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RESUMO 

 

Teve-se como objetivo geral da tese validar clinicamente os diagnósticos de 

enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica 

retardada em pacientes de cirurgia cardíaca. Trata-se de uma coorte prospectiva, 

desenvolvida no Instituto Nacional de Cardiologia. Foram acompanhados 181 

participantes. Foram oito as variáveis de risco analisadas no pré-operatório das 

cirurgias cardíacas com maior magnitude para o desenvolvimento do Diagnóstico de 

Enfermagem Recuperação cirúrgica retardada: cirurgia de revascularização do 

miocárdio com circulação extracorpórea, sexo feminino, risco médio para 

mediastinite, diabetes mellitus, nível glicêmico ≥ 180 mg/dL, náuseas, infarto agudo 

do miocárdio prévio, Capacidade Funcional IV. Estas variáveis possibilitaram a 

inferência do Diagnóstico de Enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada, 

na presença de pelo menos um desses fatores. Assim, 130 participantes tiveram a 

presença desse Diagnóstico de Enfermagem, enquanto que em 51 estiveram ausentes. 

Três variáveis de risco apresentaram significância estatística para proteção contra o 

desenvolvimento do Diagnóstico de Enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, são 

eles: tipo de cirurgia troca/plastia de válvula aórtica, risco baixo para mediastinite e 

índice de massa corporal entre 25 a 29,9kg/m
2
 (indicando sobrepeso). A incidência do 

Diagnóstico de Enfermagem Recuperação cirúrgica retardada foi de 19,39%. Quanto 

às medidas de acurácia, desconforto e evidência na interrupção da cicatrização 

cirúrgica foram as mais acuradas para predizer a ocorrência de Recuperação cirúrgica 

retardada. A presença das características evidência na interrupção da cicatrização 

cirúrgica, perda do apetite e a variável arritmia benigna estiveram associados a um 

maior risco de os participantes desenvolverem Recuperação cirúrgica retardada por 

unidade de tempo entre aqueles que realizaram cirurgia cardíaca. O décimo
 
dia de pós-

operatório mostrou ser o mais crítico para a manifestação do Diagnóstico de 

Enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, sugerindo que os pacientes que não 

apresentaram complicações até este dia já teriam tido alta, e, entre aqueles que 

continuaram internados, o Diagnóstico de Enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada fora inferido até este dia. Portanto, após estes 10 dias de pós-operatório, 

observou-se decréscimo até a não detecção do Diagnóstico de Enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada no 29
0
 dia. A taxa de readmissão hospitalar até 30 

dias após a alta hospitalar foi de 9,55%, por causas variadas, como arritmia cardíaca 

do tipo flutter atrial, bloqueio atrioventricular, tamponamento cardíaco, infecção de 

sítio cirúrgico em mediastino, infecção de sítio cirúrgico em safena, infecção de trato 

urinário, infarto agudo do miocárdio, crise de gota, desconforto respiratório, dor 

precordial e choque cardiogênico. Houve validade de indicadores clínicos para a 

identificação de retardo na recuperação em cirurgias cardíacas. A sobrevida do 

diagnóstico supera o tempo estimado para recuperação do paciente, e a problemática 

da readmissão dos pacientes de cirurgia cardíaca. Portanto, na prática clínica, 

recomenda-se a identificação dos Diagnósticos de Enfermagem Risco de recuperação 

cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica retardada como forma de organização da 

assistência de enfermagem perioperatória em cirurgias cardíacas. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the thesis was to validate clinically the nursing diagnoses 

Risk for delayed surgical recovery and Delayed surgical recovery in patients of 

cardiac surgery. It is a prospective cohort developed at the National Institute of 

Cardiology. 181 participants were followed. There were eight risk variables analyzed 

in the preoperative period of cardiac surgeries with greater magnitude for the 

development of the Nursing Diagnosis. Delayed surgical recovery: myocardial 

revascularization surgery with extracorporeal circulation, female sex, mean risk for 

mediastinitis, diabetes mellitus, glycemic level ≥ 180 mg / dL, nausea, previous acute 

myocardial infarction, functional Capacity IV. These variables enabled the inference 

of the nursing diagnosis Risk for delayed surgical recovery, in the presence of at least 

one of these factors. Thus, 130 participants had the presence of this nursing diagnosis, 

whereas in 51 they were absent. Three risk variables presented statistical significance 

for protection against the development of the nursing diagnosis. Delayed surgical 

recovery are: type of aortic valve replacement / surgery, low risk for mediastinitis, and 

body mass index between 25 and 29.9kg / m2 (indicating overweight). The incidence 

of the nursing diagnosis Delayed surgical recovery was 19.39%. Regarding the 

measures of accuracy, discomfort and evidence in the interruption of surgical healing 

were the most accurate to predict the occurrence of delayed surgical recovery. The 

presence of the evidence in the interruption of surgical healing, loss of appetite and the 

benign arrhythmia variable were associated with an increased risk of participants 

developing delayed surgical recovery per unit of time among those who underwent 

cardiac surgery. The tenth postoperative day proved to be the most critical for the 

manifestation of the nursing diagnosis. Delayed surgical recovery, suggesting that 

patients who did not present complications until this day would have already been 

discharged, and among those who remained hospitalized, the diagnosis of nursing 

Delayed surgical recovery has been inferred to this day. Therefore, after these 10 

postoperative days, there was a decrease until the detection of the nursing diagnosis. 

Delayed surgical recovery at the 29th day. The hospital readmission rate up to 30 days 

after hospital discharge was 9.55%, for various causes, such as atrial flutter cardiac 

arrhythmia, atrioventricular block, cardiac tamponade, surgical site infection in the 

mediastinum, surgical site infection in the saphenous vein, urinary tract infection, 

acute myocardial infarction, gout crisis, respiratory distress, precordial pain, and 

cardiogenic shock. There were valid clinical indicators for the identification of 

delayed recovery in cardiac surgeries. The survival of the diagnosis exceeds the 

estimated time for recovery of the patient, and the problem of the readmission of 

cardiac surgery patients. Therefore, in clinical practice, it is recommended to identify 

the nursing diagnoses Risk for delayed surgical recovery and Delayed surgical 

recovery as a way of organizing perioperative nursing care in cardiac surgeries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Perioperative Nursing. Thoracic Surgery. Nursing Diagnosis. Nursing 
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RESUMEM 

 

Se tuvo como objetivo general de la tesis validar clínicamente los diagnósticos de 

enfermería riesgo de retraso de la recuperación quirúrgica y retraso de la recuperación 

quirúrgica en pacientes de cirugía cardíaca. Se trata de una cohorte prospectiva, 

desarrollada en el Instituto Nacional de Cardiología; se incluyeron 181 participantes. 

En el presente estudio se analizaron los resultados de la evaluación de los resultados 

de la evaluación de la calidad de los alimentos, glucometría ≥ 180 mg / dl, náuseas, 

infarto agudo de miocardio previo, capacidad funcional estadio IV. Estas variables 

posibilitaron la inferencia del diagnóstico de enfermería riesgo de retraso de la 

recuperación quirúrgica en la presencia de por lo menos uno de esos factores. Así, 130 

participantes tuvieron la presencia de este diagnóstico de enfermería, mientras que en 

51 estuvieron ausentes. Las variables de riesgo presentaron una significación 

estadística para la protección contra el desarrollo del diagnóstico de enfermería de 

retraso de la recuperación quirúrgica: tipo de cirugía:  intercambio / plastia de válvula 

aórtica, riesgo bajo para mediastinitis e índice de masa corporal entre 25 a 29.9 kg / 

m2 (indicando sobrepeso). La incidencia del diagnóstico de enfermería sobre retraso 

de la recuperación quirúrgica  fue del 19.39%. Las medidas de exactitud, incomodidad 

y evidencia en la interrupción de la cicatrización quirúrgica fueron las más precisas 

para predecir la ocurrencia del retraso de la  recuperación quirúrgica. La presencia de 

las características evidentes en la interrupción de la cicatrización quirúrgica, pérdida 

del apetito y la variable arritmia benigna estuvieron asociadas a un mayor riesgo de 

que los participantes desarrollen el retraso de la recuperación quirúrgica por unidad de 

tiempo entre aquellos que realizaron una intervención cardiaca. El décimo día de post-

operatorio mostró ser el más crítico para la manifestación del diagnóstico de 

enfermería retraso de la recuperación quirúrgica, sugiriendo que los pacientes que no 

presentaron complicaciones hasta este día ya habían tenido el alta, y, entre aquellos 

