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RESUMO 
 
 

O COTIDIANO DO CUIDAR DE ENFERMAGEM  
EM CIRURGIA CARDÍACA:  

A INTERAÇÃO COMO FERRAMENTA DO CUIDADO 
 

Ana Carla Dantas Cavalcanti 

Orientador: Profª Drª Maria José Coelho 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação 

em Ciências de Enfermagem, Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Fede-

ral do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título 

de Mestre em Enfermagem. 
 
 

O objeto deste estudo é a interação entre clientes e enfermeiros no cotidiano do 

pré e pós-operatório imediato de  cirurgia cardíaca. Entendendo que esta é parte inte-

grante do cuidar/cuidados de enfermagem foram descritas as ações e reações destes ato-

res sociais no dia a dia, caracterizando os aspectos interacionais e analisando as implica-

ções desta interação como ferramenta do cuidar em enfermagem. Trata-se de uma abor-

dagem qualitativa, que utilizou a etnometodologia, envolvendo os conceitos de prática, 

indicialidade, reflexividade, descritibilidade e noção de membro. Para tal, teve como 

instrumento a observação participante, resultando em quatro categorias: o ambiente do 

cuidar/cuidados de enfermagem em cirurgia cardíaca;  cuidado interativo: o encontro 

entre enfermeiras e clientes; os cuidados de enfermagem de complexidade tecnológica e; 

linguagem: uma maneira especial de cuidar. O cotidiano do cuidar em cirurgia cardíaca 

se inventa com mil maneiras de fazer. A interação aparece como uma forma especial, 

que as enfermeiras utilizam a todo o tempo, como uma ferramenta para este cuidar, sen-

do utilizada como terapia, quando a interação é o próprio cuidado. 

Palavras-chave: Enfermagem. Cuidados de Enfermagem. Comunicação. Cirurgia cardía-

ca. 

 

Rio de Janeiro 

Agosto, 2002 



 

ABSTRACT 
 
 

THE QUOTIDIAN OF THE NURSING CARE CARDIAC  
SURGERY: THE INTERATION AS CARE TOOL 

 

Ana Carla Dantas Cavalcanti 

Orientador: Profª Drª Maria José Coelho 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação 

em Ciências de Enfermagem, Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Fede-

ral do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título 

de Mestre em Enfermagem. 
 

The object of this study is the interaction between clients and nurses at daily im-

mediate pre and post operative of the cardiac surgery. Through the comprehension that it 

is a integrant part of taking care/care of nursing there were described the actions and 

reactions of these social actors everyday, characterizing the interactive aspects and a-

nalysing the implications of this interaction as a instrument of taking care on nursing. It 

treats of a qualitative boarding, that used the ethnomethodology, involving the concepts 

related to practice, circumstancial evidence, reflexivity, description and notion of mem-

ber. In this way, it had as instrument the participant observation, resulting on four cate-

gories: the ambient of taking care/care of nursing on cardiac surgery; interactive care: 

the meeting between nurses and clients; the care of nursing of technology complexity 

and language: a special form, that the nurses use all the time, as a instrument for this 

form of taking care, being used as therapy, when the interaction is the own care. 

Key words: Nursing cardiac surgery. Nursing care. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 

 

 

“[...] quando  a  gente  gosta  é claro  
que  a gente cuida [...]”  
 

(Peninha) 
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 Concluí o curso de graduação com habilitação em enfermagem médico-cirúrgica 

em 1995 e, nos últimos cinco anos, venho cuidando de clientes com alterações cardio-

vasculares. Levando em conta meu interesse pelo assunto, optei pela residência de en-

fermagem no Programa de Cirurgia Cardiovascular com duração de dois anos, em um 

Hospital Universitário do Estado do Rio de Janeiro, para aprimorar meus conhecimentos 

sobre o cuidar de enfermagem nesta área. Nele convivi com situações variadas junto aos 

clientes, tanto em períodos pré, trans e pós-operatório de cirurgia cardíaca, como em 

outros setores hospitalares (unidade coronariana, hemodinâmica, sala de operações, en-

fermaria de cardiologia e outros), participando também das atividades de reabilitação 

cardíaca. 

No período da residência tive oportunidade de elaborar um trabalho  monográfi-

co, cujo tema foi: "Consulta de Enfermagem para Clientes em Uso de Prótese Metáli-

ca", direcionada à clientela no sentido de obtenção de conhecimentos sobre curativo da 

incisão cirúrgica, alimentação, exercícios, atividade sexual, perigos de gestações, uso de 

anticoagulantes orais e  exames laboratoriais. Isto foi possível a partir das orientações 

individuais ministradas aos clientes durante as consultas de enfermagem após a alta 

hospitalar, que destacavam a importância do cuidar de enfermagem realizado através do 

uso das palavras. 

Em meu dia a dia como enfermeira na área hospitalar, tenho me dedicado ao 

cuidado de clientes que apresentam doenças cardíacas e estão sendo internados para a 

correção cirúrgica destas doenças. No cotidiano desta prática, observo que os enfermei-

ros, quando cuidam, estão a todo tempo em contato com os clientes e, a cada vez que se 

comunicam, trocam mensagens através de palavras, gestos, sons, toques e cheiros. Per-

cebo que existe uma preocupação destes profissionais em utilizar a interação como uma 

ferramenta para auxiliá-los no cuidado de uma forma geral e, em especial, dos clientes 



 3

de cirurgia cardiovascular.  

Cita-se o caso de uma enfermeira que se aproximou de um cliente em pós-

operatório imediato de cirurgia cardíaca, em um momento de agitação psicomotora que 

o levou a apresentar aumento da pressão arterial média: tocando-lhe o couro cabeludo e 

acariciando-o, falou próximo ao seu ouvido da importância de que ele se mantivesse 

calmo pois a cirurgia já havia terminado, tinha sido um sucesso e ele já estava curado, 

mas precisava ficar tranqüilo para que tudo melhorasse mais rápido e facilmente. Após 

alguns segundos, constatei que, lentamente, ele parou de movimentar os braços e a pres-

são arterial começou a diminuir até atingir o padrão normal, cujo valor observei através 

da placa de mercúrio que mantém a monitoração contínua deste sinal vital.  

Este cuidado composto pelo toque e por palavras foi terapêutico para este clien-

te. Diante de um problema de enfermagem, a agitação psicomotora e elevação da pres-

são arterial, a enfermeira utilizou uma forma de cuidar diferenciada tendo como base a 

interação, obtendo resultado favorável, pois o cliente se acalmou, voltou a dormir e, 

conseqüentemente, a pressão arterial se normalizou.  

Em outro momento da minha prática profissional, durante um plantão noturno, 

um cliente que estava em pós-operatório tardio de revascularização do miocárdio quei-

xava-se de dor intensa nos membros inferiores, que o impedia de dormir. A sua prescri-

ção médica previa o uso de diazepam 10mg por via oral, mas, no hospital em questão, 

esta medicação estava esgotada. Ao ser informado do problema, o médico substituiu 

aquela prescrição por diazepam via endovenosa. No entanto, o cliente estava sem acesso 

venoso e, ao saber da necessidade de realizar uma punção venosa para este fim, recusou 

a terapêutica medicamentosa, mostrando-se agitado e contrariado. Neste momento, um 

membro da equipe de enfermagem aproximou-se dele e, com a sua autorização, colocou 

a mão sobre a sua perna; em seguida, fechou os olhos e começou a rezar em voz 
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baixa. O cliente  manteve-se quieto, também de  olhos fechados. Ao terminar, a profis-

sional de enfermagem afastou-se do leito e pediu-lhe que tentasse dormir, o que ocorreu 

cerca de quinze minutos depois. No dia seguinte, às 07:00h, o cliente levantou e, apro-

ximando-se da equipe de enfermagem, falou: “[...] Estou internado aqui há um mês e 

esta foi a primeira noite que dormi inteira e sem dor [...]”. E agradeceu os cuidados 

recebidos. 

A partir de situações como estas e de outras, vividas ou observadas, percebi que o 

apoio emocional que se deve oferecer aos clientes compreende muito mais do que algu-

mas palavras encorajadoras, ditas em momentos de medo ou de tristeza. As palavras, 

assim como o toque, o olhar e a realização de gestos, ainda que sutis ou delicados como 

um sorriso ou um acenar de mãos, são ferramentas que os enfermeiros utilizam no seu 

cotidiano para cuidar.  

Muitas vezes, o cuidado é a própria interação utilizada na vida de todos os dias 

com objetivo terapêutico, influenciando no quadro clínico do cliente. Berlo (1999, p.17) 

explica que ao nos comunicarmos, estamos tendo a intenção de influenciar, de afetar 

alguém; queremos, na realidade, produzir uma reação. 

 Então, pode-se considerar que assim como nossas ações são resultantes dos nos-

sos desejos, também os enfermeiros cuidam utilizando palavras, sons, toques, cheiros e 

gestos. Pretendem, com estas ferramentas, produzir reações positivas mais facilmente 

através da liberação de endorfina, proporcionando à sua clientela o bem-estar físico, 

mental e espiritual. 

 Portanto, ao se comunicar de forma verbal e/ou não-verbal com os clientes, os 

enfermeiros não estão apenas transmitindo mensagens; esta comunicação compreende 

toda uma estrutura própria de cuidar, isto é, quando um enfermeiro conversa com um 

cliente, está prestando um cuidado; o conteúdo desta conversa não tem banalidades, e ela 
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é realizada através de gestos e palavras de incentivo que terão como objetivo atender as 

necessidades humanas básicas afetadas do cliente, visando sempre o seu bem-estar físi-

co, mental e espiritual. Da mesma forma, quando o enfermeiro  segura as mãos do clien-

te firmemente, em um momento de ansiedade e agitação deste, tem como objetivo 

transmitir-lhe calor, energia, tranqüilidade e proteção. 

A enfermagem compreende a ação recíproca entre dois ou mais indivíduos: um 

com formação profissional específica, visando através de palavras e ações cuidar do 

outro (ou outros) para alcançar, da melhor forma, a recuperação do mesmo e o seu bem-

estar; o outro, um ser humano com uma necessidade básica afetada, precisando de cui-

dados para alcançar o bem-estar físico, mental e espiritual e, logo, o retorno às suas ati-

vidades, interrompidas pela enfermidade. 

 O cuidar/cuidado de enfermagem em cirurgia cardíaca tem características que o 

tornam distinto, principalmente porque a expectativa quanto à cirurgia gera muita ansie-

dade e medo nos clientes, exigindo muita atenção, dedicação e conhecimento técnico por 

parte dos enfermeiros e de suas equipes. Santoro (2000, p.79) confirma que o cliente 

submetido à cirurgia cardíaca apresenta medo, que gera um sentimento de desconfiança 

e defesa em relação ao desconhecido.  

Ao cuidar de clientes em cirurgia cardíaca, os enfermeiros devem estar atentos à 

especificidade deste cuidar, uma vez que o cliente encontra-se fragilizado, ansioso pela 

cirurgia, com medo da dor, da sua recuperação e da morte. Os cuidados do enfermeiro, 

nesta fase, visam a esclarecer todas as dúvidas do cliente e de sua família, e obter deles 

um relacionamento de confiança mútua. Todos os esforços devem ser feitos para que 

este cliente relaxe, fique calmo e entenda como será a sua cirurgia e o seu pós-

operatório.  

O enfermeiro deve criar um ambiente confortável e aconchegante, propício à 
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permanência do cliente. É muito importante que, desde o primeiro contato, estabeleça-se 

um elo de confiança e fraternidade entre ambos. A todo momento, o enfermeiro deve 

estar avaliando as informações básicas de natureza fisiológica, psicológica e social do 

cliente, pois estas irão fornecer subsídios para o melhor cuidar. As orientação ao cliente 

e aos familiares são identificadas e analisadas como necessárias. Deve-se estabelecer 

uma ação conjunta com o cliente, assegurando-lhe apoio físico e espiritual que o faça 

sentir-se mais à vontade para expor seus medos, ansiedades e outras necessidades afeta-

das. 

 Através de situações vivenciadas no dia a dia, percebo que os clientes em vias de 

submeterem-se a uma cirurgia cardíaca são extremamente ansiosos e temerosos, princi-

palmente em relação à dor e à morte. 

Kawamoto (1999, p. 110) explica que se deve esclarecer sobre as cirurgias e exa-

mes de acordo com o grau de compreensão e as condições emocionais do cliente. O en-

fermeiro deve mostrar interesse por ele e estimulá-lo a expressar seus sentimentos, dan-

do-lhe apoio emocional sem criar dependência. Deve, ainda, mostrar o local onde o cli-

ente ficará em recuperação, após a cirurgia, e explicar-lhe que, ao retornar do ato cirúr-

gico, estará portando soros, drenos, tubo orotraqueal, entre outros equipamentos. É es-

sencial que ele reafirme ao cliente que está à sua disposição para retirar qualquer dúvida 

ou prestar novos esclarecimentos sobre o assunto, garantindo-lhe que estará atento às 

suas necessidades e pronto para cuidá-lo. 

Como a integração entre enfermeiros e clientes é de grande importância para o su-

cesso do tratamento cirúrgico e do pós-operatório, o profissional deve transmitir segu-

rança ao cliente, sem dar-lhe falsas esperanças, enfatizando como importante que ele 

compreenda que haverá sempre um profissional de enfermagem atento às suas reações 

no pós-operatório. 
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Henze (1995, p. 7) destaca  que atitudes de cortesia, delicadeza, paciência e com-

preensão configuram a própria humanização do atendimento sendo, portanto, imprescin-

díveis quando se trata do cuidar do enfermeiro durante o processo adaptativo do cliente 

ao ambiente do Centro de Terapia Intensiva. 

O enfermeiro precisa encorajar a verbalização do cliente, ouví-lo, ser compreen-

sivo e proporcionar-lhe informações que o ajudem a aliviar suas preocupações. Os temo-

res são expressos sob diversas formas, cabendo ao profissional identificar seus significa-

dos e utilizar-se de artifícios para minimizá-los. O medo do desconhecido, freqüente-

mente, é o pior de todos. Sendo assim, quanto mais o cliente tiver conhecimento sobre 

suas possibilidades futuras, melhor será sua adaptação à internação e, conseqüentemente, 

sua recuperação. 

 O medo da anestesia também existe, mas é secundário ao medo da morte. Um 

bom relacionamento entre o enfermeiro e o cliente pode fazer com que este compreenda 

que seus temores talvez sejam exagerados. 

 A esse respeito, Smeltzer e Bare (1993, p.344-345) explicam que: 

 
[...] todo paciente deve ser tratado como um indivíduo que possui te-
mores e esperanças diferentes dos de outra pessoa. A compreensão e a 
ajuda a um paciente podem requerer uma abordagem completamente 
diferente daquela utilizada para outros. A disposição para responder às 
perguntas e o apoio psicológico asseguram um período pós-operatório 
mais suave [...]. (Op.cit.) 

 

Sendo assim, tem-se que o maior recurso do enfermeiro é a sua capacidade de 

ouvir o cliente; desta forma, terá a oportunidade de compreendê-lo melhor e também os 

seus medos e ansiedades. É importante salientar que apenas ouvindo e interpretando 

aquilo que cada cliente tem a dizer será possível tornar o cuidado de enfermagem indivi-

dualizado. 

Para melhor compreensão da enfermagem em cirurgia cardíaca, convém destacar 
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a minha percepção acerca do cuidar, cuidado, interação, cotidiano e recuperação, como 

se segue: 

Cuidar é a aplicar conhecimentos científicos no dia a dia, associados à habilida-

de de utilizar a emoção e a sensibilidade como bases da comunicação para executar cui-

dados de enfermagem, considerando o cliente como um ser humano que precisa ser res-

peitado. 

Cuidado é qualquer ação de enfermagem realizada por um membro da equipe 

que vise o bem-estar físico, mental e espiritual do cliente. 

Interação é a ação recíproca entre duas ou mais pessoas compreendendo idéias e 

compartilhando mensagens, sendo que estas têm sempre um objetivo, uma intenção que 

gera uma reação e irá influenciar aqueles que estão envolvidos. Tem como base a comu-

nicação, que pode ser realizada de forma verbal, com palavras faladas ou escritas, e não-

verbal, com gestos, toques, ruídos e cheiros. Compreende a comunicação em enferma-

gem de uma forma mais abrangente. Refere-se a todo contato do enfermeiro com o cli-

ente visando a arte de cuidar, pois faz parte do próprio cuidado. Através desta, enfermei-

ros e clientes se conhecem e os primeiros têm a oportunidade de exercer suas funções, 

visando sempre o bem-estar físico, mental, espiritual e familiar, ou seja, numa visão ho-

lística. 

Cotidiano, construído por maneiras diversificadas de cuidar em enfermagem no 

dia a dia da cirurgia cardíaca, considerando os mínimos detalhes dos aspectos interacio-

nais entre enfermeiras e clientes. 

Recuperação, neste estudo, tem o sentido de readquirir o bem-estar como um to-

do; pode tanto referir-se ao problema cardíaco de uma forma ampla, como a uma neces-

sidade humana básica atingida que, após um determinado cuidado, foi novamente adqui-

rida. 
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A ação recíproca do enfermeiro com sua clientela resulta na relação entre os dois 

atores sociais e faz parte do cotidiano do cuidar/cuidado em cirurgia cardíaca. Mas este 

cuidar é diferenciado, pois envolve seres humanos, interdependentes, que se comu-

nicam. Neste processo, um se coloca no lugar do outro e tenta entendê-lo com o intuito 

de obter uma reação. 

Diante deste entendimento e da minha experiência em cirurgia cardíaca, desejei 

conhecer melhor o cotidiano desta interação e suas implicações na recuperação do clien-

te submetido à cirurgia. Assim, tracei as seguintes questões norteadoras para o estudo: 

- Como é, no cotidiano, a interação entre enfermeiros e clientes no pós-operatório 

imediato de cirurgia cardíaca? 

-  Como o cliente reage aos cuidados prestados pelo enfermeiro nesse período? 

Assim, o objeto deste estudo foi a interação entre clientes e enfermeiros no pós-

operatório imediato de cirurgia cardíaca, entendendo-se que esta é parte integrante do 

cuidar/cuidados de enfermagem.  

Para desvendar o fenômeno, determinei os seguintes objetivos: 

- Descrever a interação entre enfermeiros e clientes no cotidiano, durante o pós-

operatório imediato de cirurgia cardíaca. 

- Caracterizar os aspectos interacionais no cotidiano do cuidar, no período pós-

operatório imediato de clientes de  cirurgia cardíaca. 

- Analisar a interação entre enfermeiros e clientes  submetidos à cirurgia cardíaca 

como ferramenta do cuidar/cuidados de enfermagem no pós-operatório imediato 

de cirurgia cardíaca. 

 

A cirurgia cardíaca tem evoluído muito no Brasil, nas últimas décadas, e várias 

clínicas estão se especializando nessa área. O perfil dos clientes também está se modifi-
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cando, caracterizando-se por reoperações em maior número e idade mais avançada; no 

entanto, vem ocorrendo uma diminuição progressiva da mortalidade, devido a melhores 

técnicas cirúrgicas e anestésicas empregadas, acesso a novos conhecimentos sobre as 

alterações orgânicas ocorridas mais comumente no período pós-operatório, exigindo 

enfermeiros e/ou perfusionistas mais especializados, bem como o correto preparo pré-

operatório do cliente (Senra et al.,1998, p.1). Ainda assim, pouco tem sido pesquisado 

sobre o cuidar de enfermagem em cirurgia cardíaca, principalmente quando se refere à 

interação entre clientes e enfermeiros e a influência desta na recuperação do cliente. 

O cuidar/cuidado de enfermagem em cirurgia cardíaca tem sido baseado em lite-

ratura americana de enfermagem e medicina e na própria prática do serviço. Como pes-

quisadoras brasileiras na área, podem ser citadas  Pacheco (1980), Henze (1995) e San-

toro (1995, 2000), dentre outras. Considero, desta forma, que este estudo tem grande 

valor científico para a assistência, pesquisa e ensino, pois contribuirá para a construção 

do conhecimento de enfermagem em geral e, em especial, em cirurgia cardíaca. Assim, 

esta investigação possibilita um entendimento sobre a interação entre enfermeiros e cli-

entes e as suas implicações como ferramenta do cuidar em enfermagem. 

 Para o melhor identificação do caminho percorrido, inicialmente expliquei no 

segundo capítulo o referencial teórico utilizado para dar suporte ao estudo. Foram utili-

zados três conceitos-chave: o de cotidiano, de Certeau (1994); o de cuidar / cuidado, 

descrito por Coelho (1999); e o de comunicação, de Berlo (1999). Ainda no mesmo capí-

tulo, porém num segundo momento, a etnometodologia enfocou as particularidades con-

tidas na trajetória da elaboração da presente dissertação. 

 Os detalhes do cenário onde se situam os atores sociais deste estudo (enfermeiros 
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e clientes) foram descritos minuciosamente no terceiro capítulo, que trata do “Ambiente 

do Cuidar em Cirurgia Cardíaca”. Neste, estão detalhados os equipamentos, as cores, as 

telas e os recados que caracterizam este ambiente. 

 No quarto capítulo: “O Cuidado Interativo: o encontro entre enfermeiros e clien-

tes no pós-operatório de cirurgia cardíaca”, a vida de todos os dias mostra os mínimos 

detalhes do encontro entre enfermeiras e clientes, composto por uma linguagem própria, 

entendida perfeitamente pelos profissionais. Os aspectos interacionais foram evidencia-

dos através do toque, do olhar, da aproximação corporal, das palavras e dos gestos. Nes-

te capítulo foram descritas, também, as implicações da interação entre enfermeiros e 

clientes, quando esta é utilizada como ferramenta para o cuidar. 

 Os cuidados de enfermagem de complexidade tecnológica foram enfocados no 

quinto capítulo, já que o cotidiano do cuidar de cirurgia cardíaca é complexo e envolve 

muitos cuidados, evidenciados através de situações rotineiras, porém singulares, envol-

vendo seres humanos. 

 A descrição dos dados coletados revela que existe uma forma peculiar de se co-

municar e esta linguagem, utilizada pelos atores sociais no dia a dia, é verbal e não ver-

bal; envolve palavras, olhares, gestos, pausas, movimentos de cabeça, entre outros deta-

lhes.  

No sexto capítulo: “Linguagem: uma maneira especial de cuidar” mostrou-se que 

a interpretação da linguagem utilizada no cotidiano deve estar associada às situações nas 

quais aconteçam. 

 No sétimo capítulo foram feitas as considerações finais sobre o cuidar em cirur-

gia cardíaca, com ênfase na interação entre enfermeiros e clientes como ferramenta es-

sencial para o cuidar de enfermagem bem sucedido. 



 

________________________________________ CAPÍTULO II 

ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 
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 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

Para a construção do referencial teórico, optei por utilizar três conceitos-chave 

para embasar o objeto deste estudo: o de cotidiano, de Certeau  (1994); o de cuidar / cui-

dado, descrito por Coelho (1999); e o de comunicação, de Berlo (1999). 

 Para Certeau (1994, p.40-152), o cotidiano se inventa com “[...] mil maneiras de 

fazer [...]”; caracteriza-se por ser construído a todo o momento, de uma forma própria. 

Construímos nossas práticas de acordo com o que adquirimos em nosso dia a dia, e esta 

prática coloca em jogo uma apropriação ou reapropriação dessas maneiras de fazer. Ins-

taura, portanto, um presente relativo a um momento e a um lugar. O cotidiano destaca os 

mínimos detalhes contidos em um todo; explica que o presente inventa o antes e o de-

pois, caracterizando a existência de um agora que é a presença no mundo (Op. Cit).  

E esse agora foi o que me interessou ao estudar o cotidiano do cuidar em enfer-

magem. Assim, destacando os detalhes contidos na interação do cliente com o enfermei-

ro, pude perceber como na realidade esta ocorre e de que forma interfere na recuperação 

do cliente. Deve-se ressaltar que os detalhes mencionados neste trabalho caracterizam a 

vida de todos os dias de enfermeiros e clientes no contexto da cirurgia cardíaca. 

O cuidar / cuidado de enfermagem em cirurgia cardíaca é complexo; compreende 

todas as ações do enfermeiro direcionadas ao cliente desde que toma conhecimento da 

cirurgia através do mapa cirúrgico recebido no dia anterior ao da sua realização, quando 

se iniciam os cuidados abrangendo as orientações pré-operatórias ao cliente e seus fami-

liares, a montagem da unidade e as instruções relacionadas à alta hospitalar do cliente. 

Coelho (1999, p.15) define o cuidar como sendo o 

 
[...] processo de expressão, de reflexão, de elaboração do pensamento, 
de imaginação, de meditação e de aplicação intelectual, desenvolvido 
pela enfermeira, em relação às ações mais simples até as mais com-
plexas, e que requer um mínimo de condições estruturais, ambientais 
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e de recursos humanos que seja razoável para assegurar a confiabili-
dade, a credibilidade dos atos/ações direcionados ao atendimento dos 
clientes nos níveis imediato, mediato e tardio [...]. 

 

 Ao desenvolver o cuidar / cuidado em cirurgia cardíaca o enfermeiro utiliza co-

mo  ferramenta a interação com o cliente, caracterizada por toques, palavras e gestos, 

entre outros. Na verdade, o enfermeiro utiliza todos os órgãos dos sentidos e talvez nem 

se dê conta da quantidade de mensagens emitidas ou captadas com olhares, sorrisos, 

movimentos corporais, alarmes, sensações de frio ou de calor, sons de vozes e gemidos 

de dor. Mas, os cuidados são realizados a todo o tempo: uns mais complexos, outros, 

menos. Alguns destes cuidados são diretos, como a ordenha de drenos, a checagem horá-

ria, a administração de medicamentos e a coleta de material para exames; outros, indire-

tos, como o registro nos prontuários, a solicitação de material e o controle de visitas. 

  O cuidado é, para a autora citada anteriormente, 

 
[...] a ação imediata prestada pela enfermeira ou algum elemento de sua 
equipe, técnico e/ou auxiliar de enfermagem, em curto espaço de tem-
po, desenvolvido em vários momentos, envolvendo segurança e com-
petência, aliadas à tecnologia específica que a situação exige [...]. 
 

 No cotidiano do enfermeiro que trabalha em cirurgia cardíaca existe tecnologia 

de ponta, muita correria e ansiedade, alto nível de adrenalina, risco de morte e, princi-

palmente, gente. E centrada no ser humano, a enfermagem realiza sua função precípua 

que é cuidar de gente.  

 Ao cuidar de gente, deve-se considerar que há um ser humano cuidando de outro. 

Horta  (1979, p.3) explica que do encontro entre enfermeiro e cliente  inicia-se uma inte-

ração, resultante das percepções e ações que levam a uma transação que caracteriza o 

cuidado de enfermagem. Esta transação envolve seres humanos diferentes, em momen-

tos e com problemas diferentes, oriundos de diversos lugares, que compõem uma forma 

de pensar e agir individualizada. E é por este motivo que o cotidiano da interação entre o 
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enfermeiro e o cliente irá conter detalhes mínimos que vão caracterizar uma forma de 

cuidar diferenciada para cada momento.  

