se sente carente de informações sobre a sua 
patologia e necessita sistematicamente da assistência dos profissionais, para o 
enfrentamento do desconhecido, principalmente em relação a sua imaginação 
acerca da gravidade do problema. O presente estudo surgiu da necessidade de 
buscar novos conhecimentos que venham nortear a prática dirigida para o 
cuidado aos pacientes coronários que se submeteram ao procedimento 
diagnóstico invasivo denominado Cateterismo Cardíaco - CAT. O objetivo deste 
estudo foi elaborar uma sistematização do cuidado ao paciente internado 
submetido ao cateterismo cardíaco identificando as necessidades do paciente 
discutindo a partir da literatura e dos modelos de sistematização. Utilizamos a 
abordagem qualitativa como técnica que permitiu a obtenção dos elementos que 
compõem a coleta dos dados, os sujeitos do estudo foram os pacientes 
submetidos ao cateterismo cardíaco internados em um hospital filantrópico do 
Município do Rio de Janeiro. A analise dos dados foi organizada em três etapas, 
sendo: Pré-análise (contato com o material a ser analisado), Exploração 
(transformação dos dados brutos) e Tratamento (a inferência e a interpretação 
dos resultados) seguindo a metodologia do discurso do sujeito coletivo de 
Lefèvre. A coleta dos dados teve início após a aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Instituição do Hospital Universitário Antonio Pedro da Universidade 
Federal Fluminense - HUAP/UFF. Concluímos que os pacientes desconhecem a 
finalidade do exame e estes expressam seus sentimentos que oscilam entre a 
total falta de preocupação com o exame pela insuficiência de informação e a 
excessiva tensão e ansiedade pelo medo dos riscos advindos deste procedimento 
principalmente com a possibilidade da morte e a afastamento dos familiares. 
Portanto caberá aos profissionais uma aproximação mais humana ao paciente 
considerando a pessoa em equilíbrio harmônico com o conhecimento tecnológico 
e ofertando informações em linguagem acessível o que possibilitou neste estudo 
a criação de uma cartilha de orientação como produto da sistematização do 
cuidar. 
 

Palavras-chave: enfermagem; assistência ao paciente; cateterismo cardíaco 
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ABSTRACT 
 

 

Lourenci, R. B. Systematization of the Nursing Care to an Admitted to Hospital 
Patient Undergoing to Cardiac Catheterization.  
 

 

 

Nowadays, cardiac diseases represent a critical problem for public health in Brazil 
and around the world. Efforts are made to prevent hospital intercurrences, 
however, in some cases, there is a need of hospitalization due to these diseases, 
what crates a strong emotional effect to the patient that feels uninformed about 
his/her pathology and needs systemic professional care to face the unknown, 
mainly concerning his/her imagination towards the severity of the problem. The 
present study emerged due to the necessity of new knowledge to the practice 
given to cardiac patients submitted to the invasive diagnostic procedure called 
Cardiac Catheterization – CAT. The purpose of this study is to create a 
systematization of the nursing care to an admitted to hospital patient submitted to 
cardiac catheterization, identifying the patients‟ needs and discussing from 
systematization literature and models. We used qualitative approach as technique 
that made possible to obtain the elements of data collect; the subjects of the study 
were the patients submitted to cardiac catheterization admitted to a philanthropic 
hospital in Rio de Janeiro. The data analysis was organized in three steps: Pre-
analysis (contact with the material to be analyzed), Exploration (transformation of 
data in the rough) and Treatment (inference and interpretation of results) following 
the methodology of the collective subject discourse from Lefèvre. The data collect 
started after the approval of the Research Ethics Committee at the Antonio Pedro 
University Hospital of the Fluminense Federal University. APUH/FFU. We 
conclude that the patients do not know the purpose of the exam and so they 
express their feelings that go from total relief of concern due to lack of information 
to excessive anxiety by the fear of the risks derived from this procedure, mainly 
with the possibility of death or keeping relatives apart. So, it is the professionals‟ 
duty to have a more humanized approach to the patient, making possible a 
harmonic balance between technological knowledge and information with an 
accessible language use, what generated the creation of a guideline as a product 
the care systematization. 
 
 
Key-words: nursing; patient care; heart catheterization. 
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I INTRODUÇÃO 
 
  
 
1.1 Apresentação do problema 
 
 

 O foco central da enfermagem é a pessoa humana. Esta é apresentada em 

todas as suas formas como um ser bio-psiquo-socio-espiritual e, portanto 

holístico.  

A hospitalização vem despertar, no paciente, uma forte carga emocional, 

principalmente se considerarmos às circunstâncias relativas a seu adoecimento,  

portanto, as expectativas oriundas deste momento são provocadas pelas 

condições de estresse e somatização, não somente por sua valoração isolada, 

mas, sobretudo, como o motivo que o levou à internação, estabelecem, então, 

uma relação entre os aspectos exploratórios e terapêuticos do cateterismo 

cardíaco. 

  Contudo, não há como ignorar as diferentes reações apresentadas diante 

do fato de que estes pacientes se sentem carentes de informações sobre sua 

patologia e, portanto, solicitam sistematicamente a assistência dos profissionais 

da área de saúde: médicos, enfermeiros, psicólogos dentre outros, como meio 

para a promoção de um esclarecimento, preferencialmente mais otimista, quanto 

ao seu quadro clínico e a razão do tratamento (exames complementares). Estas 

informações, fornecidas pela equipe de saúde, deverão ser compatíveis com o 

modelo biomédico definido como ideal, pois a tecnologia do exame necessita da 

absoluta colaboração do paciente a fim de que seja garantido um bom nível de 

êxito durante a realização do mesmo e do tratamento subseqüente, com a 

garantia de uma boa assistência a sua saúde. Porém, estas informações não são 

suficientes, pois a linguagem é ainda bastante técnica e pouco esclarecedora, se 

considerarmos o momento de tensão no qual o paciente se encontra. 

Este fato é reforçado, ainda mais, pelo sentimento de medo do 

enfrentamento do desconhecido, mais aprofundadamente desenvolvido em 
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relação às especificidades relativas à imaginação da gravidade do problema e a 

criação das mais diversas expectativas pessimistas, como a morte e o 

afastamento do convívio familiar e social.  

 Portanto, faz-se necessário que sejam colocados em prática todos os 

meios que promovam a minimização das sobreditas carências, ou, até mesmo 

sua substituição das mesmas, transformando-as, positivamente, em otimismo e 

criando, dessa forma, um campo favorável à credibilidade, ao afeto e ao 

humanismo, como parte da preocupação para um bom tratamento e 

posicionamento mais humano diante do novo. 

  Para as pessoas o cotidiano da hospitalização que, invariavelmente, 

experimentam, traz uma nova convivência, em razão da transformação 

significativa dos hábitos praticados diariamente fora dos hospitais, isso se deve, 

em grande parte, à constatação da existência de um ambiente totalmente 

estranho ao seu meio social, já que, em um hospital o paciente deverá se 

submeter a uma rotina diferente da sua, a uma disciplina muito rigorosa, pois, ali, 

seus hábitos e costumes serão regulados por regras e rotinas externas. 

  Diante dessa realidade, não há como contradizer o fato de que a 

hospitalização propicia um desencadeamento de sensações significativas de 

desequilíbrio e descontentamento do paciente, por vezes, incômodas e dolorosas. 

Não se pode deixar de ressaltar a ansiedade gerada pelo confinamento e a 

expectativa pelo desfecho, definido pelo risco de vida imaginado, e estes 

somados ainda a depressão causada pelo ambiente hospitalar.1  

 Houve também a oportunidade da constatação de alguns efeitos 

relacionados à ansiedade. O visível estresse demonstrado durante a 

comunicação com estes pacientes e observado, não só pela insegurança oral no 

momento da sua fala, como na comunicação não verbal, expressada com o suor, 

mãos frias, olhar distante, dentre outros; circunstâncias que poderiam passar 

despercebidas a um olhar menos criterioso, porém, da maior simplicidade de ser 

observado/diagnosticado. 
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    É no cenário da minha experiência, como enfermeira assistencial e 

gerencial na área de cardiologia, que senti a necessidade de buscar novos 

conhecimentos, que melhor norteassem a minha prática, voltada para os cuidados 

aos pacientes coronarianos que precisam se submeter a um procedimento de 

diagnóstico invasivo, denominado cateterismo cardíaco e assim, ampliar e 

aprofundar a minha compreensão acerca dessa experiência.   

Essa pesquisa deverá contribuir para o desenvolvimento de um 

conhecimento para os enfermeiros, no que se refere ao interesse na elaboração 

de uma sistemática assistencial, principalmente à aplicação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) aos pacientes hospitalizados submetidos ao 

procedimento do Cateterismo Cardíaco. 

  Com relação a esclarecimentos importantes, no contexto desse trabalho, 

há que se fazer a seguinte observação, por força de várias constatações: nem 

sempre os profissionais se sentem capacitados e envolvidos diretamente no 

atendimento aos pacientes e, conseqüentemente, não conseguem atendê-los 

convenientemente, muitas vezes, não prestam, adequadamente, os devidos 

esclarecimentos sobre o estado de saúde e o tratamento aplicável ao paciente, 

não conseguindo sanar suas dúvidas e, com isso, favorecendo, ainda mais, 

desenvolvimento do estresse e da ansiedade. 

  A abordagem desses aspectos poderá oferecer subsídios, em forma de 

conhecimentos que, certamente, contribuirão, de alguma forma, na lida direta com 

o cuidado do paciente, a fim de possibilitar uma melhora sensível na qualidade da 

assistência prestada, no planejamento da assistência e na organização do 

serviço, que, fatalmente, os auxiliarão no atendimento das necessidades dos 

pacientes que realizam esse procedimento,  

 
 
1.2 Justificativa 
 
 

De um modo geral o processo de adoecimento ou a doença já instalada 

provocam um estado de desconforto, principalmente quando associado à ameaça 
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da integridade física, envolvendo significados e representações individuais 

advindas do modo de viver e sentir das pessoas e, na maioria das vezes, quando 

esta pessoa passa vivenciar o ambiente hospitalar, que é farto de rotinas, exames 

diagnósticos e procedimentos terapêuticos, quase sempre impostos pela situação, 

demonstram tensão e desconforto, através do medo, ansiedade e insegurança. 2  

  Portanto, o doente coronariano passa a vivenciar essa situação, visto que, 

o seu problema, com freqüência, ocorre subitamente, limitando e interrompendo 

suas atividades, o que pode ser visto como uma agressão à vida. 

Simbolicamente, o coração é considerado e reconhecido como órgão vital para a 

manutenção da vida, então, qualquer alteração nele é sentida mais como ameaça 

do que um simples transtorno de saúde.  

 Nesta perspectiva, muitos são os aspectos que podem potencializar ainda 

mais o medo, o estresse e a ansiedade perante o desconhecido e o inesperado. 

Dentre eles destacamos: a necessidade de se submeter a procedimentos 

agressivos que envolvem certos riscos; estar nas mãos de uma equipe estranha, 

na qual precisa depositar toda a sua confiança; e em local desconhecido, distante 

dos seus familiares. Por isso, acredito que a pessoa com problemas no coração 

não deva ser vista pelo seu órgão em disfunção, pois, diante de uma doença, 

inúmeros são os fatores psico-sociais que determinam o comportamento e o viver 

dessas pessoas.  

                   No caso dos doentes coronários, podemos perceber que muitos 

sentimentos perturbadores são despertados pelo seu diagnóstico e tratamento, 

por isso, as pessoas que vivenciam tal situação podem se mostrar sensíveis, e o 

modo como se sentem e expressam suas emoções dependerá da forma como 

cada pessoa percebe e atribui sentido a essa experiência.3  

  Diante do exposto, a melhor maneira de o enfermeiro cuidar do paciente 

coronariano é através da compreensão de sua individualidade, expressa pelo seu 

modo de viver, sentir e falar frente à realização de um procedimento diagnóstico 

invasivo (cateterismo cardíaco). Isto significa que é preciso explorar mais os 

aspectos que fazem parte da experiência do paciente nessa situação, para se 
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conseguir observar aquilo que é desconhecido nessa realidade e exercer um 

cuidado apropriado às necessidades, tanto individuais quanto coletivas do grupo 

que assistimos.  

 Dessa forma, a busca do conhecimento a partir do mundo de cada uma 

dessas pessoas, de suas interpretações e do que representa para elas tal 

situação, tornou-se fundamental para o desenvolvimento do nosso estudo. 

  Assim, com esta pesquisa pretendemos encontrar subsídios que auxiliem 

a criação de uma sistematização da assistência de enfermagem ao paciente 

internado submetido ao cateterismo cardíaco, para que futuramente possamos 

criar estratégias e desenvolver ações que privilegiem o paciente. 

 
  
1.3 Objetivo do estudo 
 
 

   Considera-se necessário que o enfermeiro olhe sob outros enfoques o 

cuidado ao paciente coronariano e que busque novas estratégias para melhor 

atendê-lo, fortalecendo, assim, o cuidado de enfermagem através de alternativas 

que levem à melhor compreensão dessas pessoas.  

 Dessa forma, procurou-se conhecer a vivência desse acontecimento, 

compartilhando com os pacientes durante o pré, trans e pós-cateterismo e 

observando comportamentos, atitudes e sentimentos (estresse e ansiedade) que 

se apresentam nessa situação de diagnóstico da doença.  

 Portanto, para este estudo elaboramos os seguintes objetivos: 

 - Elaborar um planejamento sistematizado do cuidado ao paciente internado 

submetido ao cateterismo cardíaco, a partir das necessidades identificadas; 

  - Discutir os modelos assistenciais para construção de uma cartilha seguindo o 

padrão de sistematização baseado na teoria de Jean Watson, publicada em 1979 

e intitulada: Enfermagem: Filosofia e Ciência do Cuidado; na teoria de Wanda 
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Horta e nos padrões usuais da resposta humana segundo a North American 

Nursing Diagnosis Association - NANDA. 

 
 
1.4 Dados epidemiológicos 
 
 

  Pesquisas realizadas em vários países comprovam que os hábitos de vida 

atuais são os responsáveis por 54% do risco de morte por infarto. No Brasil, 

estima-se que perto de 140 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 70% da 

população corram este risco. Dados do Sistema de Informação de Mortalidade 

(STM / MS) mostram que nas capitais brasileiras houve um aumento de mortes 

causadas por doenças cardiovasculares.  