que continuaron internados, el diagnóstico de enfermería de retraso de la recuperación 

quirúrgica fue inferido hasta este día. Por lo tanto, después de estos 10 días de 

postoperatorio, se observó decremento hasta la no detección del diagnóstico de 

enfermería: retraso de la recuperación quirúrgica en el día 29. La tasa de readmisión 

hospitalaria hasta 30 días después del alta hospitalaria fue del 9,55%, por causas 

variadas, como arritmia cardiaca del tipo flutter auricular, bloqueo auriculoventricular, 

taponamiento cardíaco, infección de sitio quirúrgico en mediastino, infección de sitio 

quirúrgico en zafena, infección de tracto urinario, infarto agudo de miocardio, crisis de 

gota, dificultad respiratoria, dolor precordial y shock cardiogénico. Se verificó la 

validez de indicadores clínicos para la identificación de retraso en la recuperación en 

cirugías cardíacas. La supervivencia del diagnóstico supera el tiempo estimado para la 

recuperación del paciente, y la problemática de la readmisión de los pacientes de 

cirugía cardíaca. Por lo tanto, en la práctica clínica, se recomienda la identificación de 

los diagnósticos de enfermeira: riesgo de retraso de la recuperación quirúrgica y 

retraso de la recuperación quirúrgica como forma de organización de la asistencia de 

enfermería perioperatoria en cirugías cardíacas. 

 

 

 

 

Palabra Clave: Enfermería Perioperatoria. Cirugía Torácica. Diagnóstico de 

Enfermería. Atención de Enfermería.  
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1. APRESENTAÇÃO DA TESE 

 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

Segundo a Organização Pan-americana de Saúde as doenças cardiovasculares 

compreendem um grupo de patologias do coração e dos vasos sanguíneos, que 

incluem: doença coronariana; doença cerebrovascular; doença arterial periférica; 

doença cardíaca reumática; cardiopatia congênita; e trombose venosa profunda e 

embolia pulmonar (OPAS, 2017).  

No ano de 2016 ocorreram 56,9 milhões de mortes, e o acidente vascular 

cerebral e a cardiopatia isquêmica foram os maiores causadores de mortes, sendo 

responsáveis por um total de 15,2 milhões de óbitos. Essas doenças têm permanecido 

como as principais causas de morte global nos últimos 15 anos (OPAS, 2018).   

No Brasil, as doenças cardiovasculares também se apresentam como a 

primeira causa de mortalidade proporcional. Segundo a última atualização disponível 

no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) de 2018 

foram responsáveis por 362.091 mortes (de 1.309.774 no total), representando  27,6% 

do total de óbitos (DATASUS, 2018).  

Em 2016, o infarto agudo do miocárdio (IAM) apresentou a segunda causa de 

morte mais frequente (7,18%) no sistema público de saúde  (DATASUS, 2018). A 

mortalidade hospitalar dos pacientes internados por IAM se mantém persistentemente 

elevada, o que pode ser atribuída às dificuldades no acesso ao tratamento em terapia 

intensiva, aos métodos de reperfusaõ e , a gravidade das complicações (SILVA; 

SILVA, 2018). 

O desenvolvimento das doenças cardíacas envolvem fatores de risco 

associados a um comportamento social e individual deletério a saúde, que incluem: o 

tabagismo, consumo nocivo de álcool, inatividade física, alimentação não saudável e 

baixa qualidade da higiene bucal, os quais levam ao aumento da pressão arterial, da 

glicemia, do colesterol e a obesidade (KOLIAKI; LIATIS; KOKKINOS, 2018; SAFFI 

et al., 2018; OPAS, 2017). Ainda, podem resultar de fatores não modificáveis, como 

idade, sexo, história familiar, e etnia (OPAS, 2017). 

As cirurgias cardíacas estão indicadas quando não há melhora do quadro 

clínico por meio do tratamento convencional medicamentoso ou quando não há 
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possibilidade de reverter o problema com procedimentos minimamente invasivos  

(KNIHS et al., 2017).  

As Diretrizes Brasileiras Cirúrgicas de revascularização miocárdica, 

valvopatias e doenças da aorta (BRICK et al., 2004), estabelecem critérios de 

indicação para essas cirurgias. Nas revascularizações do miocárdio a indicação é 

muito individualizada, baseada na anatomia das artérias coronárias a serem tratadas 

(múltiplos estreitamentos e obstrução no tronco da artéria coronária esquerda), na 

presença de angina pectoris ou de isquemia miocárdica documentada (CÉSAR e 

VIANA, 2014). Nas cirurgias para tratamento das valvopatias a indicação cirúrgica é 

avaliada, a partir da válvula acometida, pelo tipo de lesão da válvula (estenose ou 

insuficiência ou ambas), pelo grau de degeneração da válvula (leve, moderada ou 

grave), se há doença multivalvar associada, se há doença isquêmica associada e se o 

paciente é sintomático (sua classe funcional) (TARASOUTCHI et al., 2011). As 

principais indicações de cirurgias cardíacas para tratamento das doenças da aorta de 

modo eletivo envolvem os aneurismas degenerativos da aorta ascendente ou arco 

aórtico com mais de 5.5cm no seu maior diâmetro. No caso das dissecções agudas da 

aorta ascendente, essas tem indicação cirúrgica de emergência pela alta mortalidade 

nas primeiras horas ou dias após o evento (GOMES et al., 2004). 

De julho de 2017 a julho de 2018, no Brasil, ocorreram 56.684 cirurgias 

cardíacas, sendo 10.962 na Região Sudeste e 1.447 realizadas no Rio de Janeiro, com 

média de 18,8 dias de permanência hospitalar pós-cirurgia cardíaca, as quais 

enquadram-se no capítulo de procedimentos hospitalares do Sistema Único de Saúde 

(SUS), por local de internação e por dias de internação, dos seguintes procedimentos: 

plástica valvar com revascularização miocárdica, plástica valvar e/ou troca valvar 

(TV) múltipla, revascularização miocárdica com uso de extracorpórea, 

revascularização miocárdica com uso de extracorpórea (com dois ou mais enxertos), 

revascularização miocárdica sem uso de extracorpórea, revascularização miocárdica 

sem uso de extracorpórea (com dois ou mais enxertos), troca de aorta ascendente, 

troca de arco aórtico, troca valvar com revascularização miocárdica, do grupo de 

procedimento cirúrgicos número 04 (DATASUS, 2018).  

O que corrobora com a literatura que apontam como as cirurgias cardíacas 

mais comuns a revascularização do miocárdio (RVM) e a correção de doenças 

valvares (SILVEIRA et al., 2016; DORDETTO; PINTO; ROSA, 2016).  Logo, no 

presente estudo enfocou-se nas cirurgias cardíacas eletivas, dos tipos RVM, 
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trocas/plastias valvares, troca de arco aórtico e suas combinações. Mesmo entendendo 

que cada tipo de cirurgia cardíaca possua suas especificidades, nesse primeiro 

momento, foi necessário entender o fenômeno da Recuperação cirúrgica cardíaca e 

suas repercussões aos pacientes, como um todo. 

Laizo, Delgado e Rocha (2010) apresentaram as complicações que aumentam 

a permanência na unidade de terapia intensiva (UTI) dos pacientes submetidos à 

cirurgia cardíaca. Os tipos de procedimentos observados foram:  

 

revascularização do miocárdio , 51 (60%); troca de valva aórtica , 22 

(25,88%); troca de valva mitral , sete (8,23%), sendo que dois pacientes se 

submeteram à troca de valva mitral e valva aórtica ; correção de 

comunicação interatrial , um (1,17%); correção de comunicação 

interventricular , um (1,17%); plastia mitral , um (1,17%); aneurismectomia 

de ventrículo esquerdo , um (1,17%); angioplastia naõ cirúrgica , um 

(1,17%). (LAIZO; DELGADO; ROCHA, 2010, p.167). 

 

Os resultados obtidos demonstraram que as médias de tempo de internaçaõ 

em UTI naõ foram significativamente diferentes (F=0,41; 1-P=7,61%) entre si em 

relação aos procedimentos cirúrgicos realizados (p<0,05) (LAIZO; DELGADO; 

ROCHA, 2010, p.168). Assim, o procedimento cirúrgico não determinou o tempo de 

internação na UTI.  