Berlo (1999, p.115) explica que a interação denomina o processo de adoção recí-

proca de papéis, o desempenho mútuo de comportamentos empáticos. Assim, o objetivo 

da interação é a fusão da pessoa e do outro, a total capacidade de antecipar, de predizer e 

comportar-se de acordo com as necessidades conjuntas da pessoa e do outro. E define a 

interação como “[...] o ideal da comunicação, a meta da comunicação humana [...]”. 

Ao discutir a comunicação, este autor explica que, como em um processo, na 

comunicação os acontecimentos e as relações são dinâmicos e estão em evolução, sem-

pre em mudança, contínuos. Alega que não se pode falar em começo ou fim da comuni-

cação, nem dizer que determinada idéia veio de uma fonte específica ou que a comuni-

cação ocorre apenas em uma direção. 

 De acordo com o seu modelo de comunicação humana, sempre haverá uma fon-

te, uma pessoa ou um grupo de pessoas com um objetivo, uma razão para empenhar-se 

na comunicação. Estabelecida uma origem, com idéias, necessidades, intenções, infor-

mações e um objeto a comunicar, o objetivo da fonte tem que ser expresso em forma de 

mensagem. Na comunicação humana, a mensagem existe em forma física, ou seja, a 

tradução de idéias, objetivos e intenções num código, num conjunto sistemático de sím-

bolos, neste estudo caracterizados pela linguagem, através das palavras ou por gestos, 

toques e olhares. 

O codificador é o responsável por pegar as idéias da fonte e pô-las num código, 

exprimindo o objetivo da fonte em forma de mensagem. Na comunicação de pessoa a 

pessoa, a função codificadora é executada pelas habilidades motoras da fonte1. 

O canal é o intermediário, o condutor de mensagens. A pessoa na outra  extremi- 

_________________ 
1 São exemplos o mecanismo vocal e o sistema muscular. 
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dade do canal é chamada de receptor da comunicação, o alvo da comunicação. O recep-

tor precisa do decodificador para decifrar a mensagem e pô-la em forma que possa usar. 

Assim, o decodificador na comunicação de pessoa a pessoa é o conjunto de habilidades 

sensórias do receptor. 

Berlo (1999, p.115) considera que em qualquer situação de comunicação, fonte e 

receptor são interdependentes, ou seja, um influencia o outro. Assim, quando duas pes-

soas estão em comunicação, dependem da existência física uma da outra para a produção 

ou recepção de mensagens. O mesmo autor lembra que cada um transmite e recebe men-

sagens; cada qual reage às mensagens que recebe. E explica que a comunicação compre-

ende: 

[...] a interdependência de ação e reação. A ação da fonte influencia a 
reação do receptor e a reação do receptor influencia a subseqüente rea-
ção da fonte, etc. Fonte e receptor podem utilizar as reações do ou-
tro[...]. 

 

 As reações servem como feedback, permitindo que a fonte e o receptor confir-

mem a própria posição e verifiquem a própria conduta na realização do objetivo. Além 

disso, o feedback também influencia o comportamento subseqüente, no caso de fonte e 

receptor serem sensíveis a ele. 

  A análise da comunicação preocupa-se com as habilidades empáticas, com a 

interdependência produzida pelas expectativas sobre como os outros responderão à men-

sagem. Berlo (1999, p.135) define empatia como: 

 
[...] O nome do processo pelo qual nos projetamos nos estados internos 
ou personalidades de outros, a fim de predizermos como se comporta-
rão. Inferimos os estados internos dos outros comparando-os com as 
nossas próprias atitudes e predisposições. [...]. 

 

O conceito de interação pode ser complementado pela definição de Daniel (1983, 

p.3) sobre a comunicação em enfermagem, quando ela explica que esta... 
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[...] abrange um sentido mais amplo, que é o de relacionamento; este 
como um processo terapêutico de interação, afinidade, conhecimento 
recíproco, compreensão e aceitação entre enfermeiro-cliente-paciente e 
familiares; em contato relativamente prolongado e em determinado pe-
ríodo de tempo, proporcionando às pessoas uma série de atitudes e prá-
ticas baseadas em conhecimentos empíricos e teóricos, com o propósito 
de promover o bem-estar bio-psico-sócio-espiritual.[...] 

 

 A interação como forma de cuidar em cirurgia cardíaca visa a uma reação de 

bem-estar bio-psico-sócio-espiritual do cliente. Todos estes fatores devem ser considera-

dos, desde a admissão do cliente até a sua alta hospitalar 

Geralmente, a admissão hospitalar dos clientes que vão se submeter a cirurgias 

cardíacas ocorre na véspera da cirurgia. Durante o período pré-operatório são realizadas 

as avaliações física, psicológica, social e econômica dos clientes, que servirão de refe-

rência para o trans e o pós-operatório dos mesmos. Nesse ínterim, muitos preparativos já 

estão sendo feitos há algum tempo. As outras enfermidades que estes clientes possam 

ter, são tratadas e estabilizadas. São investigadas, e devidamente tratadas, as fontes de 

infecção. A função cardíaca dos mesmos é conduzida a níveis satisfatórios. Muitas ve-

zes, os clientes são orientados a alterar o esquema de medicamentos de que faziam uso 

antes da internação, e informados de que é importante que mantenham hábitos de vida 

saudáveis como prática de exercícios, dieta equilibrada, sono regular e interrupção do 

uso de álcool e do fumo, para minimizar os riscos cirúrgicos. 

 A mesma autora explica ainda que a avaliação pré-operatória da história e da 

saúde dos clientes deve ser ampla e bem documentada, já que proporciona base para 

comparações trans e pós-operatórias. Deve ser efetuada uma avaliação sistemática de 

todos os sistemas orgânicos, dando-se ênfase à avaliação do funcionamento cardiovascu-

lar. As histórias de doenças, alergias, tratamentos medicamentosos e o uso de álcool, 

drogas ou tabaco também precisam ser investigadas. Ademais, o cliente deve ser infor-
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mado de todos os cuidados pré-operatórios realizados rotineiramente na instituição, co-

mo tricotomia, higiene pessoal, jejum, entre outros. 

O trans-operatório é caracterizado pelo ato cirúrgico, propriamente dito. A cirur-

gia cardíaca tem um padrão particular que a diferencia de qualquer outra: a necessidade 

de “parar” o coração durante um tempo determinado. Isto compromete as circulações 

sistêmica e pulmonar. Para substituí-las, é realizada a circulação extracorpórea (CEC),  

definida por Souza (1995, p.37) como “[...] o conjunto de máquinas, aparelhos, circuitos 

e técnicas, mediante as quais, se substituem temporariamente, as funções do coração e 

dos pulmões, enquanto aqueles órgãos ficam excluídos da circulação [...]”.  

 São cirurgias cardíacas: (1) a angioplastia coronariana transluminal percutânea, 

que consiste em introduzir um cateter especialmente desenhado, através de uma grande 

artéria, geralmente femural, com um balão em sua extremidade, insuflado na região es-

tenosada da artéria coronária. Geralmente, é realizada em laboratórios de estudos hemo-

dinâmicos com anestesia local; (2) a revascularização do miocárdio, que consiste em 

assegurar o fluxo sangüíneo através da colocação de uma “ponte” com outro vaso do 

organismo; artéria mamária ou veia safena; para tal, é necessário realizar uma esterno-

tomia ou, em alguns casos, uma minitoracotomia, que é uma incisão lateral sem precisar 

abrir o esterno. Nem sempre é necessária a circulação extracorpórea; tudo dependerá da 

quantidade e localização das lesões; estenoses; (3) aneurismectomia de aorta, que pode 

ser realizada por ressecção ou clampeamento do aneurisma; (4) valvuloplastia, tendo 

como a mais comum a comissurotomia, que é o método utilizado para separar os folhe-

tos das válvulas que estejam fundidos; (5) a reposição valvular, que envolve a troca da 

válvula danificada por uma outra, que pode ser biológica ou mecânica; (6) a ventriculec-

tomia, que consiste na  ressecção de  uma parte do ventrículo e (7) o transplante cardía-

co, que é a troca do coração por outro de um doador.  
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Na sala de cirurgia, o cliente submete-se aos seguintes procedimentos: anestesia 

geral, monitoração cardíaca contínua, cateter  vesical de demora, puncionamento das 

veias profunda e periférica, artéria para monitoração contínua de pressão arterial. Em 

seguida, é mantido sob entubação traqueal e ventilação artificial. Nesta fase, são funções 

do enfermeiro acompanhar os procedimentos cirúrgicos, anestésicos e extracorpóreos e 

manter sempre o conforto e a segurança do cliente.  

No pós-operatório, os problemas de enfermagem estão relacionados à instabili-

dade hemodinâmica que este cliente apresenta, tais como hipotensão arterial, hipotermia 

ou hipertermia, taquiarritmia, bradicardia e sangramento exagerado. É uma fase sujeita a 

várias complicações. A observação e a rapidez são características fundamentais para o 

enfermeiro que atua nesta fase e o conhecimento não se volta apenas para o cuidado di-

reto da clientela, mas também para o indireto, através de recursos tecnológicos como 

diferentes máquinas e fios que, naquele momento, são essenciais para a melhor monito-

ração e acompanhamento do cliente e, em alguns casos, para a manutenção de sua vida. 

De acordo com Senra et al. (1998, p.2), o período pós-operatório imediato inicia-

se no centro cirúrgico, ainda sob a supervisão do anestesista, logo após o tórax ser fe-

chado, permanecendo o cliente com monitorações cardíaca e da pressão arterial média e 

oximetria de pulso, inclusive durante o transporte para a terapia intensiva. Sua chegada a 

este setor deve ser recepcionada por equipe multiprofissional com funções bem definidas 

e atuação integrada. 

 Mas, o cuidar / cuidado de enfermagem do pós-operatório inicia-se quando o en-

fermeiro e sua equipe se prepararam para receber o cliente que foi operado e está no cen-

tro cirúrgico. Na realidade, esta preparação começa antes mesmo deste cliente ser enca-

minhado ao centro cirúrgico, através do provimento de material. O box2 é preparado 

_________________ 
2 Denominação dada à unidade local onde será internado o cliente, após a cirurgia. 



 20

para a recepção do cliente. Neste, o enfermeiro inclui todos os equipamentos que serão 

necessários para suprir as suas necessidades, como: monitor cardíaco, ventilador mecâ-

nico, coletores de drenagem, kits de monitoração hemodinâmica, carro de parada cardio-

respiratória, medicações de rotina, bombas infusoras, ou seja, todo o material que vai ser 

utilizado ou que poderá ser solicitado com a chegada do cliente. 

  Segundo Fortuna (1998, p.2), ao chegar o cliente ao Centro de Terapia Intensiva, 

o médico  intensivista, junto com o enfermeiro e  sua equipe, assistidos pelo anestesiolo-

gista e pelo cirurgião, darão início a uma série de cuidados: transferência do cliente para 

o respirador, monitoração do eletrocardiograma, colocação de drenos e sondas em seus 

respectivos lugares, zerados, colocação em irrigação contínua com solução heparinizada 

dos sistemas de verificação das pressões arterial sistêmica e pulmonar e de átrio esquer-

do, verificação de frascos de soro, fios de marcapasso, temperatura e débito cardíaco, 

atualização de balanços líquidos e de sangue, solicitação de exames de laboratório, raio 

X de tórax e eletrocardiograma. 

 Após a instalação do cliente no box, deverão ser seguidas determinações para o 

seu melhor acompanhamento. Darovic et al. (1995, p.815) afirmam que o cliente em 

pós-operatório deve ser considerado instável hemodinamica e fisiologicamente, até que 

se prove que ele está estável. A monitoração à beira do leito deve ser realizada por pelo 

menos 24 horas, porque as complicações podem aparecer em segundos.  

Neste momento, os cuidados de enfermagem incluem: verificação de sinais vi-

tais, assistência ventilatória, monitorações hemodinâmica, cardíaca, respiratória, renal, 

balanço de líquidos e sangue, verificação de drenagem sangüínea, manutenção de vias de 

drenagem e de acessos venosos pérveos e infusão de drogas prescritas. É importante 

salientar que os sinais vitais e os débitos urinário e de drenagem sangüínea devem ser 

registrados a cada hora. 
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Ao cuidar de clientes em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, os enfer-

meiros devem observar a todo o momento a respiração, o ritmo cardíaco, a pressão arte-

rial, a drenagem sangüínea e o débito urinário. Através destes fatores o enfermeiro pode-

rá perceber, prematuramente, a presença de uma complicação. 

De acordo com Fortuna (op. cit.), as complicações mais comuns em cirurgia car-

díaca, nas primeiras 24 horas, são: hipotermia, hipertermia, sangramento pós-operatório 

excessivo, sobrecarga hídrica, hipovolemia, alterações do equilíbrio ácido-básico, dis-

túrbios hidroeletrolíticos, alterações da glicemia, da pressão arterial e do débito cardíaco 

e arritmias cardíacas.  

Com o decorrer do tempo, a tendência é a de que o quadro deste cliente se estabi-

lize. No entanto, ele deve continuar sendo monitorado, conforme descrito acima, até a 

sua alta do Centro de Terapia Intensiva. 

O cliente em pós-operatório de cirurgia cardíaca permanece no Centro de Terapia 

Intensiva até que se encontre fisiologica e hemodinamicamente estável. Durante este 

período, enquanto se recupera do efeito anestésico, surge outra problemática: a  instabi-

lidade emocional que se instala, conforme vai acordando e se vê em uma unidade de 

terapia intensiva. A propósito, Gomes (1988, p.40) explica que: 

 
[...] O próprio termo terapia intensiva já provoca em si só, certa sobre-
carga emocional, pois normalmente, associa-se a ele uma piora das 
condições gerais do doente, colocando-o em proximidade com a mor-
te.[...] 
 

 A autora explica que o próprio confinamento a que o cliente se vê submetido, a 

distância de casa e a ausência de familiares são causas de ansiedade e de preocupação. O 

desconhecimento do ambiente em que está, a presença de pessoas estranhas e o equipa-

mento complexo que o cerca causam-lhe grande desconforto. Outros fatores de agressão 

ao cliente são as conversas ao seu redor, o uso de linguagem desconhecida, a presença 
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de outros clientes em estado grave, os ruídos contínuos e monótonos dos respiradores 

artificiais, alarmes e outros sons. 

 Em alguns casos, os referidos fatores levam o cliente a uma situação de estresse 

emocional que exerce um efeito indesejado pelo corpo, manifestado por: fadiga, nervo-

sismo, sudorese, alterações do ritmo cardíaco, aparecimento de dor, entre outros. Sua 

ansiedade cresce quando percebe que seu corpo está sendo manuseado pelas equipes 

médica e de enfermagem que, na pressa de lhe atender eficazmente, às vezes esquecem 

de explicar cada cuidado. E é nesse momento que a interação tem o seu valor no cuidado 

de enfermagem. 

 Nesse sentido, Gomes (op. cit.) refere que a interação cliente-enfermeiro no Cen-

tro de Terapia Intensiva tem como objetivo principal promover uma atmosfera caracteri-

zada por um mínimo de medo, ansiedade, desconfiança e tensão. O fator expressivo nes-

ta interação refere-se a um estado emocional que pode ser representado por palavras, 

inflexões no tom de voz, aperto de mão ou apenas um sorriso. Considerando que cada 

ser humano deve ser considerado único, a individualização da assistência de enferma-

gem torna-se necessária para melhor satisfação das necessidades básicas de cada cliente. 

 METODOLOGIA 

Este estudo constitui uma abordagem qualitativa sobre a interação entre enfer-

meiros e clientes em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, considerando que esta 

faz parte do cuidar / cuidado de enfermagem. De acordo com Minayo (1996, p.10), as 

metodologias qualitativas são aquelas 

  
[...] capazes de incorporar a questão do significado e da intencionalida-
de como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo 
essas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como 
construções humanas significativas [...]. 
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 A autora assegura que o sujeito do estudo da pesquisa qualitativa é gente em de-

terminada condição social, pertencente a determinado grupo social ou classe com suas 

crenças, valores e significados.  

 A método utilizado foi a etnometodologia. Em grego, ethno significa raça, grupo; 

mas, para Garfinkel apud Coulon (1995, p.52), ethno sugeria, de uma forma ou de outra, 

que um membro dispõe do saber do senso comum de sua sociedade, enquanto saber “[...] 

do que quer que seja [...]”. As metodologias designadas por ele como “[...] raciocínio 

sociológico prático [...]”, empregado pelos membros da sociedade e observado na gestão 

corrente dos seus negócios, vem a ser o corpus da pesquisa etnometodológica. Para este 

autor, etnométodo significa marcar a pertença desses métodos a um grupo particular, a 

uma organização ou instituição local. Neste sentido, a etnometodologia é o estudo dos 

etnométodos que os atores utilizam no dia a dia, que lhes permitem viver juntos, inclusi-

ve de maneira conflitiva, e que regem as relações sociais que mantêm entre si. 

 Minayo (op. cit.) explica a etnometodologia como sendo o estudo do cotidiano, 

que descobre os modelos de racionalidade subjacentes à ação dos indivíduos e grupos. 

 Considero que este método se adequou perfeitamente ao objeto de estudo porque 

através dele pude vivenciar as atividades cotidianas envolvidas no cuidar / cuidado de 

enfermagem no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, no que se refere à intera-

ção entre clientes e enfermeiros. Considero que, dentro do cenário escolhido, enfermei-

ros e clientes são atores sociais que interagem no seu dia a dia de forma particular, rica 

em detalhes que expressam o saber que os profissionais dominam totalmente. 

 Coulon (1995, p.29-48) descreve os conceitos-chave da etnometodologia como: 

Prática: enfoca as atividades e as circunstâncias práticas e o raciocínio socioló-

gico prático, abordando as situações corriqueiras do cotidiano. Neste  caso, o cuidar / 

cuidado de enfermagem em cirurgia cardíaca, enfatizando a interação entre clientes 
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e enfermeiros no cotidiano. 

Indicialidade: constitui o significado de determinados símbolos. Neste estudo,  

relaciona-se a palavras e gestos a serem descritos pelos clientes e enfermeiros através da 

linguagem do cuidar. 

Reflexividade: designa a equivalência entre descrever e produzir interação, entre 

compreensão e a expressão da compreensão. 

Descritibilidade: significa que o mundo social é algo disponível, parte integrante 

das circunstâncias práticas. Assim, a interação entre clientes e enfermeiros é parte inte-

grante do cotidiano do cuidar em cirurgia cardíaca. 

Noção de Membro: refere-se às pessoas particulares e/ou indivíduos dotados de 

um conjunto de modos de agir, métodos, atividades, de um saber fazer. Neste estudo, os 

enfermeiros e os clientes. 

Desta forma, foram descritas as atividades cotidianas de enfermagem no contexto 

da cirurgia cardíaca. A vida diária de enfermeiros e clientes, na qual a interação aparece 

como uma atividade corriqueira, rica em detalhes que acontece de diferentes formas de 

fazer, e que faz parte do cuidar de enfermagem no pós-operatório imediato. Pude, então, 

perceber as implicações deste cuidar nas reações dos clientes; para tal, tomei como base 

as variações hemodinâmicas e respiratórias e as respostas corporais que estes clientes 

apresentavam no pós-operatório imediato, relacionando-as com a interação ocorrida. 

 O campo para a pesquisa foi um Hospital Universitário no Município do Rio de 

Janeiro, de grande porte, onde observei o cuidar de enfermagem em cirurgia no Centro 

de Terapia Intensiva Cardíaco (CTI Cardíaco). A escolha justificou-se pelo grande nú-

mero de cirurgias realizadas neste hospital, em torno de duas a três por dia, num total de 

120 durante o período de coleta de dados, além de uma equipe de enfermagem composta 

por grande número de enfermeiros, o que possibilitava que a assistência prestada ao cli-
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ente em pós-operatório imediato fosse realizada diretamente por estes.  

O serviço é equipado com aparelhagens de última geração, tais como monitores 

cardíacos, ventiladores mecânicos, oxímetros, bombas infusoras e balão intraórtico, den-

tre outras. Desta forma, equipara-se a qualquer outro serviço privado, não tendo diferen-

ças com relação aos tipos de procedimentos médico e de enfermagem  realizados. 

A coleta de dados foi realizada com clientes adultos, homens e mulheres, durante 

o pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. A escolha deste período deveu-se ao fato 

de que é quando os cuidados de enfermagem são realizados diretamente por enfermeiros, 

além do cliente estar hemodinamicamente monitorado, possibilitando a verificação ime-

diata dos sinais vitais antes e após o encontro entre os profissionais e os clientes. 

Utilizei a observação participante, realizada nos dias compreendidos no período 

de 11/06/01 a 14/03/02, durante a tarde, de 13:00h às 19:00h, compreendendo um total 

de 60 horas. A escolha pelo período da tarde justifica-se porque as cirurgias iniciam-se 

pela manhã, mas somente à tarde os clientes em pós-operatório imediato de cirurgia car-

díaca são admitidos no CTI Cardíaco.  

Através da observação participante tive oportunidade de esclarecer situações i-

dentificadas como significativas na interação entre clientes e enfermeiros em pós-

operatório imediato de cirurgia cardíaca, considerando o cuidar / cuidado de enferma-

gem. A propósito, Becker (1994, p.47) afirma que: 

 
[...] O observador participante coleta dados através de sua participação 
na vida cotidiana do grupo ou organização que estuda. Ele observa as 
pessoas que está estudando para ver as situações com que se deparam 
normalmente e como se comportam diante delas [...]. 

 

 As observações foram realizadas após o retorno do cliente do centro cirúrgico, 

até que este completasse 12 horas de internação na unidade intensiva. Utilizei o diário de 

campo para a observação, registro, interpretação e descrição dos sujeitos, do cenário e 
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dos fenômenos de pesquisa. Tive como base um roteiro de observação (Anexo 1).  

 As observações foram descritas conforme os acontecimentos (fenômenos de pes-

quisa) e realizadas até que se esgotassem os dados.  

Utilizei uma câmera fotográfica de marca Canon e filmes Kodak, preto e branco, 

para registrar e melhor apreender o fenômeno de observação de campo buscando, desta 

forma, a expressão do cuidar do enfermeiro através da linguagem visual fixa. 

A fotografia constitui-se no objeto visível da ciência; ela é real, mostra algo que 

estava ali, que existiu, caracteriza o presente, e não o passado ou o futuro. Barthes (1984, 

p.127) explica: “[...] A Fotografia não fala (forçosamente) daquilo que não é mais, mas 

apenas e com certeza daquilo que foi [...]” (grifo nosso). Assim, através da fotografia, 

tornando visível e real o cuidar em cirurgia cardíaca, demonstrei o cuidado através dos 

aspectos interacionais. 

Santos et al. (1999, p.75) afirmam que as imagens fotográficas possuem três ca-

racterísticas básicas em sua estrutura, que são: a expressividade, que representa a ques-

tão da imagem visual fixa; a ambigüidade, que representa a questão da certeza do fenô-

meno; e a ideologia, que representa o universo ideológico do indivíduo; neste estudo, do 

observador. 

Assim, a fotografia, além de registrar um fenômeno no momento exato de seu 

acontecimento, através da captação da imagem e  expressão da realidade é, também, uma 

forma de estimulação da comunicação, ou seja, tem sua  própria linguagem. Lima (1988, 

p.23) explica que a fotografia “[...] é assim a mídia que estimula melhor a comunicação 

e a reflexão, sendo muitas vezes mais agressiva e mais realista que as outras formas de 

expressão usadas hoje [...]”. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p.183), a fotografia “[...] está intimamente liga-

da à investigação qualitativa [...] dão-nos fortes dados descritivos, são utilizadas para 
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compreender o subjetivo e são freqüentemente analisadas indutivamente [...]”. 

Considero que a fotografia auxiliou neste estudo, pois facilitou a compreensão do 

cotidiano do cuidar / cuidado em cirurgia cardíaca. 

Vale ressaltar que foram respeitados todos os termos éticos de realização de pes-

quisa  científica previstos na Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde – MS, 

sobre pesquisa envolvendo seres humanos. Foram obedecidos os princípios referentes ao 

consentimento livre e esclarecido e garantido o sigilo sobre a privacidade dos sujeitos, 

quanto aos dados envolvidos na pesquisa, mediante utilização de nomes fictícios nos 

registros de diário de campo (Anexo 2). 

 Após coletar os dados, utilizei a análise de conteúdo que, para Bardin (1977, p. 

42) é 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando ob-
ter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conte-
údo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produ-
ção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens [...]. 

 

 Para a organização e análise dos dados produzidos realizei, inicialmente, a prepa-

ração do material obtido, através da transcrição integral dos registros de diário de campo, 

conforme coletado e com as respectivas correções gramaticais. Para tal, utilizei o pro-

grama de computador Microsoft Word (Windows) e armazenei os arquivos em disque-

tes. As informações foram classificadas por análise temática, que descobriu os pontos 

chaves que compõem a comunicação e cuja presença, ou freqüência de aparição, signifi-

cavam alguma coisa para o objetivo analítico escolhido (Bardin, op.cit., p.105), no caso 

desse estudo, a interação entre enfermeiros e clientes em cirurgia cardíaca. Os trechos 

extraídos do diário de campo foram identificados com a sigla DC, durante a análise. 

 Em seguida, os dados coletados foram categorizados.  Para Bardin (1977, p.117), 

a categorização é “[...]  uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
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conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por agrupamento segundo o gênero (analo-

gia), com os critérios previamente definidos [...]”. 

Então, fiz a relação entre os temas encontrados através da observação participan-

te com o objeto de estudo. Desta forma, a análise dos dados seguiu as seguintes etapas: 

descrever os dados por categorias; relacionar os dados coletados ao referencial bibliográ-

fico sobre o cuidar/cuidado em cirurgia cardíaca e; confrontar os dados com o referencial 

teórico. 

Para atender ao rigor científico e validar os dados, três enfermeiras desta área de 

conhecimento fizeram a leitura dos resultados deste estudo e, posteriormente, elabora-

ram comentários de acordo com a sua prática  (Anexo 3).  



       

________________________________________CAPÍTULO III 
 

O AMBIENTE DO CUIDAR DE ENFERMAGEM  
EM CIRURGIA CARDÍACA 
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 Este capítulo descreve o cenário no qual o enfermeiro e o cliente estavam inseri-

dos, no cotidiano do cuidar em cirurgia cardíaca. Este se compõe de detalhes como a 

temperatura ambiente, a cor dos quadros, os ruídos e os sons de alarmes, os bilhetes nos 

quadros de aviso e os equipamentos tecnológicos e as suas inter-relações. 

 

 
Foto 3.1 Unidade do cliente no CTI cardíaco 

 

 Florence Nightingale, já em 1859, focalizava a importância da higiene ambiental, 

pessoal e dos alimentos como base para exercer a enfermagem como arte. Em sua obra 

“Notas sobre Enfermagem”, esta autora explica que detalhes como iluminação, ventila-

ção, ruídos e temperatura ambiente  influenciam na melhora do cliente. 

 O ambiente do cuidar em enfermagem em cirurgia cardíaca deve conter fatores 

que facilitem e propiciem a segurança física do cliente internado, mas também a biosse-

gurança contra infecções. No entanto, este ambiente não deve ser apenas seguro nesses 

aspectos, pois os fatores estéticos, como a cor das paredes, a existência de quadros e
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objetos que tragam beleza para o local tornam o ambiente agradável e terapêutico, ponto 

importante e componente do cuidar em enfermagem. 