 

Quadro 1 – Taxas de mortalidade das principais causas de mortalidade 

CAUSAS DE MORTALIDADE TAXAS / HABITANTES 

DOENÇAS CARDIO VASCULARES 160/100.000 

CAUSAS EXTERNAS 74/100.000 

NEOPLASIAS 58/100.000 

MOLESTIAS RESPIRATÓRIAS 48/100.000 

Taxas de mortalidade das principais causas de mortalidade para todo o território 

brasileiro – Ministério da Saúde do Brasil 07/04 

Fonte: UNIFESP 5 

No Brasil, se pode observar, pelos dados fornecidos pelo Ministério da 

Saúde citado em UNIFESP5, que essas expressivas taxas de mortalidade 

superam as decorrentes de causas externas, doenças malignas e das 

decorrentes de moléstias respiratórias.  
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Quadro 2 - Óbitos por residência das principais causas de mortalidade 

                      

Fonte: UNIFESP 5 

 Dentre as doenças cardiovasculares, o envolvimento dos vasos 

sangüíneos arteriais pela aterosclerose é o que contribui com o maior número de 

pacientes para esse evento final. Apesar dos grandes progressos no tratamento 

médico a prevenção continua ser a arma mais poderosa de que se dispõe, na 

atualidade, para o combate deste flagelo, que se constitui um dos maiores da 

atualidade.  

          Os dados sobre mortalidade, para o Brasil, indicavam que em 1994, 

excluindo-se as causas mal definidas, as doenças cerebrovasculares 

representaram 11,3% do total de óbitos contra 9,3% das doenças isquêmicas e, 

entre as doenças do aparelho circulatório, as cerebrovasculares contribuíram com 

33,9% contra 28% das isquêmicas do coração.6 

 Para a mortalidade, na população em geral, as doenças isquêmicas do 

coração vêm assumindo maior importância substituindo, inclusive, as doenças 

cerebrovasculares. Segundo os mesmos autores6 existe uma tendência de 

CAUSAS DE MORTALIDADE CID 10 NÚMEROS ABSOLUTOS / BRASIL 

DOENÇAS DO APARELHO 

CIRCULATÓRIO 
248.983 

CAUSAS EXTERNAS 118.664 

NEOPLASIAS 103.100 

MOLESTIAS RESPIRATÓRIAS 88.181 

TOTAL 906.033 

Óbitos por residência das principais causas de mortalidade para todo o território 

brasileiro – Ministério da Saúde do Brasil 07/04 
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inversão nas causas de morte, com as doenças cerebrovasculares passando para 

segundo plano, como vem ocorrendo no Brasil em regiões e capitais de melhor 

situação social e econômica (Sul e Sudeste).  

 E ainda, 50% dos hipertensos conhecidos não fazem nenhum tipo de 

tratamento e, dentre aqueles que o fazem, poucos têm a pressão arterial 

controlada. De 30 a 50% dos hipertensos interrompem o tratamento no primeiro 

ano e 75%, depois de cinco anos.6   

 É referido que a Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou que 

milhões de pessoas morrem prematura e desnecessariamente de doenças do 

coração. Em um relatório foi proposto um plano global de ação para evitar a 

doença crônica, um plano que poderia salvar as vidas a 36 milhões de pessoas 

que, ao contrário, iriam morrer até 20157. A maior parte dos casos é provocado 

por três fatores de risco evitáveis alimentação deficiente, inatividade física e uso 

do tabaco. 

 
 
1.5 Fatores de risco para doença coronariana 
 
 

 Fatores de risco são condições que predispõem uma pessoa ao de 

desenvolvimento de doenças do coração e dos vasos e que, em algumas 

situações podem facilitar e/ou tornar mais rápido o desenvolvimento da 

aterosclerose, o que em geral, precede, por muitos anos, o aparecimento da 

doença cardiovascular envolvendo um determinado órgão. Este conhecimento é 

de extrema importância e representa um grande avanço, já que sua detecção 

precoce poderá reduzir, de modo significativo, o desenvolvimento de doenças, ou 

pelo menos retardar seu início. 

  Os principais, fatores de risco são: hipertensão arterial, elevação do 

colesterol, tabagismo, obesidade, diabetes mellitus, estresse, sedentarismo, 

menopausa, idade, sexo masculino, dislipidêmias e hereditariedade, ou seja, 

doenças cardiovasculares na família.  
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             Portanto, construir uma vida saudável implica em adotar certos hábitos, 

como é o caso de uma atividade física, de uma alimentação saudável e da 

inserção em atividades solidárias e cidadãs, adotando uma postura de ser e estar 

no mundo com o objetivo de bem viver. Afinal, não se constrói uma vida saudável 

sozinho.  

            Atualmente dá-se muita importância ao estilo de vida, principalmente 

mediante a adoção de hábitos mais saudáveis e que provocam impactos positivos 

em relação à prevenção e controle das Doenças Crônicas Não Transmissíveis – 

DANT. 

 Mudar o estilo de vida, bem como o hábito alimentar, como, por exemplo 

eliminar ou diminuir o sal das refeições, pode levar ao isolamento social, em 

função de os pacientes deixarem de participar de hábitos comunitários, como ir a 

festas e reuniões somente para evitar a ingestão de alimentos inadequados, como 

pipocas e salgadinhos. Assim, a condição crônica de saúde pode levar a diversas 

perdas nos relacionamentos sociais, nas atividades de lazer e de prazer - beber, 

fumar e comer, perdas financeiras e na capacidade física.8  

 Todas essas perdas podem levar ao desânimo, tristeza e depressão, sendo 

estes agravantes no momento da mudança de um hábito ou de um estilo de vida. 

Em relação aos comportamentos adotados pelos pacientes, logo após o 

descobrimento da doença, nota-se uma valorização do atendimento médico e do 

uso da medicação, em detrimento de outras práticas que deveriam ser 

acompanhadas até a completa adoção. Existem alguns fatores de risco que não 

podem ser modificados como: idade, sexo, etnia e hereditariedade, mas, perante 

estas situações, torna-se ainda mais importante à prevenção de outros eventuais 

fatores de risco que possam vir a coexistir. Por este motivo os fatores externos 

ligados a hábitos saudáveis são fortemente estimulados.6   

No entanto, a maior parte dos fatores de risco está relacionada com os 

hábitos de vida dos indivíduos - estilo de vida, contudo a disposição com que às 

pessoas enfrentam essa realidade depende muito da conscientização. Espera-se 

que os meios de comunicação possam ser poderosos difusores do mais 
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importante e eficaz instrumento para reduzir as taxas de mortalidade por doenças 

cardiovasculares: a prevenção. 

           É relevante saber que a população não se encontra sozinha nessa batalha, 

pois as entidades governamentais, não somente as brasileiras, como as 

internacionais, realizam, anualmente, ações que visam à mobilização da 

população para a prevenção. Uma dessas ações são as campanhas educativas 

divulgadas, inclusive, através da mídia e destinadas a alertar e orientar a 

população em geral. 
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II REVISANDO O TEMA  
 
 
 
2.1 Proposta de modelo de histórico de enfermagem 
 
 

 Para dar suporte ao estudo em questão, buscou-se apoio nas teorias de 

enfermagem que possibilitam uma visão global do paciente e sua importância. Foi 

feito, portanto, um estudo partir da Teoria de Enfermagem de Wanda Horta1 e dos 

padrões usuais de resposta humana, proposta pela North American Nursing 

Diagnosis Association- NANDA2 quanto à implantação de um modelo de Histórico 

de Enfermagem ao cliente submetido ao cateterismo.  

 Com isso, foram permitidas a avaliação e a identificação, com objetividade 

e inconfundível clareza, cliente por cliente, dos padrões de recepções humanas 

afetadas, possibilitando, dessa maneira, a aceitação, com maior segurança, da 

formatação de um planejamento eficiente, sobretudo, admitindo-se um elevado 

padrão de qualidade e de humanização. Tido isso sem contar com a interação do 

grupo de profissionais que participou desta metodologia. 

          Portanto, fica evidenciado que este modelo precisa ser visto como um 

importante e recomendável instrumento que deverá ser colocado em prática; ser 

realmente utilizado com o objetivo de desenvolver os cuidados necessários, 

personalizados e de forma sistemática. 

 
 
2.2 Revisão literária do modelo de histórico de enfermagem  
 
 

            Este capítulo propõe-se a rever o modelo de histórico da Enfermagem, 

com a pretensão de atualizar os meios de eficácia utilizados, e desenvolver uma 

metodologia de trabalho embasada em experimentação científica, que será 

denominada Processo de Enfermagem. 
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  Tratando-se de profissionais responsáveis, perfil exigido para a carreira de 

enfermagem, não há como deixar de manter um nível de exigência a altura dessa 

digna classe, afastando a possibilidade de passar despercebida a visão holística 

do paciente.  

São sustentadas, como destaque aos meios de ação dos profissionais de 

saúde, a preocupação com a humanização dos cuidados desenvolvidos, a 

restituição do equilíbrio dinâmico, o auxílio substantivo de recuperação, a 

adaptação e uma constante orientação quanto ao auto-cuidado, onde a 

enfermagem tem uma primordial relevância sendo distinguida como personagem 

principal dessas responsabilidades.  

 A enfermagem, como sabido, desempenha um importantíssimo papel junto 

à família e a comunidade, orientando sobre a redução dos fatores de risco, quanto 

à prevenção de problemas que afetarão a saúde e lecionando sobre fatores de 

vida que sejam mais saudáveis, considerando os aspectos físico e mental.  

           É do entendimento de Campedelli3 que a autonomia e a confiança no 

exercício da enfermagem vêem-se alicerçadas no conhecimento técnico-científico 

adquirido, buscando o aprendizado contínuo e a utilização de práticas inovadoras 

e mais eficazes e que sejam capazes de promover a satisfação plena de um 

elenco de expectativas criadas pelos pacientes. 

  Certamente que o conhecimento e a segurança quanto ao modo de aplicar 

essa informação e com o rigor científico indicado, somente distinguirá o processo 

relativo à Enfermagem, auxiliando na solução dos problemas, na medida em que 

estes forem sendo apresentados, facilitando, dessa forma, uma tomada de 

decisão mais segura e, conseqüentemente, a formação de hábitos que só 

contribuirão para a melhoria da assistência de enfermagem.  

 Horta1 instruiu que o processo de enfermagem, para atingir o ideal, tem 

que ser necessariamente sistemático, utilizando-se de uma linguagem e 

abordagem organizadas em direção às metas pretendidas, e que se pode 
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afiançar, a priori, ser em relação a uma melhor avaliação da qualidade da 

assistência prestada.  

           Vê-se que o Histórico de Enfermagem, aqui registrado, deve seguir um 

roteiro sistematizado para o levantamento de dados sobre o cliente, que sejam 

significativos para a Enfermagem, a família e a comunidade com o firme propósito 

de identificar os problemas e analisá-los com o intuito de se realizar um 

diagnóstico preciso. Seguindo essa conceituação, foi cuidadosamente 

desenvolvido um Histórico de Enfermagem, de modo a elaborar objetivamente um 

banco de informações com registro informatizado e cuja formulação e aplicação 

foram seguidas por várias instituições.  

 Torna-se imprescindível, para o êxito deste histórico, que toda a equipe de 

Enfermagem esteja responsavelmente envolvida na aplicabilidade deste 

instrumento fundamental de auxílio, seja sensibilizando individualmente quanto à 

necessidade da aplicação ou na promoção da conscientização coletiva dos seus 

integrantes na realização de um treinamento específico. É necessária a exposição 

das vantagens dessa nova metodologia, com vistas a uma mudança de conduta 

focada para a avaliação do paciente, a partir de estratégias que serão colocadas 

e discutidas para que possa vir a promover a satisfação do paciente e uma maior 

garantia de sua cura.  

 Seguindo orientação o processo traz em seu núcleo ou a apreciação ou o 

exame para a solução dos problemas, habilitando, assim, a enfermeira a 

organizar e administrar os cuidados de Enfermagem. Trata-se, portanto, de uma 

transformação de ações em procedimentos de forma dinâmica, contínua e 

inevitável, proporcionando uma postura crítica e logística, onde a Enfermeira 

tenha a prerrogativa de individualizar cuidados e atender às necessidades do 

paciente de modo a racionalizar uma melhor performance e a priorizar a saúde 

física e mental.4  

 Cada fase do processo de enfermagem deverá ser entendida como 

essencial para a resolução dos problemas enfrentados, além de se ver 
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amalgamada, intimamente inter-relacionada a etapas que lhe subministrem 

aplicação de outras ações correlatas.1  

 Conforme posicionamento de Carraro5, sobre o assunto aqui desenvolvido, 

podemos considerar que a avaliação da enfermeira deve ser individualizado, 

requerendo extrema responsabilidade, competência e conhecimento técnico-

científico, sem se abstrair, contudo, do campo do empirismo, consultando 

situações idênticas passadas, levando em conta o grau de comprometimento para 

a saúde de cada cliente. À autonomia da enfermeira compete, a avaliação, a 

tomada de decisão e o planejamento das ações pertinentes à Enfermagem.  

 É afirmado que a coleta de dados representa a primeira etapa para se 

determinar a condição de saúde. Por ser uma metodologia advinda de 

informações, todo o plano de cuidados deverá partir de uma coleta fidedigna, de 

modo a garantir seu desdobramento em bases seguras, admitindo-se somente 

informações corretas, completas e organizadas de acordo com a estratégia 

implantada, de forma a oferecer um quadro no qual fique claramente delineada a 

definição de saúde ou de doença6. É a partir desta realidade que se formularão os 

termos e diagnósticos que, certamente, descreverão os problemas relacionados à 

saúde do cliente, formando, com esses dados um plano estrutural de cuidados.  

 Conforme entendimento de Horta1, o diagnóstico de Enfermagem tem por 

objetivo a identificação das necessidades inerentes às bases afetadas e seu 

respectivo grau de dependência, onde se pese, também, neste caso, a 

necessidade da atenção ao ser humano, o atendimento e a determinação da 

Enfermeira para ajudá-lo no seu pronto restabelecimento.  

           Quando se estabelecem metas, tem que se ter com clareza a forma de 

como atingi-las. Para tanto, será necessária a elaboração de um plano de ação 

inteligente e que viabilize a concretização dos objetivos de maneira organizada, 

simples e objetiva. O que certamente será o resultado de uma atitude, de um 

procedimento ou de um atendimento de qualidade ao paciente, especialmente 

direcionado à estratégia. Não há, portanto, como negar, segundo a convicção e 

entendimento de Horta1, que a prescrição de enfermagem age como se fosse a 
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implementação de um plano assistencial, onde o roteirista coordena toda a ação 

da equipe de Enfermagem e ao qual se relaciona a execução dos cuidados 

adequados, em consonância com as necessidades humanas básicas e 

específicas. Tais intervenções da enfermagem são dirigidas ao atendimento do 

cliente, visando a uma série de abordagens por parte da Enfermeira, de modo a 

atender as propostas já consignadas neste trabalho.  

 Esta implementação, referencialmente às abordagens, conforme a Escola 

de Potter e Perry4 se reportam diretamente a uma categoria de comportamento da 

Enfermeira, onde as ações colocadas aos seus cuidados são iniciadas e 

completadas, incluindo-se, neste episódio, o desempenho e a assistência sobre 

as atividades diárias, como da mais relevante importância. Esse processo de 

assistência tem o caráter de planejamento, de modo a alcançar as necessidades 

específicas dos clientes e severamente controladas pela sistematização, como 

ponto crucial de funcionamento e como forma de envolver a utilização da 

abordagem organizada para alcançar os propósitos finais do atendimento.  