Dados sobre a mortalidade em cirurgias cardíacas variaram bastante de 

acordo com o centro, o volume de cirurgias e o tipo de procedimento . Em cirurgias de 

RVM, a mortalidade média pode ser de apenas 0,7% em centros norte-americanos, 

enquanto a cirurgia de revascularizaçaõ associada a algum procedimento valvar pode 

alcançar 20,8% em centros brasileiros (MOZAFFARIAN et al., 2015; RAMOS et al., 

2013). No Estado do Rio de Janeiro, segundo o DATASUS (2018), as taxas de 

mortalidade pós-cirúrgica, em procedimentos hospitalares – por local de internação do 

grupo de procedimentos cirúrgicos citados − no período de julho de 2017 a julho de 

2018, chegou a 8,93%. 

A mortalidade pós-cirurgia cardíaca esteve associada com graves 

complicações no pós -operatório dentre elas as : pulmonares (atelectasia, 

broncoconstrição, hipoxemia, síndrome do desconforto respiratório agudo , 

insuficiência respiratória aguda , paralisia do nervo frênico , derrame pleural , 

pneumonia associada à ventilaç ão e ventilação mecânica invasiva prolongada );  

distúrbios neurológicos (alteração do nível de consciência ou coma ocorrendo em 

associação com lesão neurológica durante a cirurgia ; alteração sensorial, motora ou de 
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reflexos em qualquer momento do pós -operatório e acidente vascular encefálico ); 

renais (aumento da creatinina sérica ≥ 0,3mg/dl e /ou aumento do percentual da 

creatinina sérica ≥50% (1,5 x basal) e/ou reduçaõ do débito urinário (<0,5 ml/kg/h por 

mais de 6 horas) e/ou necessidade de diálise em qualquer momento do pós -operatório 

(MONTRIEF; KOYFMAN; LONG, 2018; SOARES et al., 2011; LAIZO; 

DELGADO; ROCHA, 2010). Outras complicações , como:  infecção de ferida 

operatória, mediastinite, sangramento e enfisema subcutâneo , também foram descritas 

(MONTRIEF; KOYFMAN; LONG, 2018; RIBEIRO, 2017). 

Essas complicações, levam ao prolongamento no número de dias de internação 

hospitalar; retardo da retomada das atividades habituais; diminuição da qualidade de 

vida; sintomas negativos de medo, ansiedade, depressão e memórias traumáticas 

relacionados à expectativa frustrada quanto à sua recuperação, além de efeitos 

deletérios à instituição, como aumento dos custos hospitalares (QUINTANA; KALI, 

2012; LAIZO; DELGADO; ROCHA, 2010).  

A readmissão hospitalar pode ser definida como ―o retorno de um paciente ao 

mesmo hospital, após sua alta‖ (CYKERT, 2012, p.31). Essa definição tem sido 

utilizada como indicador de desempenho nos sistemas de saúde, podendo refletir a 

qualidade da assistência, além de permitir o monitoramento de acesso inadequado ou 

excessivo às internações hospitalares. A readmissaõ hospitalar de pacientes cirúrgicos 

tem significado diferente da readmissaõ em pacientes clínicos , pois em casos de 

pacientes cirúrgicos, essa representa a forma com que a Instituição preparou o paciente 

para a transiçaõ de um lugar (nosocômio) para outro (domicílio) (MALCZAK et al., 

2017). 

A readmissão hospitalar em até 30 dias da alta, é considerada por alguns 

pesquisadores como evitável, portanto, optou-se no presente estudo por analisar as 

readmissões hospitalares dos pacientes submetidos a cirurgia cardíaca, num período de 

até 30 dias após a alta (FISCHER; ANEMA; KLAZINGA, 2012).    

Readmissões desnecessárias ―indicam elementos disfuncionais no sistema de 

saúde, e acarretam riscos indevidos aos pacientes, além de custos desnecessários ao 

sistema‖ (DIAS, 2015, p.21). O estudo das readmissões hospitalares permite monitorar 

resultados e ações gerenciais das organizações de saúde, auxiliando na alocação de 

recurso, na garantia de acesso e na oferta adequada de serviços e ações de saúde 

(LAZAR; FLEISCHUT; REGAN, 2013).  
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Em dados mais atuais, as taxas de readmissão entre os pacientes submetidos a 

cirurgias cardíacas podem variar entre 6,1 e 18% (BARREIROS et al., 2016). Em 

2030, prevê-se que 72,1 milhões de pessoas com 65 anos ou mais sejam readmitidas 

(KATHY et al., 2011; FRANCHI et al., 2012). Como resultado, em 2013, foi 

elaborada uma lei federal nos Estados Unidos com a finalidade de exigir dos hospitais 

norte-americanos a criação de programas de redução das taxas de readmissão 

hospitalar, para reduzir os custos (LEE, 2017; CMMS, 2018). O programa penaliza os 

hospitais que apresentem taxas elevadas com corte nos pagamentos de até 3% 

(AHRQ, 2018; LEE, 2017). 

Em cirurgias de RVM, que são as mais frequentemente realizadas, 

especificamente, tem-se 11,54% dos pacientes readmitidos (HALL et al., 2014). As 

readmissões causam um aumento do desconforto do paciente, do prolongamento do 

tempo de internação, da taxa de mortalidade e dos custos hospitalares (JENKS et al., 

2014), daí sua relação com os diagnósticos de enfermagem de Risco de recuperação 

cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica retardada.  

Herdman e Kamitsuru (2018, p.806) define o diagnóstico Risco de 

recuperação cirúrgica retardada como uma ―suscetibilidade a uma extensão do número 

de dias de pós-operatório necessários para iniciar e desempenhar atividades que 

mantêm a vida, a saúde e o bem-estar que pode comprometer a saúde‖. Dentre os 

fatores de risco descrito por essa literatura, tem-se:  

 

Fatores de risco: desnutrição, dor, obesidade e reação emocional pós-

operatória. Populações em risco: extremo de idade e história de atraso em 

cicatrização de ferida. Condições associadas: agente farmacológico, 

contaminação de sítio cirúrgico, diabetes mellitus, edema de sítio cirúrgico, 

escore de Classificação do Estado Físico da American Society of 

Anesthesiologists (ASA) ≥3, infecção perioperatória no sítio cirúrgico, 

mobilidade prejudicada, náusea persistente, procedimento cirúrgico 

extenso, procedimento cirúrgico prolongado, transtorno psicológico no 

período pós-operatório, trauma no sítio cirúrgico e vômito persistente 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018, p.806). 

 

Este diagnóstico foi aprovado e inserido na classificação NANDA-I em 2013, 

revisado em 2017, sob o código 00246, e Nível de Evidência 2.1, submetido pelo 

Grupo de Pesquisa em Sistematização da Assistência de Enfermagem (GESAE), sob 

liderança da Profa. Dra. Rosimere Ferreira Santana.  

Já o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada é definido 

como a ―extensão do número de dias de pós-operatório necessários para iniciar e 

http://www.aoa.gov/AoARoot/About/Organization/Kathy_Greenlee.aspx


 25 

desempenhar atividades que mantém a vida, a saúde e o bem-estar‖ (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018, p.803). 

Os indicadores diagnósticos utilizados para determinar a composição do 

diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada contam com oito 

caraterísticas definidoras (sinal ou sintoma – indicador objetivo ou subjetivo):  

 

adiamento do retorno ao trabalho, desconforto, evidência de interrupção na 

cicatrização da área cirúrgica, incapacidade de retornar ao emprego, 

mobilidade prejudicada, perda do apetite, precisa de ajuda para o 

autocuidado e tempo excessivo necessário à recuperação (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018, p.803). 

 

E com 19 fatores relacionados (fatores relacionados − causas ou fator 

contribuinte – fator etiológico):  

 

Fatores relacionados: Desnutrição, dor, obesidade e reação emocional pós-

operatória. População em risco: extremo de idade e história de atraso em 

cicatrização de ferida. Condições associadas: agente farmacológico, 

contaminação do sítio cirúrgico, diabetes mellitus, edema no sítio cirúrgico, 

escore de Classificação do Estado Físico da American Society of 

Anesthesiologists (ASA) ≥3, infecção de sítio cirúrgico perioperatória, 

mobilidade prejudicada, náusea persistente, procedimento cirúrgico 

extenso, procedimento cirúrgico prolongado, transtorno psicológico no 

período pós-operatório, trauma no sítio cirúrgico e vômito persistente 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018, p.803). 

 

O diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada foi inserido na 

classificação NANDA-I em 1998, sob o código 00100, com revisão nos anos de 2006, 

2013 e 2017, com Nível de Evidência 2.1, também propostos pelo Grupo de Estudos 

da Universidade Federal Fluminense.  