 Vejamos os detalhes que compõem este ambiente do cuidar: 

 

 
Foto 3.2. Box preparado para receber o cliente em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca 

 

[...] Além do box 10, o quarto à esquerda, já ocupado pela cliente que 
está em pós-operatório imediato, os boxs 11 e 12 estão preparados para 
receber os clientes procedentes do centro cirúrgico. Nas prateleiras des-
tes monitor cardíaco, duas bombas infusoras, tala, um frasco de solução 
heparinizada e uma seringa de 20 ml. Adaptado a saída de oxigênio e ar 
comprimido, o circuito do respirador inter 5. Ao vácuo está adaptado o 
circuito de aspiração de vias aéreas superiores e tubo orotraqueal e aspi-
ração contínua de drenos. [...]  (18/06/01-DC) 
 

Este dado descreve a forma como os boxs são preparados pelos enfermeiros para 

receber o cliente em pós-operatório imediato. Em outro dia da mesma semana: 

 
[...] Os dois boxs preparados para a cirurgia são o 7 e o 8. Ao lado di-

reito do box  7 tem uma tela, bem colorida de Ana Castilho, chamada “A 
Descoberta”. Ao lado esquerdo um compartimento onde fica guardado o 
prontuário e um quadro para anotações dos dados do cliente, como: no-
me, cirurgia, data  e outros. [...] (19/09/01-DC) 
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Também compondo o ambiente do cliente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, 

estão as telas de pintura e os quadros de anotações e de recados, como podemos perceber 

abaixo:  

 

 
Foto 3.3. Na parede, ao lado do box do cliente, uma tela de pintura.   

 
 

[...] No quadro de recados, colado na divisória dos boxes, estão escri-
tos versos e trechos de poesias: Seu Antônio, sorria sempre [...].  
(04/03/02-DC) 

 

 No cotidiano do cuidar em cirurgia cardíaca, dia após dia espera-se pela chegada 

de clientes em pós-operatório imediato. Estes clientes exigem cuidados específicos in-

tensivos, como monitorização cardíaca contínua, ventilação artificial, monitorização de 

pressão arterial, manutenção de drenos em aspiração contínua, entre outros. Para tal, os 

boxes como unidades dos clientes são devidamente equipados e preparados. Assim,  

quando da chegada destes clientes, os profissionais da saúde instalam os equipamentos 

de acordo com as prioridades. 
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Foto 3.4. Tela de pintura. 

 
 São doze boxes. Cada um contém uma prateleira onde são colocados o monitor 

cardíaco, as bombas infusoras e o material utilizado para a realização da “lavagem do 

circuito de pressão arterial média” (solução heparinizada e seringa de 20ml). O respira-

dor é acoplado ao seu respectivo circuito e instalado na rede de oxigênio e ar comprimi-

do. Também são instalados os circuitos de aspiração de tubo orotraqueal e os drenos. Os 

boxes são separados por divisórias que contêm um compartimento para a guarda de for-

mulários, um quadro de recados e também um relógio de parede fixo a esta. Nos boxes 

das extremidades encontram-se quadros  de pintura  pendurados na parede. 

 Nightingale (1989, p.67), ao explicar a importância da disposição dos objetos nos 

quartos dos clientes, dá ênfase à cor e à forma como instrumentos de recuperação: “[...] 

Raras vezes é devidamente valorizado o efeito das bonitas peças artísticas, da variedade 

de objetos e, especialmente, do esplendor das cores, sobre a doença.[...].”  
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 A autora explica o quanto é importante variar a posição dos objetos para que o 

cliente possa diversificar o seu pensamento, e não ficar apenas olhando para a “mesma 

parede” durante todo o tempo. E afirma que “[...] a variedade de formas e o colorido 

brilhante de objetos apresentados ao doente constituem fatores reais de recuperação [...]” 

(op. cit.). Com isso, ao mesmo tempo em que o ambiente traz a frieza das máquinas que 

se conectam a ele através de fios e equipos, cercando-o por todos os lados, ele é envol-

vido em uma atmosfera humana, com obras de arte coloridas, versos e poesias escritos 

por profissionais e afixados nos quadros de avisos. Desta forma, o dia a dia fica  mais 

brilhante, com luz...com vida! 

Este ambiente é terapêutico para o cliente que está temeroso, com medo da cirur-

gia, com medo da morte. As telas colorem o local e fazem deste um ambiente estetica-

mente bonito e confortável. 

Quando o cliente chega ao CTI Cardíaco, todos os equipamentos são conectados 

a ele, como mostram os dados: 

 
[...] Às 15:40 chegou o cliente em pós-operatório imediato de revascu-

larização do miocárdio, os lençóis do leito são verdes, quem empurra o 
leito são os médicos anestesistas e cirurgiões, a enfermeira Carla e a re-
sidente de enfermagem Paula se aproximaram do Box 5, seguidas de um 
médico intensivista. Sem pressa a equipe começou a admitir o cliente 
Jorge. O tubo orotraqueal foi acoplado ao respirador inter 5, os coletores 
de drenagem colocados no chão e desclampeados, o coletor de diurese 
preso ao pé da cama e aberto. Conectado o cabo do monitor cardíaco, 
que estava com interferência. A pressão arterial média através de artéria 
radial direita marca 7,0 mmHg, na placa de mercúrio. Balão Intraórtico  
através de artéria femural e membro inferior esquerdo enfaixado com a-
tadura de crepom. Através de acesso venoso profundo em veia femural 
flui noradrenalina a 10ml/h+dobutamina a 24 ml/h e em outra via um con-
centrado de hemácias. Acesso venoso periférico em membro superior di-
reito fluindo soro fisiológico e hidratação venosa a 42ml/h em bomba in-
fusora. A enfermeira coloca o cobertor sobre o cliente. [...]  (20/09/01-DC) 
 

A admissão do cliente em pós-operatório de cirurgia cardíaca é complexa. Inclui 

muitos cuidados a serem realizados em um curto período de tempo, que exigem a aten-

ção de todos os profissionais envolvidos no cuidar. Não há tempo para palavras; apenas 
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olhares e gestos dão conta da comunicação entre os profissionais, que agem com segu-

rança e rapidez. Um completa o cuidado que o outro iniciou, por haver pouco espaço 

para mobilização de todos da equipe. Existe total sincronia das ações e reações. 

 

 
 Foto 3.5. Admissão de um cliente em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. 

 
O pequeno universo que envolve o cliente é composto por monitor cardíaco, 

punções venosas periféricas e profundas,  cabos, drenos torácicos, frascos de drenagem, 

coletor de diurese, bombas infusoras, medicamentos, respiradores, grades do leito, len-

çóis verdes, cobertores, placa de mercúrio, equipos de soro, luzes e profissionais como 

enfermeiras, auxiliares de enfermagem, médicos intensivistas, cirurgiões, anestesistas e  

fisioterapeutas. 

Entre estes detalhes descritos por Florence Nightingale, está a temperatura do 

ambiente, que deve ser observada pela enfermeira. Vejamos os dados a seguir: 
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[...] o ar condicionado está muito gelado, alguns clientes estão cober-
tos com cobertor; outros, não [...]. (18/03/02-DC) 

 

 

 
Foto 3.6. Após admissão no CTI, o cliente coberto por cobertor. 

  
 O CTI Cardíaco é um setor fechado, com dois aparelhos de ar condicionado. Para 

manter a temperatura e a ventilação ambientais, estes permanecem ligados durante as 24 

horas. Por este motivo, em alguns momentos, a temperatura fica baixa e, para manter os 

clientes aquecidos, é necessário utilizar cobertores de lã. 

 Potter e Perry (1999, p.799) explicam que a temperatura ambiental confortável 

varia entre 18,3 e 23,9°C. De acordo com estas autoras, temperaturas extremas afetam o 

conforto, a produtividade e a segurança das pessoas. 

 É importante observar que, em decorrência da temperatura ambiental estar baixa, 

os enfermeiros mantiveram os clientes cobertos e aquecidos, demonstrando preocupação 

em manter o conforto e a temperatura corporal dos mesmos, considerando a necessidade 

de os aparelhos de ar condicionado permanecerem ligados para assegurar a ventilação no 

local. 
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 Outras características deste cenário são os ruídos, as conversas e os alarmes de 

equipamentos, principalmente os das bombas infusoras que, apesar de tão freqüentes no 

dia a dia, parecem não incomodar os integrantes da equipe de saúde. Vejamos os dados: 

 

 
Foto 3.7. A auxiliar de enfermagem desliga o alarme da bomba infusora. 

 

 [...] Está muito barulho, todos conversam ao mesmo tempo. Estamos 
no horário de visitas. Uma bomba infusora alarma: Pi-pi...pi-pi...pi-pi...pi-
pi [...].  (21/03/02-DC) 

 

Ruídos de várias origens são parte do cotidiano do cuidar em cirurgia cardíaca. 

Os equipamentos alarmam, sendo as bombas infusoras as campeãs, além dos equipamen-

tos que fazem ruídos contínuos, como os monitores cardíacos, e do burburinho dos pro-

fissionais e visitantes que conversam, sorriem, falam alto ou cochicham.  

 Nightingale (1989, p.52), ao escrever sobre ruídos, explica que estes despertam o 

cliente do seu sono e propiciam uma excitação  posterior, que poderá causar danos maio-

res do que qualquer outro causado por barulho. Esta autora afirma também que as con-

versas à beira do leito, ou próximo a ele, podem deixar o cliente ansioso por saber o seu 
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significado e, assim, tentar entender o que lhe está acontecendo. 

Os alarmes de equipamentos e as conversas à beira do leito do cliente, levadas a 

efeito pelos profissionais, são detalhes do dia a dia das unidades intensivas e acontecem 

a todo momento, embora não sejam percebidas pelos mesmos como prejudiciais ao cli-

ente. Isto porque entendem serem necessárias em seu cotidiano, e/ou porque estão en-

volvidos em um ou outro cuidado ou atendimento. 

 De acordo com Hayashi e Gisi (2000, p.825), a rotina diária nos Centros de Te-

rapia Intensiva torna o profissional alienado, pois inibe a sua percepção do todo e dos 

detalhes. As autoras, ao se basearem em Freire (1999, p.24), explicam que o profissional 

“[...] passa a ver as coisas mais na superficialidade [...]”. 

Assim, o repouso e o sono, indispensáveis ao cliente que precisa aumentar sua 

reserva de energia para recuperar-se, fica prejudicado, gerando ansiedade e desgaste 

físico-químico que podem levar a um quadro de agitação psicomotora, com aumento da 

pressão arterial e das freqüências cardíaca e respiratória. Estes fatores podem ocasionar 

complicações  nos clientes em pós-operatório de  cirurgia cardíaca. Portanto, os profis-

sionais de saúde devem  estar atentos aos barulhos de qualquer origem e manter  um 

ambiente silencioso e terapêutico, com poucos ruídos e conversas, principalmente à 

beira do leito do cliente. 

Para facilitar a observação dos clientes em pós-operatório imediato de cirurgia 

cardíaca, existem quatro bancos de cor preta posicionados uniformemente pelo setor, em 

frente aos boxes. Cada um deles comporta até cinco pessoas, como é descrito a seguir: 

 
[...] Em frente ao box da cliente em pós-operatório imediato tem um 

banco de cor preta. Nele estão sentados: as residentes de enfermagem 
Márcia e Patrícia, a enfermeira Laura, além de dois médicos. Outros dois 
médicos estão em pé, ao lado do banco. Todos estão conversando e sor- 
rindo [...]. (18/09/01-DC) 
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Foto 3.8. A enfermeira está sentada no banco preto, observando o cliente e registrando no prontuário. 

 

 Os profissionais de enfermagem utilizam este espaço para trocar informações 

quanto ao cuidar. Sentados neste banco, mantêm-se observando o cliente e cuidando 

indiretamente. Todavia, conversas sobre assuntos triviais são inevitáveis e servem como 

mecanismos de defesa para lidar com o sofrimento do outro (Hayashi e Gisi, 2000, 

p.826), como é o caso dos membros da equipe de enfermagem que cuidam de clientes 

em CTI. 

 



   

________________________________________ CAPÍTULO IV 

CUIDADO INTERATIVO: O   
ENCONTRO ENTRE ENFERMEIROS E CLIENTES 
NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA 
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 Este capítulo descreve o momento do encontro entre enfermeiros e clientes. A 

interação entre estes atores no cotidiano faz parte do cuidar / cuidado, pois através dela, 

o enfermeiro poderá entender o cliente, colocar-se em seu lugar e planejar a terapia de 

enfermagem. Assim, ao interagir com o cliente, o enfermeiro não está apenas se comuni-

cando, mas entendendo-o com profundidade e  como um ser humano.  

 

 
Foto 4.1. A enfermeira interage através de palavras, gestos e aproximação corporal. 

 
 

Neste sentido, Berlo (2001, p.134-136) considera que o objetivo da comunicação 

humana é atingir uma interação. Para que esta ocorra, é necessário que no processo de 

comunicação haja uma interdependência entre o emissor e o receptor da mensagem, ou 

seja, os dois têm que estar em total sintonia, de forma a que um se coloque na situação e 

no lugar do outro, tentando perceber o mundo da forma como o outro o percebe. Desta 

forma, o objetivo da interação é a fusão da pessoa e do outro, a total capacidade de ante-

cipar, de predizer e comportar-se de acordo com as necessidades conjuntas de cada um. 

A comunicação é considerada por Horta (1979) como instrumento básico para o 
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cuidar em enfermagem. Na realidade, sem a comunicação não acontece o cuidar / cuida-

do. Ao explicar a comunicação, a autora não se referiu apenas às palavras, mas a qual-

quer atitude que tenha como objetivo expressar ou emitir alguma mensagem. Desta for-

ma, pausas, silêncios, mudanças no tom de voz, olhares, gestos, suspiros, ou seja, qual-

quer ato no qual utilizamos os órgãos dos sentidos com a intenção de cuidar, pode ser 

um tipo de comunicação, desde que este tenha uma fonte e um receptor para a mensa-

gem. 

 A interação entre enfermeiros e clientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca 

ocorrerá, portanto, quando os enfermeiros colocarem-se no lugar do cliente, perceberem 

suas ansiedades, seus medos e necessidades de cuidados, entendendo o que ele está sen-

tindo e o que está querendo expressar, verbal ou gestualmente.   

 Pudemos observar este momento com o cliente Fernando, em pré-operatório de 

revascularização do miocárdio, com o qual a interação foi utilizada como ferramenta do 

cuidar/cuidado de enfermagem. 

 
[...] No CTI o cliente Fernando começa a conversar sobre a bíblia, ex-

plica que sabe tudo dela sem nunca ter estudado, então começa a des-
crever alguns salmos. Ao final sorri e diz: “Eu sou assim, eu brinco para 
não me aborrecer, às vezes chego a pensar que eles estão esperando 
alguém morrer para poder me operar, e sorri...Nós temos que brincar, eu 
estou brincando ”. Uma auxiliar de enfermagem se aproximou do leito do 
cliente Fernando e disse: “Seu Fernando o senhor vai lanchar agora?” 
Ele respondeu: “Não consigo”. A auxiliar de enfermagem insiste: “Mas o 
senhor já me enrolou no almoço, não vai me enrolar de novo. No almoço 
ficou misturando a comida e não comeu quase nada. Vou deixar o lan-
che aqui na bandeja e só vou retirar quando o senhor comer tudo “. Ela 
apoiou a bandeja no leito e colocou nesta um copo com bebida e um 
prato com biscoitos; depois se afastou. [...]. (DC) 
 
 

O cliente Fernando conversava com a enfermeira Mônica, às vezes sorrindo e fa-

zendo alguns desabafos. A enfermeira apenas escutava o que ele estava falando. Logo 

depois, uma auxiliar de enfermagem aproximou-se para oferecer a dieta ao cliente, dei-

xando a bandeja na mesa e afastando-se após insistir na sua alimentação, enquanto ele 
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apenas a observava. 

Para Atkinson e Murray (1989, p.61), ouvir é apenas parte do processo sensorial 

de ondas sonoras que atingem os ouvidos e são transmitidas ao cérebro. O ato da escuta 

representa a união do significado e da interpretação à percepção do som.. Ao escutar o 

cliente de forma consciente, observando as suas necessidades básicas e tentando buscar 

significado nas questões abordadas, o enfermeiro está realizando uma “escuta ativa”.  

Este é o primeiro passo para estabelecer uma comunicação terapêutica com ele. Através 

da comunicação, o enfermeiro interage com o cliente, aliviando-o do estresse e ensinan-

do-o  a identificar as necessidades de assistência à saúde. 

 Ao escutar o cliente Fernando falar sobre a Bíblia, a enfermeira Mônica mostrou-

se disponível e acessível apenas escutando-o e olhando-o, atenta às suas palavras e ges-

tos. Diante desta situação, o cliente sentiu-se à vontade para sorrir e desabafar sobre a 

espera da marcação da data da cirurgia. A enfermeira Mônica e o cliente Fernando esta-

vam, neste momento, em interação já que se estabelecera uma relação de interdependên-

cia entre ambos, um se colocando no lugar do outro, tentando perceber o que o outro 

estava pensando.  

 Tighe (1996, p. 27) define o escutar como “[...] descobrir o significado compre-

endido no som [...]”. Ela completa que, para escutar, devemos “[...] não pensar na pró-

xima coisa que se vai dizer [...]”. Para tal, são necessárias algumas condições básicas 

como conforto, espaço, tempo, privacidade, silêncio, entre outras, que devem se conside-

radas tanto para o orador, quanto para quem escuta; neste estudo, enfermeiros e clientes, 

respectivamente.  

 O cotidiano do cuidar em cirurgia cardíaca mostra que é preciso atentar para a 

diferença entre simplesmente ouvir o cliente e escutá-lo. Ao ouví-lo, o enfermeiro não 

cuida, apenas capta o som emitido pelo mesmo. No entanto, ao estar atento a ele, escu-
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tando o que tem a dizer, está interagindo de forma terapêutica, pois, através desta escuta, 

será capaz de entendê-lo e detectar suas necessidades humanas básicas afetadas, para 

poder suprí-las e cuidar dele.  

 Em outro momento, o mesmo cliente é abordado por uma profissional da equipe 

de enfermagem que se comunica verbalmente com ele, embora em nenhum momento o 

escute; apenas o ouve e questiona a sua aceitação à dieta. Esta profissional fala com o 

cliente sem parar, sem dar-lhe a oportunidade de resposta ou explicação sobre  o assunto. 

Diante desta atitude, o cliente permanece em silêncio. 

 Para Atkinson e Murray (op.cit.), quando o enfermeiro faz várias perguntas em 

seqüência, sem aguardar as respostas, a comunicação acontece de forma unilateral; logo, 

não haverá interação porque ele está superpondo uma indagação à outra. O cliente fica 

confuso, sem saber a qual pergunta responder primeiro e, freqüentemente, não as res-

ponde, ou o faz parcialmente. 

 Para ocorrer a interação é preciso que enfermeiros e clientes estejam atentos às 

reações uns dos outros, em especial no que se refere à forma de agir, de pensar e às ex-

pectativas de cada um; os enfermeiros devem estar atentos, principalmente, às necessi-

dades humanas básicas afetadas do cliente. Não adianta apenas perguntar, se não puder-

mos ouvir as respostas, isto porque este tipo de conduta pode tornar o cuidar / cuidado 

de enfermagem mecânico e sem fundamento, pois, ao perguntar podemos estar intera-

gindo ou apenas utilizando as palavras, sem objetivo algum. 

 Para interagir, o cliente conversa, explica, descreve, fala e sorri; a enfermeira, ao 

interagir com o cliente, escuta, conversa, aproxima-se, oferece, afasta-se e observa.  

 Vejamos o encontro entre um membro da equipe de enfermagem e o cliente, des-

crito a seguir: 
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[...] A auxiliar de enfermagem se aproxima e pergunta:” Seu Fernan-
do, comeu tudo?” Ele olha para ela, mas não responde. Ela retira então a 
bandeja e diz:” Vou arrumar o senhor na cama “. Pega o controle, abaixa 
a cabeceira do leito e diz:” Seu Fernando, agora sobe. Isso.” E abaixa 
novamente a cabeceira. Ele fecha os olhos [...]. (DC) 

 

Pouco tempo depois: 
 

[...] a residente de enfermagem Mônica que estava sempre olhando 
para os boxs de longe se aproxima do cliente Fernando e da cliente 
Sandra, que está no box ao lado, e fala: ”Já vou embora senhora San-
dra. Até amanhã senhor Fernando.” E acena com as mãos para eles. 
Tanto a cliente Sandra, como o cliente Fernando acenam para ela. De-
pois a cliente Sandra vira de lado e fecha os olhos e o cliente Fernando 
fecha os olhos. [...] (DC) 

 
A auxiliar de enfermagem Bianca aproxima-se do cliente Fernando, perguntando-

lhe sobre a aceitação da dieta. Em resposta, ele envia mensagens através de olhares e faz 

o que ela solicita, fechando os olhos ao final. Neste momento, a enfermeira Mônica a-

proxima-se do leito e acena para ele, chamando-o pelo nome. Ele abre os olhos, acena 

para ela e fecha os olhos novamente. 

 De acordo com Cianciarullo (2000, p.64), a comunicação não-verbal tem grande 

influência no processo de comunicação, pois esta pode suplementar uma informação 

verbal, contradizer, enfatizar, substituir, oferecer indícios sobre emoções ou mesmo con-

trolar ou regular um relacionamento. 

 A auxiliar de enfermagem Bianca, ao aproximar-se do cliente Fernando para  

retirar a bandeja, emitiu uma mensagem verbal ao cliente que apenas a olhou, respon-

dendo suas perguntas e solicitações através de gestos. Algumas vezes, estes gestos ti-

nham o significado de uma afirmação já que o cliente, apesar de permanecer em silêncio, 

fazia o que lhe era solicitado; em outros momentos, parecia manifestar indiferença ou 

negação, pois não só não respondia, como fechava os olhos. No entanto, a auxiliar de 

enfermagem ficou satisfeita com as respostas obtidas através da comunicação. 

 No cotidiano, os padrões de respostas fisiológicas e emocionais de um cliente 



 46

fornecem dados para adequação dos cuidados a serem dispensados ao mesmo; isto por-

que são os pequenos detalhes que vão diferenciar o cuidado de enfermagem. Se não esti-

vermos atentos à comunicação do cliente, poderemos interpretar incorretamente os pa-

drões de respostas. 

  Silva e Silva (1995, p.180) explicam que o rosto é rico em capacidade de comu-

nicação dos estados emocionais, sendo o responsável pela abertura ou fechamento dos 

canais de comunicação, complementação dos sinais não-verbais e substituição das men-

sagens verbais. 

 A enfermeira Mônica, ao se despedir, consegue despertar interesse nos clientes, 

pois aqueles que estavam de olhos fechados, ao serem chamados pelo nome, abrem-nos 

e acenam para ela, em resposta à mensagem emitida com respeito e individualidade.  

 A enfermeira acena, aproxima-se, pergunta, arruma, pega, aceita, retira, abaixa, 

solicita, observa, despede-se; o cliente abre os olhos, olha, acena, responde e fecha os 

olhos. 

 Destaca-se durante o pré-operatório, o encontro entre enfermeiros e o cliente 

Wilson: 

 
[...] O cliente Wilson saiu da enfermaria semi-intensiva e veio cami-

nhando até o posto de enfermagem, mas parou em frente ao banheiro e 
entrou no corredor à direita para ir para o banheiro. As enfermeiras Da-
niela e Michele olharam para ele. Ele entrou no banheiro e logo depois 
saiu falando:” Papel, não tem papel higiênico “. A enfermeira Daniela sai, 
pega um rolo de papel higiênico e entrega nas mãos dele. E fala:” Aqui 
Seu Wilson “. Ele entra novamente no banheiro. A enfermeira Michele 
pergunta: “Ele entrou em qual banheiro? Vê aí!” A enfermeira Daniela vai 
até o banheiro e diz: “O senhor tem que usar o outro, lembra?” Aponta 
para o banheiro que ele tem que usar e sai. O cliente vai para o outro 
banheiro. Este cliente está em isolamento de contato, por isso usa o se-
gundo banheiro. [...] (DC) 
 
 

O cliente Wilson aproximou-se do posto de enfermagem, observado pelas enfer-

meiras Daniela e Michele e, ao encontrá-las, comunicou-se através de palavras e gestos 

que serviram como ferramentas para as orientações que foram realizadas. 
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Matheus et al. (2000, p.5-23) explicam que a observação é parte importante para 

que nos tornemos conscientes do nosso cotidiano, da realidade em que estamos inseri-

dos, do mundo em que vivemos. É o primeiro passo para a execução de todos os cuida-

dos  de enfermagem. Através dela o enfermeiro terá capacidade de melhor atuar, poste-

riormente. Portanto, o cuidado de enfermagem está diretamente relacionado ao ato de 

observar. 

Ao observar o cliente Wilson, as enfermeiras Daniele e Michele estavam pres-

tando um cuidado de enfermagem, pois através da observação estavam percebendo como 

ele estava reagindo em seu quadro clínico, como um todo. Utilizavam, neste momento, 

todos os órgãos dos sentidos, realizando uma correlação de conhecimento, com o objeti-

vo de coletar dados desse cliente. 

Diante da solicitação de um rolo de papel higiênico, feita pelo cliente através da 

comunicação verbal e não-verbal, a enfermeira Daniela estendeu-lhe a mão com um rolo 

de papel. Ele o segurou e caminhou em direção ao banheiro. Ao entregar prontamente o 

papel higiênico ao cliente, a enfermeira não fez apenas um gesto mecânico, mas, apro-

veitou o momento do contato para demonstrar-lhe que estava disponível e atenta aos 

seus atos e necessidades. Assim, a interação ocorreu como parte de um cuidar / cuidado 

em enfermagem. 

O senhor Wilson tinha uma infecção hospitalar e, por este motivo, estava em iso-

lamento de contato. As enfermeiras, ao perceberem que ele estava entrando no banheiro 

que não era específico para o seu uso, enquanto transmissor de um microorganismo cau-

sador de infecção hospitalar, imediatamente argumentaram e impediram a sua entrada 

naquele recinto, o que poderia ocasionar a contaminação posterior dos outros clientes 

internados na enfermaria que o utilizassem. 

Os enfermeiros também cuidam, em seu cotidiano, através da observação e da 
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comunicação. Estes dois instrumentos foram essenciais para a execução dos cuidados de 

enfermagem junto a este cliente em especial, e aos outros, indiretamente. A interação 

entre estes profissionais e o cliente foi parte importante neste processo. 

A enfermeira olha, afasta-se, pega, estende as mãos, fala e aponta; o cliente parti-

cipa desta interação ao caminhar, entrar à  direita, retornar, falar, ir em direção ao ba-

nheiro e usar. 

 Destaca-se outro momento, agora com o cliente Antônio em pós-operatório ime-

diato de revascularização do miocárdio. 