          No Brasil, as primeiras discussões sobre a Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE) datam de 1967, com o trabalho de Horta1, sob a 

denominação de Processo de Enfermagem. Naquele momento, começou um 

movimento de implantação deste método de trabalho em algumas Instituições. Na 

área de Saúde Publica, no entanto, a mobilização foi menor, embora a autora já 

se preocupasse em definir a consulta de enfermagem como sinônimo no processo 

de atendimento ao individuo não hospitalizado, aparentemente doente ou sadio.  

 Processo de Enfermagem é a dinâmica das ações sistematizadas e inter-

relacionadas, visando à assistência ao ser humano. Caracteriza-se pelo inter-

relacionamento e dinamismo de suas fases ou passos1. As fases às quais a 

autora se refere são: Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, 

Plano Assistencial, Plano de Cuidados ou Prescrição de Enfermagem, Evolução 

de Enfermagem e Prognóstico de Enfermagem. O modelo de processo de 

enfermagem, preconizado pela autora, foi inicialmente utilizado conforme sua 

construção. 
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 Com o passar do tempo, ele foi sendo contextualizado pelos diversos 

serviços que o incorporaram, sendo este muitas vezes adaptado e outras vezes 

modificado a fim de se adequar ao atendimento da assistência local. Isto 

aconteceu porque alguns enfermeiros acreditavam neste processo como uma 

forma de organização de um trabalho com enfoque cientifico, pois, até então não 

havia lei que respaldasse essa atividade nas instituições. 

 Os sistemas de classificação da prática de enfermagem surgiram, no 

mundo, na década de 50, quando as enfermeiras começaram a desenvolver 

modelos conceituais ou teorias de enfermagem, num esforço para identificar 

conceitos próprios e sua utilização pratica7. Foram ampliados, na década de 70, 

com a incorporação do processo para a prática de Enfermagem, favorecendo o 

desenvolvimento de conceitos e de sistemas de classificação como uma das suas 

etapas (NANDA)2. 

  É considerado que o incremento dos sistemas de classificação pode ser 

acatado como o primeiro estágio no desenvolvimento de estruturas teóricas para 

a disciplina, ou seja, a tarefa de denominar os fenômenos que constituem objetos 

das ações da enfermagem. Diante deste cenário e da intervenção do Conselho 

Regional de Enfermagem (COREn) no sentido de exigir dos profissionais 

Enfermeiros o cumprimento de suas ações privativas, dentre elas a execução do 

SAE, um distrito de saúde do Município de São Paulo, em parceria com o Instituto 

de Saúde, promoveu a capacitação de seus Enfermeiros com um curso de exame 

físico, preparando-os para a primeira etapa do processo.  

A teoria de Jean Watson8, publicada em 1979 com o título de Enfermagem: 

Filosofia e Ciência do Cuidado, está baseada em uma visão da Enfermagem que 

tem o cuidado como foco principal, derivado da Filosofia e da Ciência do Cuidar, 

combinando uma visão humanista e uma base sólida de conhecimentos 

científicos. Para ela o paciente é o centro do processo de cuidar e deve estar 

integrado na tomada de decisão e participar ativamente do planejamento e 

implementação de seu cuidado. A ciência do cuidado tem como foco a promoção 
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da saúde e não especificamente a cura da doença, esta visão do cuidar deve ser 

associada às habilidades de pensamento crítico, então, o enfermeiro deve basear 

suas decisões e seu julgamento clínico objetivando o melhor atendimento às 

necessidades do paciente e da família, buscando uma participação ativa nas 

decisões sobre o cuidado prestado a ele.  

Segundo Watson citado por Talento8 as descrições detalhadas dos fatores 

de cuidados podem dar orientações para quem deseja empregá-los na prática ou 

na pesquisa. O uso de sua teoria pode adicionar uma dimensão à prática que é 

satisfatória e desafiadora.  

Neste cenário, o profissional central é o Enfermeiro Assistencial. Ele é o 

responsável pelo planejamento dos cuidados e estabelecimento de um vínculo 

com o paciente e sua família. 

O enfermeiro, neste modelo, possui igualmente o papel de integrador, 

facilitador e coordenador das relações entre paciente, equipe multiprofissional, 

médicos e instituição.  

É essencial que o enfermeiro tenha a clareza de seu papel neste contexto 

e aproprie-se dele com autoridade e responsabilidade. Assim, dentre os vários 

papéis que este profissional venha a agregar, no transcorrer do processo 

assistencial, sua atividade deve sempre estar alinhada com sua atuação ético-

profissional. 

     

 
2.3 Uma aproximação ao cateterismo cardíaco  
 
 

            A Cineangiocoronáriografia (CAT), conhecida como cateterismo cardíaco, 

caracteriza-se como um método diagnóstico pelo qual se introduz um cateter em 

um vaso sangüíneo, de modo a alcançar o coração. Ele poderá ser introduzido 

através de uma artéria ou veia, em razão da informação que se pretende obter 

clinicamente e de modo a se ter, com segurança, um exame auxiliar com várias 

funções, entre elas a de constatar obstruções das artérias que irrigam a 
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musculatura do coração (coronárias), a quantificação do funcionamento das 

válvulas e dos músculos cardíacos, as alterações anatômicas não confirmadas 

por outros exames e a demonstração, em detalhes, de uma má formação 

congênita.  

O cateterismo poderá ser efetuado a partir da artéria femural ou da artéria 

radial, na prega interna do cotovelo, onde é feita uma punção injetando-se 

contraste através do cateter. Este procedimento é acompanhado pelos médicos 

através de aparelhos televisivos colocados a sua frente e consiste em um corte de 

2 a 3 centímetros de largura, próximo à prega do cotovelo, podendo ser no braço 

direito ou esquerdo após ter sido feita a seleção de um vaso sangüíneo, uma veia 

ou uma artéria. Por este corte é introduzido o cateter, representado por uma 

sonda de 2,7 milímetros de diâmetro e em torno de 1 metro de comprimento e que 

percorre o vaso até atingir o coração. 9     

 Normalmente o cateterismo é realizado por uma equipe, sendo composta 

por um técnico de raios X, um enfermeiro, especialmente treinado para este 

procedimento, e dois cardiologistas, especialistas em cardiologia intervencionista. 

Este exame varia entre 30 a 60 minutos, tudo em decorrência do que for realizado 

na sala de hemodinâmica, via de regra em instalações hospitalares, em face da 

logística da necessidade em alguns casos de internação pré e pós-exame. 

  Esse exame é feito com o paciente acordado e deitado sob um aparelho de 

raios X e tendo sido utilizada a anestesia local. Através do cateter é injetado um 

líquido, denominado de contraste radiológico, que permite aos médicos a 

visualização, por meio do aparelho de raios X, dos vasos e cavidades do coração. 

As imagens internas do coração e/ou dos vasos são registradas com a utilização 

de tecnologia digital (vídeo digital e/ou câmera laser) de modo a melhor auxiliar na 

análise posterior do exame.  
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Figura 1- Cateter através da Arterial Radial  

Existem casos em que a anestesia poderá ser geral, principalmente, em se 

tratando de crianças, a fim de evitar agitação. 

Não se trata, normalmente, de um exame doloroso. O que se sente é a 

picada da agulha na pele para a anestesia local e, ao final, sente-se um calor 

fugaz pelo corpo, que desaparece rapidamente.  

Existe uma outra modalidade de cateterismo: o cateterismo desobstrutivo 

mecânico. Neste elenco, pode-se destacar os mais comuns como  

a angioplastia - que é a desobstrução das artérias coronárias ou ponte 
de safena obstruída por gordura, utilizando-se de um balão inflado no 
ponto onde se dá o estrangulamento, restituindo a circulação no vaso, 
com aplicação do stent coronário, representado pela fixação de uma tela 
de aço inoxidável na parede interna do vaso desobstruído durante a 
angioplastia, de modo a não possibilitar um outro estrangulamento - e a 
valvoplastia - a desobstrução de válvulas cardíacas, pulmonar e mitral, 

por intermédio de um ou mais balões infláveis.5:19 

 Este exame é indicado aos pacientes que são portadores de lesões 

coronárias passíveis de desobstrução mecânica, em casos selecionados. 

 Existe um risco mínimo no cateterismo, podendo ocorrer algumas arritmias 

durante o exame ou dores no peito, quando o paciente já apresenta problemas 

cardiológicos avançados, mas que, porém, poderão prontamente ser corrigidos 

pelo médico. 

 Alguns pacientes podem apresentar reações alérgicas ao contraste 

utilizado durante o exame, por isso, se torna importante que o paciente avise caso 

                                                 
 Ilustração de Ricardo Goulart para a Cartilha de Orientação de cuidados ao paciente internado 

submetido ao cateterismo cardíaco.   
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seja alérgico a iodo ou se já tiver apresentado alguma reação quando da 

realização de algum outro tipo de exame, como por exemplo: urografia excretora, 

tomografia computadorizada com contraste, dentre outros, para que sejam 

tomadas as devidas precauções.  

           Após o exame o paciente ficará em repouso, e não deverá flexionar o 

braço cateterizado durante um período de duas a três horas. Posteriormente um 

médico virá orientá-lo quanto a sua liberação do setor. Normalmente varia entre 

30 minutos e 24 horas na UTI, dependendo do procedimento realizado, para em 

seguida receber alta para o apartamento e, finalmente, a alta hospitalar, quando 

deverá ser acompanhado de forma ambulatorial pelo seu cardiologista. 

 Quando o exame é realizado pela artéria femural, a anestesia também é 

local, e realizado da mesma maneira que o anterior. Apenas o repouso é um 

pouco mais prolongado: o paciente deverá se manter deitado no mínimo durante 

4horas podendo chegar a 6 horas após o seu término, e movimentos como dobrar 

e deambular somente após 24 h. Apesar do jejum, deve-se manter a medicação 

de rotina, exceto aquelas que possam provocar sangramentos ou alterações 

importantes do diabetes. 

 

 

Figura 2 - Cateter pela Artéria Femural  

 

 

                                                 
 Ilustração de Ricardo Goulart para a Cartilha de Orientação de cuidados ao paciente internado 

submetido ao cateterismo cardíaco.   
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 Alguns cuidados deverão ser observados com o maior rigor, tais como a 

ingestão de muito líquido, de somente retirar o curativo após 12 ou 24 horas, da 

limpeza do local duas vezes ao dia, cobrindo com um curativo leve e da retirada 

dos pontos somente após sete dias.  

 Embora se tenha afirmado que em alguns casos se poderá sentir dor, 

desconforto e hemorragia, em razão das novas tecnologias a realidade 

atualmente tem sido outra, o cateterismo já não amedronta tanto o paciente, como 

acontecia há alguns anos atrás, mesmo ainda ante seu olhar de desconfiança e 

aflição. Hoje já se faz o cateterismo, como já mencionado anteriormente, com 

uma significativa redução do diâmetro do cateter e a indiscutível melhoria das 

técnicas quanto a sua realização, tornando o procedimento mais simples e 

seguro. 

 Atualmente, a técnica está muito evoluída, o que possibilitou a 

tranqüilidade ao cliente, a internação só é necessária quando é utilizada a técnica 

para tratar a pessoa e não para diagnosticar o problema. O exame é indicado 

também, aos pacientes que se submeteram a um teste de esforço físico ou a 

tomografia. 

 Porém , normalmente o cateterismo é o último recurso a ser solicitado 

como confirmação de diagnóstico de problemas cardíacos, como a angina - dor 

no peito provocada pelo entupimento das artérias e conseqüentemente falta de 

oxigenação no coração.  

Atualmente se avalia este procedimento como definitivo para diagnosticar, 

com maior segurança, qualquer irregularidade da rede coronariana, neste caso é 

o melhor que se pode fazer quando da necessidade do conhecimento, com 

rapidez e segurança, do grau de lesão causada pelo ataque cardíaco, facilitando 

o tratamento para o caso.  

                                                 
Conforme o entendimento do especialista Alexandre Abizaid

10
, Presidente do 9º Congresso da Sociedade 

Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista (2005) em seu  trabalho, apresentado neste mesmo 
congresso, afima o seguinte: “Agora o paciente se sente também mais tranqüilo. A internação só é 
necessária quando usamos a técnica para tratar a pessoa e não para diagnosticar o problema”. O 
cardiologista Ibraim Pinto, Fausto Feres e col.

9
, do Instituto Dante Pazzanese afirmam que o exame é 

indicado também aos pacientes que se submeteram a um teste de esforço físico ou a tomografia. 
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Assim é oportuno lembrar que antigamente o diâmetro de um cateter 

atingia até seis milímetros, o que obrigava a manter o paciente no hospital; o risco 

de hemorragia era grande e hoje se tornou inexpressivo, pois o stent consegue 

impedir novo estrangulamento do vaso, normalmente causado por placas de 

gordura.  

As complicações acontecem com 1% dos casos. Com o balão, este 
índice era de 5%. Após se submeter a uma cirurgia para colocação de 
duas pontes de safena, um paciente de 62 anos, teve que receber um 
stent. Passou por cinco cateterismos: quatro para diagnóstico e um para 
a colocação do stent. Ele afirma que as pessoas devem ficar tranqüilas, 
pois se trata de um procedimento simples e rápido. 

9:61
 

 Vale ressaltar que, há cerca de dois anos, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou a venda no país de um stent com 

medicamento, que diminui as taxas de reestenose ou a reoclusão, que ocorre, em 

aproximadamente, 20% dos pacientes submetidos a este tipo de procedimento. 

Esta reestenose é causada por processos fisiológicos que levam ao crescimento 

de células no interior do stent colocado e é o maior fator limitante da técnica da 

revascularização coronária percutânea (por cateterismo). O fenômeno da 

reestenose tem sido muito estudado ao longo dos anos na tentativa de buscar 

soluções que impeçam o seu surgimento. Pesquisadores acreditam que stents 

revestindo com determinados medicamentos podem resolver o problema da 

reestenose e sugerem que stents implantados nas artérias coronárias podem ser 

100% livres de reestenose, mantendo os vasos abertos, desde que revestidos 

com uma droga chamada de sirolimus (rapamicina).11   

 
 
2.4 Indicações do Cateterismo Cardíaco 
 
 

 Um dos fatores determinantes para a indicação do cateterismo cardíaco é a 

história clínica, os achados dos exames clínicos feitos nos pacientes, nos fatores 

de risco detectados e, também, na intensidade dos sinais e sintomas 

encontrados. 
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 Para se verificar a existência de uma doença cardíaca, geralmente se inicia 

pelos exames mais simples e vai-se progredindo até os mais complicados, os de 

maior risco e os mais onerosos. Essa ordem pode ser alterada conforme a 

gravidade de um determinado caso. Abaixo algumas indicações do cateterismo 

cardíaco:12 

  

- Pacientes em estudo para realização de cirurgia de revascularização ou 

procedimentos de dilatação das coronárias, pacientes que não 

responderam bem à terapêutica conservadora com medicamentos. 