Ambos os diagnósticos de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica 

retardada e Recuperação cirúrgica retardada são utilizados para indicar a resposta 

humada de tempo necessário para a recuperação pós-cirúrgica. São inferidos pela 

detecção de seus componentes diagnósticos, como: os fatores de risco, populações em 

risco, condições associadas do diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação 

cirúrgica retardada e pelas características definidoras (CD), fatores relacionados 

(FRe), populações em risco, condições associadas do diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada. Esses diagnósticos estão categorizados, conforme 

estabelecido pela taxonomia II da NANDA-I, no Domínio 11: Segurança e Proteção e, 

na Classe 2: Lesão Física (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 
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Ainda não foram encontrados estudos que tivessem como propósito associar 

os dois Diagnósticos de Enfermagem de Risco de recuperação cirúrgica retardada e 

Recuperação cirúrgica retardada ao longo do tempo, e tampouco em pacientes de 

cirurgia cardíaca.  

Santana e Lopes (2012) propuseram a analisar o diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada em 72 participantes, entre eles adultos e idosos, 

observando a prevalência do diagnóstico em pacientes de cirurgias gerais de 36,67%. 

Novaes, Torres e Oliva (2015), em estudo transversal com 28 pacientes internados na 

clínica cirúrgica com o objetivo de identificar a frequência dos diagnósticos de 

enfermagem, detectaram que o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada que se apresentou com prevalência de 28,5% entre os pacientes investigados. 

Reafirmando a relevância deste diagnóstico de enfermagem para os pacientes 

cirúrgicos e para o estabelecimento de cuidados de enfermagem acurados.  

Já Romanzini (2013) propôs-se a analisar o conceito do diagnóstico de 

enfermagem Recuperação cirúrgica retardada pelo Modelo de Rodgers. Concluiu que 

o diagnóstico, pode definir-se como uma:  

 

alteração no processo de recuperação cirúrgica, envolvendo 

comprometimento das funções fisiológicas e psicológicas, desencadeando 

demanda alta frente à reserva de energia do paciente que limita a 

capacidade de restabelecer e executar Atividades da Vida Diária, 

estendendo o tempo de recuperação para o alcance de estado de saúde 

melhor ou equivalente ao período pré-operatório (2013, p.103). 

 

A revisão integrativa realizada por Pereira S. et al. (2014) analisou o 

diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada e suas características 

definidoras e averiguou que ―o diagnóstico trata de um fenômeno da prática de 

enfermagem cirúrgica recomendado para o monitoramento e documentação 

padronizada das complicações que podem retardar a recuperação e a alta hospitalar‖ 

(PEREIRA S. et al., 2014, p.533). 

Outra proposta de clarificação do conceito do diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada para uso na prática clínica foi a de Delphino, Santana 

e Souza (2015), a fim de analisar o conceito desse diagnóstico de enfermagem, só que 

à luz do método proposto por Walker e Avant ―a análise do conceito realizada 

permitiu delimitar os atributos definidores e oferecer a base para o desenvolvimento 
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dos casos que explicitam as circunstâncias de ocorrência do diagnóstico de 

Recuperação cirúrgica retardada‖ (2015, p.131).  

Rembold et al. (2017) propuseram análise conceitual do diagnóstico de 

enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada, pelo modelo proposto por 

Walker e Avant e realizaram estudo de caso-controle para identificação dos fatores de 

risco que levam os pacientes a estarem mais vulneráveis a complicações no período 

perioperatório. Os fatores de risco com maiores chances de complicação, quando 

associados ao diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, foram:  

 

subnutrição (OR=8,0), cirurgias infectadas (OR=7,64), delirium 

(OR=6,48), resposta emocional pós-operatória (OR=5,21), complicações 

intraoperatórias (OR=4,81), cirurgias contaminadas (OR=4,61), transfusão 

de hemoderivados (OR=4,25), dor (OR=3,68), anemia (OR=3,13), 

mobilidade prejudicada (OR=2,59), procedimento cirúrgico prolongado 

(OR=2,89) (REMBOLD, 2017, p.122). 

 

Em um estudo de casos múltiplos, Flores et al. (2018) descreveram em 

profundidade qualitativa as características definidoras e os fatores relacionados do 

diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada em idosos pós-cirúrgicos 

de gastrectomia e colectomia:  

 

Os fatores relacionados aos casos foram: procedimento cirúrgico extenso 

(100%); dor (80%); e infecção pós-operatória no local da incisão (50%). 

Esses se ajustaram às características definidoras: adiamento ao retorno às 

atividades de trabalho/emprego (100%); evidência de interrupção na 

cicatrização da área cirúrgica (70%); dificuldade para movimentar-se 

(50%); ajuda no autocuidado (50%), ratificado o retardo na recuperação 

cirúrgica (2018, p.2518). 

 

Estudos de intervenção com pacientes com presença do diagnóstico de 

enfermagem Recuperação cirúrgica retardada já foram propostos (SANTANA et al., 

2017, 2018). As autoras objetivaram realizar intervenção de enfermagem chamada de 

―acompanhamento por telefone a idosos no pós-operatório de osteossínteses e 

artroplastias totais de quadril‖, comparada ao tratamento convencional, em pacientes 

que tiveram o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada presente na 

internação. Santana et al. (2018) demonstraram que a intervenção de acompanhamento 

por telefone de pacientes submetidos à gastrectomia e à colectomia reduz a ocorrência 

da Recuperação cirúrgica retardada.  
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Tais evidências revelam que os diagnósticos de enfermagem Risco de 

recuperação cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica retardada já foram revisados 

e validados quanto ao seu conceito e sua acurácia na prática clínica nos mais variados 

cenários cirúrgicos, como nas prostatectomias (NAPOLEÃO; CALDATO; FILHO, 

2009), nas cirurgias gerais (SANTANA; LOPES, 2012), nas cirurgias de facectomia 

(DELPHINO, 2016), de coxa e quadril (SANTANA et al., 2017), de gastrectomia e 

colectomia (FLORES et al., 2018), dentre outras. Entretanto, no cenário da cirurgia 

cardíaca ainda não foram encontrados estudos, que tivessem validado esses 

diagnósticos na prática clínica dos enfermeiros perioperatórios, evidencia-se, assim, a 

a lacuna do conhecimento.  

Em suma, percebe-se que a inferência dos diagnósticos de enfermagem Risco 

de recuperação cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica retardada na prática clínica 

dos enfermeiros pode contribuir para a diminuição da ocorrência de complicações que 

se estendem ao longo do tempo, com possíveis consequências graves e readmissões 

hospitalares. Ademais, pode modificar o cenário das publicações, abordando o atraso 

na recuperação pós-cirurgia cardíaca como fenômeno da enfermagem. Dessa forma, 

evidencia-se a importância da proposta, por seu caráter inédito e relevante à essa 

população.  

Portanto, defende-se a Tese: A identificação dos fatores de risco (sexo 

feminino, tipo de cirurgia revascularização do miocárdio com circulação 

extracorpórea, diabetes mellitus, infarto agudo do miocárdio prévio, índice de massa 

corporal abaixo da normalidade ou obesidade, nível glicêmico >/= 180mg/dL e escore 

de risco Magedanz >/= médio) do diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação 

cirúrgica retardada e dos marcadores prognósticos (evidência na interrupção da 

cicatrização cirúrgica, perda do apetite e fibrilação/flutter atrial), do diagnóstico de 

enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, se identificados pelo enfermeiro no pré-

operatório, no pós-operatório e na alta, auxiliam no julgamento clínico sobre a 

resposta humana de recuperação cirúrgica.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

1.2 PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

Qual a magnitude do efeito de fatores de riscos para a ocorrência do 

diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada em pacientes no pós-

operatório de cirurgia cardíaca? 

Quais características definidoras são indicativos de pior prognóstico para o 

diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada em pacientes no pós-

operatório de cirurgia cardíaca? 

Qual a associação entre os Diagnósticos de Enfermagem Risco de recuperação 

cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica retardada entre os pacientes submetidos à 

cirurgia cardíaca e a readmissão em até 30 dias após a alta hospitalar? 

 

 

1.3 OBJETIVOS GERAL 

Validar clinicamente os diagnósticos de enfermagem Risco de recuperação 

cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica retardada em pacientes de cirurgia 

cardíaca. 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Estimar a magnitude do efeito de fatores de risco para a ocorrência Diagnóstico 

de Enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada que levaram à ocorrência do 

diagnóstico Recuperação cirúrgica retardada em pacientes submetidos à cirurgia 

cardíaca. 