 
[...] O cliente Antônio flexiona os membros inferiores (MMII) e a en-

fermeira Ana comenta: “Ele está se mexendo, então está acordado” . Ela 
então se aproxima de sua cabeça, coloca sua mão em seu ombro direito 
e fala: “Seu Antônio a cirurgia já acabou e está tudo bem, é preciso que 
o senhor fique calmo. O senhor já está no Centro de Terapia Intensiva 
(CTI)“’. Ele então pára de se movimentar. A enfermeira então senta em 
um banco que fica em frente ao cliente e começa a fazer anotações. 
Uma outra enfermeira chega e vem falar com ela. [...] (DC) 

 

O cliente emite uma mensagem para a enfermeira Ana através da flexão dos 

membros inferiores. Esta interpreta a mensagem como um sinal de que ele está acordan-

do. Então, aproxima-se dele tocando-o com as mãos e explicando que o procedimento 

cirúrgico havia terminado; em seguida, orienta-o sobre a sua localização espaço-

temporal. O cliente pára de se movimentar. A enfermeira Ana afasta-se, mas continua a 

observá-lo de longe. 

Goodman e Gilman (1991, p.246) definem a anestesia geral como a ausência to-

tal de percepção das sensações. Como adjuvante na anestesia cirúrgica para obter rela-

xamento do músculo esquelético, associam-se aos anestésicos os agentes bloqueadores 

neuromusculares com o objetivo de obter um relaxamento muscular. Assim, o cliente 

anestesiado, além de perder a sensibilidade, perde também a capacidade de se movimen-

tar. 



 49

Smeltzer e Bare (1992, p.363) explicam que a anestesia geral é atingida através 

da administração contínua de vapor ou gás. Durante este período, o cliente permanece 

inconsciente, sem apresentar movimentos sobre a mesa cirúrgica ou o leito hospitalar. 

As pupilas são mióticas, mas mantêm o reflexo quando expostas à luz. A respiração é 

regular, o pulso tem freqüência e volume normais, a pele mostra-se rosada. Este estágio 

pode permanecer por horas, dependendo da profundidade da anestesia desejada. 

Ao se movimentar no leito, o cliente Antônio demonstrou que o efeito do anesté-

sico geral administrado durante o período de trans-operatório estava diminuindo e que 

ele estava recuperando a consciência. Ao observar a sua movimentação corporal, a en-

fermeira Ana aproximou-se do cliente. Atentamos para o fato de que o cliente estava em 

um ambiente estranho e que, por ter estado dormindo durante um determinado período 

que teve início no centro cirúrgico, perdeu a noção do tempo e do espaço.  

O ambiente do CTI apresenta características próprias relacionadas à temperatura 

ambiental que, em geral, é muito fria; tem também os ruídos de aparelhos e equipamen-

tos, as conversas distantes e, além disto, o cliente em pós-operatório imediato de cirurgia 

cardíaca não consegue movimentar-se no leito devido às aparelhagens e ao efeito da a-

nestesia que, apesar de estar diminuindo, ainda não foi eliminada totalmente. 

Ao acordar, este cliente precisa compreender onde está e o porquê de sua presen-

ça ali. Estas orientações, como cuidados de enfermagem, podem evitar um quadro de 

agitação psicomotora que ocasionaria alterações hemodinâmicas como aumento da pres-

são arterial e da freqüência cardíaca, prejudicando a evolução clínica no pós-operatório, 

considerando que a cirurgia feita foi de revascularização do miocárdio e, assim, poderia 

danificar as anastomoses realizadas nas suas artérias coronárias. 
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Foto 4.2.  A enfermeira interage através do toque e do olhar. 

 
Ao aproximar-se do cliente Antônio e tocá-lo com as mãos, a enfermeira Ana já 

estava realizando um cuidado através do toque, visando a demonstrar-lhe que alguém ao 

seu lado o estava observando e havia percebido o sinal que ele emitira1. Para expressar 

esta mensagem, ela utilizou a comunicação não-verbal, orientando-o sobre a sua locali-

zação espaço-temporal e, neste momento, utilizou a comunicação verbal para transmitir 

a mensagem. Portanto, podemos perceber que neste processo de comunicação, emissor e 

receptor da mensagem são interdependentes, o que caracteriza a  interação entre a en-

fermeira e o cliente como uma forma de cuidar.  

Após a interação, o cliente Antônio parou de se movimentar. Ocorreu, neste mo-

mento, um relaxamento da musculatura esquelética de MMII, antes contraída. A enfer-

meira, então, afastou-se do leito mas continuou a observá-lo, sentada de frente para ele. 

 
_________________ 
1 Flexão de membros inferiores (MMII). 
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Matheus et al. (2000, p.6) entendem que a observação em enfermagem compre-

ende mais do que um simples olhar, “[...] implica na percepção de estímulos internos e 

externos captados através dos órgãos dos sentidos [...]”. 

No cotidiano do cuidar em enfermagem a observação é fundamental, pois o cli-

ente em pós-operatório de cirurgia cardíaca está sujeito a apresentar uma complicação 

que pode ser fatal. Por isto, a enfermeira Ana ao observar o cliente Antônio não estava 

apenas olhando para ele. Na realidade, estava utilizando todos os órgãos dos sentidos 

para observar o cliente e apreender qualquer anormalidade clínica que necessitasse de 

interferência imediata. Seu olhar buscava detalhes que pudessem auxiliá-la no cuidar 

deste cliente, dados que servissem de base para a detecção precoce de problemas de en-

fermagem, através de um diagnóstico de enfermagem, para planejar e executar uma 

prescrição de cuidados. O enfermeiro, ao utilizar a observação como instrumento básico 

para o cuidar, está olhando além do cliente; na realidade, está olhando o ser humano co-

mo um todo.  

A propósito, podemos destacar outro momento em que a enfermeira Ana, para 

realizar o cuidado, utiliza a observação: 

 
[...] A enfermeira Ana levanta e se aproxima do leito e pega o prontuá-

rio. Começa verificando o valor da diurese, vê as medicações que estão 
fluindo e então vai ordenhar os drenos. Ao começar o cliente abre os o-
lhos, levanta os braços e balança os pés. Ela pára, se aproxima da sua 
cabeça e fala:” Seu Antônio eu preciso dar uma puxadinha neste tubo 
que está na sua barriga e isso dói um pouquinho, mas tente não se me-
xer. Abaixe as mãos e não morda o tubo orotraqueal (TOT) porque ele é 
necessário para o senhor respirar“. A pressão arterial média (PAM) au-
menta para 14 mmHg e ela pede mais uma vez: “Calma Seu Antônio...”. 
Ele então estende os músculos dos membros superiores e inferiores. A 
PAM se normaliza (12 e 13 mmHg) e quando ela termina de ordenhar fa-
la: “Já acabou”. A enfermeira Ana começa a mexer no cateter de punção 
venosa profunda, que está na veia jugular direita. O cliente A movimenta 
os membros superiores (MMSS). Ela termina e senta em um banco que 
fica em frente ao cliente. Então volta a registrar. [...]. (DC) 
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Diante de um estímulo doloroso, realizado pela enfermeira Ana através da orde-

nha dos drenos, o cliente apresentou um quadro de agitação psicomotora, com conse-

qüente elevação da pressão arterial, que só foi controlado após a explicação desta enfer-

meira sobre o cuidado que estava sendo prestado quando, então, a pressão arterial voltou 

ao valor inicial. 

De acordo com Atkinson e Murray (1989, p.479), a resposta à dor inclui manifes-

tações fisiológicas e comportamentais. As primeiras compreendem uma ação reflexa 

voluntária e uma resposta involuntária e autônoma. A ação voluntária envolve um refle-

xo de retração em que se deflagra uma ação localizada dos músculos, destinada a fazer 

com que a parte do corpo se retraia ao estímulo doloroso. A resposta autônoma, ou vis-

ceral, envolve os órgãos e as glândulas internas, preparando o organismo para a fuga, 

aumentando o estado de alerta do corpo em relação à dor. As respostas autônomas en-

volvem dilatação das pupilas, tensão dos músculos, perspiração e aumento da pressão 

sangüínea, do pulso e da respiração. 

Um dos cuidados necessários no cotidiano do pós-operatório de cirurgia cardíaca 

é o registro horário dos dados hemodinâmicos e das drenagens sangüínea e urinária. An-

tes de registrar o valor da drenagem sangüínea, a enfermeira Ana realizou a ordenha dos 

drenos. Este procedimento visa a causar uma pressão negativa no mediastino, facilitando 

o fluxo do sangue para o interior do frasco de drenagem. Diante desse estímulo doloroso, 

o cliente movimentou os membros superiores e inferiores, abriu os olhos e mordeu o 

tubo orotraqueal. Estas reações caracterizam uma resposta fisiológica voluntária ou in-

voluntária à dor. A enfermeira Ana pediu, através de palavras, gestos e toques, a  colabo-

ração do cliente cuja pressão arterial média (PAM) continuava elevada: 14mmHg. O 

cliente atendeu a solicitação e parou de se movimentar, facilitando a conclusão do pro-

cedimento de ordenha. Então, a pressão arterial voltou ao valor inicial.  
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Este dado mostra que o estímulo doloroso pode desencadear diversas respostas 

no corpo humano. No entanto, a presença do enfermeiro ao lado do cliente, explicando o 

procedimento, enfatizando sua importância e a necessidade da colaboração para a conti-

nuidade do cuidado, facilita execução desse cuidado e proporciona uma resposta melhor,  

que passa a interferir menos no estado hemodinâmico do cliente. 

Smeltzer e Bare (1992, p.628) explicam que a dor produz tensão e estimula o sis-

tema nervoso central a liberar adrenalina, provocando constrição arteriolar, que pode 

ocasionar elevação da pós-carga e do débito cardíaco. As autoras orientam que a melhor 

conduta é a administração de narcóticos, como a morfina, que aliviam a ansiedade, a dor 

e induzem o sono. 

No entanto, durante o pós-operatório imediato, o cliente está ainda sonolento pe-

lo efeito da anestesia, e a administração de narcóticos impede a avaliação da eliminação 

do anestésico utilizado para a realização da cirurgia e, consequentemente, a avaliação do 

nível de consciência, além de retardar a extubação que demanda que ele esteja acordado. 

Sendo assim, mantê-lo calmo e tranqüilo sem precisar para isto administrar narcóticos 

seria o ideal para uma recuperação mais rápida, evitando-se a interação medicamentosa e 

a potencialização. 

A interação de enfermagem acontece, como terapia, exatamente neste momento. 

O enfermeiro interage com o cliente com um objetivo terapêutico, ou seja, ele utiliza 

palavras, gestos, olhares e toques como ferramentas desta interação, assim como também 

utiliza seringas, agulhas e as mãos, como ferramentas para administrar as medicações. 

A enfermeira verifica, ordenha, puxa, mexe, senta, escreve, checa, fala, pede, 

percebe, toca, interrompe; o cliente abre os olhos, levanta os braços, balança os pés, 

morde o tubo, tem elevação de pressão arterial, pára de se mexer e a pressão volta ao 

normal. São os efeitos de um cuidado de enfermagem. 
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Foto 4.3. A interação ocorre através do olhar e de palavras. 

 

Apesar de os enfermeiros e clientes se comunicarem no cotidiano do cuidar / cui-

dado de enfermagem em cirurgia cardíaca, nem sempre estão atentos uns aos outros  

numa relação de interdependência. Em alguns momentos, o processo de comunicação 

tem início, mas não se conclui. Considerando tal fato, destaca-se a cliente Daniela, que 

estava em pós-operatório imediato de revascularização do miocárdio: 

 
 [...] A enfermeira Carla se aproxima da cliente Daniela e arruma o 

lençol que a cobre, dizendo:” Ela está limpinha” E sai . A cliente flexiona 
os MMII, mas logo depois os estende. [...].  (DC) 
 

A enfermeira Carla aproxima-se da cliente e faz um comentário. A cliente res-

ponde a  mensagem flexionando os MMII. A enfermeira sai e a cliente pára de se mexer. 

Para Araújo (2000), os enfermeiros devem estar atentos à necessidade de se ob-

servar os indícios não-verbais como um meio de receber mensagens, seja através de 



 55

expressões faciais, posturas ou gestos que podem ilustrar as palavras e tornar o toque 

profissional mais humano no momento cirúrgico, respeitando o espaço íntimo e pessoal 

do cliente durante esse período. A autora explica que deve ser prestada especial atenção 

às manifestações não-verbais daqueles que necessitem de respirador artificial após a ci-

rurgia ou em uso de tubo orotraqueal e que, apesar disso, mantêm íntegra a consciência. 

A enfermeira Carla, ao se aproximar da cliente Daniela e tocá-la com as mãos fa-

zendo um comentário sobre a sua higiene, emitiu mensagens através da comunicação 

verbal e não-verbal. A cliente Daniela, apesar de estar com os olhos fechados, percebeu 

a presença da enfermeira ao seu lado e flexionou os membros inferiores, porém, a en-

fermeira não levou em consideração as manifestações não-verbais da cliente e deixou de 

interpretar a mensagem emitida pela mesma. 

Ao tocar a cliente e pronunciar algumas palavras sobre a sua higiene, a enfermei-

ra Carla iniciou um processo de comunicação. A cliente percebeu o toque e as palavras 

como uma interação, e flexionou os membros inferiores como uma reação à mensagem 

emitida. Mas a comunicação foi interrompida, pois a enfermeira não mais estava perto 

da cliente. Ao emitir a mensagem, a enfermeira não levou em consideração a resposta da 

cliente, nem percebeu sua reação como possível mensagem de interação, visto que tinha 

como preocupação maior, naquele momento, o estado de higiene da mesma. 

A enfermeira aproxima-se, toca, fala e a cliente movimenta os membros inferio-

res, dado importante para uma intervenção de enfermagem através dos cuidados.  

 Em outro momento, com o cliente Hélio, durante o pós-operatório de revascula-

rização do miocárdio, a interação entre enfermeiros e cliente é evidenciada quando: 

 
 [...] Duas residentes de enfermagem se aproximam do leito. A enfer-

meira Tânia se aproxima delas e fala: “O paciente é pós-operatório de 
revascularização do miocárdio, hipertenso, já aumentamos  o tridil para 
18 ml/h, mas a PA continua alta”. A res. de enf. Marcela interrompe e 
pergunta: “Ele está acordado?”   A enfermeira Tânia responde: “Ele está,  
quer ver ? Seu Hélio, Seu Hélio!”  O cliente abre os olhos. A enfermeira 
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continua: “Fique tranqüilo está tudo bem”. A residente de enfermagem 
Marcela passa para o outro lado do leito e chama: “Seu Hélio, Seu Hélio, 
O senhor está com dor?”. Ele vira os olhos na direção dela. Ela repete: “ 
O senhor está com dor?”. E segura em sua mão direita. Ela olha para a 
enfermeira Tânia e esta fala: “Não , ele não está com dor, se estivesse já 
tinha apertado a sua mão”. A residente de enfermagem Marcela fala: 
“Mas ele está com lágrima nos olhos, se ele chorar eu também vou cho-
rar”, fala rindo. A enfermeira Tânia explica que ele está assim desde que 
chegou. A outra residente de enfermagem está do outro lado do leito per-
to da cabeceira, só observando. [...]  (DC) 

 

 
Ao perceber que outras enfermeiras aproximavam-se, a enfermeira Tânia infor-

ma-lhes verbalmente acerca do estado geral do cliente. Enquanto fala, as outras obser-

vam o cliente de longe.  

Atkinson e Murray (1991, p.78-96) explicam que  a comunicação entre os mem-

bros da equipe de enfermagem inclui mensagens verbais e escritas. Estas devem ser con-

cisas e descritivas e, quando feitas de forma correta, irão contribuir para a qualidade da 

assistência prestada ao cliente. 

A comunicação entre os profissionais de enfermagem facilita o cuidar, pois estes 

têm muitas atribuições técnicas e burocráticas que os obrigam a se distanciarem durante 

alguns momentos do leito do cliente. Este, por estar em pós-operatório imediato de ci-

rurgia cardíaca, exige muita atenção por parte de toda a equipe. Sendo assim, a troca de 

informações entre os profissionais torna-se essencial para que todos saibam do estado do 

cliente e tenham condições  de proporcionar continuidade a esse cuidar. 

Ao ouvir o seu nome sendo chamado, o cliente Hélio abriu os olhos, mantendo-

os abertos, observando o que estava à sua volta. As enfermeiras tentaram, então, se co-

municar com ele. Como ele estava entubado, não conseguiu responder verbalmente, mas 

manteve os olhos abertos.  

Segundo Ackerman (1992, p.273), nossos olhos possuem mecanismos capazes de 

captar a luz, colher uma imagem, focalizá-la com exatidão, localizá-la no espaço e segui-
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la. São os grandes monopolizadores dos nossos sentidos, responsáveis pela localização 

de sessenta por cento dos receptores dos sentidos do corpo humano. Assim, a visão nos 

ajuda a julgar e a entender a linguagem baseada nas imagens. Apesar de tudo isso, a au-

tora explica que a visão não acontece nos olhos, e sim no cérebro, pois somos capazes de 

obter imagens mesmo de olhos fechados, como nos sonhos, por exemplo. 

Uma das enfermeiras pega a mão do cliente Hélio e pergunta-lhe, carinhosamen-

te, se está com dor. Ele olha para ela, mantém os olhos abertos, e ela percebe lágrimas 

em seus olhos. 

Nossa pele é o que fica entre nós e o mundo. Ela nos aprisiona, mas também nos 

fornece a forma individual, protege-nos contra os invasores, resfria-nos ou aquece-nos 

quando necessário, produz a vitamina D de que necessitamos, contém os fluídos de nos-

so corpo. Tem, ainda, a capacidade de se renovar. De alguma forma, a linguagem repou-

sa sobre metáforas relacionadas ao tato. Chamamos nossas emoções de sentimentos e 

ficamos mais satisfeitos quando alguém nos toca (Op. Cit). 

O toque caracteriza uma forma de cuidar humanizada; quando tocamos, temos a 

intenção de gerar emoção, como explica Silva (1991, p.312):  

 
[...] O termo operacional é ‘sentir’, e, embora o tato não seja em si uma 
emoção, seus elementos sensoriais  induzem alterações neuronais, 
glandulares, musculares e mentais que, combinadas, denominamos 
emoção. [...]  

 
 
As lágrimas nos olhos do cliente Hélio ao olhar para a enfermeira são interpreta-

das como um meio de interação, indicando um pedido para ter alguém ao seu lado em 

um momento tão difícil. A enfermeira, ao se preocupar com o cliente, dar-lhe a mão e 

chamá-lo pelo nome, demonstrou interesse por ele como ser humano, colocando-se em 

seu lugar; usou de emoção e sentimento para cuidar dele. Aí está a essência do cuidar em 
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enfermagem. A interação aparece como principal instrumento para o cuidar, sendo que a 

enfermeira utiliza o seu próprio corpo como ferramenta para tal. 

A enfermeira aproxima-se, chama, repete, segura, explica, verifica, tranqüiliza, 

pede, fala, toca, explica; o cliente abre e vira os olhos, olha, lacrimeja e se acalma. 

 

 
Foto 4.4. A enfermeira interage através da aproximação corporal, do toque e das palavras. 

 
Destaca-se a interação de forma terapêutica no trecho a seguir: 

 
 [...] A enfermeira Tânia se aproxima do leito, colhe sangue arterial e 

entrega a seringa para a estagiária, que sai com a seringa na mão. Co-
meça a ordenhar o dreno. Fc= 130 bpm. O cliente Hélio abre os olhos. A 
enfermeira olha para ele e fala: “Fique tranquilo seu Hélio, está tudo 
bem, fique tranquilo.” Ele fecha os olhos. Ela lava o circuito de PAM. 
PAM= 10mmHg. Fc= 112bpm [...]. (DC) 
  
 

A enfermeira Tânia aproxima-se do cliente e provoca um estímulo doloroso, o 

que faz com que ele  abra os olhos e apresente taquicardia. A enfermeira, ao perceber 

estas alterações, pede-lhe calma, em voz alta e pausadamente. Ele atende ao seu pedido 

fechando os olhos.  Sua freqüência cardíaca diminui. 
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Smeltzer e Bare (1992, p.211-213) explicam que a dor aguda pode ter como res-

posta: elevação da pressão arterial, das freqüências cardíaca e respiratória e da tensão 
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muscular, pupilas dilatadas e sudorese, dentre outras manifestações. 

Para Ackerman (1991, p.215), dependemos de sons para interpretar, comunicar e 

expressar o mundo em torno de nós. A autora explica que o som é o avanço ondular e o 

recuo de uma onda de moléculas de ar, desencadeados pelo movimento de qualquer ob-

jeto, grande ou pequeno, e que se expandem em todas as direções. As ondas de som ro-

lam como vagas até nossos ouvidos, fazendo vibrar o tímpano; por sua vez, essa vibra-

ção move três ossos denominados: martelo, bigorna e estribo, que pressionam o fluido 

do ouvido interno contra as membranas, agitando os pêlos que atingem as células nervo-

sas das cercanias que, por sua vez, telegrafam a mensagem ao cérebro. Então, ouvimos. 

E foi através da emissão de sons que a enfermeira Tânia interagiu com o cliente 

Wilson. Ao perceber que o estímulo doloroso da ordenha dos drenos havia desencadeado 

alterações na freqüência cardíaca, elevando-a, interrompeu o procedimento da ordenha e, 

olhando para o cliente, falando em tom alto, de forma clara e pausada, pediu-lhe calma. 

Este fechou os olhos em resposta ao que havia sido solicitado. Alguns minutos depois, a 

freqüência cardíaca começou a diminuir. 

Ao emitir as palavras em tom elevado, de forma clara e pausada, olhando direta-

mente para o cliente, a enfermeira Tânia não tinha a intenção de ‘conversar’ com ele 

nem de ser simpática, mas sim, de usar esse som de forma terapêutica, ou seja, utilizan-

do a interação como uma forma de cuidar terapêutica. 

 A interação ocorre quando a enfermeira colhe, lava, sai, afasta-se, fala, aproxima-

se, provoca; e o cliente abre e fecha os olhos, balança a cabeça. Em outro momento: 

 
[...] A enfermeira Tânia aproxima-se do leito e, neste momento, o cli-

ente Wilson abre os olhos e vira a cabeça de um lado para o outro. Ela 
fala:“Fica calmo querido”. Ele fecha os olhos e pára de balançar a cabe-
ça. Então, a enfermeira fecha o equipo do soro fisiológico que está aca-
bando e caminha em direção ao posto de enfermagem. Logo depois re-
torna com outro soro fisiológico nas mãos e instala no cliente. Ao termi-
nar, liga a bomba infusora do tridil. PAM=12mmHg Fc=102bpm. A en-
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fermeira sai caminhando em direção ao posto de enfermagem e o clien-
te, neste momento, abre novamente os olhos e vira a cabeça de um lado 
para o outro. Então fecha os olhos e para de mexer a cabeça. PAM= 
12,5 mmHg e FC=108bpm. [...]  (DC) 

 

Ao perceber a presença da enfermeira Tânia, o cliente abriu os olhos e balançou a 

cabeça. Ela havia se aproximado para fechar o equipo de soro e, ao perceber a reação do 

cliente de abrir os olhos, virou-se para ele e pediu-lhe calma, de forma carinhosa. Enten-

do que a enfermeira Tânia, ao pedir calma, expressou conteúdo de entendimento das 

ações dele, colocando-se em seu lugar e percebendo o que ele sentia naquele momento, 

através do seu olhar, já que as alterações de pressão arterial e freqüência cardíaca eram 

pouco  significativas, podendo estar relacionadas à sua movimentação. 

 
[...] O cuidar é muito mais abrangente [...] na medida em que, através 
do cuidado de enfermagem, percepcionamos dois universos humanos, 
dois mundos sócio-culturais em interação, portadoras desses universos, 
que comunicam conteúdos, que agem e interagem [...]. (LALANDA, 
1995, p.28) 

 

O que vai diferenciar um cuidar técnico, baseado apenas na habilidade e destreza 

manual, de um cuidado humano, é a capacidade de o enfermeiro utilizar o coração, ou 

seja, sua emoção, e entender o cliente como um ser humano único, que está em uma uni-

dade hospitalar dependendo de outras pessoas para se recuperar. Entendê-lo como al-

guém que está passando por um momento de impotência, ansiedade, medo da morte, da 

anestesia, dos profissionais que estão envolvidos com o cuidar, enfim, de tudo o que lhe 

é desconhecido. 

O cotidiano do cuidar/cuidado em enfermagem é construído nestes momentos,  

baseado na interação entre enfermeiros e clientes. É importante que o profissional perce-

ba o cliente dentro do seu meio físico-mental-sócio-espiritual, para compreendê-lo como 

um todo, de forma holística.  

A enfermeira interage ao aproximar-se, fechar o equipo, caminhar, retornar, ins-
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talar, ligar, sair. E o cliente, ao abrir os olhos, virar a cabeça de um lado para o outro, 

fechar os olhos, parar de balançar a cabeça.  

Em outro momento: 

 
[...] O soro fisiológico que estava sendo infundido no cliente Wilson 

acaba e a enfermeira Tânia se aproxima e fecha o equipo. O cliente fle-
xiona os membros superiores, vira a cabeça de um lado para outro e de-
pois fica parado. Ela se afasta e caminha na direção do posto de enfer-
magem. A bomba infusora alarma. A enfermeira Tânia retorna com outro 
soro na mão, adapta ao equipo, mexe na bomba infusora, olha para o 
acesso venoso profundo (punção venosa em jugular direita), mexe no 
cateter e a bomba infusora pára de alarmar. PAM=10mmHg Fc=99bpm. 
O médico se aproxima e a enfermeira Tânia fala para ele: “Olha só, Dr. 
Paulo, a pressão dele”. Ele diz: “Desliga o tridil”. Ela desliga a bomba in-
fusora. O médico se afasta do leito. A enfermeira vai para o posto de en-
fermagem e de lá observa o cliente e faz anotações no prontuário. [...]  
(DC) 

 

A enfermeira aproxima-se do leito e mexe no equipo de soro. O cliente flexiona 

os membros superiores e vira a cabeça de um lado para o outro, sem que ela perceba. 

Hayashi (op. cit.) comenta que se observa, na prática, um distanciamento entre os 

profissionais de CTI e o cliente. Esta autora afirma que, neste setor, a comunicação é 

inconsistente e o cuidado, impessoal; há maior valorização dos aspectos científicos e da 

fisiopatologia, sendo relegados a segundo plano o envolvimento, o calor humano e a 

humanização do atendimento. 

Preocupada com a pressão arterial do cliente, que estava diminuindo, a enfermei-

ra Tânia não olhou diretamente para ele, portanto, não percebeu a sua movimentação. O 

cotidiano do cuidar em enfermagem em cirurgia cardíaca envolve uma variedade de fa-

tores que devem ser verificados, como a monitoração hemodinâmica, as drenagens san-

güínea e urinária, as medicações que estão sendo infundidas, entre outras responsabili-

dades técnicas. Esta complexidade dificulta a interação entre enfermeiros e clientes, pois 

estes se vêem diante de uma sobrecarga de cuidados e responsabilidades. Os aparelhos 

auxiliam esta monitoração mas, ao mesmo tempo, distanciam o enfermeiro do cliente. 