- Pacientes em que se considera a possibilidade de intervenções, como no 

item anterior, por apresentarem angina instável, angina pós-infarto ou 

naqueles em que os testes não invasivos mostram grande probabilidade de 

doença de alto risco. 

- Também se faz esse exame em pacientes que tenham estenose da 

válvula aórtica e que apresentam manifestações sugestivas de doença 

isquêmica. Nesses casos é importante poder saber se as manifestações 

isquêmicas são causadas pelo baixo débito decorrente da estenose ou se 

os sintomas são provocados pela doença das coronárias. Um outro motivo 

para realizar a coronariografia é nos pacientes que deverão ser submetidos 

a uma cirurgia cardíaca por outra razão. Caso seja detectada uma doença 

isquêmica, se poderá, num mesmo procedimento, corrigir as duas 

enfermidades. 

- Pacientes que foram submetidos à cirurgia de revascularização e nos 

quais os sintomas isquêmicos retornaram. Usa-se para saber se o bypass 

ou outros vasos estão obstruídos. 

- Pacientes com insuficiência cardíaca nos quais se suspeita de uma 

doença do coração corrigível pela cirurgia, como aneurisma ventricular, 

insuficiência mitral ou disfunção isquêmica reversível. 
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- Pacientes com arritmias graves que possam ter sido provocadas por 

doença coronariana corrigível. 

- Pacientes com dores no peito de causa desconhecida ou com 

miocardiopatias de etiologia desconhecida. 

 
 
2.5 Cuidados no pré, trans e pós-cateterismo cardíaco  
 
 

             Deve-se ressaltar, após criteriosa análise sobre a complexidade que 

envolve a Unidade Coronariana, que esta deverá ser necessariamente composta 

por profissionais considerados de excelência em sua especialização científica. Há 

que se levar em conta que o número de pacientes que têm suas vidas salvas 

nesta unidade está diretamente ligado à competência da equipe multidisciplinar, 

de modo a se definir, com clareza, a representatividade do papel da enfermagem 

especializada. Torna-se imprescindível que se delimitem as tarefas afins, as 

responsabilidades gerais de uma enfermeira que desenvolva seu trabalho numa 

Unidade Coronariana, para se analisar e identificar os aspectos específicos deste 

tipo de enfermagem, considerando desde o momento de admissão até a alta do 

paciente da Unidade. 13  

 Os principais objetivos que deverão ser alcançados pelo sistema de 

tratamento coronariano serão sempre: preservar vidas, evitar todos os meios de 

complicações e devolver nos pacientes a sua máxima capacidade funcional, tanto 

física quanto emocional. 

         É enfatizado que um dos meios para se atingir tais objetivos é 

determinado pelas competências e responsabilidades iniciais das enfermeiras de 

uma Unidade Coronária que são: 13 

a) avaliação contínua do estado clínico: através da monitoração 

eletrocardiográfica, observação direta do paciente, monitoração 

hemodinâmica;  



 26 

b) antecipação e prevenção das complicações: infusões endovenosas, 

oxigenioterapia, tratamento de arritmias “de alarme”, marcapasso cardíaco; 

c)  tratamento de emergência ressuscitação: desfibrilação, ressuscitação 

cardiopulmonar, respiração assistida, torniquetes rotatórios; 

d) procedimentos diagnósticos: eletrocardiogramas, exames laboratoriais, 

gasometria; 

e)  tarefas gerais de enfermagem; 

f) apoio emocional; 

g)  comunicação; 

h) coleção e registro de dados: anamnese feita pela enfermagem, resumo 

de admissão, documentação de registro das arritmias, terapêutica 

medicamentosa e anotações da enfermagem ; 

i) ensinar estudantes; 

j) ensinar pacientes. 

 
 

2.6 Aspectos emocionais 
 
 
  Uma importante responsabilidade da enfermagem é a detecção da 

ansiedade, depressão ou outros distúrbios emocionais que possam afetar o curso 

clínico e aumentar o tempo de reabilitação de pacientes que sofrem algum tipo de 

patologia coronariana, seja ela de que etiologia for. A enfermeira deve ter a 

capacidade de reconhecer as manifestações verbais e não verbais de estresse 

emocional e de compreender os mecanismos básicos desse problema, a fim de 

ajudar os pacientes a enfrentá-los e solucioná-los sempre que possível. Devido a 

sua importância especial, esse assunto será abordado separadamente neste 

trabalho.13  
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2.7 Estresse 
 
 

          O estresse pode ter como definição uma resposta orgânica a estímulos de 

ordem física ou emocional causados por situações onde preponderem os medos, 

a insegurança, a tristeza, a alegria e a excitação. Dando especificidade ao 

assunto tratado, no presente caso, o ambiente hospitalar, há quem considere que 

um certo nível de estresse é aceitável e até desejável, uma vez que cria estímulos 

no paciente, estímulos esses direcionados a uma postura recomendável em 

relação aos fatos recorrentes, aumentando, desta forma, uma elevada disposição 

diante dos desafios que os pacientes são conduzidos a enfrentar, na razão direta 

da gravidade de uma determinada doença. 

  O chamado estresse positivo ou “eustresse” há que se relevar para o 

paciente, como fator importante, que sua exposição a um nível elevado de 

estresse, ocasionará uma grande disposição na produção de um mal estar físico e 

mental, já relatado em assuntos anteriores. Há estudos que confirmam que nos 

casos mais graves, o estresse poderá ser a causa de doenças do coração, da 

pele, gastrointestinais, neurológicas e distúrbios ligados ao sistema imunológico e 

emocional.14  

  O estresse negativo, denominado de “distresse” tem afetado um número 

cada vez maior de pessoas. Pesquisas comprovam que o estresse hospitalar tem 

se apresentado de uma forma mais aguda para os adultos, parentes dos 

pacientes que se submeterão a uma infusão mais séria, conforme posicionamento 

da Organização Mundial da Saúde.  

          Há um comentário de que apesar de ser praticamente impossível eliminar 

ou anular o estresse de um paciente hospitalizado, cabe a um líder mantê-lo 

dentro dos padrões ou limites pessoais desejáveis.15  Este líder poderá 

representar sua medicação especial, seu médico, enfermeira e, de um modo 

geral, aqueles que lhe cuidam. 



 28 

  

 

Porém, uma das preocupações inerentes aos profissionais de 

Enfermagem, daqueles que lidam diretamente com os pacientes, é o de manter o 

equilíbrio de modo a participar do desempenho da estratificação que deverá ser 

rigorosamente observada em sua estrutura organizacional, tudo isso, como 

resultante de concepções avaliadas e aprovadas pelo grupo componente do 

atendimento hospitalar na Unidade Coronária, em seus mais variados níveis. 

  Registre-se, como um fator desencadeante de estresse aquele que 

diretamente se relaciona a uma sobrecarga de responsabilidade do paciente, que 

se vê, circunstancialmente, impossibilitado de tocar sua vida, preocupado com 

seus encargos familiares, sociais, de fundamentos econômico ou empresarial, 

sendo considerado, por ele, sua presença como fundamental para mobilizar essas 

atividades, coisa que, em tempo de hospitalização ficarão nas mãos de terceiros. 

Isso também traz uma sobrecarga pré-estabelecida, acrescida do novo modus 

vivendi, peculiar a um hospital e somados a crença estressante do perigo e do 

medo de um resultado inesperado.  

           Portanto, o estresse é uma resposta fisiológica, psicológica e 

comportamental do indivíduo para adaptar-se a processos externos. Diante de um 

desafio, o organismo se prepara para a situação considerada “perigosa”, ficando 

alerta para lutar ou fugir. Através desses estímulos, o estresse produz mudanças 

mensuráveis na estrutura e composição química do corpo. 

  Estudos têm revelado a relação do estresse prolongado com o 

desenvolvimento ou agravamento de uma série de doenças, entre elas, 

obesidade, cefaléia, vitiligo, lupus, úlceras gastrointestinais, colite ulcerativa, 

doenças respiratórias. Pode afetar o sistema imunológico, reduzindo a 

capacidade de proteção do organismo a distúrbios viróticos, desde o resfriado 

comum e a herpes, até a AIDS e o câncer. Pode, ainda, ser apontado como  
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agravante em quase todos os problemas relacionados como a causa de doenças, 

mas como uma ação desencadeadora ou agravante dessas patologias.13  

  O processo bioquímico de estresse manifesta-se de forma semelhante em 

pacientes diferentes. A figura 3 mostra como os sintomas podem atingir todo o 

corpo principalmente os sistemas respiratórios e circulatórios. 

 

 

 

 
Figura 3- Sintomas podem atingir todo o corpo, principalmente os sistemas respiratórios 

e circulatórios 
 

Fonte: Ballone 
16 
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Quadro 3 - Alterações na fase de choque da reação de alarme 
 

ALTERAÇÕES OBJETIVOS 

a) aumento da frequência 

cardíaca e pressão arterial 

o sangue circulando mais rápido melhora a atividade 

muscular esquelética e cerebral, facilitando a ação e 

o movimento 

b) contração do baço 

levar mais glóbulos vermelhos à corrente sanguínea 

e melhora a oxigenação do organismo e de áreas 

estratégicas 

c) o fígado libera glicose 
para ser utilizado como alimento e energia para os 

músculos e cérebro 

d) redistribuição sanguínea 
diminui o sangue dirigido à pele e vísceras, 

aumentando para músculos e cérebro 

e) aumento da frequência 

respiratória e dilatação dos 

brônquios 

favorece a captação de mais oxigênio 

f) dilatação das pupilas para aumentar a eficiência visual 

g) aumento do número de 

linfócitos na corrente sanguínea 

preparar os tecidos para possíveis danos por agentes 

externos agressores 

 
Fonte: Ballone

17
 

 
 
 

 
 

Figura 4 - Estimulação do cérebro provocada pela ação do estresse 
Fonte: Ballone 

16 
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Ao perceber o estímulo, o córtex - parte do cérebro - aciona o circuito 

cerebral subcortical, localizado no sistema límbico, que controla as emoções e 

funções dos Sistemas Viscerais (coração, vasos sangüíneos, pupilas, sistemas 

gastrointestinais, etc) causando dilatação das pupilas, palidez, taquicardia, 

taquipnéia, ereção de pêlos, sudorese, aumento do tônus muscular e da força do 

músculo cardíaco e enrijecimento da musculatura. Paralelamente, o hipotálamo 

afeta a glândula hipófise, situada na base do cérebro, que libera o ACTH 

(Hormônio Adrenocorticotrófico ou Hormônio do Estresse) que é então 

transportado pelo sangue até as glândulas supra-renais. Essas, por sua vez, 

liberam adrenalina e corticóides que agem sobre os tecidos do corpo, alterando o 

metabolismo, resistência imunológica, síntese de proteínas, dentre outros. O 

fígado transforma o glicogênio em glicose e a respiração fica mais rápida, 

elevando os níveis de oxigênio no sangue para queimar o excesso de glicose. O 

perigo ao organismo se dá quando esse processo de ativação ocorre de forma 

crônica e repetitiva, mantendo constantemente altos níveis hormonais, o que leva 

a alterações patológicas.16 

  Seja em qualquer idade, na criança ou no adulto, o estresse manifesta-se 

por meio de um processo que se desenvolve ao longo do tempo e em períodos 

distintos, dependendo da intensidade do evento, de sua duração e do efeito 

cumulativo pela ocorrência de vários agentes estressores. 

          Agente estressor é tudo o que causa uma quebra da homeostase interna, 

exigindo uma adaptação automática do organismo, mesmo que esta seja de 

natureza benigna, pois o indivíduo necessitará despender energia adaptativa para 

lidar com esses eventos. As fontes de estresse são muitas e variam de acordo 

com cada povo ou indivíduo, pois em muitas situações ela representa a 

interpretação de se dá a um evento que o qualifica como agente estressor. 
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2.7.1 As fases do estresse 
 
 

O estresse pode se manifestar, tanto em uma criança como em um adulto, 

não existindo limite de idade, através de um processo que se desenvolve ao longo 

do tempo e em períodos distintos. Sua duração e efeito cumulativos dependem da 

intensidade da ocorrência dos vários agentes estressores. 

Agente estressor é tudo aquilo que causa uma quebra da homeostase 

interna, exigindo, do organismo, uma adaptação automática, que poderá ser de 

natureza benigna, levando, assim, o indivíduo a despender energia adaptativa 

para lidar com esses eventos. As fontes de estresse são muitas e variam de 

acordo com cada povo ou indivíduo, em muitas situações elas representam a 

interpretação de se dá a um evento que pode ser qualificado como agente 

estressor. 

Os agentes estressores externos são eventos que independem do mundo 

interno da pessoa, já os internos são determinados completamente pelo próprio 

indivíduo, pelo seu modo de ser e pensar.15  

Os agentes estressores potenciais somente se transformam em reais 

quando são percebidos pelo indivíduo como sendo uma ameaça. Se os 

mecanismos para lidar com esses agentes são ineficientes, surgem as 

manifestações de ordem psicológica (insatisfação com o trabalho, ansiedade e 

depressão), fisiológica (dor de cabeça, hipertensão, taquicardia) e/ou 

comportamental (absenteísmo, insônia, fumar ou beber excessivamente).16  

Em seus estudos, Hans Selye19 citado por Bernik20 identificou três fases 

estressoras: a de alerta, a de resistência e  a de exaustão. 

A fase de alerta se inicia quando o indivíduo se confronta com um agente 

estressor e o organismo se prepara para a adaptação, ocorrendo, então, a quebra 

do equilíbrio interno. Quando o agente estressor tem uma curta duração, a 

adrenalina é eliminada, restaurando-se a homeostase. 
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A fase de resistência ocorre nos casos de o agente estressor ser de longa 

duração ou muito intenso. A energia de reserva é utilizada na tentativa de 

equilíbrio do organismo, podendo exigir do paciente um esforço de adaptação 

maior do que ele seja capaz de suportar. O organismo enfraquece e se torna 

vulnerável a doenças. Se o agente estressor for eliminado forem utilizadas 

técnicas de controle do estresse, a pessoa se restabelecerá e o processo de 

estresse, então, estará terminado. 

Entretanto, se a resistência da pessoa não for suficiente para lidar com a 

fonte de estresse ou, se outros agentes estressores ocorrem concomitantemente, 

o processo de estresse evoluirá para a fase de exaustão, que normalmente se 

apresenta, psicologicamente, na forma de depressão e, fisicamente, com o 

aparecimento de doenças. 

 
 
2.8 Relacionando os conceitos de ansiedade à fobia para o planejamento 

cuidativo 

 
  

 Os sentimentos têm a finalidade de auxiliar a classificar, conhecer e 

perceber as coisas do mundo real. O profissional de Enfermagem deve 

empenhar-se em conhecer os sentimentos desencadeados pelos pacientes que 

estão sob seus cuidados, uma vez que a Enfermagem é um campo especifico do 

saber cuidativo.  