Analisar a capacidade preditiva e prognóstica das características definidoras do 

Diagnóstico de Enfermagem Recuperação cirúrgica retardada em pacientes 

submetidos à cirurgia cardíaca durante toda a internação hospitalar. 

Verificar a associação entre a presença dos Diagnósticos de Enfermagem Risco 

de recuperação cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica retardada entre os 

pacientes submetidos à cirurgia cardíaca e a readmissão em até 30 dias após a alta 

hospitalar. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 CONTEXTO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES DE 

CIRURGIA CARDIACA 

 

Uma das características da sociedade mundial é o elevado quantitativo de 

indivíduos que atingem a idade avançada. É um problema novo a ser enfrentado pela 

sociedade em geral, mas, principalmente, pela equipe de enfermagem. A expectativa 

de vida média vem aumentando, e já se espera, para 2060, um quarto (25%) da 

população terá mais de 65 anos — a expectativa de vida será de 81 anos, tanto para 

homens como para mulheres, que, por sua inserção no mercado de trabalho e nas 

demandas da vida moderna, têm apresentado condições de saúde mais semelhantes às 

dos homens (IBGE, 2018).  

Estima-se que a população brasileira continuará crescendo até 2042, quando 

deverá chegar a 228,4 milhões de pessoas. A partir do ano seguinte, ela diminuirá 

gradualmente e estará em torno de 218,2 milhões em 2060 (IBGE, 2018). Indivíduos 

na faixa etária dos 19 aos 59 anos, considerados como adultos pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), têm apresentado muitos agravos à saúde e 

alto grau de vulnerabilidade quanto à presença de doenças crônico-degenerativas, 

como as cardiovasculares (coronarianas) e as valvulares, oriundas, muitas vezes, de 

comorbidades não tratadas, como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, 

sedentarismo, estresse, má saúde bucal, entre outras. Atualmente é necessária a 

inclusão desta classe populacional nos estudos que abordem a saúde cardiovascular, a 

fim de detectar a melhor assistência de enfermagem para esta parcela significativa da 

população de cuidados. 

A cirurgia cardíaca tem histórico de grandes conquistas tecnológicas e 

desenvolvimentos técnico-científicos representativos, que a tornaram, na 

contemporaneidade, uma cirurgia realizada com segurança no Brasil e no mundo 

(ZERBINI et al., 2010).  

Embora, exista grande segurança na realização das cirurgias cardíacas, 

mesmo em pacientes com grandes fragilidades, estes ainda estão expostos a alto risco 

de desenvolverem complicações pós-operatórias. As mais citadas e que não são 

descritas nos diagnósticos de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada e 
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Recuperação cirúrgica retardada da NANDA-I (2018) como delirium (14,7 a 46,0%), 

depressão (10,0 a 37,7%), úlceras de pressão (10,6 a 18%) e infecções nosocomiais 

(8,3 a 54,5%) (ETTEMA et al., 2015). Isto representam diminuição na qualidade de 

vida e do bem-estar após a alta, além do aumento dos custos hospitalares (ETTEMA et 

al., 2015, p.342). 

De acordo com, Braile e Godoy (2012, p.125): 

 

Na verdade, foi somente há pouco mais que quatro décadas que a cirurgia 

cardíaca, nos moldes como a conhecemos hoje, começou a se delinear e, 

desde então, o progresso tem sido vertiginoso. O avanço científico do 

século XX desmistificou o coração como sede da alma, colocando-o em um 

patamar hierárquico não muito distante dos demais órgãos do corpo. 

Iniciou-se assim, a história da cirurgia cardíaca. 

 

Existem três tipos de cirurgia cardíaca: as corretoras (fechamento de canal 

arterial, de defeito de septo atrial e ventricular), as reconstrutoras (RVM, plastia de 

valva aórtica, mitral ou tricúspide) e as substitutivas (TV e transplantes) 

(ROTHROCK, 2007). Há ainda as cirurgias para correção da artéria aorta, que são, de 

acordo com as Diretrizes para a Cirurgia das Doenças Aorta (GOMES et al., 2004, 

p.36) ―os reparos de aneurismas ou dissecções para tratamento das doenças da aorta 

torácica ascendente ou descendentes‖. 

No presente estudo, optou-se por selecionar os pacientes submetidos a 

cirurgias cardíacas do tipo correção de artéria aorta, reconstrutoras e substitutivas, 

sendo que transplantes e cirurgias corretoras foram excluídos, respectivamente, por 

tratarem-se de procedimentos cirúrgicos de urgência e serem cirurgias comumente 

associadas às doenças de base congênita, o que poderia gerar viés de confusão.  

De acordo com as Diretrizes de Revascularização Miocárdica, Valvopatias e 

Doenças da Aorta, a RVM é o tipo mais frequente de cirurgia reconstrutora no mundo 

(BRICK et al., 2004). Nela, um vaso sanguíneo − geralmente a veia safena e/ou a 

artéria mamária interna − sofre anastomose distal ao ponto de oclusão à aorta 

ascendente, de maneira a isolar o local do vaso obstruído e a restabelecer a perfusão 

arterial (GALDEANO et al., 2006).  

No Brasil, a doença valvar representa significativa parcela das internações 

por doenças do aparelho cardíaco (TARASOUTCHI et al., 2011). A presença de 

lesões em qualquer uma das válvulas pode levar a dois tipos distintos de alterações do 

fluxo sanguíneo no interior da câmara cardíaca ou dos grandes vasos: quando há 
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impedimento da adequada abertura da válvula (estenose) ou as lesões não permitem 

que ocorra fechamento valvular normal, que recebe o nome de insuficiência 

(ROTHROCK, 2007).  

Quando este impedimento no fluxo sanguíneo, por estenose ou insuficiência, 

acontece por causa de uma patologia infecciosa bacteriana ou, mais raramente, 

fúngica, é chamado de endocardites (PIERCE; CALKINS; THORNTON, 2012). As 

endocardites são comorbidades, geralmente graves, que requerem tratamento 

medicamentoso prévio e longo antes e depois da cirurgia de reparo da válvula 

acometida (PIERCE; CALKINS; THORNTON, 2012). Como esse tempo pré e pós-

cirúrgico pode ser longo, ou seja, os pacientes com esse acometimento já foram 

diagnosticados com o diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica 

retardada ou Recuperação cirúrgica retardada, optou-se por excluí-los do estudo.  

O tratamento cirúrgico das TV é a última escolha, pois, conforme Tarasoutchi 

et al. (2011), a mortalidade operatória em cir urgia valvar varia de 1 a 15%, 

dependendo da posiçaõ , da TV múltipla, das reoperações e da presença de operações 

associadas, dentre outras variáveis.  

Correção da artéria aorta é uma excisão da porção aneurismática da aorta 

ascendente, arco ou descendente, e a sua substituição por enxerto prostético, conduto 

de enxerto valvar ou prótese intra-aórtica. As intervenções cirúrgicas se tornam 

necessárias quando surgem sintomas que indicam comprometimento circulatório ou 

perigo de ruptura. Em geral, o tratamento clínico com agentes hipotensores para 

reduzir a tensão sobre o vaso é a terapia inicial de preferência, até que o reparo 

cirúrgico possa ser realizado (GOMES et al., 2004).  

As cirurgias cardíacas, quando tradicionais, ou seja, não realizadas por 

técnicas minimamente invasivas, ocorrem por meio de esternotomia mediana, com uso 

de circulação extracorpórea (CEC). Por definição, CEC é o uso de drogas e 

equipamentos que assumem a função do coração e dos pulmões temporariamente 

durante a cirurgia, mantendo a circulação do sangue e do conteúdo de oxigênio do 

corpo (TORRATI; DANTAS, 2012).  

O tempo de CEC está associado, em algumas literaturas, como fator 

predisponente à complicação, pois:  
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produz uma resposta inflamatória sistêmica com liberação de substâncias 

que prejudicam a coagulação e a resposta imune; aumenta o tônus venoso; 

produz grande liberação de catecolaminas, alterações no fluído sanguíneo e 

estado eletrolítico; disfunção, lesão ou necrose celular do miocárdio e uma 

disfunção pulmonar branda (TOPRRATI; DANTAS, 2012, p.341). 

 

A maioria das complicações ocorridas no pós-operatório imediato apresentou 

frequência semelhante para os pacientes, independente do tempo de CEC 

(TOPRRATI; DANTAS, 2012). Por isso, no presente estudo foram incluídos 

pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com ou sem CEC. 