 63

 
[...] A enfermeira Tânia se aproxima do cliente Wilson segura sua mão 

esquerda e introduz uma agulha no dedo dele retirando-a imediatamen-
te. O cliente flexiona o membro superior esquerdo (MSE). Ela diz para 
ele: “Só um pouquinho, já acabou”. Ele estende novamente o MSE. A 
enfermeira encosta o dedo do cliente em uma fita que está inserida no 
aparelho de verificação de glicemia capilar. [...].  (DC) 

 

Para realizar o exame de glicemia capilar, a enfermeira Tânia segurou a mão do 

cliente e perfurou o seu dedo com uma agulha a fim de coletar uma gota de sangue. As-

sim, utilizou o toque para realizar um cuidado técnico que causava dor. O cliente reagiu 

com um reflexo natural de retirar a mão, órgão no qual foi realizado o estímulo álgico. A 

enfermeira, ao perceber sua reação, explicou o procedimento ao cliente; este, após ouvi-

la, estendeu o braço para que o exame fosse realizado. 

Silva et al. (1991, p.6) explicam que através do toque comunicamo-nos uns com 

os outros. O toque pode transmitir sentimentos e enviar mensagens positivas e negativas, 

dependendo do contexto em que for utilizado. 

Ao tocar o cliente, o enfermeiro deve ter a noção de que está transmitindo uma 

mensagem, de que está se comunicando através do toque. Para interagir com o cliente, 

mais do que tocá-lo, precisa sentir e pensar como ele, colocar-se em seu lugar e explicar-

lhe o procedimento antes de realizá-lo. Esta atitude faz parte da própria técnica e diminui 

a ansiedade do cliente pelo entendimento. 

A enfermeira aproxima-se, fecha, afasta-se, retorna, adapta, mexe, olha, fala, ob-

serva e faz anotações. O cliente flexiona os membros superiores, vira a cabeça de um 

lado para o outro e fica quieto. 

Com a cliente Yve, durante o período pós-operatório imediato de revasculariza-

ção do miocárdio, a interação pôde ser evidenciada detalhadamente, conforme relato a 

seguir: 
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[...] A enfermeira Ana se aproxima do box 05 com um frasco de medi-
cação nas mãos. Pergunta:” Cadê a escada? ” Afasta-se do box e retor-
na logo depois com uma escada nas mãos, coloca no chão e sobe nela. 
A cliente Yve abre os olhos e mexe a cabeça para cima e para baixo. 
PAM=13mmHg. A enfermeira olha para ela e fala: “Oi, tudo bem, você já 
acordou?” Sorri e continua: “Espera aí...”. A enfermeira Ana coloca a 
medicação sobre a prateleira e com a mão direita toca o ombro direito da 
cliente e fala olhando para ela: “Está tudo bem, Yve, acabou a cirurgia, 
você está no CTI e está tudo bem contigo”. A cliente movimenta os lá-
bios. A enfermeira Ana pergunta: “Você está com dor?”. A cliente coloca 
a mão direita sobre a região esternal. Ana confirma mexendo a cabeça 
para cima e para baixo e colocando a mão sobre a região esternal da cli-
ente: “Dor aqui. Pode deixar que eu vou pegar um remédio.” A cliente 
mexe os lábios. A enfermeira Ana fala: “Falar? Este tubo que está na sua 
boca não deixa você falar, mas ele vai sair mais tarde. Este tubo está te 
ajudando a respirar. A cliente mexe os lábios”. Todas as vezes que a cli-
ente faz esse movimento a enfermeira se aproxima e flexiona o tronco de 
forma a ficar de frente para a cliente e observar os lábios dela. “Está com 
sede?” A cliente mexe a cabeça para cima e para baixo. A enfermeira fa-
la: “Vou pegar água para molhar sua boca, com o tubo você não pode 
beber água, mais tarde este tubo vai sair, quando você estiver acordada 
e então você vai poder beber água”.PAM=11mmHg. A enfermeira Ana 
desce da escada e se afasta do leito. Pega o prontuário na bancada e 
com ele na mão abaixa próximo ao coletor de diurese, mexe nele e fica 
olhando para a cliente. O médico Paulo chega e ela fala: “Dr. Paulo ela 
está bigeminando”. Ele responde: “Faz 2 cc de xyloca e coloca...Ela in-
terrompe: “Instalar xylocaína? Não tem bomba” . Ele continua: “...É sem 
bomba na dá... Então faz 3 cc e um eletro. ”  Ana se afasta e volta alguns 
segundos depois com uma seringa e se aproxima da cliente, que abre os 
olhos. Ela fala: “esqueci a água”. Faz a medicação e se afasta do Box 5 
novamente. Após alguns segundos  ela retorna com uma gaze na mão 
direita, se aproxima da cliente Yve e passa a gaze nos lábios dela, falan-
do: “...Só posso molhar por causa do tubo”. A enfermeira Ana se afasta 
do Box e retorna com o aparelho de eletrocardiograma. Ela realiza o pro-
cedimento explicando para uma residente de enfermagem. A cliente 
mantém os olhos abertos, observando-as. Mexe os lábios e a enfermeira 
Ana pergunta: “Que foi minha amiga? Quer mais água? tá bom”. Ela se 
afasta e retorna com a gaze e molha a boca da cliente, que sorri e  fecha 
os olhos. PAM=11mmHg.Fc=88bpm. Ritmo sinusal [...]  (DC) 

 

A enfermeira começa a conversar com a cliente Yve; após colocar a medicação 

na prateleira, toca-a no ombro, falando e olhando diretamente para ela. 

Santoro (2000, p.60) explica que quando a enfermeira toca o cliente está transmi-

tindo confiança. Para a autora, tocar é uma forma de comunicação não-verbal, que pode 

ter como significado a atitude de nos unir ao outro, de perceber o outro. 

O toque é fundamental para que a enfermeira transmita seu real interesse em cui-

dar do cliente. Através dele o cliente percebe a enfermeira com maior disponibilidade e 

afetividade. Diante desta interação, espera-se que o cliente se sinta mais protegido e 
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tranqüilo, isto porque as alterações hemodinâmicas ocasionadas por agitação psicomoto-

ra tendem a se estabilizar quando o cliente se mantém calmo. 

 

 
Foto 4.5. A interação acontece através do toque 

 
 

A enfermeira Ana cuida da cliente considerando todos os fatores humanos e, por-

tanto, estabelece uma interação com a mesma que, notavelmente, confia nela, ouve suas 

orientações e mantém-se calma e tranqüila durante o pós-operatório imediato. Os pro-

blemas de enfermagem que surgiram neste período foram contornados e/ou solucionados 

após a conversa, o toque, o carinho e a atenção dispensados pela enfermeira à cliente.  

A cliente Yve, em alguns momentos, apresentou alterações hemodinâmicas, co-

mo arritmias e alteração da pressão arterial. Em nenhum momento a enfermeira Ana 

deixou de realizar o cuidado técnico, associando-o ao cuidado humano e, através da inte-

ração, obteve a melhora do quadro geral da cliente. 

Para Boff (1999, p.189-191), um cuidado representa atitudes de ocupação, preo-

cupação, responsabilização, envolvimento afetivo e empatia com o outro. Esse processo 



 66

caracteriza a interação da pessoa que cuida com aquela que está sendo cuidada. É um 

processo recíproco, caracterizado pela confiança que um deposita no outro, que requer 

investimento pessoal das partes envolvidas. 

A importância do cuidar em enfermagem está relacionada ao fato de que este o-

casiona uma melhora no quadro clínico do cliente. Podemos evidenciar que, quando e-

xiste interação entre enfermeiro e cliente, como parte do cuidar / cuidado, isto vai se 

refletir em alterações hemodinâmicas benéficas. 

A enfermeira aproxima-se, toca, fala, pergunta, flexiona o tronco de forma a ficar 

de frente para a cliente para observá-lo melhor, afasta-se, pega, volta, retorna, passa a 

gaze nos lábios e explica. A cliente abre os olhos, mexe a cabeça para cima e para baixo, 

movimenta os lábios comprimindo-os um ao outro, coloca a mão sobre o esterno, abre os 

olhos e os mantém abertos, observa, sorri e fecha os olhos. E assim acontece a interação. 

Em uma segunda-feira é observado que: 

 
[...] PAM=10mmHg. A cliente Helena abre os olhos. A enfermeira Ro-

sana levanta do banco se aproxima da cliente e pergunta: “Tudo bem 
bonitinha?”.A cliente mexe a cabeça de um lado para o outro. A enfer-
meira pergunta: “Está com dor? Tenta ficar acordadinha... Não quer 
não?” A cliente fecha os olhos. PAM=10mmHg. A enfermeira senta no-
vamente no banco. Alguns segundos depois ela levanta, pega o prontuá-
rio e senta com ele na mão. Ela olha para a cliente e escreve, e repete 
este movimento cinco vezes. Levanta e guarda o prontuário. [...]  (DC) 
 

 A enfermeira Rosana observa a cliente Helena e, ao perceber que ela abriu os 

olhos, aproximou-se para falar-lhe e conversar de forma carinhosa. Fez algumas orienta-

ções sobre a necessidade de a cliente ficar acordada e perguntou-lhe sobre a presença de 

dor. A cliente, então, fechou os olhos e a enfermeira Rosana registrou alguns dados no 

prontuário, olhando atentamente para ela. 

 Para observar, a enfermeira Rosana estava utilizando seus sentidos da visão e 

audição para coletar dados sobre a cliente, planejar e direcionar o cuidado de enferma-
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gem de acordo com a necessidade humana básica identificada. Ao perceber que a cliente 

abrira os olhos, a enfermeira Rosana aproximou-se dela para observá-la mais detalhada-

mente. Esta interação teve a intenção de demonstrar à cliente que ela não estava sozinha, 

que havia alguém ao seu lado, cuidando dela, atenta para interferir diante de qualquer 

anormalidade. Após conversar com a enfermeira, a cliente fechou os olhos novamente, 

sonolenta por causa do efeito anestésico, mas ciente e tranqüila por saber que alguém 

estava observando e cuidando dela. 

De acordo com Senra et al. (1998), o cliente em pós-operatório imediato de ci-

rurgia cardíaca necessita de monitoração constante por apresentar risco de complicações 

durante esse período.  

 Uma agitação psicomotora ocasionada pelo término da anestesia, ou por caracte-

rísticas do ambiente do CTI, podem ocasionar elevação da pressão arterial e da freqüên-

cia cardíaca. A cliente, sendo orientada sobre sua localização espaço-temporal e tendo 

conhecimento da presença de alguém ao seu lado, sente-se menos sozinha, o que lhe 

proporciona segurança emocional. 

Santoro (2000, p.20) afirma que, ao olhar para o cliente, o enfermeiro deve ver 

além da manifestação fisiológica/biológica. Para tanto, necessita  

 
[...] de um olho que tocado pela força do que vê, decodifica através da 
interação profissional de enfermagem/cliente, a comunicação falada e 
não falada, que se expressa nas rugas da pele, nos gestos, nos sinais do 
corpo [...]. 
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Foto 4.6. A enfermeira se aproxima do cliente 

 
 
Já foi dito que o cliente em pós-operatório de cirurgia cardíaca pode apresentar 

complicações hemodinâmicas, como arritmias, hipertensão arterial, entre outras. Assim 

sendo, o enfermeiro deve estar atento ao estado hemodinâmico do cliente, e levar em 

consideração que sob os fios e equipamentos existe um ser humano que, devido à gravi-

dade da sua situação, encontra-se perdido, amedrontado, sozinho, com frio e confuso, 

sem poder sequer comunicar-se através das palavras, porque o tubo orotraqueal o impe-

de de fazê-lo; além disso, está sonolento por causa da anestesia, e ainda não tem certeza 

se está vivo ou morto. Esse cliente utiliza a comunicação não-verbal para interagir e, 

mesmo sem querer, vai expressar essas emoções. É neste momento que surge a figura do 

enfermeiro para cuidar dele, interagindo, entendendo o que ele sente ou quer, mostran-

do-lhe que não está sozinho. 

 Neste caso, a interação ocorre quando a enfermeira Rosana levanta do banco, 

aproxima-se, pergunta, senta, apanha o prontuário, olha para a cliente Helena, registra, 
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guarda o prontuário; e a cliente abre os olhos, mexe a cabeça e fecha os olhos.  

 Em outro momento, à tarde: 

 
[...] A enfermeira Rosana chama um auxiliar de enfermagem  e pede 

para ele olhar a cliente Helena, ao final da conversa ela fala: “...só não 
pode deixar ela dormir...” A cliente Helena abre os olhos neste momento 
e a enfermeira Rosana se aproxima da cabeceira do leito e explica para 
ela: “Dona Helena, a senhora não pode dormir, tem que ficar acordada 
para a gente conseguir tirar este tubo da sua boca. A senhora tem que 
conseguir respirar normalmente, como se estivesse sem o tubo para que 
a gente possa retira-lo”. Ela  se afasta.  Quinze minutos depois ela retor-
na, a cliente Helena está de olhos fechados e membros superiores e in-
feriores estendidos.Ela se aproxima desta e administra algumas medica-
ções,  lava o circuito de PAM, ordenha os drenos, faz a marcação e veri-
fica diurese. PAM= 12mmHg. A cliente começa a “brigar com o respira-
dor” (tenta respirar junto com o respirador), este começa a alarmar, 
PAM=14mmHg. Ela fala: “Dona Helena, fica calma, está tudo bem, relaxa 
e deixa que o respirador está respirando pela senhora.Quando a senhora 
estiver mais acordada, a gente tira o tubo da sua boca e a senhora volta 
a respirar sozinha.” Ela coloca sua mão direita sobre os cabelos da clien-
te e os acaricia. “Fica tranqüila, isso tudo vai passar, está tudo bem.” A 
cliente mantém os olhos bem abertos, voltados  para  a enfermeira, ela 
levanta o membro superior direito (MSD) e o abaixa na mesma hora. A 
enfermeira neste momento olha  para a cliente e fala: “Está tudo bem, a 
cirurgia foi ótima, a senhora já está boa, curada. Tudo  isso vai  passar, 
fique tranqüila. Feche os olhos e relaxe um pouquinho.” A cliente fecha 
os olhos. PAM=11mmHg. [...]  (DC) 
 

 A cliente começa a superficializar o efeito anestésico. Durante este período, apre-

senta agitação psicomotora associada à elevação da pressão arterial e dificuldade de 

manter o ciclo respiratório do ventilador mecânico. A enfermeira Rosana aproxima-se 

dela para realizar as orientações e tentar acalmá-la. Acariciando a cliente com as mãos, 

orienta-a sobre a necessidade de se acalmar e relaxar, além de reforçar que os cuidados 

são necessários ao total sucesso da cirurgia. 

 De acordo com Angerami et al. (1995, p.35), durante o pós-operatório imediato, 

os clientes podem apresentar letargia, apatia, agressividade, depressão e reações de per-

da. Estes autores salientam que o período em que os clientes começam acordar do efeito 

anestésico é muito difícil para eles, por terem que lidar com a própria alteração do estado 

de consciência, além de se encontrarem literalmente amarrados no leito, devido à quan-

tidade de aparelhos acoplados aos seus corpos. Muitas vezes, neste momento, apresen-
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tam agitação e não raro, tentam arrancar os aparelhos que os incomodam.  

Torna-se necessária, então, a presença de um profissional que possa ouvir suas 

queixas e colocações e explicar o que está acontecendo naquele momento. Vale ressaltar 

que este cliente, embora tenha recebido orientações pré-operatórias, terá uma idéia vaga 

da situação em que se encontra, cabendo ao enfermeiro do setor lembrá-lo a respeito.  

A agitação psicomotora do cliente em pós-operatório de cirurgia cardíaca pode 

trazer conseqüências indesejadas como aumento de pressão arterial que, se for grave, 

pode afetar diretamente o sítio da cirurgia cardíaca, como a anastomose que foi implan-

tada em uma artéria coronária, ou a colocação de uma válvula cardíaca. O cliente pode 

apresentar, também, queda da saturação parcial de oxigênio no sangue por não se adap-

tar ao ciclo respiratório do ventilador mecânico durante o quadro de agitação. Podem 

ocorrer ainda acidentes como o rompimento de algum circuito, como de PAM, drenos, 

ou mesmo a retirada do tubo orotraqueal pelo próprio cliente. 

Diante de tais complicações, o enfermeiro ao tocar, explicar, orientar, aproximar-

se, afastar-se, observar atentamente, falar de forma carinhosa ou acariciar, está intera-

gindo com o cliente com um objetivo terapêutico, porque ao acalmar o cliente estará não 

só evitando eventuais complicações, a exemplo de um aumento de pressão arterial, como 

favorecendo a sincronia do ciclo respiratório com o ventilador mecânico. 

 De acordo com Araldi (1995) apud Hayashi et al. (2000, p.827), o atendimento 

humanizado pode influenciar positivamente nos resultados esperados quanto à recupera-

ção do quadro do cliente. 

  Muitas vezes o cliente apresenta dificuldade de sincronizar a freqüência respira-

tória com a freqüência do respirador, caracterizando o quadro conhecido como “cliente 

brigando com o respirador”, indicativo de suporte respiratório inadequado. A dor ou o 

nível de consciência pode desencadear este quadro (Fortuna, 1998, p.54). 
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Foto 4.7. O cliente interage através de gestos; a enfermeira aproxima-se para observar detalhadamente. 

 

 Através do cuidado terapêutico, caracterizado pelo toque e por palavras seguras e 

confiantes, a enfermeira Rosana interagiu com a cliente e impediu que este quadro se 

agravasse. A intervenção médica para este problema seria a administração de sedativos, 

que retardariam a sua extubação e, por isso, só deve ser utilizada em casos da ineficácia 

da interação como um cuidado terapêutico de enfermagem. 

A interação ocorre quando a enfermeira Rosana fala, aproxima-se, explica,  afas-

ta-se, retorna, administra medicações, lava o circuito de PAM, ordenha os drenos, faz a 

marcação, verifica diurese, toca os cabelos da cliente, acaricia-os e observa; e quando a 

cliente abre os olhos, respira junto com o respirador, mantém os olhos abertos, olha, le-

vanta e abaixa o membro superior direito e fecha os olhos. 



 

________________________________________ CAPÍTULO V 

OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM DE  
 COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA 
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 Este capítulo descreve os cuidados realizados pelos enfermeiros no seu cotidiano 

ao lidar com clientes em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. Para Boff (2000, 

p.90), o cuidado inclui duas significações básicas: uma delas, caracterizada por atitudes 

de desvelo, solicitude e atenção para com o outro; a outra, de inquietação e preocupação 

porque a pessoa que tem cuidado sente-se envolvida e afetivamente ligada ao outro. 

Ao explicar o processo de cuidar, Waldow (2001, p.285) engloba alguns compor-

tamentos, dentre os quais interesse, compaixão, afetividade e consideração, cujos objeti-

vos incluem aliviar, confortar, apoiar, ajudar, favorecer, promover, restabelecer e fazer.  

“[...] Assim, além de aliviar o sofrimento humano, busca manter a dignidade e facilitar 

meios para manejar com as crises e experiências de viver e morrer [...]”. 

 Entendendo estes significados no cotidiano do cuidar / cuidado em enfermagem 

compreendo que este está envolvido por sentimentos, emoção e amor. Ao cuidar no co-

tidiano de cirurgia cardíaca, os enfermeiros, mais do que conhecimentos científicos e 

habilidade manual, incluem em sua essência sentimentos nobres como carinho, atenção, 

preocupação, inquietação, ou seja, colocam-se no lugar do cliente, tentam entender o que 

ele está sentindo para, então, poderem  cuidar exatamente da mesma forma como gosta-

riam de ser cuidados. É o que podemos observar nos cuidados com o cliente Antônio, 

durante o pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca: 

 
 [...] A enfermeira  Ana está  preenchendo o  prontuário e lendo os 

dados do cliente Antônio. Ela levanta a cabeça em alguns momentos o-
lhando na direção do mesmo. Depois, aproxima-se da cabeceira do leito 
e, com  o prontuário nas mãos, olha para o cliente  registra. Repete este 
movimento algumas vezes. Levanta o lençol, olha em direção ao abdome 
e registra. Afasta-se do leito, olha o coletor de urina e registra mais uma 
vez. Com o prontuário na mão, senta em um banco em frente ao cliente. 
[...]   (DC)  

 

 

 A enfermeira Ana faz registros no prontuário do cliente, observando-o durante as 

anotações. Então, aproxima-se dele e inicia a realização do exame físico, céfalo-caudal, 
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utilizando a técnica de inspeção. Ao término da inspeção de cada sistema, faz anotações 

no prontuário. Ao concluir o procedimento, senta-se em frente ao cliente, de onde conti-

nua a observá-lo. 

 Potter e Perry (1999, 166) explicam que o registro é uma comunicação escrita 

permanente, que documenta a informação relevante para o gerenciamento do cuidado de 

saúde do cliente. O prontuário clínico deve conter uma descrição abrangente do estado 

de saúde e das necessidades do cliente, assim como dos serviços prestados para o seu 

cuidado, visto que “[...] um bom registro não reflete apenas a qualidade do cuidado, mas 

também evidencia a responsabilidade de cada membro da equipe de saúde na prestação 

do cuidado [...]”. 

 O cuidado no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca inclui monitoração 

constante do estado geral do cliente, considerando que qualquer alteração pode levar a 

complicações irreversíveis. O enfermeiro deve estar atento aos dados inspecionados e, a 

todo o momento, deve registrá-los para que fiquem documentados tanto o estado do cli-

ente como os cuidados realizados, que servirão de base para avaliações posteriores. 

 Segundo Posso (1999, p.7), a inspeção é um dos métodos propedêuticos utiliza-

dos para a avaliação clínica, e consiste no ato de observar ou inspecionar. Para tal, utili-

za-se o sentido da visão na avaliação do aspecto, cor, forma, tamanho e movimento das 

diversas áreas corporais. 

 A observação é um instrumento básico que o enfermeiro utiliza cotidianamente  

para cuidar. Utilizada durante o exame físico, permite o levantamento dos problemas de 

enfermagem do cliente e de outras necessidades básicas que possam estar afetadas. 

 Matheus e Fugita (2000, p. 6) entendem que “[...] observar em enfermagem im-

plica na percepção de estímulos internos e externos captados através dos órgãos dos sen-

tidos [...]”. 
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 Ao inspecionar ou observar o cliente, o enfermeiro também está cuidando dele; 

no entanto, este cuidado é caracterizado como um cuidado humano. Na realidade, ao 

realizar o exame físico, o enfermeiro está aplicando princípios científicos e comparando 

a sua inspeção com parâmetros normais, o que lhe permite um levantamento dos pro-

blemas de enfermagem encontrados.  

O enfermeiro,  no momento da inspeção, utiliza não apenas a visão mas todos os 

órgãos dos sentidos, pois, além de olhar este cliente, precisa estar atento aos ruídos de 

alarmes dos equipamentos tecnológicos, e também aos chamados de outros profissionais 

ou dos clientes em outros leitos. 

Vejamos o que sucede após alguns minutos: 

 
[...] a bomba infusora do cliente que está no leito (box 3) ao lado a-

larma; a enfermeira Ana  levanta e aproxima-se deste cliente. Ela mexe 
na bomba infusora, guarda o prontuário do cliente do leito 01,  pega o do 
leito 03 e começa a fazer anotações. [...] (DC) 

 

Apesar de estar observando o cliente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, a 

enfermeira Ana ouve a bomba infusora que está administrando medicação no cliente ao 

lado alarmar. Aproxima-se  e toca suas teclas. Ao terminar, registra o cuidado no pron-

tuário daquele cliente. 

Hayashi e Gisi (2000, p.825) explicam que a era cibernética invadiu também a 

área de saúde, trazendo vários benefícios com a introdução de aparelhos sofisticados e 

modernos, aliados à informática. No entanto, a diferença que existe entre cuidar de má-

quinas e de clientes deve estar clara para que o cuidar de enfermagem não se torne um 

ato mecânico, e o cliente não passe a ser visto como uma extensão da máquina. 

Ao perceber que a bomba infusora estava alarmando, a enfermeira Ana atendeu 

ao seu chamado aproximando-se do leito do cliente, porém em direção à bomba infuso-

ra. Então, apertou suas teclas até que cessasse o alarme. A bomba infusora alarmando 
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era um problema de enfermagem, e como tal, precisava ser solucionado. O cuidado de 

enfermagem não se restringe apenas ao cuidar do corpo; inclui o cuidar de máquinas e 

aparelhos conectados ao corpo do cliente. A preocupação com a máquina existe, assim 

como com o cliente, ser humano ali presente. 

Em outro momento, os clientes Bruno e Carlos, em pós-operatório imediato de 

revascularização do miocárdio, recebiam cuidados de enfermagem, como descrito a se-

guir: 

 [...] Os enfermeiros estavam próximos aos clientes que estavam em 
pós-operatório imediato, um deles havia acabado de chegar e havia três 
enfermeiros e dois médicos ao redor do leito. A residente de enfermagem 
Camila estava preparando o box para uma próxima internação de pós-
operatório imediato, a residente  de enfermagem Bárbara estava sentada 
em um banco que estava em frente  dos clientes Bruno e Carlos,  em 
pós-operatório imediato, os observando. A residente de enfermagem Mô-
nica estava caminhando no posto de enfermagem organizando-o e em 
frente aos outros boxs olhando sempre na direção dos clientes. Uma 
bomba infusora alarma e a residente de enfermagem Mônica se aproxi-
ma desta e mexe no equipo de soro e na bomba infusora  até que esta 
pare de alarmar e depois se afasta [...]. (DC)  

 

 Os enfermeiros do setor estavam próximos aos clientes em pós-operatório de 

cirurgia cardíaca, em observação constante. A equipe médica também estava presente. 

Ainda havia um cliente em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca a ser admitido, e 

a enfermeira Camila estava preparando um box para recebê-lo. A enfermeira Mônica 

estava mais distante, porém observando atentamente os clientes. 
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Foto 5.1. A enfermeira prepara o box para receber o cliente  

                                                      em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. 
 

 
 De acordo com Gomes (1988, p.46), há uma tendência em se estabelecer que o 

enfermeiro que cuida do cliente com distúrbios cardíacos precisa, mais do que ter uma 

ação decisiva e rápida nas situações de emergência, centrar-se na vigilância preventiva 

constante e, até mesmo, no tratamento profilático imediato. 

 Tem-se como imprescindível, durante o pós-operatório de  cirurgia cardíaca, a 

observação atenta do cliente, o que permite ao enfermeiro a detecção precoce de um 

problema de enfermagem cuja solução rápida e precisa pode evitar complicações futuras. 

 Durante o pós-operatório de cirurgia cardíaca, mesmo aqueles clientes que estão 

mantendo os padrões clínicos considerados normais em relação aos parâmetros hemodi-

nâmicos podem, em poucos segundos, apresentar arritmias cardíacas e/ou sangramento 

excessivo através dos drenos. Essas complicações podem evoluir para parada cardiores-

piratória, se não forem controladas a tempo. 
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Foto 5.2. No posto de enfermagem, a enfermeira observa os clientes.  

 

 Vejamos também os cuidados de enfermagem na cliente Daniela, em pós-

operatório imediato de revascularização do miocárdio. 