            A Fobia, de modo geral, é um caso específico de ansiedade gerada por 

estressores provenientes do meio ambiente, que interagem com um organismo 

sensível e, portanto, suscetível à ação de tais estressores. Somando-se a isso 

padrões históricos e culturais, essa ansiedade poderá sofrer diferenciação 

podendo se transformar em fobia. 

Este desenvolvimento visa o estabelecimento de uma reflexão sobre as 

hipóteses levantadas durante o trato de inúmeros casos de fobias, principalmente 

quanto ao cateterismo20. É descrita, ainda, uma reação de todos os organismos 
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em face de qualquer demanda do ambiente (externo ou interno) que lhes solicite 

algum tipo de custo energético. Tal demanda não é meramente física, mas sim, 

um conjunto psicofísico que foi batizado de "síndrome de adaptação geral" ou 

estresse. Essa síndrome inclui três partes: 1 - reação de alarme; 2 - estágio de 

resistência; 3 - estágio de esgotamento. Portanto, a ansiedade (o amor, a raiva e 

o medo) nos mobiliza para a vida, aumenta nosso grau de vigília, amplia nossa 

capacidade de ação sob estresse, aumenta nossa percepção e memória para 

estudar e falar com cuidado, possibilitando a escolha do repertório certo para uma 

platéia crítica ou para dirigir com prudência. São reações comportamentais que, 

além de serem úteis, podem ser até mesmo agradáveis e prazerosas, como: o 

assistir a filmes de horror, ver corridas de rally, fazer alpinismo, brincar em uma 

"montanha russa". São todos comportamentos que produzem medo e ansiedade 

e, ao mesmo tempo trazem prazer. 

A bioquímica "artificial" (ansiolíticos) que inibe a ansiedade obedece às 

mesmas regras que a da produção de forma "natural", via exposição a eventos 

estressores. Um simples estímulo, como uma cara "amarrada", pode desencadear 

um mecanismo complexo21, cujo "maestro" regente é o sistema límbico que 

contém altas concentrações de neuropeptídeos e de outras substâncias, 

principalmente monoaminas, que parecem ser as grandes reguladoras da 

ansiedade. 23  

O que se sabe é que quando o organismo é exposto a estressores, há um 

desequilíbrio hormonal que provoca comportamentos disfuncionais; estes, por sua 

vez, retroalimentam a disfunção e, assim, continuamente como uma "bola de 

neve". O conhecido estresse é um processo de respostas do organismo aos 

estímulos nocivos que podem alterar o metabolismo dos órgãos (rins, baço, 

intestino, glândulas sudorípara e salivar) e reorganizar o organismo para uma  

reação aos estressores, assim, as funções digestivas, renal e sexual ficam 

inibidas, e os músculos, o esqueleto, o coração, os pulmões e o sistema linfático 

ficam mobilizados. Tais transformações, quando em excesso, levam a diminuição 

das respostas cognitivas. 



 35 

A ansiedade excessiva faz do paciente um ser dissonante, tenso e confuso 

levando-o a perceber uma existência sem finalidade. Ela pode variar quanto ao 

grau de aversão: de leve, até o mais intenso. Há sinais que podem indicar a 

presença do estresse, porém, se um paciente já provou sensações associadas a 

tais emoções, os sintomas da ansiedade podem se generalizar de tal forma que 

vêm a ser extremamente desagradáveis e criadores de falta de adaptação; estes 

mesmos sintomas podem deixar subjacente que as pessoas se automediquem a 

fim de aliviar emoções que as fazem perder o controle da própria existência. 

 

 

Quadro 4 - Sintomas físicos e psicológicos da fobia 

 

FÍSICOS PSICOLÓGICOS 

Aumento da freqüência cardíaca Tendência para autoritarismo 

Palidez Sentimento de perseguição 

Tensão muscular Aumento de consumo de álcool, cigarro e drogas 

Alterações digestivas Isolamento e introspeção 

Alteração do sono Queda da eficiência 

Alteração da função sexual Irritabilidade 

Mudança de peso Desmotivação 

Dermatoses Queda da capacidade de concentração e 

organização 

Baixa resistência a infeções Depressão 

Quadros alérgicos Sensação de incompetência 

Queda de cabelos  

Fonte: Mestre23 
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A fobia é a evolução filogenética (seleção natural que a espécie sofreu) que 

fez com que algumas emoções se desenvolvessem, e são essas emoções que  

permitiram que o homem sobrevivesse. Junto com o amor e a raiva, o medo é 

uma dessas emoções. Seguir em frente na vida requer sentir medo. Uma fobia é 

uma espécie particular de medo. Este termo, fobia, tem origem na palavra grega 

"phobia"; que, por sua vez, deriva-se de "phobos", nome de um deus grego que 

significa pânico e terror. Esse deus provocava, segundo a mitologia, medo intenso 

em seus inimigos, pois sua face era terrivelmente feia. 

          A diferença entre a fobia e a ansiedade é basicamente quantitativa, isto é, 

depende de quanto tempo perdura o episódio de ansiedade, do quanto é 

experienciado pela pessoa, da freqüência com que esta ocorre, do nível em que o 

comportamento evitativo disfuncional é precipitado pela ansiedade e de como é a 

avaliação dada pela pessoa que está ansiosa.25 

          O medo é desencadeado por situações ou objetos que se apresentam 

como ofensivos, do ponto de vista da realidade exterior do paciente, ou pela 

ansiedade desproporcional referente ao perigo relativo ao objeto. Mestre24, em 

sua prática clínica, tem verificado que a origem de tais distúrbios é um somatório 

de fatores genéticos, histórico-pessoais e culturais desenvolvidos pelo cliente. 

Consideram que para o tratamento das fobias, qualquer que seja a técnica 

escolhida, é fundamental que o cliente esteja motivado para eliminar o 

comportamento fóbico, mesmo que isso signifique um certo grau de custo 

energético no processo. 
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III METODOLOGIA 
 
 
 

3.1 Tipo de estudo 
 
 

 Para o desenvolvimento desse estudo optou-se pela metodologia 

qualitativa numa abordagem descritiva a cerca do tema, propondo, através da 

construção do conceito de cuidado de Wanda Horta1, dos padrões usuais da 

resposta humana segunda (NANDA)2 e do conceito da Jean Watson3 

Enfermagem: Ciência Humana e Cuidado Humano,  a elaboração de uma 

sistemática do cuidar para o paciente submetido ao cateterismo cardíaco. 

 
 
3.2 Sujeitos do estudo 
 
 

         Para se desenhar os sujeitos do estudo na metodologia qualitativa, os 

autores discutem que a preocupação não deve se prender à representatividade 

numérica e sim, ao aprofundamento e à abrangência da compreensão, 

considerando que uma amostra ideal é aquela capaz de refletir a totalidade nas 

suas múltiplas dimensões.4 A partir dessa perspectiva, buscou-se a seleção de 

sujeitos que pudessem apresentar diversidade de significados, sentimentos e 

percepções, presentes durante a realização do cateterismo cardíaco. 

  Para a seleção dos participantes foram levados em consideração os 

seguintes critérios de inclusão: pessoas com doença coronariana ou patologia a 

esclarecer e que fossem submetidos ao cateterismo cardíaco, residentes ou não 

no estado do Rio de Janeiro. Os sujeitos deveriam ser maiores de 18 anos e ter 

facilidade de comunicação além de concordarem em participar do estudo 

manifestando através da assinatura do consentimento livre esclarecido (Apêndice  

1). Obtivemos como resultado 15 (quinze)  sujeitos: sete do sexo masculino e oito 

do sexo feminino que estavam dentro dos critérios. 
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  A partir das necessidades expressas pelos pacientes através da fala, 

buscou-se reproduzir uma “fotografia da realidade” e construir um modelo para a 

sistematização do cuidado pré, trans e pós cateterismo. A coleta de dados foi 

realizada durante o período compreendido entre agosto e outubro de 2005, após 

a aprovação do Comitê de Ética, segundo a resolução 196/96 (Anexo 1). 

 
 
3.3  Cenário do estudo 

 
O estudo foi realizado na Santa Casa de Misericórdia, localizada no 

Estado do Rio de Janeiro, que foi 

 
fundada pelo Padre Anchieta, quando de sua chegada ao Brasil, na 
Esquadra do 2º Governador Geral, D. Duarte da Costa, no ano de 1553, 
sendo um prolongamento da Santa Casa de Lisboa, reconhecidamente a 
primeira no mundo, criada pelo piedoso Frei Contreiras, com o apoio da 
Rainha D. Leonor, de quem era confessor. O exemplo de Contreiras 
floriu nas terras de Santa Cruz, através de Anchieta, que seria, num 

futuro não muito distante, o Apóstolo do Brasil. 5  

A história de Anchieta com a Santa Casa é muito grandiosa, pois foi ele 

que, em 25 de janeiro de 1554, fundou a cidade de São Paulo. Também foi 

Anchieta que, refém dos índios nas praias de Iperoig, atual Ubatuba, em suas 

areias escreveu, com seu bastão, os 4072 versos latinos de puro afeto à Virgem 

Maria. 5  

Aquele jesuíta, de aparência física frágil, mas de ânimo forte e 

empreendedor, criaria, em 1582, a Santa Casa, fazendo levantar choças, 

arrumando galhos no chão e produzindo remédios tirados da nossa flora. Foi 

incansável ao socorrer a esquadra de Castela, sob o comando do Almirante Diogo 

Flores Valdez. 5  

A esquadra de Valdez aportou na Guanabara em 25 de março de 1582 

com seus homens atacados pela “peste”. Anchieta, piedoso e acolhedor, um 

verdadeiro apóstolo, os convidou a descerem a terra, de modo a abrigar os 

doentes, os quais ele mesmo tratou e recuperou com recursos locais – infusões 

de ervas, frutas cítricas e raízes trazidas pelos índios. Assim nasceu a Santa 

Casa, o mais expressivo monumento à grandeza humana. 5  
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Apesar de ter sido motivo de controvérsias durante muitos anos, a data de 

fundação do Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro foi 

oficialmente fixada em 24 de março de 1582, em sessão de Mesa e Junta 

realizada em 9 de março de 1967.5  

           Com dezenas de enfermarias, institutos e ambulatórios em quase todas as 

especialidades médicas, o Hospital é um centro de referência para a população 

da cidade. Contava com 22 (vinte e duas) Irmãs de Caridade que deram suporte 

aos diversos serviços Especializados e às Enfermarias, no transcorrer do Ano 

Compromissório. Atualmente são 546 leitos, 32 enfermarias em funcionamento, 

49 quartos particulares, 16 de serviços, 16 salas cirúrgicas e 86 ambulatórios. Lá 

funciona ainda o CESANTA – Centro de Estudos de pós-graduação Médica da 

Santa Casa, onde são realizados cursos de especialização e de Mestrado em 

diversas especialidades médicas. 5 

José Clemente Pereira foi Provedor da Santa Casa de 1838 a 1854. Diante 

da necessidade de um hospital mais amplo deu início à construção do complexo 

que está na Rua Santa Luzia, 206. Concluída a etapa do hospital iniciou-se o 

preparo do acabamento da Capela, então denominada Santíssimo Sacramento. 

Os dotes artísticos do elemento luso-brasileiro eram apreciados por Clemente 

Pereira, mas a cultura francesa apresentava, à época, grande influência na arte 

colonial. No período de construção do hospital, predominavam as escolas do 

Arquiteto Debret, Taunay e outros grandes nomes que participaram da Missão 

Francesa, chegada em 1816, a convite de D. João VI. Montigny foi o primeiro a 

fazer neoclássico no Brasil, sendo um dos seus discípulos José Maria Jacinto 

Rebelo, o autor do frontão da Santa Casa da Misericórdia. 5 

Muito mais que um local onde se pratica a medicina e a caridade, a Santa 

Casa é a memória viva da nossa cidade desde a época da sua fundação. O 

“Brasil Império” faz-se presente, não só na Capela, mas também nos salões. 

Atualmente é  referência no atendimento à população, em sua maioria carente, de 

todo Estado do Rio de Janeiro e fora dele. 
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3.4 Material e Métodos  
 
 

  Sendo a fundamentação desta pesquisa na abordagem qualitativa, 

procurou-se utilizar técnicas que permitissem a obtenção de elementos como: 

informações, imagens, sentimentos, atitudes, comportamentos, dentre outros, que 

compõem os sujeitos do estudo frente ao cateterismo cardíaco. Dentre as 

técnicas utilizadas para coletar os dados optou-se pela entrevista, pois é 

considerado que: “Através da entrevista o pesquisador busca obter informações 

contidas nas falas dos atores sociais”.4:34 

 Ela não significa uma conversa despretensiosa, uma vez que se insere 

como meio de coleta dos dados relatados pelos atores enquanto sujeitos-objetos 

da pesquisa, que vivenciam uma determinada realidade que está sendo 

focalizada. Nesse sentido, privilegiamos a entrevista semi-estruturada, porque 

entendemos que a mesma oferece as possíveis alternativas para que o paciente 

alcance a liberdade de expressar seu pensar, sentir e agir, fornecendo 

informações que auxiliarão a melhor compreensão da sua realidade. O  

instrumento construído foi composto por sete perguntas chaves (Apêndice 2).   

Na entrevista semi-estruturada:  

 

O informante, seguindo espontaneamente a linha do seu pensamento e 
de suas expectativas dentro do foco principal colocado pelo investigador, 
começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa (...) as 
perguntas fundamentais que constituem a entrevista semi-estruturada, 
no enfoque qualitativo, não nasceram „a priori‟. Elas são resultado não só 
da teoria que alimenta a ação do pesquisador, mas também de toda a 
informação que ele já reconheceu sobre o fenômeno social que 
interessa. 

6: 23  

Diante disso, consideramos que as entrevistas podem explicar, pelas falas, 

a representação dos pacientes sobre o cateterismo, construindo, assim, uma 

aproximação do concreto vivido.  

Além da entrevista, foi considerada importante a realização da observação 

participante simples, como técnica complementar para enriquecer o conteúdo dos 
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dados e por nos permitir entender os sujeitos do estudo. O pesquisador observa 

as pessoas que estão atuando, com a finalidade de ver as situações com que elas 

se deparam normalmente e como se comportam diante das diversas ocorrências, 

ou seja, a observação é uma estratégia complementar de captação da realidade 

dos atores sociais no seu próprio contexto.  

 
 

3.5 Obtenção dos dados                             
 
 

           A coleta dos dados foi realizada em dois momentos: no pré-cateterismo e 

no pós-cateterismo, embora sejam no mesmo local e no mesmo dia do processo 

diagnóstico são situações às quais atribuímos diferentes significados, justamente 

porque o pré foi antes da situação a ser vivenciada, situação esta com grande 

potencial de ansiedade e de estresse; e no pós, confrontaremos a situação 

vivenciada. 