Com relação ao tempo de cirurgia esperado, tem-se, nas RVM, duração de 4 

horas, para as trocas/plastias valvares uma duração de 1 a 3 horas, variando de acordo 

com válvula (trocas/plastias aórticas apresentam duração de 1 horas, trocas/plastias 

tricúspedes e mitral, de 2 a 3 horas); nas correções de artéria aorta e nas cirurgias 

combinadas (por exemplo: RVM + trocas/plastias valvares ou troca/plastia múltiplas) 

um tempo cirúrgico que pode chegar a 6 horas (ALMEIDA et al., 2011a; BRICK et 

al., 2004). Para análise da extensão da duração dos procedimentos cirúrgicos cardíacos 

dos pacientes desse estudo, adotou-se o tempo ≥6 horas, a fim de padronizar as 

observações.  

Estudos consideram como tempo esperado de internação hospitalar pós-

cirurgia cardíaca de pacientes atendidos pelo SUS, em casos em que o processo 

cirúrgico é tradicional de 8 a 10 dias no total, com média de 3 a 4 dias na UTI e de 5 a 

6 dias na enfermaria (SILVEIRA et al., 2016; SILVA et al., 2013; ALMEIDA et al., 

2011a; BRICK et al., 2004). 

O perioperatório se caracteriza pelos seguintes períodos da experiência 

cirúrgica: pré-operatório imediato, que compreende as 24 horas antes do procedimento 

anestésico-cirúrgico; transoperatório, que compreende desde o momento em que o 

paciente é recebido na unidade de centro cirúrgico até sua saída da sala de operações; 

o intraoperatório tem início no procedimento anestésico-cirúrgico e vai até seu 

término, estando inserido no período transoperatório; e o pós-operatório é a fase que 

compreende todo o período após a realização do procedimento anestésico-cirúrgico, 

subdividindo-se em dois momentos, o imediato, que compreende as primeiras 24 

horas após intervenção anestésico-cirúrgica, e o mediato, que se inicia após as 

primeiras 24 horas que seguem a cirurgia e se estende até a alta do paciente ou mesmo 

após seu retorno ao domicílio (SOBECC, 2017).  

A definição de cada período permite ao enfermeiro o desenvolvimento da 
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Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP), direcionada à 

resolução específica de cada problema apresentado pelos pacientes cirúrgicos em 

períodos distintos. Por meio de ações integradas, individualizadas, planejadas, 

documentadas e avaliadas, os diagnósticos de enfermagem Risco de recuperação 

cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica retardada estão presentes em todas as 

fases da SAEP, porém são pouco utilizados na prática clínica do enfermeiro. 

 

 

2.2. VALIDAÇÃO CLÍNICA DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

NANDA-I 

 

A coleta de dados e o julgamento clínico do enfermeiro, diante de uma 

resposta humana a condições de saúde/processos de vida, ou a uma vulnerabilidade a 

tal resposta, bem como a determinação do planejamento e da implementação dos 

cuidados de enfermagem, subsidiam o alcance dos resultados desejados, no tempo 

previsto. A este conjunto de etapas dá-se o nome de Processo de Enfermagem (PE), 

que tem por objetivo instrumentalizar a prática do enfermeiro, favorecer o cuidado 

qualificado e a documentação da prática (ROMANZINI; CARVALHO; GALVÃO, 

2015).  

Historicamente, o Processo de enfermagem pode ser compreendido a partir de 

três gerações distintas (ALMEIDA et al., 2011a). A primeira entre os anos de 1950 a 

1970, surgindo nos Estados Unidos e Canadá, aplicada principalmente na área do 

ensino, com ênfase na identificação e na resolução de problemas. A segunda geração 

compreendeu o período de 1970 a 1990, passando a estruturar-se em cinco etapas, 

com a inclusão do diagnóstico de enfermagem, pautado no raciocínio e no pensamento 

crítico. A terceira geração, da década de 1990 até 2010, com o foco na testagem 

prática dos resultados que foram obtidos dos pacientes, a partir das intervenções de 

enfermagem realizadas (RIEGEL; JÚNIOR, 2017). 

No Brasil, o Processo de enfermagem acompanhou os movimentos americano 

e canadense, por meio do modelo de Wanda Aguiar Horta , baseado na Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas de Maslow e na denominaçaõ de necessidades 

psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais de Joaõ Mohana (ALMEIDA et al., 

2011b; HORTA, 1979).  
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Para Herdman e Kamitsuru (2018, p.119), o Processo de enfermagem inclui 

as seguintes etapas: avaliação/história do paciente (a coleta dos dados), planejamento 

(diagnóstico de enfermagem, resultados de enfermagem e intervenções de 

enfermagem), implementação, reavaliação contínua e teoria/ciência da 

enfermagem/conceitos subjacentes à enfermagem. Essas etapas exigem conhecimento 

da ciência de enfermagem, para que o enfermeiro esteja apto a coletar padrões clínicos 

acurados e a elaborar diagnósticos exatos, a fim de gerar intervenções, e atingir aos 

resultados esperados.  

A partir do desenvolvimento do PE, surgiu também a necessidade de 

padronização das terminologias de enfermagem, visto que os enfermeiros precisavam 

de uma linguagem comum entre eles, culminando na criação da NANDA-I, em 1970, 

que construiu uma taxonomia diagnóstica, a qual permitiu a identificação das 

necessidades dos pacientes a partir de dados coletados , sendo desenvolvida e aplicada 

por enfermeiras dos Estados Unidos e Canadá (HERDMAN; KAMITSURU, 2018; 

ALMEIDA et al., 2011b; RIEGEL; JÚNIOR, 2017). Após o ano de 2002, a NANDA-I 

passou a ser considerada organização internacional, devido à utilização desta 

taxonomia em diversos países, e denominada NANDA-I (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018).  

De acordo com Herdman e Kamitsuru (2018, p.111), a linguagem do 

diagnóstico de enfermagem consiste em terminologia padronizada, a qual trata-se de 

―um conjunto de termos comumente compreendidos, usados para descrever os 

julgamentos clínicos envolvidos em levantamento de dados (Diagnóstico de 

Enfermagem), além de intervenções e resultados relativos a documentação dos 

cuidados de enfermagem‖.  

Um dos principais benefícios dos diagnósticos de enfermagem é a capacidade 

de associá-los com intervenções apropriadas, de modo a criar um plano de 

atendimento ao paciente. Na atualidade, os diagnósticos de enfermagem propostos 

pela NANDA-I são os mais conhecidos e aplicados mundialmente (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018; RIEGEL; JÚNIOR, 2017). 

Os diagnósticos de enfermagem estão classificados sob esquema denominado 

―taxonomias‖. Trata-se de ―uma ordenação sistemática de fenômenos que definem os 

conhecimentos da disciplina de enfermagem‖; ―uma forma de classificar ou ordenar 

coisas em categorias; ―um esquema de classificação hierárquica de grupos principais, 

subgrupos e itens‖ (HERDMAN; KAMITSURU, 2018, p.70).  
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A taxonomia II foi elaborada com o propósito de dar flexibilidade às 

nomenclaturas, permitindo facilmente acréscimos e modificações aos diagnósticos de 

enfermagem da NANDA-I, por estarem classificados em domínios e classes. Os 

domínios representam ―uma esfera de conhecimento, influência ou indagação‖ e a 

classe é ―um grupo, conjunto ou tipo que partilha atributos comuns‖ (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018, p.98).  

Os diagnósticos de enfermagem estão definidos como: ―julgamento clínico 

sobre uma resposta humana a condições de saúde/processos de vida ou uma 

vulnerabilidade a tal resposta, de um indivíduo, uma família, um grupo ou uma 

comunidade‖ (HERDMAN; KAMITSURU, 2018, p.98). 

Atualmente, a taxonomia II da NANDA-I (2018) conta com 244 diagnósticos 

de enfermagem, agrupados (classificados) em 13 domínios (categorias) e em 47 

classes. Cada diagnóstico de enfermagem é composto po r um enunciado diagnóstico, 

que é um título, o qual nomeia o diagnóstico. É um termo ou expressão concisa, que 

representa um padrão de indícios relacionados. Pode incluir modificadores/descritores 

(trata-se do julgamento que limita ou especifica o sentido do foco diagnóstico), como 

―complicado, comprometido, diminuído, defensivo, entre outros‖ no caso o em estudo 

é o retardado, que significa ―período de tempo em que algo está atrasado, lento ou 

adiado‖ (HERDMAN; KAMITSURU, 2018, p.105).  