 
 [...] A enfermeira Laura se aproxima da cliente Daniela e fala para a 

residente de enfermagem Paula: “Está tudo molhado”. Neste momento 
ela coloca a mão no lençol e fala: “Você vai ter que fazer o seguinte...”. 
Então a enfermeira Laura segura o equipo de soro e a residente  de en-
fermagem se aproxima do leito para olhar o equipo de soro. A enfermeira 
Laura explica o que ela tem que fazer. Neste momento a cliente Daniela 
flexiona os membros inferiores e os mantém flexionados, seus olhos con-
tinuam fechados, seus sinais vitais não se modificam. A residente de en-
fermagem Paula fica por um tempo mexendo no equipo de soro e no co-
nector de duas vias. Depois senta novamente no banco preto que está 
em frente ao box. Comenta comigo: “Não vejo a hora de ir embora”. As 
residentes de enfermagem Camila  e Paula vão embora às 16:00 e quem 
fica responsável pela cliente em pós-operatório imediato é a residente de 
enfermagem Mônica, que se senta no banco preto, ao meu lado. [...] (DC)  
 
  

 Ao perceber que o lençol da cliente estava molhado porque o conector do cateter 

havia quebrado, a enfermeira Laura chama a residente de enfermagem Paula, responsá-

vel pelos cuidados com a cliente Daniela, e explica o que deve ser realizado para resol-
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ver este problema. A residente de enfermagem Paula aproxima-se da cliente e, após ou-

vir as orientações da enfermeira, realiza o procedimento de troca do cateter. 

  

 
Foto 5.3. A enfermeira organiza os equipos de soro. 

 
De acordo com Potter e Perry (1999, p.938), a umidade sobre a superfície da pele 

favorece o crescimento bacteriano, podendo causar irritação local e amaciamento das 

células da epiderme, além de contribuir para a maceração cutânea. 

Ao entrar em contato direto com a umidade, o cliente ficou exposto a novo risco 

de infecção. A observação da enfermeira Laura e o trabalho em equipe, considerados 

instrumentos para o cuidar em enfermagem, facilitaram o cuidado prestado de imediato. 

Nesta harmonia, quem mais ganha é o cliente.  

 E o cuidado com a cliente Daniela continuou,  conforme relato a seguir: 

 
[...] Às 18:00 a residente de enfermagem Mônica se aproxima da cli-

ente Daniela novamente, pega o prontuário, olha o monitor cardíaco e faz 
anotações, olha as bombas infusoras e faz anotações, olha o respirador 
e faz anotações, coloca o termômetro na região axilar direita, ordenha os 
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drenos e abaixa na direção do coletor de drenagem marcando-o com 
uma caneta, observa o coletor de diurese e faz anotações. A cliente Da-
niela mantém os membros superiores e inferiores estendidos, sem movi-
mentá-los e nem abrir os olhos. [...] (DC) 

 
 A residente de enfermagem Mônica aproxima-se do cliente às 18:00 h para che-

car os parâmetros do respirador, verificar a infusão das bombas infusoras e os sinais vi-

tais, ordenhar os drenos e registrar os débitos urinário e sangüíneo. 

 Kawamoto (1999, p.112) descreve como cuidados com clientes em pós-

operatório imediato de cirurgia cardíaca, controlar de hora em hora os sinais vitais, a 

pressão venosa central, os líquidos que estão sendo infundidos e/ou drenados e o balanço 

hídrico. 

 Fortuna (1998, p.11-14) enfatiza o controle dos sinais vitais, a assistência ventila-

tória, as monitorizações hemodinâmica, respiratória e renal e o balanço de líquidos e 

sangue, que devem ser checados periodicamente por profissionais especializados. 

 A residente de enfermagem Mônica realiza o cuidado, aplicando seus conheci-

mentos científicos. A checagem dos dados do cliente traz subsídios para avaliação dos 

dados objetivos do cliente. No entanto, observa-se que não existe um parâmetro para 

avaliar os dados subjetivos do cliente. 

 Em outro momento, constatamos os cuidados prestados à cliente Geandra, em 

pós-operatório imediato de revascularização do miocárdio: 

 
 [...] O enfermeiro Eduardo se aproxima da cliente Geandra e acres-

centa uma medicação na hidratação venosa. Ao terminar pega uma ca-
neta e escreve em um esparadrapo colado na Bomba Infusora: + kcl. Ele 
então se afasta do leito. [...]  (DC) 
 

 O enfermeiro acrescenta uma medicação prescrita na hidratação venosa em cur-

so. Depois, identifica-a no rótulo. Para Potter e Perry (1999, p.769), o enfermeiro pode 

administrar medicamentos através de diluição dentro de um grande volume de líquidos. 

Em tal procedimento, deve ter atenção em colocar um rótulo, que pode ser lido durante a 
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infusão da solução. Assim procedendo, informa a equipe de saúde sobre a composição 

da medicação. 

 A administração e o controle da infusão de medicamentos são cuidados de en-

fermagem fundamentais para estes clientes. Considerando o cotidiano do cuidar / cuida-

do em cirurgia cardíaca, a enfermeira deve ter total atenção a este procedimento, pois os 

clientes em pós-operatório imediato, geralmente, fazem uso de medicações que agem 

direto na circulação sistêmica, sendo de absorção imediata. Assim sendo, uma alteração 

na dosagem ou no quadro do cliente exige reavaliação da dosagem terapêutica da medi-

cação, para evitar efeitos colaterais, interações medicamentosas e/ou superdosagem. 

 Vejamos os cuidados prestados à cliente Geandra, em outro momento: 

 
[...] A Enf. Carla ajuda a residente de enfermagem Renata a colher 

nova amostra de sangue arterial, pegando a seringa com o sangue e le-
vando para uma sala onde fica o aparelho que realiza o exame. Logo de-
pois volta e fala: Acidose corrigida Renata. Então a enfermeira Carla se 
aproxima da cliente retira o termômetro da axila direita e fala: 35,8º C es-
tá aquecida. A cliente Geandra continua sem nenhum movimento dos 
membros superiores e inferiores que continuam estendidos. Os sinais vi-
tais e hemodinâmicos não se modificaram desde a admissão no setor. 
Todos se afastam do leito. [...] (DC) 

 
 As enfermeiras Carla e Renata colhem sangue arterial da cliente e, após analisa-

rem o resultado do exame laboratorial, concluem que a acidose1 está corrigida. Depois, 

verificam a temperatura axilar e constatam que a cliente está normotérmica. 

 De acordo com Potter e Perry (1999, p.1181), os clientes com distúrbios ácidos-

básicos geralmente precisam de repetidas análises dos gases do sangue arterial. Este pro-

cedimento exige a retirada de sangue de uma artéria para determinar a condição ácido-

básica e  adequação da ventilação e da oxigenação. 

 O cuidar / cuidado de enfermagem em cirurgia cardíaca é muito complexo e in-

clui a coleta de material para exames, e  posterior análise de seus gases e melhor monito- 

_________________ 
1 Distúrbio hidroeletrolítico. A acidose pode ser respiratória ou metabólica. 
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ração respiratória do cliente. 

 A temperatura corporal é a diferença entre a quantidade de calor produzida pelos 

processos corporais e a quantidade de calor perdida para o ambiente externo (Op. Cit). 

 Souza e Elias (1995, p.278) explicam que a circulação extracorpórea, utilizada na 

maioria das cirurgias cardíacas, pode alterar a distribuição normal do fluxo de sangue 

para diversos órgãos, e comprometer a oferta de oxigênio necessária aos processos me-

tabólicos. Nessas  circunstâncias, um certo grau de resfriamento pode proporcionar pro-

teção adicional ao cliente contra eventuais períodos de hipóxia. 

 Considerando a utilização de hipotermia ou resfriamento durante circulação ex-

tracorpórea, no período pós-operatório os clientes, muitas vezes, permanecem hipotér-

micos, necessitando de aquecimento. O valor da temperatura corporal torna-se, então, 

um parâmetro essencial para a implementação do cuidado de enfermagem. 

 

 
Foto 5.4. A enfermeira cobre o cliente com o lençol. 
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 É importante salientar que os enfermeiros avaliam o cliente de forma técnico-

científica, porém direta e total, para propiciar a tomada de decisão e, posteriormente, o 

cuidado que executarão; ou seja, o enfermeiro examina o cliente, colhe o sangue, verifica 

a temperatura, avalia os resultados e executa o cuidado necessário. Todavia, em alguns 

momentos, o enfermeiro delega os cuidados aos auxiliares de enfermagem: 

 
[...] A auxiliar de enfermagem Renata aproxima-se do leito e esvazia o 

coletor de urina  do cliente Edson, que estava transbordando. Depois, se 
afasta. [...] (DC) 

 

 A ação executada pela auxiliar de enfermagem é descrita por Potter e Perry (op. 

cit.) como um cuidado direcionado ao cliente com cateter vesical de demora, observados 

os seguintes procedimentos: manter a drenagem fechada, utilizar  uma saída na base da 

bolsa para facilitar o esvaziamento e evitar a dobradura do circuito do coletor de drena-

gem ou da sonda vesical. 

 O cotidiano dos cuidados de enfermagem é rico em detalhes que caracterizam o 

encontro entre enfermeiros, sua equipe e o cliente. Ao esvaziar o coletor de diurese, a 

auxiliar de enfermagem realizou uma ação rotineira cotidiana que, num primeiro mo-

mento, poderia demonstrar ser insignificante quando vista de forma isolada, mas que, 

associada a outros cuidados, compõe o cuidar de enfermagem. 

 
[...] O técnico de eletrocardiograma (ECG) pega o aparelho e se apro-

xima do cliente Edson. Roda o eletrocardiograma e o cliente não se mo-
vimenta. Ao terminar ele pega o ECG e coloca na mesa do telefone e vai 
embora. [...] (DC) 

 

O técnico responsável pelo exame realiza o eletrocardiograma e deixa o resultado 

do mesmo sobre a mesa, sem comunicar o fato a um membro da equipe de enfermagem 

ou sem que qualquer outro integrante da equipe multiprofissional o perceba. 

 De acordo com Gomes (1988, p.77), o eletrocardiograma é obtido através da co-
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locação de eletrodos sobre o tórax, os quais detectam ondas elétricas de despolarização e 

repolarização do coração, transmitindo-as a um osciloscópio ou a um gravador. 

 Fortuna ( 1998, p.109) explica que o diagnóstico das principais arritmias e altera-

ções da condução atrioventricular, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, pode ser feito 

pela análise sistemática dos traçados do eletrocardiograma. 

 A realização do eletrocardiograma é um cuidado importante em todos os estágios 

da doença cardíaca, e fundamental no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. Os 

enfermeiros devem solicitar um profissional habilitado para realizá-lo ou realizarem o 

procedimento, eles próprios, quando existirem aparelhos de eletrocardiograma disponí-

veis no setor. O profissional que o realizar deve guardar o resultado devidamente identi-

ficado, dentro do prontuário do cliente, para que outros profissionais da equipe multipro-

fisssional possam utilizá-lo para análise e conduta. 

 
[...] A enf. Laura se aproxima do leito e mexendo nos frascos de soro 

pergunta: “Entrou bicarbonato para ela?” O auxiliar de enfermagem Mau-
ro responde: “Eles pediram 100ml de bica2 ”. Ela começa a retirar o ar do 
equipo de soro  e o fecha. Neste momento o Enf. Eduardo chega e per-
gunta: “Eles pediram mais?” E a enf. Laura responde: “Não, estou só fe-
chando”. E se afasta indo em direção ao posto de enfermagem. [...]  (DC) 

 

A enfermeira Laura organiza os equipos e frascos de hidratação venosa do cliente. 

Checa a entrada de bicarbonato de cálcio e questiona o enfermeiro Mauro sobre a admi-

nistração desta medicação. 

A administração de bicarbonato de cálcio está indicada na correção de acidose 

metabólica. Na prática, costuma-se administrar metade da dose calculada, em um gote-

jamento relativamente rápido, após o que faz-se uma gasometria arterial para verificar 

se houve correção metabólica; se ainda for necessário, repete-se a dose dentro de um 

período de tempo variável, ao redor de 6 horas (Op. Cit). 

_________________ 
2 Linguagem cotidiana que significa bicarbonato de cálcio. 
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Existe preocupação dos enfermeiros Mauro e  Laura  com a administração de bi-

carbonato de cálcio. A administração de medicamentos nos clientes em pós-operatório 

imediato de cirurgia cardíaca geralmente é realizada por enfermeiros, por ser um cuida-

do considerado de alta complexidade, demandando relações entre áreas de conhecimen-

to como farmacologia, fisiologia, anatomia, entre outras. É um cuidado que exige muita 

atenção, organização, análise e co-relação de conhecimentos do enfermeiro, pois, muitas 

vezes, estas medicações são solicitadas verbalmente pelos médicos em situações de ur-

gência, e precisam de acompanhamento periódico dos sinais e sintomas apresentados 

pelos clientes. 

Em outro momento ocorre o seguinte: 

 
[...] A enfermeira Carla se dirige ao posto de enfermagem, abre uma 

gaveta e pega o aparelho de verificação de glicemia capilar e duas se-
ringas. Se aproxima da cliente  e colhe o sangue através de punção da 
artéria radial direita. Faz o teste e fala: “Não sei como mexer neste apa-
relho”. Pede então ajuda de uma auxiliar de enfermagem que a orienta. 
Ela colhe novamente o sangue e faz o teste e fala: “Agora deu certo, 
deu HIGH”. A médica já não estava próxima ao leito. Vai em direção ao 
posto e fala com a Enfermeira Laura e depois com a médica. [...]  (DC) 

 

 A enfermeira Carla, a pedido médico, realiza teste de glicemia capilar no cliente. 

A princípio, apresenta um pouco de dificuldade em lidar com o equipamento de verifica-

ção de glicemia capilar, mas, após pedir auxílio, consegue realizar o teste com sucesso. 

 Fortuna (op cit) explica que o cliente em pós-operatório imediato de cirurgia car-

díaca pode apresentar hiperglicemia ou hipoglicemia. No adulto diabético é imprescin-

dível o controle da glicemia de 6/6 horas e, de acordo com o resultado desta, torna-se 

necessária a administração de insulina regular.  

 O cliente em questão é diabético e, por este motivo, o teste de glicemia capilar  

estava sendo realizado pela enfermeira do setor. Este cuidado deverá ser freqüente sem-

pre que o cliente for diabético, mas não se pode desconsiderar a questão da humanização 
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do cuidado, que se torna real quando aproveitamos o momento de um cuidado tecnológi-

co para olhar o cliente não só com os olhos, mas também com o coração. 

Vejamos os cuidados prestados ao cliente Tadeu, após a cirurgia de revasculari-

zação do miocárdio. 

 
 [...] A residente de enfermagem Paula percebe que a medicação do 

cliente Tadeu não está fluindo através do equipo da hidratação venosa, 
retira o cateter de punção venosa periférica e desliga a bomba infusora. 
O médico se aproxima do leito e pede que se instale insulina em bomba 
infusora a 4 ml/h. A residente  de enfermagem Paula colhe sangue arteri-
al e leva para realizar a gasometria. Um residente de medicina chega e 
pergunta: “Alguém já fez a gasometria?”. Ela retorna e entrega neste 
momento o papel na mão dele. Ele se aproxima do respirador e ela fala: 
“Já diminui a fiO2”.O médico Pedro solicita as enfermeiras que monitorize 
o cliente no vital wave, um outro monitor cardíaco e que instale curva de 
pressão arterial (através deste monitor). Pede também para administrar 
100ml de bicarbonato. A residente de enfermagem Paula providencia o 
bicarbonato de sódio. A enfermeira Carla mexe nos eletrodos do balão in-
traórtico até retirar a interferência depois vai pegar o monitor Vital Wave e 
preparar o circuito para pressão arterial. Ao voltar  instala a curva de 
pressão on line, neste momento PAM= 6mmHg, mas não conseguem 
instalar o monitor cardíaco. A residente de enfermagem  Paula pega ou-
tro monitor  cardíaco e instala no cliente Tadeu. [...] (DC) 

 

 As enfermeiras Carla e Paula atendem ao pedido do médico para trocar o monitor 

por outro que mantivesse a  curva de pressão arterial; mas, no decorrer deste procedi-

mento, outros pedidos foram realizados por outros médicos, além do cliente estar instá-

vel hemodinamicamente  (PAM= 6mmHg). 

 A hipotensão arterial sistêmica pós-operatótia é caracterizada em adultos normo-

tensos por valores de PAM inferiores a 80mmHg. Esta pode ser ocasionada por hipovo-

lemia, a causa mais comum, síndrome do baixo débito, hipóxia, arritmias, distúrbios da 

coagulação e tamponamento cardíaco.  

 O cliente em questão estava apresentando complicações pós-operatórias como 

hipotensão arterial e arritmias cardíacas e, por este motivo, o médico solicitou monitora-

ção específica. Para cuidar deste cliente, o enfermeiro precisa prestar-lhe cuidados rápi-

dos e precisos, além de manter atenção direta ao traçado do monitor e ao valor de pres-
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são arterial média.  

 Entendo que o cuidar de enfermagem em cirurgia cardíaca apresenta períodos de 

extrema tensão para enfermeiros e clientes que, respectivamente, precisam realizar e 

receber, ao mesmo tempo, vários cuidados importantes cuja  prioridade o enfermeiro 

determina. Para tanto, necessita de conhecimentos científicos associados à destreza ma-

nual para cuidar em momentos de crise ou complicações, fazendo a escolha certa. Enfa-

tiza-se, assim, a necessidade de o enfermeiro estar atento a tudo o que está acontecendo 

com o cliente, no que se refere às monitorizações ventilatória, hemodinâmica, renal e 

sanguínea. 

 Mais tarde... 

 
[...] O médico Pedro pediu para a enfermeira Carla desconectar o tu-

bo orotraqueal, puncionou sem intercorrências a veia subclávia direita e 
foi instalada a insulina através deste acesso. A enfermeira continuou a 
mexer nos equipos de soro. Ao término do concentrado de hemácias e-
las instalaram outro a pedido do médico. Ao término do procedimento a 
enfermeira Carla retira o carro do material e pede para uma auxiliar de 
enfermagem arrumá-lo. As enfermeiras Carla e Paula continuam arru-
mando os equipos de soro durante 30 minutos. O cliente está agora com 
PAM = 7 mmHg, continua com a  musculatura estendida e sem movi-
mentos, os olhos fechados. As enfermeiras sentam e começam a ditar 
para um auxiliar de enfermagem o que havia acontecido desde a admis-
são do cliente Tadeu, enquanto esta faz anotações. [...] (DC) 

 

 Ao realizar a punção venosa profunda, o médico solicita a colaboração da enfer-

meira Carla para desconectar o tubo orotraqueal. Ela o auxilia e, quando ele termina o 

procedimento, ela e a enfermeira Paula instalam a medicação e um hemoderivado, orga-

nizam o material e orientam o auxiliar de enfermagem sobre os registros de enfermagem. 

 De acordo com Atkinson e Murray (1989, p.267-268), a terapia farmacológica 

faz parte da assistência prestada a muitos clientes pelos membros da equipe de saúde. 

Como a enfermagem cuida dos pacientes 24 horas por dia, encontra-se em posição única 

para identificar as respostas dos mesmos à medicação e dar uma contribuição significati-

va a este aspecto da assistência ao cliente. 
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 Entendo que o enfermeiro e sua equipe, por estarem mais próximos do cliente, 

percebem as necessidades humanas que estão sendo afetadas e têm condições de relacio-

ná-las com a terapêutica farmacológica administrada. Estando envolvido diretamente 

com a administração de medicamentos, o enfermeiro deve auxiliar em todos os procedi-

mentos adotados com o intuito de facilitar ou propiciar este cuidado, a exemplo da pun-

ção venosa profunda, que é realizada apenas por médicos. Então, ele deve avaliar as vias 

do cateter disponíveis para instalar a medicação, atentando para as interações medica-

mentosas e os efeitos indesejados, a fim de evitar a potencialização. 

 Knobel et al. (1994, 845-847) explicam que faz parte da assistência de enferma-

gem manter curativo oclusivo em cateteres venosos, promover a troca diária dos mes-

mos, manter uma fixação segura, garantir o fluxo e evitar a obstrução. Ao se referirem a 

drogas vasoativas, os autores acrescentam que a equipe de enfermagem deve avaliar a 

presença de arritmias cardíacas e alterações hemodinâmicas. 

Ao se tratar de administração de hemoderivados, Smeltzer e Bare (1992, p.694-

696) explicam que todo cliente que recebe hemotransfusão está sujeito a desenvolver 

complicações. O controle feito pela enfermagem visa a prevenção dessas complicações e 

a implementação de medidas imediatas para superação de qualquer intercorrência. As 

complicações da transfusão incluem: sobrecarga circulatória, reações febril, alérgica, 

séptica, hemolítica (inclusive tardia), e ainda, as doenças transmitidas pela transfusão, 

estas últimas controladas por exames rigorosos feitos pelo Serviço de Hematologia. 

 Considerando que o cliente em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca já 

está hemodinamicamente instável, o enfermeiro deve estar atento à presença de qualquer 

sinal que indique complicações relacionadas às terapias farmacológica e transfusional. 

Além disso, manter a infusão contínua das drogas prescritas, monitorizando o cliente 

hemodinamicamente, é parte integrante deste cuidar. 
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 Os cuidados prestados ao cliente Alexandre, no pós-operatório imediato de re-

vascularização do miocárdio, foram os seguintes: 

 
[...]  O box  ocupado é o 11, com  um cliente  em pós-operatório ime-

diato de revascularização do miocárdio. A enfermeira Tânia está me-
xendo no circuito de pressão arterial e conversando com uma estagiária. 
Ela aspira o sangue arterial com uma seringa e entrega a seringa na 
mão da estagiária e fala para uma auxiliar de enfermagem Maria: “Por 
favor explica para ela como mexer na máquina de gasometria que ela 
ainda não sabe” . A auxiliar de enfermagem levanta do banco e vai ca-
minhando. A estagiária sai com a seringa na mão atrás da auxiliar de 
enfermagem. A enfermeira Tânia continua ao lado do leito e com uma 
seringa lava o circuito de PAM. A PAM está 13mmHg. Então ela cami-
nha para o posto de enfermagem e volta com uma gaze úmida na mão. 
Começa a ordenhar o dreno torácico. A estagiária retorna com o papel 
do resultado da gasometria na mão e entrega na mão da enfermeira Tâ-
nia que olha para este e fala: “Vamos levar para o Dr. Paulo”. Elas en-
tram na sala dos médicos. Retornam após alguns segundos e a enfer-
meira Tânia fala para a estagiária: “Vamos aumentar para 18”. Ela sobe 
em uma escadinha e mexe na bomba infusora (BI) que está infundindo o 
tridil. Desce da escada e vai para o outro lado do leito, pega uma fita de 
esparadrapo  e abaixa próximo  ao coletor de drenagem prendendo a fi-
ta  neste e marcando-o  com uma caneta no nível do sangue. Então fala 
para a estagiária: “Pronto, drenou 100 ml. Anota lá para 
mim”.PAM=10mmHg. [...] (DC) 

 

 A enfermeira Tânia colhe sangue arterial e encaminha o material para realização 

de gasometria. Em seguida, lava o circuito de monitorização de PAM e ordenha o dreno 

torácico. Após a chegada do resultado da gasometria arterial, avalia o exame e comunica 

ao médico a existência de uma anormalidade. Este solicita a mudança do fluxo de uma 

medicação. A enfermeira Tânia altera o fluxo na bomba infusora. Observa o coletor de 

drenagem sangüínea e registra a saída de sangue. 

 Para Smeltzer e Bare (op. cit.), durante o pós-operatório imediato de cirurgia 

cardíaca, o enfermeiro deve realizar, periodicamente, uma avaliação sistemática e com-

pleta do cliente para determinar a evolução pós-operatória e antecipar as alterações des-

de a cirurgia, avaliando os seguintes parâmetros: estados neurológico, cardíaco, respira-

tório, vascular periférico, hidroeletrolítico, a função renal e a existência de dor. 

 A importância desta avaliação torna-se bem clara quando se considera que os 
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cuidados prestados pela enfermeira Tânia, que colheu o sangue arterial e avaliou o resul-

tado do exame de gasometria, permitiu que ela percebesse, de imediato, uma anormali-

dade logo corrigida; além disso, levou-a  a observar a pressão arterial e a verificar a saí-

da de sangue através do dreno. Constata-se, assim, que esta observação possibilitou a 

percepção de anormalidades, comunicadas ao médico que, por sua vez, interviu solici-

tando a alteração do fluxo da terapêutica medicamentosa, contribuindo para que a pres-

são arterial média do cliente se normalizasse.   

 Após alguns minutos... 

 
[...] a PAM abaixa para 8 mmHg. A enfermeira se aproxima e abre o 

equipo de soro fisiológico a 0,9 % que já está fluindo no acesso venoso 
periférico em membro superior esquerdo. Afasta-se do leito e vai em di-
reção à sala dos médicos. Logo depois os dois saem da sala e vão em 
direção ao cliente Alexandre. O médico fala: ‘Desliga o tridil e coloca o 
soro fisiológico rápido”. A enfermeira se aproxima do cliente, desliga a 
bomba infusora que está com o tridil e abre o equipo de soro fisiológico 
até o final. O médico diz para a enfermeira: “Verifica se o soro não está 
na mesma via do tridil para não empurrar ele. ” A enfermeira responde: 
“Não está”. A PAM aumenta para 10mmHg. O médico se afasta do leito. 
A enfermeira vai para o posto de enfermagem e fica observando o cliente 
Alexandre. [...]  (DC) 

 

 Ao perceber que a pressão arterial do cliente estava diminuindo, a enfermeira 

Tânia abriu o equipo de soro fisiológico a 0,9%, aumentando o seu fluxo, enquanto soli-

citava a presença do médico que, ao chegar, pediu-lhe que verificasse o gotejamento do 

soro e desligasse a bomba infusora que estava administrando o tridil, fazendo algumas 

recomendações específicas.  

 Mais uma vez, percebe-se a importância da monitorização contínua dos parâme-

tros hemodinâmicos, pois estes refletem as anormalidades do cliente e possibilitam uma 

ação imediata, impedindo complicações mais graves.  

 O cuidado em cirurgia cardíaca envolve atividades cotidianas. Pode-se ter a im-

pressão de que o cuidado é sempre o mesmo, independente do cliente. No entanto, há um   

ser humano presente, passando por uma situação de limite, de risco de vida pela cirurgia 
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cardíaca, durante um breve período. Este cliente é único e, portanto, seus problemas são 

diferentes dos de outros clientes. E o cotidiano do cuidado considera exatamente este 

cliente, que é singular, único e holístico. 

 
[...] Uma auxiliar de enfermagem se aproxima do leito do cliente Ale-

xandre e esvazia o coletor de diurese em um balde. Neste momento a 
bomba infusora alarma novamente. A auxiliar de enfermagem Margarida 
sai e esvazia o coletor de diurese de outro cliente. O enfermeiro Tadeu 
se aproxima e desliga  o alarme. Ele se afasta. [...]  (DC) 

 

 A auxiliar de enfermagem Margarida esvazia os coletores de diurese de todos os 

clientes. Durante este período, a bomba infusora do cliente Alexandre alarma, mas ela 

continua executando o cuidado. Então, o enfermeiro Tadeu  desliga o alarme e se afasta 

do cliente. 