  Uma análise temática se constitui a partir da descoberta de núcleos de 

sentido. Optou-se pela análise temática, pois ficou entendido que o tema é uma 

unidade de significação que desvenda dados importantes, relacionados às 

questões da subjetividade de um grupo em busca da compreensão de fenômenos 

sociais. Para a operacionalização dos dados a análise foi organizada em três 

etapas: 7 

1. Pré-análise: consiste em estabelecer contato com o material a ser 

analisado, deixando-se invadir por impressões e orientações do conteúdo. 

Nessa fase determinou-se a unidade de registro, que em nossa pesquisa 

foi o tema, e a unidade de contexto, que se constituiu nos períodos pré-

cateterismo e pós-cateterismo. 

2. Exploração do material: consiste essencialmente na codificação dos 

dados. É a fase de transformação dos dados brutos visando alcançar o 

núcleo de compreensão do texto. 7 
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3. Tratamento dos resultados e interpretações: os resultados obtidos serão 

tratados de maneira a torná-los significativos e válidos. A partir disso, o 

pesquisador pode propor temas e realizar interpretações com seu quadro 

teórico que digam respeito a seus objetivos ou a outras descobertas. 

 Corroborando com a técnica adotou-se também “O Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC)” 8:16
 

partindo-se do suposto que o pensamento coletivo pode ser visto como 
um conjunto de discursos sobre um dado tema, o Discurso do Sujeito 
Coletivo visa dar luz ao conjunto de individualidades semânticas  
componentes do imaginário social. O Discurso do Sujeito é em suma, 
uma forma ou um expediente destinado fazer a coletividade falar 
diretamente. 

 

                   Então, começamos a interpretação fazendo, em um primeiro 

momento, uma leitura rápida das entrevistas a fim de captarmos as idéias gerais 

que os pacientes expuseram com relação ao cateterismo, e no segundo 

momento, procedemos à leitura exaustiva de cada entrevista, com a finalidade de 

identificar as unidades de registro. Na análise foi dado destaque aos significados 

e às imagens atribuídas ao cateterismo cardíaco, aos sentimentos que surgem a 

partir da vivência do cateterismo e da experiência em si, pois consideramos que 

esses aspectos auxiliam na interpretação de aspectos importantes relacionados à 

vivência dos mesmos nesse procedimento invasivo. 
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IV PROCESSO ANALÍTICO DOS DADOS 

 
 
4.1 Observação do ambiente e sujeitos do estudo  
 
 

          Diariamente, ao chegar à enfermaria, observava cada paciente, de uma 

forma geral, para confirmar sua presença, já que, eventualmente, alguns 

poderiam ter recebido alta ou ter sofrido intercorrências (óbito, transferência), 

verificando se a situação do plantão anterior continuava a mesma.  

         Ao conversar individualmente com os pacientes, observava o estado de 

cada um, verificando se faziam uso de oxigênio-terapia, hidratação, medicação 

venosa, controlava o tempo de cateter, averiguava algum tipo ou dificuldade de 

respiração, edema (de quem os possuísse) e se necessitavam de alguma ajuda 

específica, questionando, ainda, como haviam passado a noite ou o final de 

semana, já que minha atuação é na modalidade de diarista. 

         Durante o recebimento do plantão noturno ou de final de semana, da equipe 

de enfermagem, lia atentamente todas as anotações no Livro de Ordens e 

Ocorrências, além de verificar, rotineiramente, o funcionamento dos 

equipamentos, visto que todos devem estar em perfeitas condições de uso 

(desfibriladores, oxímetros, monitores e todo material para atendimento às 

urgências).  

         Esta rotina rígida permitia planejar a assistência de enfermagem e distinguir 

qual cliente teria condições físicas e emocionais de ser abordado para uma 

possível entrevista, parte do presente trabalho. Utilizava, para esta definição, o 

quadro branco, onde constavam informações como: número do leito, primeiro 

nome do paciente, iniciais seguintes, tipo de patologia, gravidade, restrição ou 

não ao leito, programação dos exames, inclusive o cateterismo cardíaco. Com o 

transcorrer do plantão, planejava as etapas da entrevista e definia o local para 

realizá-la com as pessoas consideradas aptas para este tipo de abordagem.   
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As entrevistas eram realizadas após o exame, geralmente no dia seguinte, 

na própria enfermaria, pois não se dispunha de um local isolado, em horário 

próximo ao almoço, momento no qual a enfermaria ficava mais tranqüila e em 

silêncio. Perguntava a eles se poderiam participar de uma pesquisa que estava 

realizando para o mestrado, fornecendo dados para uma entrevista com sete 

perguntas, mencionando que sua colaboração seria extremamente útil, já que 

necessitava conhecer a experiência que vivenciaram, antes e durante a 

realização do “cateterismo cardíaco”. A todos que demonstraram interesse e 

aceitaram participar, informei sobre o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, 

e que deveria ser assinado previamente à realização da entrevista. Todos se 

mostraram muito cooperativos, o clima das entrevistas foi o mais informal 

possível, visto que procurei deixar os pacientes tranqüilos e à vontade, para que 

pudessem expressar livremente seus sentimentos.  

        O número de pacientes entrevistados poderia ter sido maior neste período, 

porém, foram encontradas algumas dificuldades com relação aos critérios de 

inclusão e exclusão, os quais determinaram a quantidade de entrevistas. O 

exame de cateterismo é, freqüentemente, solicitado como método diagnóstico, 

pois determina o tratamento aplicável, na maioria das vezes. Durante o período 

de coleta dos dados, alguns exames foram desmarcados, devido às urgências 

surgidas no local da realização do cateterismo, uma vez que estes são realizados 

em outra unidade, necessitando, assim, de transporte hospitalar e de 

acompanhamento médico.  

 
 
4.2 Agrupamento dos Dados Segundo as Etapas Analíticas 
 

   

         Os dados obtidos através da aplicação da entrevista, acerca da experiência 

vivida no momento de ser submetido ao exame de cateterismo cardíaco, 

constituíram o conjunto de comunicações expressas pelos depoentes.  Após 

obtenção desse “conjunto” de 15 (quinze) entrevistas, cada uma com sete 

perguntas, efetuei uma leitura exaustiva com intuito de perceber o conteúdo 

expresso pelos depoentes, construindo, então, as matrizes de análise1. 
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         O passo a passo da elaboração e análise das matrizes foi o seguinte1: 

 Primeiro passo: Isolamento das respostas para as questões, isto é, as 

respostas para a questão (1) de todos os sujeitos entrevistados, depois as 

respostas para a questão (2) de todos os sujeitos entrevistados, e assim 

sucessivamente até as respostas para a questão (7) de todos os sujeitos 

entrevistados; 

 Segundo passo: Identificação para cada uma das respostas agrupadas, 

as expressões-chaves (ECH), sublinhando-as; 

 Terceiro passo: Identificação das idéias centrais (IC) e as ancoragens 

(ANC) a partir das expressões-chave (ECH), colocando as informações 

identificadas na matriz. 

 Quarto passo: Identificação e agrupamento das idéias centrais e das 

ancoragens de mesmo sentido, de sentido equivalente e de sentido 

complementar. Nas quais foram “etiquetadas” cada agrupamento com 

letras: A, B, C etc; 

 Quinto passo: Denominação de cada um dos grupamentos por A, B, C 

etc, que, na realidade, implicou criar uma idéia central ou uma ancoragem-

sintese que expressasse, da melhor maneira possível, todas as idéias 

centrais e ancoragens de mesmo sentido. Às vezes, todas ou várias idéias 

centrais ou ancoragens possuem o mesmo sentido ou nome, fato que 

facilitou o processo. 

 
 
4.2.1 As principais ancoragens-síntese  
 
 

 As ancoragens são afirmações genéricas usadas pelos depoentes para 

“enquadrar” situações particulares. Para que haja uma Ancoragem no depoimento 

é preciso encontrar, no corpo do depoimento, marcas discursivas explícitas dela. 

A. O exame é necessário para a elucidação diagnóstica; 



 49 

B. Medo do desconhecido, insegurança, nervosismo; 

C. O conhecimento do senso comum, a cultura o cotidiano influenciam os 

sentimentos; 

D. O cliente possui uma percepção única individualizada; 

E. A informação do cliente pode melhorar o cuidado? 

F. Que há uma lacuna entre o processo de atendimento - cliente – 

profissional – inexiste um modelo a ser seguido. 

 
 
   4.3 Análise e discussão dos dados 
 
 

4.3.1. Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa   
 
 

Quadro 5 - Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa 
 

Identificação Sexo Município Idade Estado Civil Escolaridade 

A.S Feminino S.J.Meriti 39 Casada 1o Grau Incompleto 

W.C Feminino Rio de Janeiro 64 Viúva 4 o Série Ens.Fund. 

B.J Feminino Belford Roxo 47 Viúva Não freqüentou 

L.A Masculino Queimados 38 Separado 4 o Série Ens.Fund. 

M.L Feminino N.Iguaçu 35 Casada 1o Grau 

I.G Masculino Rio de Janeiro 60 Separado Não freqüentou 

V.L.P Feminino Itaboraí 56 Casada 4 o Série Ens.Fund. 

V.L.S Feminino Rio de Janeiro 50 Casada 4 o Série Ens.Fund. 

N.S Masculino Itaboraí 57 Casado 5 o Série Ens.Fund. 

L.M Masculino S.Gonçalo 54 Casado 6 o Série Ens.Fund. 

M.E Feminino C. de Macabu 58 Casada 5 o Série Ens.Fund. 

A.C Masculino Marica 38 Casado 1 o Grau Incompleto 

R.L Masculino N.Iguaçu 61 Separado 1 o Grau Incompleto 

D.M Masculino Rio de Janeiro 45 Casado 1 o Grau 

A.N Masculino S.Gonçalo 52 Casado Não freqüentou 



 50 

 

A faixa etária dos pacientes participantes do estudo variou entre 38 e 64 

anos. Por sexo, os pacientes estavam assim distribuídos 53,33% do sexo 

masculino e 46,67% do sexo feminino. Por escolaridade, 20% sabem somente 

escrever o nome, mas não sabem ler e escrever ; 26,66% possuíam o primário (4ª 

série do 1º grau), 33,33% possuíam o ginasial incompleto (8ª série do 1º grau) e 

13,33% possuíam o 1º grau completo (ensino fundamental). Por classe social, 

100% estavam incluídos na classe social de baixa renda (dependentes do serviço 

filantrópico ou público para o cuidado de saúde). Por residência, 100% residiam 

em comunidades carentes. Finalmente, por estado civil, 66,66% eram casados, 

20% separados / divorciados e 13,33% viúvos.  

 
 
4.4 Construção de Matrizes 
 
 

         As matrizes foram construídas, a partir dos dados fornecidos pelos 

pacientes, com o objetivo da formulação de um modelo de sistematização. Foram 

estabelecidas sete matrizes, que expressam o processo de construção do 

conhecimento baseado no sujeito da ação. As matrizes foram definidas em: (1) 

Sentimento ao Submeter-se ao Exame; (2) Informação, Conhecimento Sobre 

Doença / Sobre Exame; (3) Imaginação do Exame; (4) Sentimento Vivenciado; (5) 

Preocupações do Cliente; (6) Necessidade de Conhecimento / Informação Prévia; 

(7) Informação para outros. 

         Após o isolamento das respostas para as questões, foram identificadas em 

cada uma delas as expressões-chaves (ECH). Na seqüência, foi efetuada a 

identificação das idéias centrais (IC) e das ancoragens (ANC) e, posteriormente, 

todas as idéias com sentido equivalente foram agrupadas e “etiquetadas” para  

compor cada conjunto com as letras: (A) O exame é necessário para elucidação 

diagnóstica; (B) Medo do desconhecido, insegurança, nervosismo; (C) O 

conhecimento do senso comum, a cultura e o cotidiano influenciam os 

sentimentos; (D) O cliente possui uma percepção única individualizada; (E) A 

informação do cliente pode melhorar o cuidado e (F) há uma lacuna entre o 
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processo de atendimento – cliente – profissional – inexiste um modelo a ser 

seguido. Este agrupamento foi realizado objetivando-se atingir uma ancoragem-

síntese que expressasse, da melhor maneira possível, todas as idéias centrais e 

ancoragens de mesmo sentido. Por fim, obtivemos os seguintes resultados 

percentuais no agrupamento: 

 
 
4.4.1 Matriz 1 
 

 

 

 

1. O que o Senhor (a) sentiu quando soube que teria que fazer este exame 

(Cateterismo Cardíaco)? 

Categoria 1:  Sentimento ao Submeter-se ao Exame. 

Idéias centrais do agrupamento Resultados 

(A) O exame é necessário para elucidação diagnóstica. 26.44 % 

(B) Medo do desconhecido, insegurança, nervosismo. 20 % 

(C) O conhecimento do senso comum, a cultura, o cotidiano, 

influenciam os sentimentos. 

13.33% 

(D) O cliente possui uma percepção única individualizada. 6.66 % 

(E) A informação do cliente pode melhorar o cuidado. 26.44 % 

(F) Há uma lacuna entre o processo de atendimento – cliente – 

profissional – inexiste um modelo a ser seguido. 

6.66 % 

Discurso do Sujeito Coletivo: “Tive uma sensação de medo que gerou muita 

ansiedade e insegurança devido às dúvidas quanto ao resultado do exame”. 

Categorias Apreendidas: O exame é necessário para elucidação diagnóstica; A 

informação do cliente pode melhorar o cuidado. 
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2. O senhor (a) tem alguma informação sobre este exame ou sobre a sua 

doença? 

Categoria 2:  Informação Conhecimento: Sobre Doença/ Sobre Exame. 

Idéias centrais do agrupamento Resultados 

(A) O exame é necessário para elucidação diagnóstica. 26.44 % 

(B) Medo do desconhecido, insegurança, nervosismo. 20 % 

(C) O conhecimento do senso comum, a cultura, o cotidiano, 

influenciam os sentimentos. 

13.33 % 

(D) O cliente possui uma percepção única individualizada. 6.66 % 

(E) A informação do cliente pode melhorar o cuidado. 20 % 

(F) Há uma lacuna entre o processo de atendimento – cliente – 

profissional – inexiste um modelo a ser seguido. 

13.33 % 

Discurso do Sujeito Coletivo: “Busquei o máximo de informação com minha 

família, meus conhecidos e na internet. Não tive escolha entre fazer ou não o 

exame”. 

Categoria Apreendida: O exame é necessário para elucidação diagnóstica. 
 
 

 

 

 
 
 
 

3. Como o senhor (a) imagina que seja esse exame? 

Categoria 3:  Imaginação do Exame. 

Idéias centrais do agrupamento Resultados 

(A) O exame é necessário para elucidação diagnóstica. 66.66 % 

(B) Medo do desconhecido, insegurança, nervosismo. 13.33 % 

(C) O conhecimento do senso comum, a cultura, o cotidiano, 

influenciam os sentimentos. 