O diagnóstico de enfermagem é também composto por uma definição, que é a 

descrição clara e concisa que ajuda a diferenciá-lo de diagnósticos semelhantes.  

Há ainda os indicadores diagnósticos, que ―são utilizados para diagnosticar e 

distinguir um diagnóstico do outro‖ (HERDMAN; KAMITSURU, 2018, p.26). São 

eles:  

 

Características definidoras ou indicadores clínicos: sinais e sintomas 

(indicadores/inferências) observáveis ou comunicáveis, que representam a 

presença de um diagnóstico .  

Fatores relacionados: são as causas ou os fatores contribuintes para os 

diagnósticos estarem existindo, sendo necessário, sempre que possível, que 

o enfermeiro estabeleça intervenções voltadas a esses fatores etiológicos. 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018, p.65). 

 

Em 2018, a NANDA-I incluiu dois novos termos:  

 

Populações em risco: grupo de pessoas que partilham alguma característica 

que faz cada membro ser suscetível a determinada resposta humana. 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018, p.65) Os Fatores de risco podem ser 
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fatores ambientais e elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos ou 

químicos, que aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo, família ou 

comunidade a um evento insalubre. 

 

Condições associadas: são diagnósticos médicos, lesões, procedimentos, 

dispositivos médicos ou agentes farmacêuticos. (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018, p.65). Essas condições não são independentemente 

modificáveis pelo enfermeiro, embora possam dar apoio à precisão nos 

diagnósticos de enfermagem  

 

Por meio da identificação desses indicadores, é possível indicar os dados úteis 

na elaboração do diagnóstico, que podem ser classificados de diferentes formas:  

 

Diagnóstico com foco no problema: um julgamento clínico a respeito de 

uma resposta humana indesejável a uma condição de saúde/processo da 

vida que existe em um indivíduo, família, grupo ou comunidade.  

Diagnóstico de enfermagem de risco: um julgamento clínico a respeito da 

suscetibilidade de um indivíduo, família, grupo ou comunidade para o 

desenvolvimento de uma resposta humana indesejável a uma condição de 

saúde/processo.  

Diagnóstico de enfermagem de promoção da saúde: um julgamento clínico 

a respeito da motivação e do desejo de aumentar o bem-estar e alcançar o 

potencial humano de saúde (HERDMAN; KAMITSURU, 2018, p.81).  

 

 

Revisões do diagnóstico contribuem para a ampliação e a consolidação de seu 

conceito na prática clínica de enfermagem, com a finalidade de propor aos enfermeiros 

acurácia ao diagnosticar (SANTANA; LOPES, 2012; HERDMAN; KAMITSURU, 

2018).  

Assim, a inferência dos diagnósticos pelo enfermeiro trata-se de um saber 

estruturado no julgamento clínico das evidências de seu paciente, desenvolvidos para 

embasar e aprimorar a assistência de enfermagem. Esse conhecimento, quando 

utilizada corretamente, pode diminuir custos pela redução das falhas no processo e 

interferem positivamente no bem-estar do paciente (MONTEIRO; ARAÚJO e 

CARDOSO, 2010). 

A validação dos diagnósticos de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica 

retardada e Recuperação cirúrgica retardada trata-se de estratégias de pesquisa 

voltadas para a prática baseada em evidência (PBE), permitindo visibilidade ao 

trabalho do enfermeiro.  

Estudos de validação clínica são aqueles que ―visam constatar se os modelos 

teóricos e de conteúdo previamente validados representam de fato o diagnóstico na 
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prática clínica e nos pacientes supostamente expostos a ele‖ (LOPES; SILVA, 2016, 

p.18).  

Dessa forma, os estudos de validação dos diagnósticos de enfermagem da 

NANDA-I são importantes ferramentas para consolidação da linguagem, de seus 

conceitos e atributos, além de serem relevantes para o estabelecimento de medidas de 

acurácia, que representem o verdadeiro problema dos pacientes, por meio de um 

processo que permita chegar a conclusão sobre as características encontradas serem, 

de fato, representações autênticas do que se é visto na prática clínica (LUNNEY, 

2010; HERDMAN; KAMITSURU, 2018). A acurácia de uma variável refere-se à sua 

capacidade de representar o que se propõe, revelando a situação clínica legítima do 

paciente (HULLEY et al., 2015). 

Para realização da validação clínica de um diagnóstico de enfermagem, 

primeiro deve-se garantir que a inferência desse diagnóstico seja feita da forma mais 

robusta possível, minimizando assim, possíveis vieses, que limitam a acurácia 

diagnóstica na prática clínica dos enfermeiros.  

Para tal, propõem-se no estudo o método de análise de classe latente, para 

inferência do diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, para que 

posteriormente os processos de validação clínica, dos diagnósticos de Risco de 

recuperação cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica retardada pudessem ser 

realizados. 

 

2.2.1 Modelo de Análise de Classe Latente 

 

A detecção dos diagnósticos de enfermagem trata-se de atividades 

complexas, que exigem do enfermeiro uma capacidade interpretativa das diversas 

respostas humanas (biológicas, psíquicas, sociais, culturais e até mesmo espirituais) a 

um problema. Tais respostas são constituídas por elementos não quantificáveis, ou 

seja, subjetivos, particulares a cada indivíduo e impossíveis de serem mensurados por 

algum dispositivo, os quais tornam-se, então, tão difíceis de serem inferidos e, por 

vezes, passíveis de interpretações errôneas (LOPES; SILVA, 2016). Ainda, nem 

sempre todos os pacientes apresentam as mesmas manifestações e nem todas aquelas 

manifestações descritas pelos livros-textos ou pelas classificações do diagnóstico 

diante de problemas semelhantes vivenciados: o problema pode ser até o mesmo, 
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entretanto, a forma de vivenciá-lo e manifestá-lo pode ser diferente (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2012).  

Características definidoras são indicadores clínicos observáveis, estabelecidas 

por um conjunto de dados objetivos (sinais), coletados pela observação do enfermeiro, 

e dados subjetivos (sintomas), obtidos do relato do paciente durante a coleta dos dados 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

A própria descrição e a definição dos diagnósticos de enfermagem na 

literatura geram um ―viés de confusão‖, pela falta de acurácia de suas características 

definidoras, que levam à ocorrência de erros sistemáticos nas inferências diagnósticas 

realizadas pelos enfermeiros, como, por exemplo: muitos diagnósticos compartilham 

as mesmas características definidoras, prejudicando o estabelecimento de parâmetros 

para o diagnóstico diferencial (HULLEY et al., 2015; HERDMAN; KAMITSURU, 

2018). Muitos diagnósticos também não têm características definidoras particulares a 

certas populações, como neonatos, idosos e crianças, ou seja, ainda não se têm 

identificados os espectros clínicos dessas populações, para gerar evidências clínicas 

consistentes.  

Dessa forma, por essa dificuldade, de não possuir um padrão comparativo, ou 

seja, um padrão de referência ou padrão-ouro, uma abordagem recente, realizada por 

meio de um método robusto disponível para tratar os problemas de padrão de 

referência imperfeitos são as ―análises estatísticas baseadas no princípio de que uma 

variável não diretamente observável (Diagnóstico de Enfermagem) explica as relações 

entre variáveis diretamente observáveis (características definidoras), chamada de 

análise de classe latente (ACL)‖ ), proposto por Lopes e Silva (2016, p.19).  

Diferente, do que até então, vinha sendo utilizado nos estudos de validação 

diagnóstica na enfermagem, que eram os painéis diagnosticistas, para contornar viés 

de padrão-ouro imperfeito, proposto  por Fehring (1987). Esse método, trata-se de 

avaliações feitas por enfermeiros experts, submetidos a um treinamento ou integrantes 

de um grupo de pesquisa, sempre em número ímpar para possibilitar a utilização da 

regra de maioria em caso de discrepâncias na avaliação, responsáveis por inferir o 

diagnóstico de enfermagem. Entretanto, ―esse tipo de estratégia apresenta limitações 

quanto à validade interna do estudo , considerando que a opiniaõ de um avaliador pode 

ser influênciada por seu conhecimento teórico , experiência clínica ou até mesmo 

conhecimento do status clínico inicia l do paciente quanto à presença do diagnóstico ‖ 

Lopes e Silva (2016, p.19).  
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Contudo, quando a inferência é feita, por meio da análise de classe latente, 

tem-se o benefício de não ser necessário a definição inicial do status diagnóstico, 

necessitando apenas da identificação das características definidoras (LOPES; SILVA, 

2016).      