 Pedreira (2002, p.3) explica que as bombas de infusão são equipamentos impres-

cindíveis na prática de saúde, e alerta sobre a necessidade de conhecer os tipos de equi-

pamentos utilizados e as implicações dos mecanismos de funcionamento na terapêutica 

implementada, visto que a prevenção de ocorrências adversas é indispensável para o 

alcance dos resultados esperados. Para prevenir estas ocorrências adversas, algumas 

bombas possuem alarmes de proteção contra fluxo livre, detecção de ar, identificação de 

erros de programação, indicadores de pressão de oclusão do equipo ou do acesso, dentre 

outros. Sendo assim, estes sistemas de segurança devem ser considerados aliados na ga-

rantia da qualidade da terapia intravenosa. 



 91

 

 
Foto 5.5. O enfermeiro aperta as teclas da bomba infusora 

 
 

 A bomba infusora é um equipamento que objetiva auxiliar o enfermeiro e sua 

equipe na administração de medicamentos. Quando algo não está certo, soa o alarme do 

equipamento para informar que a medicação não está sendo infundida. Em muitos mo-

mentos, a equipe de enfermagem interrompe um cuidado para atender a um “alarme da 

bomba infusora”. 

 A cliente Yve, em pós-operatório de revascularização do miocárdio, recebeu os 

seguintes cuidados: 

 
[...] Às 18:00 a enfermeira Ana se aproxima do Box 5 e 6 e começa a 

observar e registrar freqüência e ritmo cardíaco, débito urinário, débito 
sanguíneo, PAM, temperatura, parâmetros do respirador da cliente Yve.  
Esta “checagem” é realizada em todos os clientes internados no CTI às 
18:00h e de hora em hora nos clientes que estão em pós-operatório i-
mediato de cirurgia cardíaca. [...] (DC) 
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 A enfermeira realizou a checagem do horário das 18:00h, observando e regis-

trando os dados referentes aos sistemas cardíaco, respiratório, renal, neurológico e san-

güíneo.  

 O cotidiano do cuidar em cirurgia cardíaca apresenta muitas especificidades. De 

hora em hora, os enfermeiros registram os dados dos clientes para melhor avaliação da 

evolução do pós-operatório  imediato. Quando os  clientes estão em pós-operatório me-

diato ou em pré-operatório, esta checagem é realizada a cada 4 horas. Desta forma, as 

anormalidades podem ser identificadas precocemente, a tempo de serem controladas ou 

normalizadas. 

 Evidenciamos outros cuidados com a cliente Zélia, quando em pós-operatório de 

revascularização do miocárdio: 

 
[...] Um monitor cardíaco alarma; auxiliar de enfermagem Gisele le-

vantou do banco e foi caminhando em direção ao Box 6. Parou em frente 
ao monitor cardíaco, olhou para ele. Depois olhou para a placa de PAM. 
Afastou-se do box e sentou novamente. [...]  (DC) 

 

 Ao ouvir o alarme, a auxiliar de enfermagem levantou-se e foi observar de perto 

o traçado eletrocardiográfico. Observou a PAM e sentou-se novamente. 

 Knobel et al. (1994, p.847) consideram que faz parte dos cuidados específicos a 

clientes em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca atentar para a presença de ar-

ritmias, observando outros parâmetros em correlação com a informação fornecida pelo 

monitor. 

 Ao perceber que o cliente estava fazendo uma arritmia, a auxiliar de enfermagem 

Gisele observou  e associou o traçado do eletrocardiograma à PAM. É importante asso-

ciar os princípios científicos ao cuidado para, assim, prevenir complicações e/ou reco-

nhecê-las o mais cedo possível. 

A cliente Helena, em pós-operatório imediato de  revascularização do miocárdio, 
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foi cuidada como descrito a seguir: 

 
[...] A enfermeira Rosana se aproxima da cliente Helena com uma 

bolsa de sangue na mão. Ela pendura a bolsa de sangue no suporte de 
soro e segurando o equipo o adapta ao acesso venoso periférico da cli-
ente. Então a enfermeira pega o prontuário, que estava pendurado na 
divisória que fica entre os Boxs. Ela olha a cliente Helena e escreve, se 
aproxima do monitor, olha para este e escreve. Coloca a mão no conec-
tor que está acoplado a veia jugular, verifica o equipo, olha para a bom-
ba infusora (BI) e escreve. Solta  a papeleta em cima do membro inferior 
direito da cliente e abaixa ao lado do leito, observa o coletor do dreno, 
faz uma marcação nele com a caneta. Pega novamente o prontuário e 
escreve. Pega uma seringa adapta ao conector (“torneirinha”), mobiliza 
a torneirinha que também está conectada ao cateter de artéria radial. Ao 
terminar este procedimento, observa  a placa de PAM e escreve. Levan-
ta o cobertor, observa os membros inferiores do cliente, aperta o 1º po-
dodáctilo do membro inferior direito e escreve. Abaixa em frente ao leito, 
segura o coletor de diurese, observando-o. Logo depois levanta e escre-
ve. Guarda o prontuário na divisória e senta no banco em frente ao cli-
ente. De hora em hora a enfermeira repete estes procedimentos. [...] 
(DC) 

 

 A enfermeira Rosana aproximou-se do cliente e realizou o exame físico céfalo-

caudal. Durante o procedimento, registrou no prontuário os dados encontrados. 

 O exame físico é parte integrante da avaliação de enfermagem e deve ser realiza-

do após ser colhida a história de saúde do cliente, observando-se uma seqüência lógica, 

da cabeça aos pés, em quatro etapas: inspeção, palpação, percussão e ausculta (Smeltzer 

e Bare, 1992, p.629). Para realizá-lo, o enfermeiro utiliza os órgãos dos sentidos na in-

tenção de perceber o cliente como um todo.  

Para avaliação completa e implementação dos cuidados de enfermagem, o en-

fermeiro deve realizar o exame físico do cliente. Considerando o cotidiano do cuidar em 

cirurgia cardíaca, sua gravidade e complexidade, este exame torna-se primordial para 

que o enfermeiro tenha a exata noção da evolução do período pré, trans e pós-operatório 

da cirurgia cardíaca, além de fornecer parâmetros para avaliações posteriores e identifi-

cação de problemas de enfermagem, possibilitando a prevenção de complicações futuras. 
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[...] Às 17:00h a enfermeira se aproxima da cliente Helena com um 

soro na mão, retira o que estava conectado ao cliente (vazio) e instala o 
que estava na sua mão. A cliente Helena não se mexe. A enfermeira 
pega o prontuário e faz as anotações do horário. Ela sai em direção à 
sala dos médicos e retorna com o Dr. Paulo, que fala olhando para o co-
letor de diurese: “Está bom, mas e essa aqui no frasco?” A enfermeira 
Rosana fala: “Só tem essa aí. [...] (DC) 
 

O enfermeiro instalou a hidratação venosa no cliente e realizou a checagem do 

horário. Então percebe uque o débito urinário estava diminuído e comunicou o fato ao 

médico. 

Para Smeltzer e Bare (1992, p.629), a perfusão renal insuficiente pode ocorrer 

como complicação da cirurgia cardíaca, tendo como causa possível a redução do débito 

cardíaco. O tratamento de enfermagem inclui a medição exata do débito urinário que, se 

for inferior a 20 ml/h, pode indicar hipovolemia e, conseqüentemente, choque hipovolê-

mico. As anormalidades encontradas nos exames devem ser notificadas assim que forem 

detectadas para que novas condutas médica e de enfermagem sejam implementadas ime-

diatamente (Op.Cit.). 

A manutenção da perfusão renal adequada  será indicada através do volume de 

diurese, da densidade urinária e dos valores de creatinina, uréia e eletrólitos nos níveis 

normais. Para determinar precocemente as anormalidades, o enfermeiro e sua equipe 

devem estar atentos ao débito urinário do cliente, relacionando-o ao tipo de cirurgia que 

foi realizada. 

Ao detectar um problema de enfermagem, é muito importante  a comunicação 

entre os membros da equipe de saúde visando a resolução do problema do cliente. 

 O enfermeiro que trabalha em cirurgia cardíaca deve estar atento ao cliente e en-

tendê-lo como ser humano para que, diante de tantas informações objetivas e da necessi-

dade de concentração nas máquinas enquanto recursos tecnológicos, não se esqueça que, 

sob os fios e tubos, ao som de alarmes, existe uma pessoa que precisa de cuidados. 
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O atendimento ao cliente Amaro, relatado a seguir, demonstra essa correlação: homem, 

necessidades humanas, recursos tecnológicos: 

 
[...] A enfermeira Ana senta em frente ao box 01, então levanta o len-

çol que está sobre o cliente Amaro para arrumar o eletrodo que estava 
solto dando interferência. O cliente mexe os pés. Ela pega um outro len-
çol e o cobre ele. Ele começa a levantar os braços. Ela fala: “Abaixe as 
mãos, Seu...”. Ele abre os olhos e levanta os braços de novo. Ela coloca 
a mão em sua testa e pergunta: O senhor está com dor?”. Ele começa a 
contrair as pernas e os braços, e abre e fecha os olhos. Ela fala: “Calma, 
calma, calma, Vô, calma!! Agora não dá para levantar da cama.” PAM= 
14mmHg. Ela está ao seu lado e continua pedindo: “Calma!” A fisiotera-
peuta pede para ela mudar o filtro do respirador explicando que o azul 
oferece muita resistência.A enfermeira Ana pede para a auxiliar de en-
fermagem: “Preparar um demerol diluído para 10 ml” e explica  para o 
cliente Amaro que a dor vai melhorar após o remédio. O cliente Amaro 
começa a brigar com o respirador, a auxiliar de enfermagem traz a medi-
cação e faz 3 ml após perguntar para a enfermeira: “Pode administrar?”. 
O cliente Amaro começa a levantar a cabeça e a enfermeira fala alto: 
“CALMA, CALMA, CALMA, QUERIDO CALMA!!!” O médico se aproxima  
e pergunta se foi feito o demerol e a enfermeira Ana responde que já fez 
3  ml. Ele pede para fazer mais 3 ml. A enfermeira pega a seringa que 
está em uma prateleira presa na parede atrás do leito e administra, mas 
o cliente continua levantando os membros superiores em direção ao tubo 
orotraqueal e flexionando os membros inferiores. A PAM=13mmHg, fc= 
105 bpm. São 15:00 e a enfermeira se aproxima do cliente com o prontu-
ário, olha para o monitor e faz anotações , olha a placa de mercúrio e faz 
anotações, observa também coletor de diurese e drenagem sanguínea e 
faz anotações. Fc= 87bpm, PAM= 13mmHg. O cliente não apresenta 
movimentos. A enfermeira administra algumas medicações através de 
cateter em veia profunda. PAM=11mmHg, fc=84bpm. O cliente se man-
teve de olhos fechados, sem movimentos em membros superiores e 
membros inferiores. De hora em hora até as 18:00 a enfermeira Ana se 
aproximava do cliente com o prontuário, e fazia anotações, após obser-
var o monitor cardíaco, movimentos respiratórios, placa de mercúrio, co-
letor de drenagem sangüínea e de diurese. O cliente se manteve sem 
movimentos e de olhos fechados até as 18:00. [...]  DC  
 

 O cuidar e os cuidados descritos acima, realizados e reavaliados, caracterizam 

uma interação entre enfermeiro e cliente. Ao tocá-lo, a enfermeira Ana transmitiu-lhe a 

mensagem de que havia alguém ao seu lado, disponível para interferir em qualquer a-

normalidade que pudesse advir. Este, ao perceber essa disponibilidade, tentou transmitir-

lhe mensagens de feedback. Então, a enfermeira colocou-se em seu lugar e, apesar de 

não entender exatamente o que o cliente queria, cobriu-o, imaginando que pudesse estar 

com frio. Como ele continuasse agitado, ela questionou a presença  de dor. Em alguns 

momentos, tocou-o e olhou-o nos olhos. Pediu-lhe calma, várias vezes. Mas ela também 



 96

não se mostrava calma e, então, ele ficou mais agitado, em resposta à  interação com a 

enfermeira Ana.  

Ao perceber que o diálogo não estava surtindo efeito terapêutico, a enfermeira 

Ana explicou ao cliente que iria administrar uma medicação para dor. Ele não se acal-

mou e começou a apresentar alterações respiratórias; como alternativa, a enfermeira Ana 

administrou o sedativo e ele se acalmou. 

 Berlo (1999) explica que ocorre a interação entre duas pessoas quando estas se 

colocam uma no lugar da outra, tentando compreender o que uma quer dizer e imaginar 

o que a outra irá responder à sua mensagem. 

 Observamos que a enfermeira Ana tentou, através das palavras, aliviar a ansieda-

de do cliente. Olhando-o, falando com ele,  tentou apreender o que ele queria e acalmá-

lo. No cotidiano do cuidar em cirurgia cardíaca, as palavras, o toque e olhar formam uma 

tríade  dos cuidados prestados e, muitas vezes, substituem a terapêutica medicamentosa 

prescrita como SOS; mas, em outras ocasiões, esta é necessária para evitar novas com-

plicações. 

 Em outro momento: 

 
[...] Às 18:40h o enfermeiro Tadeu estava fazendo a admissão de 

uma cliente no leito 7 e a Enfermeira Tânia  estava realizando cuidados 
de higiene em uma cliente no leito 08. O cliente Fernando flexiona o 
membro inferior direito e logo o estende. Vira a cabeça de um lado para o 
outro, flexiona o membro superior direito. Sua PAM está 8mmHg. Ele a-
bre os olhos. Ás 18:42h a PAM está 7,5mmHg. Ele fecha os olhos e es-
tende os membros. Não há ninguém por perto. Chamei o enfermeiro Ta-
deu para dar uma “olhada” e ele veio imediatamente. Olhou para placa 
de mercúrio e logo para a hidratação venosa. Caminhou em direção ao 
posto de enfermagem e voltou com um frasco de soro na mão. O médico 
chega e fala: “A PAM está baixa”. O enfermeiro responde: “Já estou colo-
cando o soro fisiológico”. O médico fala: “Desliga o tridil”. O Enfermeiro 
fala: “Está desligado”. O médico fala: “Instala o soro e depois lava a 
PAM” e caminha se afastando do leito em direção a sala dos médicos. O 
enfermeiro instala o frasco de soro e depois lava a PAM. A PAM está 
7,5mm Hg. Após alguns minutos a PAM aumenta para 9,5mmHg e a FC= 
89bpm. O enfermeiro então se afasta e volta para perto do cliente que 
estava sendo admitido. [...] (DC) 
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 Um cliente foi admitido e os enfermeiros estão ocupados com os cuidados de 

admissão. O cliente Fernando, em pós-operatório imediato, está hipotenso; mexe-se e 

sua PAM continua baixando. Quando o enfermeiro Tadeu percebe a alteração, imedia-

tamente instala um soro fisiológico, certificando-se do valor da PAM e “lavando o cir-

cuito”. Aos poucos, a PAM volta ao normal. 

 Em poucos minutos, o cliente em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca 

está sujeito a apresentar alterações que podem levar à instalação de complicações. Daí a 

necessidade de monitorização contínua à beira do leito. O enfermeiro, ao cuidar do cli-

ente em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, não deve se afastar do leito do 

cliente; na medida do possível, deve permanecer ao seu lado, observando-o durante as 

primeiras doze horas de pós-operatório, para que as alterações hemodinâmicas sejam 

precocemente detectadas, evitando complicações muitas vezes irreversíveis (SMELT-

ZER E BARE, Op. Cit). 

 O cuidar em cirurgia cardíaca inclui uma atenção total ao estado hemodinâmico 

do cliente. A observação é um dos instrumentos básicos para o cuidar, devendo ser reali-

zada através de todos os órgãos dos sentidos. O enfermeiro deve permanecer próximo ao 

cliente para detectar precocemente quaisquer alterações. Cabe ao Serviço de Cirurgia 

Cardíaca adequar o número de enfermeiros ao de cirurgias e de clientes no setor, para 

possibilitar o cuidar / cuidados. Para proporcionar a visão do cliente como um todo, é 

indispensável realizar um cuidado humano e  utilizar a interação como uma forma de 

cuidar em cirurgia cardíaca, ou seja, para cuidar em enfermagem de forma plena precisa-

se, também, de uma divisão adequada de pessoal. 



   

________________________________________CAPÍTULO VI 

LINGUAGEM: UMA MANEIRA ESPECIAL DE CUIDAR 
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O cotidiano do cuidar em cirurgia cardíaca constitui-se de uma forma peculiar de 

comunicação verbal e não-verbal. Este capítulo descreve a  linguagem utilizada no dia a 

dia por enfermeiros e outro profissionais da equipe de saúde no cenário da cirurgia car-

díaca. 

Coulon (1995, p.32) explica que “[...] a vida social se constitui através da lingua-

gem, não a linguagem dos gramáticos e dos linguistas, mas a da vida de todos os dias 

[...]”. Os enfermeiros conversam, caminham, tocam, aproximam-se, afastam-se, olham, 

sorriem. Para tal, usam a mesma forma de linguagem. 

 Assim, a linguagem utilizada que emerge deste cotidiano é totalmente compreen-

dida dentro da situação vivida pelos próprios enfermeiros e por outros profissionais, in-

seridos neste mesmo cotidiano; mas, se retirada deste contexto, torna-se de difícil enten-

dimento.  

 Vejamos o relato do ocorrido durante a admissão do cliente em pós-operatório 

imediato de cirurgia cardíaca: 

 
[...]  Abre-se  a porta do CTI e entra um leito carregado por três pro-

fissionais vestidos de verde, eles entram andando rápido em direção ao 
Box 5. As enfermeiras: Carla e Ana e o médico Paulo se aproximam do 
Box 5. Eles todos conversam: Um dos profissionais vestidos de verde fa-
la: “Ela não é diabética, mas está fazendo hipoglicemia”, outro completa: 
“PAM= 6mmHg”, o primeiro continua: “foi feito diurético, ela urinou  
1600ml, Potássio 2,2, por isso a gente não deu mais diurético”. [...]  
(28/02/02-DC) 
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Foto 6.1. Comunicação por palavras e gestos. 

 
 

 Durante a admissão do cliente, a comunicação verbal e não verbal entre os pro-

fissionais da equipe de saúde  é essencial, pois todos os dados referentes ao cliente no 

pré e trans-operatório devem ser informados e trocados por profissionais que estarão 

responsáveis por seu cuidado no pós-operatório.  

A linguagem utilizada é técnica e a fala é rápida. Os profissionais conversam, 

mas, ao  mesmo tempo acoplam o  respirador ao cliente, realizam as monitorizações 

cardíaca e da pressão arterial média, entre outros cuidados. Neste momento, valores de 

exames laboratoriais são informados, assim como os referentes aos débitos urinário e 

sangüíneo na sala de operações. É importante salientar que, mesmo durante  a comuni-

cação entre os profissionais, estes se mantêm atentos ao estado hemodinâmico do clien-

te; assim, em alguns momentos, a conversa é interrompida para salientar que algo não 

está bem, como a pressão arterial média do mesmo. No entanto, o tom de voz é manti-

do, ocorre apenas uma pausa após a informação e todos observam a placa de mercúrio, 
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que mostra o valor da pressão arterial média. Logo depois, a conversa continua. 

 
 [...] A enfermeira Ana fala: “Só tem esse dreno horrível, que a gente 

não consegue ordenhar?”.Um deles mexe com a cabeça para cima e 
para baixo. Ela continua: “Fábio você vai embora?” Ele responde: “É, ho-
je é meu último dia de residente.” Enquanto conversam as enfermeiras 
conectam cabo do monitor cardíaco nos eletrodos, abaixam o dreno e o 
coletor de diurese e organizam os equipos de soro e soros. Um médico 
residente vestido de verde conecta o tubo orotraqueal ao respirador inter 
5. [...] (28/02/02-DC) 

 
 

 
Foto 6.2.A enfermeira ordenha o dreno do cliente. 
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No dia a dia, algumas técnicas utilizadas rotineiramente acabam recebendo de-

nominações adotadas como de rotina por toda a equipe de saúde. É o caso da “ordenha 

dos drenos”. Esta técnica assemelha-se ao ato de ordenhar o leite de uma vaca. Na reali-

dade, o que o enfermeiro faz é uma pressão negativa com os dedos no dreno torácico, 

facilitando a saída do sangue e impedindo a formação de coágulos no interior deste.  

 Coulon (1987, p.33) explica que “[...] embora uma palavra tenha uma significa-

ção trans-situacional, tem igualmente um significado distinto em toda a situação particu-

lar em que é usada [...]”. 

O domínio desta linguagem cotidiana faz com que os profissionais não se dêem 

conta de que utilizam palavras e gestos na maioria das vezes incompreendidos por pes-

soas que não integram este grupo, como se pode verificar pelo seguinte relato:  

  
[...] A enfermeira Tânia é chamada por um auxiliar de enfermagem 

para atender ao telefone. Após desligar ela se aproxima do Enfermeiro 
Tadeu e chama:”Tadeu”. Ele olha para ela, que faz sinal com os braços, 
cruzando-os, fechando e abrindo. Depois faz o número 2 com os dedos. 
E fala: “na sala”. Ele mexe a cabeça para cima e para baixo e caminha 
em direção ao posto. [...] (04/02/02-DC) 
 

 A enfermeira Tânia foi chamada ao telefone para receber uma informação. Ao 

desligá-lo, chama o enfermeiro Tadeu e, através de gestos, comunica-lhe  que o cliente 

que estava sendo operado, a segunda cirurgia daquele dia (e por isso o “2”) foi a óbito (e 

por isso cruza os braços em sinal de “acabou”). Ele também através de gestos responde 

em sinal afirmativo. 

 Para o entendimento destes gestos foi necessário confirmar este dado ao questio-

nar, pessoalmente, a enfermeira Tânia sobre a informação que havia sido transmitida ao 

enfermeiro Tadeu. 

 Garfinkel apud Coulon (1987, p. 33) afirma que “[...] para cada membro, o signi-

ficado  de sua linguagem  cotidiana depende  do contexto em  que esta linguagem apare-
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ce [...]”. Isto quer dizer que, caso a enfermeira Tânia tivesse feito o mesmo gesto em 

outra situação, ou para outra pessoa que não fosse membro deste grupo, provavelmente 

esta pessoa não o entenderia desta forma.  

O trecho abaixo mostra uma situação em que a linguagem utilizada está totalmen-

te associada à ação do momento:  

 

[...] A Enfermeira Carla ajuda a residente de  enfermagem Renata a 
colher nova amostra de sangue arterial. A residente pega a seringa com 
o sangue e sai. Logo depois volta e fala: “Acidose corrigida, Carla.” En-
tão a enfermeira Carla se aproxima da cliente, retira o termômetro e fala: 
“35,8, está aquecida..”. [...]. (01/03/02-DC) 

 

 A fala da residente de enfermagem Renata está associada ao fato de que esta 

estava colhendo sangue arterial e levando para análise, usando uma linguagem 

simplificada omitindo a terminologia técnica em sua plenitude. Assim, retorna 

informando a outra enfermeira que, através da gasometria arterial,  o problema de 

desequilíbrio hidroeletrolítico que o paciente apresentara estava corrigido. Segurando 

um termômetro, a enfermeira Carla informa o grau Celsius da temperatura axilar do 

cliente e complementa com a sua própria conclusão da verificação, considerando o 

contexto em que estão inseridos. Em outro momento, a enfermeira Carla faz um 

comentário que não teria nenhum sentido se estivesse isolado da situação vivida. Como 

se segue:  
[...] A enfermeira Carla colhe o sangue e faz o teste e fala: “Agora deu 

certo, deu HIGH”. A médica já não estava próxima ao leito. Vai em dire-
ção ao posto e fala com a Enfermeira Laura (não consigo escutar) e de-
pois com a médica. O médico de plantão se aproxima e pergunta: “Ainda 
não tem ECG?” [...].  (DC) 

 

 A palavra “high” significa “alta” em Inglês, logo assimilada e transmitida com o 

significado de algo alterado. Como o aparelho utilizado para realização da glicemia capi-

lar não é de fabricação nacional, quando os valores ultrapassam 400mg/dl, este infor-ma 

apenas HIGH. Assim, na vida de todos os dias em um centro de terapia intensiva 
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cardíaco, a palavra HIGH tem um significado científico de alteração, de modificação. 

Outros dados mostram como a linguagem cotidiana tem o seu significado próprio, de-

pendendo do contexto em que aparece. Vejamos: 

 
[...] A estagiária fala para a enfermeira: “A PAM não está oscilando”. A 

enfermeira Tânia responde: “Então vamos lavar”. A estagiária pega o 
frasco de soro e uma seringa. [...] (04/02/02-DC) 

 

 Em outro momento: 
 
 

[...] A enfermeira Carla se aproxima da enfermeira Ana e fala: “A diu-
rese aqui está diminuindo, a PAM aumentou e está em 9mmHg”. Ana 
pergunta: “E ela superficializou alguma coisa?” Carla responde: “Já, ela 
está mexendo membros superiores. [...]  (02/02/02-DC) 

  

 Nas duas situações descritas acima, as enfermeiras, ao fazerem referência à pres-

são arterial média utilizam apenas as inicias PAM. Muitas informações são trocadas en-

tre os profissionais da saúde  cotidianamente, o que  faz com que a linguagem em cirur-

gia cardíaca seja rica em detalhes entendidos, sem dificuldades, por todos os membros 

deste grupo. 

 Ao perguntar se o cliente “superficializou”, a enfermeira Ana referia-se ao nível 

de consciência deste cliente. Esta informação confirmou-se na resposta da Carla ao ex-

plicar que ele já estava mobilizando os membros superiores. 

Essas expressões mostram que “[...] as palavras só ganham o seu sentido “com-

pleto” no seu contexto de produção, quando estão “indexadas” a uma situação de inter-

câmbio linguístico [...]” (op cit). O autor complementa que a significação de uma deter-

minada palavra provém de fatores contextuais como a intenção imediata do locutor, a 

relação que mantém com o ouvinte e suas conversações  passadas.  