0 % 

(D) O cliente possui uma percepção única individualizada. 6.66 % 

(E) A informação do cliente pode melhorar o cuidado. 0 % 

(F) Há uma lacuna entre o processo de atendimento – cliente – 

profissional – inexiste um modelo a ser seguido. 

13.33 % 
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3. Como o senhor (a) imagina que seja esse exame?                                 Cont. 

Categoria 3:  Imaginação do Exame. 

Discurso do Sujeito Coletivo: “Imagino que este exame é semelhante à uma 

cirurgia com uma anestesia o que faz com ele ofereça um perigo e o que me deixa 

com medo”. 

Categoria Apreendida: O exame é necessário para elucidação diagnóstica. 

 

 

 

 

4. Como o senhor (a) se sentiu durante o exame, alguma coisa lhe chamou a 

atenção? 

Categoria 4:  Sentimento Vivenciado.  

Idéias centrais do agrupamento Resultados 

(A) O exame é necessário para elucidação diagnóstica. 33.33 % 

(B) Medo do desconhecido, insegurança, nervosismo. 60 % 

(C) O conhecimento do senso comum, a cultura, o cotidiano, 

influenciam os sentimentos. 

0 % 

(D) O cliente possui uma percepção única individualizada. 6.66 % 

(E) A informação do cliente pode melhorar o cuidado. 0 % 

(F) Há uma lacuna entre o processo de atendimento – cliente – 

profissional – inexiste um modelo a ser seguido. 

0 % 

Discurso do Sujeito Coletivo: “Senti medo. Estava atento aos detalhes e 

nervoso durante a realização do exame”. 

Categorias Apreendidas: Medo do desconhecido, insegurança, nervosismo; O 

exame é necessário para elucidação diagnóstica. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 54 

5. O senhor (a) tem alguma coisa que lhe preocupe? 

Categoria 5: Preocupações do Cliente. 

Idéias centrais do agrupamento Resultados 

(A) O exame é necessário para elucidação diagnóstica. 33.33 % 

(B) Medo do desconhecido, insegurança, nervosismo. 46.66 % 

(C) O conhecimento do senso comum, a cultura, o cotidiano, 

influenciam os sentimentos. 

6.66 % 

(D) O cliente possui uma percepção única individualizada. 0 % 

(E) A informação do cliente pode melhorar o cuidado. 13.33 % 

(F) Há uma lacuna entre o processo de atendimento – cliente – 

profissional – inexiste um modelo a ser seguido. 

0 % 

Discurso do Sujeito Coletivo: “Tive medo em relação ao que aconteceria e como 

seria o futuro – pós exame”. 

Categorias Apreendidas: Medo do desconhecido, insegurança, nervosismo; O 

exame é necessário para elucidação diagnóstica. 
 
 

 

 

 

 
 
 

6. O que o senhor (a) gostaria de ter ouvido ou ter conhecimento antes de 

ter ido para o exame? 

Categoria 6:  Necessidade de Conhecimento / Informação Prévia. 

Idéias centrais do agrupamento Resultados 

(A) O exame é necessário para elucidação diagnóstica. 40 % 

(B) Medo do desconhecido, insegurança, nervosismo. 13.33 % 

(C) O conhecimento do senso comum, a cultura, o cotidiano, 

influenciam os sentimentos. 

0 % 

(D) O cliente possui uma percepção única individualizada. 0 % 

(E) A informação do cliente pode melhorar o cuidado. 0 % 

(F) Há uma lacuna entre o processo de atendimento – cliente – 

profissional – inexiste um modelo a ser seguido. 

46.66 % 
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6. O que o senhor (a) gostaria de ter ouvido ou ter conhecimento           cont. 

antes de ter ido para o exame? 

Categoria 6:  Necessidade de Conhecimento / Informação Prévia. 

Discurso do Sujeito Coletivo: “Se tivesse recebido informações seria um 

incentivo e daria coragem para fazer o exame, que é simples e eficaz”. 

Categorias Apreendidas: Há uma lacuna entre o processo de atendimento – 

cliente – profissional – inexiste um modelo a ser seguido; O exame é necessário 

para elucidação diagnóstica. 
 
 
 

 

 

 

 

7. O que o senhor (a) diria para um paciente que ainda vai fazer este exame? 

Categoria 7 : Informação para outros. 

Idéias centrais do agrupamento Resultados  

(A) O exame é necessário para elucidação diagnóstica 13.33 % 

(B) Medo do desconhecido, insegurança, nervosismo. 0 % 

(C) O conhecimento do senso comum, a cultura, o cotidiano, 

influenciam os sentimentos. 

0 % 

(D) O cliente possui uma percepção única individualizada. 0 % 

(E) A informação do cliente pode melhorar o cuidado. 0 % 

(F) Há uma lacuna entre o processo de atendimento – cliente – 

profissional – inexiste um modelo a ser seguido. 

86.66 % 

Discurso do Sujeito Coletivo: “Diria para todos que se submeterão ao exame 

que vá tranqüilo, busque maiores informações com a equipe profissional e que o 

exame ajuda no diagnóstico”.  

Categoria Apreendida: Há uma lacuna entre o processo de atendimento – cliente 

– profissional – inexiste um modelo a ser seguido 
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4.4.2 Matriz 2  
 

 

  Foram definidas quatro fases do processo, todas em relação ao exame de 

cateterismo cardíaco sendo a fase (1), O que é?,  a fase (2), Como é?, a fase (3), 

Como se apresentam as possibilidades? e a fase (4),  Eu e o depois? As 

categorias correspondentes foram distribuídas entre as fases e os sentimentos 

revelados pelos pacientes (compostos pelas Idéias Centrais e pelas Ancoragens) 

que foram classificados em (P) sentimento positivo que deve ser explorado na 

Sistematização para as etapas correspondentes, (N) sentimento negativo que 

deve ser eliminado na Sistematização para as etapas correspondentes e (N/A) 

sentimento não Aplicável à Sistematização e que, portanto, deve ser 

desconsiderado. O resultado do desdobramento assim se apresentou: 

 
 

(1) O que é? 
 

 

Categoria 1 - Sentimento ao Submeter-se ao Exame 

Insegurança 

Nervosismo N 

Medo N 

Duvida N 

Ansiedade N 

Naturalidade P 

Decisão P 

Apoio P 

Impacto N 

Coragem P 

Tranqüilidade P 

Animado P 
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Categoria 2 - Informação Conhecimento: Sobre Doença/ Sobre Exame 
 
 

Possui alguma informação 

Nervosismo N 

Insegurança N 

Decisão P 

Buscou informação P 

Não buscou informação N 

Medo N 

Não possui informação N 

Tranqüilidade P 

Decisão P 

Dúvida N 

 

 

(2) Como é ? 
 

 

Categoria 3 -  Imaginação do Exame 

Medo 

Tem noção P 

Semelhante à cirurgia N 

Conhecimento P 

Complexidade N 

Tem idéia P 

Não sabia que era na perna N 

Rapidez P 

Recebeu explicação P 

Pesquisou P 

Informação duvidosa N 

Diagnóstico P 

Surpresa N 
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Categoria 4 -  Sentimento Vivenciado 

Atenção 

Nervosismo N 

Tensão N 

Dor N 

Preocupação N 

Medo N 

Calor N 

Tranqüilidade P 

Sensação ruim N 

Confiança P 

Satisfação com atendimento P 

Sensação ruim N 

Era para o próprio bem P 

Receio N 
 

 
(3) Como se apresentam as possibilidades? 

 
Categoria 5 -  Preocupações do Cliente 

Incomodada 

Medo N 

Saudades da rotina diária N 

Satisfação P 

Ansiedade N 

Confiança P 

Importância P 

Ansiedade N 

Medo de não trabalhar N 

Medo pela solidão N 

Falta de informação N 

Cura P 

Tranqüilidade P 

Preocupação N 

Saudades da rotina diária N 

Não poderá jogar bola e correr N/A 
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Categoria 6 - Necessidade de Conhecimento / Informação Prévia 

Incentivo 

Redução da gravidade P 

Falta de informação N 

Explicação passo a passo P 

Pesquisou por conta P 

Gostaria de saber N 

Faltou explicação N 

Coragem P 

Sem risco de vida P 

Ajuda no tratamento P 

Medo N 

Sobre as alternativas P 

Nervosismo piora N 

Confiança ao paciente P 

Já sabia de tudo P 

Falta de noção N 

Cura P 

Motivação P 

 

 

(4) E eu e o depois? 
 

 

Categoria 7 - Informação para outros 

Ter confiança 

Calor N 

Busque informações P 

Ajuda no diagnóstico P 

Confiar no médico P 
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4.4.3 Matriz 3 
 

 

  A partir daí, foram utilizados os sentimentos negativos para o 

estabelecimento das ações relacionadas, objetivando minimizar os sentimentos e, 

conseqüentemente, dar uma diretriz aos pontos críticos para a construção da 

sistematização do cuidar.2  

 
 

Quadro 6 - Ações surgidas através dos sentimentos expressos pelo paciente 
 

      Insegurança Transmitir segurança ao paciente, dizendo que ele pode ficar 

seguro sobre a realização do exame e que, para isto, 

qualquer dúvida poderá ser sanada. 

Nervosismo Mostrar ao paciente que, mesmo sem acompanhante, 

durante o seu período de permanência no hospital, ele 

estará sendo amparado pela equipe profissional, que estará 

atenta para atender as suas necessidades. 

Medo Mostrar ao paciente que, mesmo sem acompanhante, 

durante o seu período de permanência no hospital, ele 

estará sendo amparado pela equipe profissional, que estará 

atenta para atender as suas necessidades. 

Duvida Transmitir segurança ao paciente, dizendo que ele pode ficar 

seguro sobre a realização do exame e que, para isto, 

qualquer dúvida poderá ser sanada. 

Ansiedade Mostrar ao paciente que, mesmo sem acompanhante, 

durante o seu período de permanência no hospital, ele 

estará sendo amparado pela equipe profissional, que estará 

atenta para atender as suas necessidades. 

Impacto Explicar ao paciente que, muitas vezes, as pessoas que 

recebem a informação de que irão se submeter ao 

cateterismo ficam “impactadas com a notícia” e que isso é 

absolutamente normal. 
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Quadro 6 - Ações surgidas através dos sentimentos expressos pelo paciente 
 
 

Não buscou 

informação 

Informar ao paciente que ele deve buscar, junto à equipe de 

enfermagem, todas as explicações a respeito do exame que 

será realizado. 

Não possui 

informação 

Dizer ao paciente que ele deve perguntar, pedir informações 

sobre o exame, não somente à equipe de enfermagem, mas, 

também, ao seu médico. 

Semelhante à 

cirurgia 

Explicar ao paciente que o exame possui algumas 

peculiaridades e que não e igual a uma cirurgia. 

Complexidade Acalmar o paciente dizendo que o exame é importante para 

o diagnóstico e que não oferece risco de vida, para a grande 

maioria dos casos. 

Não sabia que era na 

perna 

Dar informações específicas sobre a forma de realização do 

exame, explicando sobre a inserção do cateter em sua 

artéria femural, localizada próximo a virilha. 

Informação 

duvidosa 

Dissipar qualquer dúvida em relação a qualquer informação 

que ele tenha recebido, inclusive, no seu círculo de 

amizades ou da própria família. 

Surpresa Acalmar o paciente afirmando que, a maioria das pessoas, 

quando recebem a informação de que terão que se 

submeter ao cateterismo fica “surpresa” e é muito normal 

ficar “surpreso”. 

Atenção Tranqüilizar o paciente explicando que para a realização do 

exame ele será sedado no local da inserção do cateter, 

porém, será mantido acordado, podendo, se quiser, ser 

informado sobre o andamento do procedimento.   

Tensão Transmitir tranqüilidade ao paciente, fazendo com que sua 

tensão diminua, principalmente, na fase que antecede o 

exame, pois, assim, este transcorrerá melhor. 
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Quadro 6 - Ações surgidas através dos sentimentos expressos pelo paciente 
 

Dor Explicar ao paciente que ele não irá sentir dor durante a 

realização do exame, pois estará anestesiado. 

Preocupação Transmitir segurança ao paciente, dizendo que ele pode ficar 

seguro sobre a realização do exame e que, para isto, 

qualquer dúvida poderá ser sanada. 

Calor Explicar ao paciente que ele não vai sentir calor no momento 

da realização do exame, e que se sentir será menos intenso 

devido à anestesia. 

Sensação ruim Explicar ao paciente que ele poderá ou não ter uma 

“sensação ruim”, muito normal na primeira vez em que se 

realiza este exame, podendo perdurar por cerca de 20 a 30 

min, e sendo amenizada devido à anestesia. 

Receio Transmitir segurança ao paciente mantendo-o 

despreocupado sobre a realização do exame, dissipando 

qualquer dúvida que ainda possa ter. 

Incomodada Explicar ao paciente que todas as pessoas que recebem a 

informação de que terão de se submeter ao cateterismo 

ficam “incomodadas” e é normal “ficar incomodado”. 

Saudades da rotina 

diária 

Mostrar ao paciente que, mesmo sem acompanhante 

(família), durante o seu período de permanência no hospital, 

ele estará sendo amparado pela equipe profissional, que 

estará atenta para atender as suas necessidades e logo que 

possível retornará a sua rotina diária. 

Medo de não 

trabalhar 

Informar ao paciente que a recuperação do exame é rápida 

e que em um curto período de tempo ele poderá voltar a sua 

rotina de trabalho e compromissos.  

Medo pela solidão Mostrar ao paciente que, mesmo sem acompanhante, 

durante o seu período de permanência no hospital, ele 

estará sendo amparado pela equipe profissional. 
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Quadro 6 - Ações surgidas através dos sentimentos expressos pelo paciente 
 

Preocupação Acalmar o paciente, pois o sucesso do exame também 

dependerá de sua tranqüilidade e cooperação, e que 

profissionais qualificados estarão ali para ajudá-lo no que for 

preciso. 

Falta de informação Esclarecer ao paciente que ele poderá buscar informações 

sobre o exame junto à equipe multiprifissional, à equipe de  

enfermagem e ao médico que solicitou o exame. 

Gostaria de saber  Esclarecer ao paciente que ele poderá buscar informações 

sobre o exame junto à equipe multiprifissional, à equipe de  

enfermagem e ao médico que solicitou o exame. 

Faltou explicação Explicar ao paciente que ele deve buscar informações sobre 

o exame junto à equipe multiprifissional, à equipe de  

enfermagem e ao médico que solicitou o exame.  

Falta de noção Explicar ao paciente que ele deve buscar informações sobre 

o exame junto à equipe multiprifissional, à equipe de  

enfermagem e ao médico que solicitou o exame.  

        Realmente, se o paciente não tem noção do procedimento, como irá buscar 

informação necessária? Caberá, então, ao profissional, através de sua percepção, 

levar a ele toda a orientação que considerar importante. 