Assim a linguagem do cuidar em cirurgia cardíaca não vai ocorrer sempre da 

mesma forma. Esta vai depender do contexto que esta aparece, por quem é falada e  para  
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quem é falada. Vejamos os dados: 

 
[...] O Dr. Paulo pede para o auxiliar de enfermagem: “Coloca um bi-

carbonato 100ml aqui  para mim”  [...] (02/02/02-DC) 
                                                                

 
Ao solicitar a medicação ao profissional da equipe de enfermagem, o médico uti-

liza uma linguagem técnica, explicando a quantidade que quer de bicarbonato de sódio e 

para quem quer que seja dado. Em outro momento, temos uma forma diferenciada de 

linguagem: 

 
[...] A enfermeira  Laura se aproxima do leito e mexendo nos frascos 

de soro pergunta: “Entrou bicarbonato para ela?”. O auxiliar de enferma-
gem responde: “Eles pediram 100ml de bica. Ela começa a retirar o ar 
do equipo de soro e o fecha”. Neste momento, o Enfermeiro Eduardo 
chega e pergunta: “Eles pediram mais?” E a enfermeira Laura responde: 
“Não, estou só fechando”. E se afasta, indo em direção ao posto de en-
fermagem.” [...]  (02/03/02-DC) 

 

 A enfermeira, ao falar com o auxiliar de enfermagem, utilizou uma linguagem 

técnica. Já a mesma palavra, quando falada pelo auxiliar de enfermagem, ganhou um 

sentido informal e simplificado, que se referia ao bicarbonato de sódio apenas como “bi-

ca”. Apesar de todos os profissionais estarem inseridos no mesmo cenário, a forma de se 

comunicarem, ou seja, a linguagem utilizada pelos atores sociais, depende da inter-

relação entre locutor e ouvinte, da situação social e profissional em que aparece. Como 

podemos observar na linguagem utilizada pelo médico Paulo e pelo enfermeiro Tadeu: 

 
[...] O médico chega e fala: “A PAM está baixa”. O enfermeiro respon-

de: “Já estou colocando o soro fisiológico”. O médico fala: “Desliga o tri-
dil”. O Enfermeiro fala: “Está desligado”. O médico fala: “Instala o soro e 
depois lava a PAM” e caminha se afastando do leito em direção a sala 
dos médicos. [...] (01/02/02-DC) 

 

 Percebemos que a linguagem da vida de todos os dias entre profissionais de áreas 

diferentes ao se referir ao mesmo cliente é uma linguagem técnica, que utiliza palavras 
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científicas, nomes de medicações, números, siglas e abreviações. Vejamos outro mo-
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mento em que se apresenta a linguagem cotidiana: 

 
[...] A enfermeira Ana fala: “O paciente é pós-op. de revascularização 

do miocárdio, hipertenso, já aumentamos  o tridil para 18 ml/h, mas a PA 
continua alta [...]  (02/02/02-DC) 
 

 A enfermeira Ana explica que o paciente está em pós-operatório de revasculari-

zação do miocárdio e o seu quadro clínico ao dizer “pós-op”,  “hipertenso”, “aumenta-

mos o tridil”, “PA continua alta”. Em outro momento: 

 
[...] A enfermeira Mônica explica: “É uma cliente de 94 anos, deficien-

te visual, foi revas, 3 pontes, tem disfunção de VE, está séptica. [...] 
(28/02/02-DC) 
 
 

 A enfermeira Mônica apresentou uma forma peculiar de explicar que a cliente 

realizou uma cirurgia de revascularização do miocárdio, que foi compreendida por aque-

les que participam do dia a dia no CTI Cardíaco: “revas”, “3 pontes”, “disfunção de VE” 

e está “séptica”. Existe uma certa cumplicidade entre o locutor e o ouvinte, como pode-

mos observar abaixo: 

 
[...] “Dr. Paulo ela está bigeminando.” Ele responde: “Faz 2 cc de x-

yloca e coloca” [...] Ela interrompe: “Instalar xylocaína? Não tem bomba 
[...]” Ele continua: “[...] é sem bomba não dá. Então faz 3 cc e um eletro 
[...]”. [...] 
 

 Neste dado, a palavra “xyloca” apresenta-se informalmente, dita pelo médico e 

logo depois utilizada da mesma forma enfermeira, demonstrando que há interpretação 

exata da linguagem cotidiana pelos atores sociais, neste caso médicos e enfermeiras. 

 
[...] A Enfermeira  Carla e a residente de enfermagem Renata se a-

proximam e sentam no banco que está na frente da cliente Geandra. 
Neste momento chega uma médica vestida de verde e pergunta para e-
las: “Foi feito haemoglucotest?”  A Enfermeira Carla responde: “Não. ” E 
a  médica  pede: “Então faz um para mim, por favor.” A enfermeira Lau-
ra, que está no posto de enfermagem, fala: “Foi prescrito haemogluco-
test  horário. É que o Dr. Silvio prescreveu de seis em seis horas e não 
está na hora, mas se quiser a gente faz”. A médica fica parada esperan-
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do em frente ao box  e olhando o quadro de anotações da cliente, e en-
tão fala: “Está faltando uma safena, tem mais uma safena para 
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marginal. Eu sabia que estava faltando alguma coisa”. A Enfermeira 
Carla levanta com uma caneta na mão e diz: “É, e ela é diabética.” Se 
dirige para o quadro para escrever. A médica mexe com a cabeça para 
cima e para baixo, confirmando.” (28/09/01-DC) 

 

 Em sua fala a médica explicou quais os vasos sangüíneos utilizados para a reali-

zação das anastomoses no vaso coronário. Neste cliente, foi realizada uma anastomose 

da veia safena para artéria marginal. Constata-se que as palavras não têm sentido, se reti-

radas do contexto em que aparecem. Em outro momento: 

 
[...]  O Dr. Fábio fala: “Mamária para DA, safena para  direita com 

CEC, hipoglicemia, acidose burral 500”. Ana pergunta: “Porque suspen-
deu a outra, não tem válvula?” Um dos médicos vestidos de verde orde-
nha o dreno. Carla estica o lençol. Fábio mexe a cabeça para cima e pa-
ra baixo. Ana pergunta: “Tem bomba  na sala? Aqui não tem, só no gota 
a gota” O Fábio pede para  o Marcos: “Vai lá na sala  e pega a bomba 
para ela”. [...] (28/02/02-DC) 
 
 

 A linguagem utilizada no dia a dia do cuidar em cirurgia cardíaca aparece, no 

trecho acima, com características próprias. As palavras fazem parte de um vocabulário 

singular, compreendido pelos atores que vivenciam as situações diárias que propiciam o 

aparecimento destas. Vejamos mais algumas características desta linguagem cotidiana: 

 
[...] O médico se aproxima do leito e pergunta: “Já foi instalado a insu-

lina?” A enfermeira Carla que estava organizando as medicações que 
estavam fluindo por via endovenosa através da bomba infusora respon-
de sem olhar para ele: “não”. Ele diz: É urgente ... ( silêncio)... se não 
colocar ele vai piorar a cetoacidose e parar. Ela continua organizando e 
fala: “Não tem via disponível, só quando acabar o sangue, se não vai 
empurrar a noradrenalina.” Ele sai. Elas continuam arrumando o cliente, 
desenrolando os equipos de soro, esticando o lençol. O médico volta e 
fala para as enfermeiras: “Prepara o material para eu pegar uma veia 
profunda”. E sai. [...]  
 

 Em momentos de crise, as situações de tensão carregam uma linguagem rica em 

símbolos, caracterizando a comunicação que acontece com  poucas palavras. O dado 

mostra que a comunicação não verbal entre os profissionais naquele momento de crise 

aconteceu  quando eles viraram o rosto e permaneceram em  silêncio.  
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 Vejamos a linguagem silenciosa da comunicação não verbal dos clientes em pós- 
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operatório imediato: 

 
[...] A cliente Zuleyce  coloca o membro superior direito na boca e re-

torna com a mão para o abdome. PAM=7,5mmHg. Passa a mão es-
querda pelo curativo. Estende  membro superior direito, flexiona mem-
bros inferiores, balança-os de um lado para outro. [...]  (01/03/02-DC) 
 

Após dez minutos: 
 

 
[...] A cliente Zuleyce coloca o membro superior direito sobre o abdo-

me e começa a mexer os dedos, passando por cima do curativo da inci-
são cirúrgica. Pega o lençol e abaixa. Segura com a mão direita a mão 
esquerda e a coloca sobre o lençol. Encosta a palma das mãos uma na 
outra e bate palmas três vezes. Passa a mão direita na face e  a man-
tém próxima da boca. Coloca a mão no tubo orotraqueal. Flexiona e es-
tende o membro inferior esquerdo. Coloca uma mão sobre a outra na 
região torácica. Após alguns minutos  coloca o membro superior esquer-
do no ombro esquerdo e levanta. Logo depois abaixa. [...]. (DC) 

 

Após quinze minutos: 
 

[...] A cliente Zuleyce levanta membro superior esquerdo e coloca a 
mão sobre o cabelo, depois abaixa e coloca a mão sobre o abdome. [...] 
(DC) 

 
 
 Conforme o efeito da anestesia diminui, a cliente se comunica sem utilizar as 

palavras; já que estava com o tubo orotraqueal, utiliza o corpo como ferramenta, expres-

sando suas emoções através da movimentação dos membros superiores e inferiores: le-

vanta, abaixa, bate palmas, passa a mão no peito. 

 Weil e Tompakow (2000, p.7) afirmam que o corpo fala sem palavras. Através 

dele, dizemos e recebemos muitas mensagens. Os autores explicam que, através do nosso 

corpo, estamos a todo tempo emitindo algum tipo de mensagem, mesmo que não esteja 

de acordo com aquelas emitidas através da comunicação não-verbal. 

 Ao acordar, a cliente quis, de alguma forma, chamar a atenção dos profissionais 

da equipe de saúde e, para tal, realizou vários movimentos. Pouco tempo após, a enfer-

meira aproximou-se dela e ela voltou a dormir. Como se segue: 
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[...] A enfermeira levanta e se aproxima da cliente de forma que esta a 

veja e fala: “Oi, bonitinha, a senhora tem que ficar acordada para respi-
rar sozinha.” [...]  (DC) 

 
 

 Esta é outra linguagem cotidiana do cuidar em cirurgia cardíaca. Os profissionais 

da equipe de enfermagem utilizam, com freqüência, nomes carinhosos para chamar sua 

clientela. Outras vezes, o que se verifica é que o cliente é chamado pelo nome: 

 
[...] “Seu Antônio, fica calmo, já acabou a cirurgia.” [...] (28/02/02-DC) 

 

 Esta linguagem caracteriza a individualidade do cuidar em cirurgia cardíaca em 

que, apesar de toda correria, cada ser humano é respeitado como tal. 



 
 
______________________________________  CAPÍTULO VII 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“[ ...]Ainda que eu falasse a língua dos homens [...] 
[...] que eu falasse a língua dos anjos [...] 
sem amor [...] eu nada seria [...]” 
 

(Renato Russo) 
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O cotidiano do cuidar em cirurgia cardíaca permite muitas maneiras de fazer. A 

interação apareceu como uma forma especial, que os enfermeiros utilizam durante todo 

o tempo, como uma ferramenta para este cuidar.  

O encontro entre enfermeiros e clientes é composto por ações e reações interde-

pendentes, que indicam uma cumplicidade entre estes atores sociais que, no dia a dia, se 

colocam um no lugar do outro,  com o intuito de entender o que expressam, pensam ou 

desejam. A interação entre os atores sociais acontece exatamente neste momento.  

E este foi o ponto de partida deste estudo que descreveu, com riqueza de deta-

lhes, o encontro entre enfermeiros e clientes no cenário da cirurgia cardíaca, cujas pecu-

liaridades próprias fazem do cotidiano uma mistura de objetividade com subjetividade, 

correria com sensibilidade, calor com frio, colorido com preto e branco, luta pela vida 

com perda da vida. 

  Neste cenário, composto de equipamentos de alta tecnologia, como monitores 

cardíacos, bombas infusoras, balões intraórticos, respiradores mecânicos, estes são os 

responsáveis pela acústica nada agradável, que caracteriza a vida de todos os dias deste 

ambiente. Além dos ruídos, outra característica é o colorido, como o verde dos lençóis, o 

marrom dos cobertores, o colorido das telas de pintura, que dão luz e calor ao local. No 

entanto, por ter aparelhos de ar condicionado ligados em tempo integral, a temperatura 

do ar ambiente é baixa e, para evitar o frio, os clientes são protegidos com cobertores. 

A equipe de saúde é composta por enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médi-

cos, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros, e fazem parte deste cenário, principalmente 

do ambiente do cliente que se encontra em um local desconhecido sob todos os apectos, 

e com pessoas estranhas. 

Foram muitos os momentos de interação entre clientes e enfermeiros percebidos 

através da observação participante, todos captados com uma riqueza de detalhes que os 
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tornavam únicos, sem dúvida, apesar de acontecerem rotineira e normalmente no dia a 

dia, e se repetirem em momentos distintos, com outros clientes e enfermeiros.  

Os encontros entre enfermeiros e clientes não são desperdiçados; pelo contrário, 

a interação acontece com objetivo terapêutico. O enfermeiro interage com o cliente ao se 

aproximar, olhar em seus olhos, tocá-lo, acariciá-lo, falar, sorrir, acenar com as mãos, 

escutá-lo atentamente, permanecer ao seu lado, observá-lo ou afastar-se.  

Em alguns momentos, esta interação aconteceu como parte de um cuidado espe-

cífico, como o de cobri-lo com o cobertor. Este cuidado envolve a preocupação com a 

necessidade de manutenção de temperatura corporal do cliente. No entanto, em outros 

momentos, a interação foi o próprio cuidado, quando o enfermeiro tocou o cliente, apro-

ximou-se dele de forma a que este o visse, informando-o de que estava no centro de te-

rapia intensiva cardíaco. A linguagem que o enfermeira utiliza para cuidar do cliente no 

cotidiano pode ser verbal ou não-verbal.  

O cliente também tem uma linguagem natural, que acontece através de movimen-

tos corporais, de abertura e fechamento dos olhos, de palavras, gestos, expressões faciais 

e alterações dos padrões fisiológicos, monitorados através dos equipamentos. Assim, ele 

expressa e reage aos cuidados prestados pelo enfermeiro. 

A interação não acontece numa única direção, mas compõe-se de ações e reações 

dos enfermeiros e dos clientes. Neste ciclo, evidenciamos as implicações desta como 

ferramenta do cuidar de enfermagem em cirurgia cardíaca, pois as enfermeiras para 

manter o cliente tranqüilo no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, e evitar com-

plicações futuras, ou até mesmo a sedação medicamentosa, que adiaria a extubação deste 

cliente, utilizam a aproximação, o toque e as palavras, como terapia. Quando falavam 

com o cliente, preocupavam-se em dizer o seu nome próximo ao seu ouvido, de forma a 

que este pudesse realmente escutar. Assim, evitavam a agitação psicomotora, que acar-
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reta aumento da pressão arterial.  

Os cuidados de enfermagem prestados a clientes em pós-operatório imediato de 

cirurgia cardíaca são complexos, e ocorrem desde a fase de admissão do cliente e das 

orientações pré-operatórias até  a observação atenta dos movimentos corporais e fatores 

hemodinâmicos, respiratórios, sanguíneos e renais, durante o pós-operatório. Assim, 

compreendem a avaliação do cliente através do exame físico e evolução de enfermagem, 

do manuseio dos equipamentos tecnológicos, preparo dos boxs para a cirurgia, checa-

gem horária, a administração e do controle das medicações que estão sendo administra-

das, coleta de sangue arterial e realização de gasometria arterial, avaliação dos exames 

laboratoriais e sinais vitais. 

O encontro entre enfermeiros e clientes, envolvendo a interação entre estes atores 

no cotidiano, caracterizou este cuidar que, pela sua complexidade, torna-se frio e meca-

nicista quando envolve correria, adrenalina, manuseio de equipamentos tecnológicos; 

por outro lado, a frieza deste cuidar foi amenizada quando encontramos o toque, o sorri-

so, a tristeza, a preocupação, o envolvimento dos enfermeiros, as palavras doces, que 

consolam, aliviam a solidão, o medo, a ansiedade e tornam esse cotidiano, apesar de 

inquieto e agitado, mais humano. 

A linguagem utilizada pelos atores sociais apresenta-se de acordo com a situação, 

considerando os atores que estão interagindo. Assim, enfermeiros e clientes têm uma 

forma especial de se comunicar, que sofre modificações de acordo com as condições do 

cliente. 

Mas o cotidiano mostrou também a linguagem utilizada no dia a dia pelos profis-

sionais da saúde, que apresentaram uma forma peculiar de se comunicar envolvendo 

gestos e palavras. Uma linguagem de abreviações, que demonstrava a correria e a agita-

ção do setor. Assim, termos científicos como REVASCULARIZAÇÃO DO MIO-
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CÁRDIO eram mencionados como REVAS. Esta linguagem era totalmente entendida 

pelos membros do grupo e se apresentava de forma natural pelos atores. A linguagem 

técnica e científica não era de domínio do cliente, de forma que este não compreendia o 

seu sentido correto, podendo dar lugar a interpretações errôneas dos cuidados prestados, 

como no caso da “ordenha dos drenos”. 

 O quadro abaixo destaca os momentos do cuidar em cirurgia cardíaca utilizando 

como ferramenta a interação. 

 
ETNOMÉTODOS INTERAÇÃO 

O Ambiente de Cuidar em Cirurgia Cardíaca Temperatura ambiente; colorido das telas de 
pintura; verde dos lençóis, marrom dos cober-
tores; ruídos; sons de alarmes de equipamen-
tos; versos e poesias, e; equipamentos tecno-
lógicos. 

Cuidado Interativo: o encontro entre enfermei-
ros e clientes no pós-operatório imediato de 
cirurgia cardíaca 

Cumplicidade de ações e reações; utilização 
do sentido da audição; gestos com as mãos; 
perguntas e respostas; observação; toque; 
explicação e orientação; aproximação e afas-
tamento corporal; palavras; carinho; tom de 
voz alto e baixo; sentido da visão; abertura e 
fechamento dos olhos; diminuição e aumento 
da freqüência cardíaca  e da pressão arterial; 
movimentos de cabeça e pescoço de afirma-
ção e negação; tristeza; preocupação; medo e 
ansiedade. 

Os Cuidados de Enfermagem de Complexida-
de Tecnológica 

Preparo da unidade do cliente; monitorização 
cardíaca, respiratória, renal e sangüínea; orde-
nha de drenos; registro no prontuário; exame 
físico; administração e controle da infusão de 
medicamentos e hemoderivados; observação, 
checagem horária dos parâmetros do respira-
dor, entrada e saída de líquidos e sangue, fre-
qüência cardíaca, pressão arterial,  saturação 
de oxigênio e de seis em seis horas da tempe-
ratura; avaliação dos eletrólitos através da 
gasometria arterial; monitorização e manuten-
ção e controle de balão intraórtico, troca de 
roupas de cama; e umedecer os lábios do cli-
ente. 

Linguagem: uma maneira especial de cuidar Comunicação verbal e não-verbal; linguagem 
técnica; palavras científicas; siglas; fala rápi-
da; abreviações; silêncio; gestos; palavras com 
significado distinto, e; troca de informações 
sobre os clientes e sobre questões cotidianas 
dos profissionais. 
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Pelo exposto, este estudo alcançou os objetivos propostos, já que descreveu os 

detalhes da interação entre enfermeiros e clientes no cotidiano, caracterizou os aspectos 

interacionais e analisou as implicações desta interação como ferramenta para o cui-

dar/cuidado de enfermagem a clientes em pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca. 

Pretendeu-se causar impacto aos enfermeiros em sua forma de cuidar pois, a par-

tir do momento que entendermos melhor o cotidiano da nossa prática, perceberemos o 

quanto detalhes como o olhar, o toque, as palavras e os gestos podem ser importantes 

para o bem-estar dos clientes. 

Para que o tema não se esgote, nem fique limitado a este estudo, propõe-se que o 

assunto seja abordado em novas pesquisas, principalmente naquelas que se relacionarem 

a outras áreas do cuidar em enfermagem. 
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ANEXO I - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
 

1-Como está o ambiente? E o cliente? 

2-Como a enfermeira interage com o cliente? 

3-Que reação apresenta o cliente ao interagir com a enfermeira no pós-operatório: 

Cabeça e pescoço: 

a- Pisca os olhos... 

b- Mantém os olhos fechados... 

c- Mantém os olhos abertos e atentos... 

d- Mantém os olhos semi-abertos... 

e- Contrai a musculatura da face e pescoço... 

f- Tenta falar... 

g- Balança a cabeça para cima e para baixo... 

h- Balança a cabeça de um lado para o outro... 

i- Tenta tossir... 

j- Relaxa a musculatura da face e pescoço... 

 

Membros superiores: 

a- Levanta os braços... 

b- Abre as mãos... 

c- Fecha as mãos... 

d- Direciona as mãos a face... 

e- Direciona as mãos ao abdome... 

f- Contrai a musculatura dos membros superiores... 

g- Relaxa a musculatura dos membros superiores... 

h- Balança os membros superiores... 

i- Balança os membros inferiores... 

 

Tórax e Abdômen: 

a- Contrai a musculatura torácica e abdominal sucessivamente, como que quisesse 

falar ou respirar sem o auxílio do respirador artificial... 
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Membros Inferiores: 

a- Balança os membros inferiores... 

b- Contrai a musculatura dos membros inferiores... 

c- Relaxa a musculatura dos membros inferiores... 

 

Funções Respiratórias e Cardio-circulatórias: 

a- Aumenta a freqüência respiratória... 

b- Diminui a freqüência respiratória... 

c- Aumenta a freqüência cardíaca.... 

d- Dimimui a frequência cardíaca... 

e- Aumenta a pressão arterial média... 

f- Diminui a pressão arterial média... 

g- Aumenta a Saturação Parcial de Oxigênio... 

h- Diminui a Saturação Parcial de Oxigênio.. 

 

2- Qual o conteúdo das conversas dos enfermeiros com os clientes? 

3- Instrumento de observação 

 

SITUAÇÃO CUIDADO DE  

ENFERMAGEM 

REAÇÃO DO  

CLIENTE 
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ANEXO II - TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO DOS  ENFERMEIROS  

 
 Após ter sido devidamente informado e esclarecido de todos os aspectos que en-

volvem a presente pesquisa, tendo sido garantido o anonimato, dou meu consentimento 

de participação, tendo a clareza dos benefícios, assim como do direito que tenho de me 

retirar e/ou de me recusar a participar ou de ser fotografado caso seja a minha decisão. 

 

 

Data: 

Rio de Janeiro,  ..../..../...... 

Assinatura:   

............................................... 

 Assinatura das Testemunhas: 

1- ............................................ 

2- ............................................ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO DOS CLIENTES  

 

 Após ter sido devidamente informado e esclarecido de todos os aspectos que en-

volvem a presente pesquisa, tendo sido garantido o anonimato, dou meu consentimento 

de participação, tendo a clareza dos benefícios, assim como do direito que tenho de me 

retirar e/ou de me recusar a participar ou de ser fotografado, caso seja a minha decisão. 

 

 

Data: 

Rio de Janeiro, ...../....../....... 

 
Assinatura:   

.............................................. 

 

 Assinatura das Testemunhas: 

1- ............................................ 

2- ............................................ 
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CARTA DE INFORMAÇÃO AO ENFERMEIRO 
 
 
 Prezado Enfermeiro do Hospital Universitário Pedro Ernesto,   

 

 Estou realizando um  estudo para elaboração da Dissertação de Mestrado na Es-

cola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre a inte-

ração entre enfermeiros e clientes no no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. 

 Pretendo, com este estudo, descrever a interação entre enfermeiros e clientes e 

perceber de que forma esta pode influenciar no quadro clínico do cliente. 

 Para este fim será realizada observação das atividades cotidianas vivenciadas na 

prática por enfermeiros e clientes. Utilizarei a fotografia para registrar fatos relevantes, 

sem que sejam identificados os sujeitos. 

 Todas as informações e benefícios que forem levantados com o estudo serão di-

vulgados, esclarecidos e analisados. 

 Esclareço que a qualquer momento poderá recusar-se a participar do estudo. Res-

salto que em nenhum momento identificarei os sujeitos da pesquisa. Os custos deste es-

tudo são de responsabilidade da pesquisadora. 

 Declaro que todas as informações descritas acima são verdadeiras. 

 
Rio de Janeiro, .....de ..........................de............         

                           

                                           Enf. Ana Carla Dantas Cavalcanti 
 
 
Ciente  e de acordo, ................................................................ 

Recebi 1ª via deste documento em ...../......../.......... 

 
 

Obs.: 

1ª via – do Enfermeiro 
2ª via – da Pesquisadora 
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CARTA DE INFORMAÇÃO AO CLIENTE 

 

 Prezado Cliente do Hospital Universitário Pedro Ernesto, 

 

 Estou realizando um estudo para elaboração da Dissertação de Mestrado na Esco-

la de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre o rela-

cionamento interpessoal entre enfermeiros e clientes no no pós-operatório imediato de 

cirurgia cardíaca. 

 Pretendo, com este estudo, descrever a interação entre enfermeiros e clientes e 

perceber de que forma esta pode influenciar no quadro clínico do cliente. 

 Para este fim será realizada observação das atividades cotidianas vivenciadas na 

prática por enfermeiros e clientes. Utilizarei a fotografia para registrar fatos relevantes, 

sem que sejam identificados os sujeitos. 

 Todas as informações e benefícios que forem levantados com o estudo serão di-

vulgados, esclarecidos e analisados. 

 Esclareço que a qualquer momento poderá recusar-se a participar do estudo. Res-

salto que em nenhum momento identificarei os sujeitos da pesquisa. Os custos deste es-

tudo são de responsabilidade da pesquisadora. 

 Declaro que todas as informações descritas acima são verdadeiras. 

 

 

Rio de Janeiro, ...... de ................................ de .......... 

                                   

                                           Enf. Ana Carla Dantas Cavalcanti 

 

 

Ciente  e de acordo, ............................................. 

Recebi 1ª via deste documento em ....../......./.......... 
 

Obs.: 

1ª via – do Enfermeiro 
2ª via – da Pesquisadora 
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CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO 

 

Senhor Diretor do  

Hospital Universitário Pedro Ernesto / Comissão de Ética 

 
 Estou realizando um estudo em nível de pós-graduação stricto sensu-Mestrado 

em enfermagem, na Escola de Enfermagem Anna Nery / Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, sobre a interação entre enfermeiros e clientes no pós-operatório imediato de 

cirurgia cardíaca. 

 Para este fim, utilizarei para a coleta de dados a observação participante  com os 

sujeitos da pesquisa. Para captar o fenômeno da pesquisa usarei uma câmera fotográfica. 

 Todas as informações e benefícios que forem levantados com o estudo serão di-

vulgados, esclarecidos e analisados. 

 Esclareço que a qualquer momento os sujeitos (enfermeiros e clientes) terão o 

direito de se recusar a participar do estudo. Ressalto que em nenhum momento estes 

serão identificados, bem como será garantido o sigilo de todas as informações prestadas, 

assim como as exigências preconizadas na Resolução n. 196/96, publicada pelo Conse-

lho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, sobre pesquisas envolvendo seres huma-

nos. 

 Os custos da pesquisa ficarão sob inteira responsabilidade da pesquisadora, sem 

prejuízo para os sujeitos desta. 

 Declaro que todas as informações descritas acima são verdadeiras. 

                                                           
Rio de Janeiro,....... de ......................de 2001 

 
 

Enfermeira Ana Carla Dantas Cavalcanti 

 

 
Ciente e de acordo: 

...........................................................   Data ...../......../......... 
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ANEXO III - VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Enfermeira 1: 

Considero que a pesquisa tem muita coerência com as atividades práticas do dia a 

dia da cirurgia cardíaca. Descreve como cuidamos dos clientes com detalhes. Este cui-

dado realmente tem suas ações terapêuticas, pois após uma conversa ou orientação o 

cliente se acalma.  

 

 

Enfermeira 2: 

 Ao ler os dados me identifiquei com muitas enfermeiras. Estes dados descrevem 

a realidade do cuidar em enfermagem. Cuidar é tocar o cliente, conversar com ele, olha-

lo nos olhos. Desta forma, o cuidado tem sua ação terapêutica, pois o cliente apresenta 

recuperações. 

 

Enfermeira 3: 

 Considero a pesquisa de grande importância para a enfermagem em cirurgia car-

díaca, pois percebo o meu dia a dia. As falas são as mesmas, os cuidados também.  

Gostei muito do estudo, pois com a rotina não percebemos o que fazemos e iden-

tificamos estas ações aqui, entendendo a verdadeira importância de cuidar. 
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