O paciente internado submetido ao cateterismo cardíaco expressou 

sentimentos que oscilaram desde a total falta de preocupação com o exame, por 

falta de informação, em um contexto de alienação, até um quadro de grande 

tensão, devido ao entendimento quase preciso dos riscos envolvidos.  
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V CONSTRUÇÃO DO PRODUTO DA SISTEMATIZAÇÃO DO 

CUIDAR – CARTILHA DE ORIENTAÇÃO 

 
 
 
         A partir do levantamento das necessidades do paciente internado submetido 

ao cateterismo cardíaco, objetivei propor uma “Cartilha de Orientação”1, visando a 

construção de um atendimento planejado, baseado na elevação do interesse do 

cliente para o seu auto cuidado como estímulo e esperança em relação ao futuro 

de uma forma  positiva2. 

 

  Para atender aos princípios do cuidado humano de Watson, é necessário  

o aprimoramento da sensibilidade profissional em relação à situação do próximo 

(paciente); o aumento da confiança no profissional, a partir da melhoria do 

atendimento; a capacidade de absorção e processamento, pelo profissional, dos 

diversos sentimentos apresentados pelo paciente, aceitando-os como justos e 

buscando compreendê-los da melhor forma possível, livre de preconceitos 

adquiridos em experiências similares anteriores. 

 

Cabe ao enfermeiro que assiste ao paciente internado submetido ao 

cateterismo cardíaco  realizar um  planejamento lançar mão de todas as 

ferramentas para solução de possíveis problemas, inclusive do método científico, 

no qual as ações do profissional devem ser pautadas na prática baseada em 

evidências científicas e “essa prática dinâmica de adaptação ao desafio, que é a 

arte de lidar com pessoas, tende a qualificar os serviços e melhorar a relação 

profissional-paciente”3:12 no aperfeiçoamento contínuo das relações de 

aprendizagem interpessoal, no objetivo maior da profissão de enfermagem, que 

se define pelas ações de restauração da saúde e de prevenção das doenças, na 

melhoria contínua, dentro das possibilidades existentes, do aumento da satisfação 

das necessidades humanas e na superação do próprio ser, pois, como um  

profissional, primeiro ele deve se superar para poder, então, superar os 

problemas que acometem aos seus semelhantes, buscando, no transcorrer de 
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todo este contexto exaustivo “comportamental-existencial-profissional”, agregar, 

sobretudo, ética profissional.  

 

 

5.1 Etapas da Construção 

 

O que é? 

  

Sistematização do Cuidar: 

 

- Explicar ao paciente que o exame é importante para o diagnóstico e que não 

oferece risco, para a grande maioria dos casos; 

- Explicar ao paciente que todas as pessoas que recebem a informação de que 

terão que se submeter ao cateterismo ficam “incomodadas” e é normal “ficar 

incomodado”; 

- Explicar ao paciente que todas as pessoas que recebem a informação de que 

terão de se submeter ao cateterismo ficam “impactadas com a notícia” e é 

normal ficar “impactada”; 

- Explicar ao paciente que mesmo sem acompanhante, durante o período de 

permanência no hospital, ele estará amparado pela equipe profissional, para 

todas as suas necessidades. 

 

Informações Técnicas: 
 

O Cateterismo Cardíaco é um exame cardiológico invasivo feito para diagnosticar 

ou corrigir problemas cardiovasculares. É indicado para: 
 

- Identificação de obstruções das artérias que irrigam a musculatura do coração 

(coronárias);  

- Quantificação de alterações do funcionamento das válvulas e do músculo 

cardíacos;  

- Esclarecimento de alterações anatômicas não confirmadas por outros exames;  

- Detalhamento de malformação congênita. 
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Como é? 

 

Sistematização do Cuidar: 
 

- Explicar ao paciente que o exame possui algumas peculiaridades e não é uma 

cirurgia; 

- Explicar ao paciente que o exame é realizado com um cateter inserido no 

organismo através da artéria femural, localizada na perna, próximo a virilha, ou 

é inserido na artéria radial no braço próximo a prega do cotovelo. 

- Explicar ao paciente que quanto menos tenso ele estiver, na fase que 

antecede o exame, melhor transcorrerá o procedimento. 

 

Informações Técnicas: 
 

- O médico faz um corte de 2 a 3 centímetros de largura próximo à virilha;  

- Pelo corte é introduzido o cateter (sonda de 2,7 milímetros de diâmetro e, 

aproximadamente, 1 metro de comprimento), que percorre o vaso até chegar 

ao coração; 

- Pelo cateter é injetado um líquido de contraste radiológico, a base de iodo, que 

permite visualizar, por meio de um aparelho de raios X, os vasos e cavidades 

do coração;  

As imagens internas do coração e/ou vasos são registradas com tecnologia digital 

(vídeo digital e/ou câmara multiformatos lazer que auxiliam na análise posterior do 

exame) 
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Como se apresenta as possibilidades? 

 

Sistematização do Cuidar: 
 

- Explicar ao paciente que ele não vai sentir dor ao realizar o exame, devido à 

anestesia; 

- Explicar ao paciente que a recuperação é rápida e que ele em um período 

curto de tempo voltará à rotina diária de trabalho e compromissos. 

 

Informações Técnicas: 

 

- O exame é realizado por uma equipe composta por um técnico de raios X,        

um enfermeira(o) especialmente treinada(o) e dois cardiologistas com 

experiência em procedimentos de cardiologia intervencionista;  

- Tem duração que varia entre 30 e 60 minutos, em média, conforme o 

procedimento realizado; 

- É realizado na sala de Hemodinâmica com o paciente acordado (anestesia 

local), deitado sob um aparelho de raios X. 

 

Variações do exame: 

 

- Angioplastia: Desobstrução de artéria coronária ou ponte de safena que esteja 

comprometida por uma placa de gordura ou um coágulo. É feita utilizando-se 

um balão que, posicionado e inflado no ponto de estrangulamento, restitui a 

circulação no vaso.  

- Stent coronário: Fixação de uma tela de aço inoxidável na parede interna do 

vaso desobstruído durante a angioplastia, para impedir novo estrangulamento.  

- Valvoplastia: Desobstrução de válvulas cardíacas (pulmonar e mitral) por meio 

de um ou mais balões infláveis, normalizando a livre circulação do sangue. 
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Riscos: 

 

- O cateterismo cardíaco tem riscos relativamente baixos. Os benefícios do 

conhecimento da exata extensão anatômica de sua doença e a possibilidade 

da escolha do tratamento mais adequado superam os riscos potenciais.  

- Alguns possíveis riscos são: hemorragia ou formação de coágulos de sangue, 

perfuração do músculo cardíaco ou de algum vaso sangüíneo, arritmias 

(batida anormal do coração), reações alérgicas ao contraste utilizado durante 

o exame, infarto agudo do miocárdio e embolia cerebral. 

A incidência de complicações é inferior a 1:1000 casos. 

 

 

Eu e o depois? 

 

Sistematização do Cuidar: 

 

- Verificar com o paciente se o mesmo está se sentindo bem; 

- Verificar a percepção do paciente com o objetivo da melhoria contínua da 

sistematização. 

 

Informações Técnicas: 

 

- Depois de realizado o cateterismo, o paciente deverá permanecer em repouso 

por 4 a 6 horas. Se o exame foi realizado pela região inguinal, a perna 

correspondente deverá ficar imóvel por 6 horas, para evitar hemorragias.  

- Avise a enfermeira ou o seu médico se: sentir dor no peito ou no local da 

inserção do cateter, se sentir que o braço ou a perna onde foi colocado o 

cateter estiver frio ou adormecido, ou ainda se sentir calor ou umidade ao 

redor do local de inserção do cateter.  

A maioria das pessoas submetidas a um cateterismo cardíaco pode retornar a 

suas atividades normais em um ou dois dias, mas convém evitar levantar objetos 

pesados ou submeter-se a grandes esforços físicos por um período médio de uma 

semana. 



 69 

 

Referência Bibliográfica 

 
 

1 Lourenci RB. Cartilha de orientação ao paciente internado submetido ao 
cateterismo cardíaco.  Rio de Janeiro; 2006. 

 

3 Valle VV. Procurando compreender a faladas classes populares. In: Valle VV. 
Saúde e Educação. Rio de Janeiro: DPA; 2000. p. 11-32 
 

2 Bork  AMT. Enfermagem baseada em evidências. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan; 2005. 

 

 

 



 70 

VI CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

         Visando a uma assistência em enfermagem que não seja alienada e que 

também não aliene o sujeito cuidado, tive a motivação para realizar o presente 

trabalho verificando a necessidade da busca de subsídios para a melhoria da 

assistência de enfermagem a pacientes internados submetidos ao cateterismo 

cardíaco, com o principal objetivo de abrir um espaço novo e dar voz a este 

paciente durante o processo saúde-doença.  

         Trabalhos anteriores relacionados com a assistência em enfermagem 

registraram grande dificuldade em atuar nesta perspectiva, principalmente porque 

representa um rompimento com o modelo autoritário e burocrático de assistir / 

cuidar, até então estudado e vivenciado.  

         Foram realizadas entrevistas padronizadas e de acordo com os objetivos 

propostos no presente trabalho. Partiu-se de uma única questão norteadora, e a 

narrativa possibilitou a apreensão das representações dos sujeitos sobre o sentir 

e o vivenciar a experiência de ser submetido ao exame de cateterismo cardíaco, 

nas diversas etapas dos acontecimentos. No momento da análise dos conteúdos 

das entrevistas, estive atenta aos detalhes descritos pelos sujeitos, relacionados 

aos diversos aspectos de suas vivências durante a internação para a realização 

do cateterismo cardíaco.  

         Nessa pesquisa pude constatar, na prática, a dificuldade, mas não a 

impossibilidade da realização deste trabalho, o que me transmitiu uma 

perspectiva bastante otimista quanto ao futuro, é preciso investir no 

aperfeiçoamento da sistematização da assistência de enfermagem a pacientes 

internados submetidos ao cateterismo cardíaco.  

 O espaço hospitalar propicia tanto a transformação do enfermeiro quanto 

do paciente, sendo o este, pela experiência vivida e aquele, por meio do 

conhecimento oriundo do próprio paciente, das suas necessidades na relação 

cuidativa. É neste contexto que as enfermeiras enfrentam o seu cotidiano, é aí 
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que elas encontram argumentos para planejar, ou seja, sistematizar a assistência 

de enfermagem, focando-se no paciente internado submetido ao cateterismo 

cardíaco.1 

 Este fato importante me levou a elaborar uma cartilha de orientação com 

o título de “Cartilha de orientação ao paciente internado submetido ao 

cateterismo cardíaco” na qual os conteúdos cognitivos foram organizados a 

partir da necessidade expressa pelo paciente. 

 Esperamos que este material sirva para auxiliar o profissional na orientação 

ao cliente, diante do impasse de ser submetido ao cateterismo cardíaco. 

 Finalmente, pela sua complexidade, posso dizer que este não é o termino 

de um caminho e sim o começo de descobertas e estudos que devem ser levados 

a efeito pelos integrantes da equipe de enfermagem, visando a identificação e a 

possível solução de outras questões e de problemas apresentados por aqueles 

que se submeteram ao cateterismo cardíaco, para que a expectativa de vida de 

cada um aconteça da melhor forma possível. 
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VIII APÊNDICES 

Apêndice 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: “Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Paciente Internado Submetido ao Cateterismo 

Cardíaco” 

Pesquisador Responsável : Rosane Brinques Lourenci 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: resid. (21) 2571-0685      cel. (21) 9609-6356  serv. (21) 2220-6632 

Nome: ________________________________________________________________________________________ 

Idade:________anos                             R.G.:_________________________________________________________ 

Responsável Legal: _____________________________________________________________________________ 

R.G.Responsável legal:  (se  for o caso) _____________________________________________________________ 

 

O Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Sistematização da Assistência de Enfermagem 

ao Paciente Internado Submetido ao Cateterismo Cardíaco” de responsabilidade do pesquisador Rosane Brinques 

Lourenci. O Sr.(ª)  tem de realizar um exame chamado “Cateterismo Cardíaco” que é uma forma de procurar 

alterações ou possíveis problemas cardiovasculares, como por exemplo a visualização de um estreitamento da artéria 

coronária, geralmente formados por uma placa de gordura.Os avanços na área da saúde ocorrem através de estudos 

como este e sua participação é importante. O objetivo deste estudo é procurar conhecer a experiência do Sr.(ª)  no 

momento do (cateterismo cardíaco), compartilhando com o  Sr.(ª) o momento do pré, trans e pós-cateterismo e 

observando comportamentos, atitudes, sentimentos (estresse?  ansiedade?) que o Sr.(ª)   possa vir a apresentar ou não  

nessa situação de diagnóstico da doença, desse modo, o objetivo desta pesquisa  é elaborar “Sistematização de 

Enfermagem ao Cliente Internado Submetido ao Cateterismo Cardíaco” a partir de sua experiência.As entrevistas 

serão gravadas, se o Sr.(ª)  consentir, caso contrário as respostas serão escritas e após termino será lido para que o 

Sr.(ª)  confirme, negue ou acrescente sua fala. As informações serão analisadas e a identificação do o Sr.(ª)  será 

mantida em sigilo absoluto e o  Sr.(ª) será identificado por um número. Não será feito nenhum procedimento que lhe 

traga qualquer desconforto ou risco à sua vida. O Sr.(ª) poderá ter todas as informações que quiser e poderá não 

participar da pesquisa ou retirar  seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento pela sua 

participação no estudo, e  o Sr.(ª)  não terá despesas e não recebera  dinheiro  por participar da pesquisa. 

Eu, ________________________, RG nº _____________________declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

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. 

Rio de Janeiro, ____ de ___________ de 2005. 

_____________________________________________        

________________________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu  responsável legal         Nome e assinatura do responsável por obter o 

consentimento                                                      

  

_________________________________                               ___________________________________                       

Testemunha                                                                                                          Testemunha   
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Apêndice 2: 

 

Instrumento de Coleta de Dados 

 

Dados de Identificação 

Data da Internação: ____/ ____/ ____       Leito: ________           Reg: 

________________ 

Paciente: 

_________________________________________________________________ 

Idade : ______ Sexo: F (    )  M (     )         Estado Civil: 

____________________________ 

Data da Entrevista: ____/ ____/ ____   Hora:_____ Escolaridade: 

____________________ 

 

Roteiro de Entrevista 

 

1.O que o senhor ( a ) sentiu quando soube que teria que fazer este exame(cateterismo 

cardíaco) ? 

 

2.O senhor ( a ) tem alguma informação sobre este exame ou sobre a sua doença ? 

 

3.Como o senhor ( a )  imagina que seja esse exame ? 

 

4.Como o senhor ( a ) se sentiu durante o exame, alguma coisa lhe chamou a atenção? 

 

5.O senhor ( a ) tem alguma coisa que lhe preocupe ? 

 

6.O que o senhor ( a ) gostaria de ter ouvido ou ter conhecimento antes de ter ido para o 

exame ? 

 

7.O que o senhor ( a ) diria para um paciente que ainda vai fazer este exame ? 