A análise de classe latente (LCA, Latent Class Analysis, em inglês) baseia-se 

em um modelo probabilístico capaz de identificar características comuns entre 

indivíduos de um grupo, por meio de padrões de resposta observadas em variáveis 

categóricas (COLLINS; LANZA, 2010). Por exemplo:  

 

a construçaõ da variável inteligência . Dificilmente iremos definir a 

inteligência com uma única medida . Em vez disso , os pesquisadores 

usam diferentes tipos de variáveis observadas , tais como tarefas de 

raciocínio verbal ou capacidade de memória , para avaliar as várias 

facetas da inteligência e , dessa forma , a variável latente poderá 

representar uma grande variedade de fenômenos (DINIZ, 2016, 

p.35). 

 

Este modelo se sobressai por seu rigor metodológico e tratamento estatístico 

das características definidoras, que foram utilizados no presente estudo. 

Nesse sentido, por meio da acurácia dos indicadores clínicos observáveis, é 

possível classificar corretamente os indivíduos com e sem o diagnóstico de 

enfermagem (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). A maior vantagem que é a de não 

depender da definição inicial do status diagnóstico, necessitando apenas da 

identificação das características definidoras (LOPES; SILVA, 2016). 

Para determinação da acurácia das características definidoras, algumas 

medidas estatísticas podem ser utilizadas, como: ―sensibilidade, especificidade, valor 

positivo e o negativo podem ser utilizados‖ (FLETCHER; FLETCHER; FLETCHER, 

2014, p.122; LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). Assim, um indicador clínico é 

sensível quando estiver presente na presença do diagnóstico e específico quando ele 

estiver ausente na ausência do diagnóstico. (HULLEY et al., 2015; LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2012).  

Portanto, o modelo é capaz de organizar as características definidoras que 

apresentaram as melhores medidas de acurácia, a partir de combinações (conjuntos) 

que formam as probabilidades posteriores, e por meio deste o fenômeno latente da 

presença/ausência do diagnóstico  de enfermagem de Recuperação cirúrgica retardada 

pode ser inferido.  
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A partir do exposto, compreende-se que, ao utilizar, na presente pesquisa, o 

método mais robusto de inferência diagnóstica, até aqui descrito pela literatura, nas 

próximas etapas de validação clínico-causal e prognóstica, que dependem da 

inferência diagnóstica para que suas validações sejam obtidas, têm-se, então, 

resultados mais confiáveis e acurados.  

 

2.2.2 Validação clínico-causal: coorte de exposição 

 

Para Rouquayrol e Gurgel (2013), causalidade, no contexto médico-sanitário, 

pode ser entendida como a probabilidade de ocorrer algum evento considerado, de 

algum modo, prejudicial ou deletério. Do ponto de vista clínico, as relações de causa e 

efeito embasam as atividades diagnósticas das áreas da saúde. Com frequência ―muitas 

causas interagem entre si de tal modo que o risco da doença acontecer seja maior do 

que o esperado pela simples combinação dos efeitos das causas individuais tomadas 

separadamente‖ (p.155).  

Os estudos de validação clínico-causal têm como objetivo ―a validação de 

fatores etiológicos (relacionados ou de risco) e o estabelecimento de relações de 

causalidade que expliquem os processos interativos que podem levar ao 

desenvolvimento de algum diagnóstico de enfermagem‖ (LOPES; SILVA, 2016, 

p.38). Trata-se de uma validação clínica baseada em estudos clínico-epidemiológicos 

de caso-controle ou de coorte de exposição (LOPES; SILVA, 2016).  

O presente estudo traz esta validação, baseada em uma coorte de exposição, 

ou seja, tem por finalidade estabelecer a magnitude do efeito da exposição a um dado 

fator de risco sobre a ocorrência de um diagnóstico, ao longo tempo. Este tipo de 

estudo busca formar grupos baseados na presença/ausência de um fator de risco 

específico e acompanhá-los durante certo período de tempo para, ao final, mensurar e 

comparar os efeitos (ocorrência ou não do diagnóstico) nas duas coortes (aquelas com 

a presença do fator de risco e aquelas com a ausência do fator de risco), conforme 

Figura 1 (LOPES; SILVA, 2016).  
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Figura 1 − Esquema de estudos de coorte de exposição para validade clínico-causal de um 

Diagnóstico de enfermagem. FR: fator relacionado; DE: Diagnóstico de Enfermagem. Fonte: LOPES, 

M.V.O.; SILVA, V.M. Métodos avançados de validação de diagnósticos de enfermagem. In: 

PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM (PRONANDA-I). 

Ciclo 4. Porto Alegre: Artmed/Panamericana, 2016. v.3.  

 

 

Esses estudos são importantes, pois identificam quais fatores etiológicos 

(risco) do diagnóstico de enfermagem de suscetibilidade, de fato, apresentam 

magnitude para o desenvolvimento do diagnóstico, com foco no problema (ou seja, o 

diagnóstico real). Quando pelo menos um desses fatores de risco (de alta magnitude) 

estiver presente/ausente, o enfermeiro tem maior acurácia para fazer a inferência da 

presença/ausência do diagnóstico de risco.  

Para estabelecer a força das associações, utilizou-se o teste estatístico de risco 

relativo, para dizer o quanto é mais provável de o diagnóstico acontecer quando 

determinados fatores de risco estiverem presentes/ausentes. Assim, é possível 

determinar quantas vezes um indivíduo exposto a determinado fator de risco tem de 

desenvolver o diagnóstico frente a outro indivíduo não exposto (FLETCHER; 

FLETCHER; FLETCHER, 2014).  

Caso o risco relativo, seja igual a 1, significa que não há diferença entre os 

dois grupos. Se o risco relativo <1, significa que o fator de risco produz um efeito 

protetor contra a presença do diagnóstico. Se o risco relativo > 1, o fator de risco 

aumenta a chance de os indivíduos terem a presença do diagnóstico 

(ROUQUAYROL; GURGEL, 2013).  
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2.2.3 Validação prognóstica: coorte prospectiva 

 

De acordo com Fletcher; Fletcher; Fletcher (2014), estudos prognósticos 

tratam da predição sobre o curso de uma doença após seu início, os quais se baseiam 

em fatores prognósticos, que são características apresentadas pelos pacientes, as quais 

se associam a um desfecho. Para Rouquayrol e Gurgel (2013, p.163): ―prognóstico é 

uma suposição que se faz sobre a evolução de uma doença após seu diagnóstico. Pode 

ser estabelecido com base no curso clínico da doença ou na história natural da 

doença‖.  

Na enfermagem, os estudos sobre prognóstico clínico visam desenvolver um 

julgamento prévio do enfermeiro frente a evolução clínica de um diagnóstico de 

enfermagem, com base nas caraterísticas e condições clínicas apresentadas pelo 

paciente e suas respostas terapêuticas (LOPES; SILVA, 2016), ou seja, quais 

indicadores clínicos apresentados pelos indivíduos podem influenciar na ocorrência do 

diagnóstico de enfermagem (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). A tal fenômeno, dá-

se o nome de mensuração da sobrevida do diagnóstico; é a determinação do período de 

tempo que o paciente, desde o momento que passou a ser observado, ficou livre do 

diagnóstico.  

As características definidoras do diagnóstico de enfermagem são entendidas e 

denominadas como fatores prognósticos, ou seja, são as condições clínicas 

apresentadas pelos pacientes (seus sinais e sintomas), que podem levá-lo ao desfecho 

(não pretendido) da presença do diagnóstico (ROUQUAYROL; GURGEL, 2013; 

LOPES; SILVA, 2016). Esses estudos buscam detectar os marcadores clínicos que 

estabelecem maior ou menor probabilidade de o paciente desenvolver algum espectro 

do diagnóstico, além de observar se as intervenções de enfermagem estão sendo 

efetivas ou não, pois permite registar as características definidoras em vários 

momentos do seguimento (LOPES; SILVA, 2016).  

Logo, para o desenvolvimento dos estudos de validação prognóstica, a 

abordagem mais adequada são os estudos clínico-epidemiológico, chamados de coorte 

prospectiva (coorte diagnóstica), pois permitem que os indivíduos sejam seguidos 

longitudinalmente, até que o desfecho aconteça ou não, e seja possível estabelecer 

relações entre a ausência/presença das características definidoras e a presença/ausência 

do diagnóstico investigado, conforme Figura 2 (LOPES; SILVA, 2016). 
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Figura 2 − Esquema de estudos de validade prognóstica de um Diagnóstico de enfermagem. + 

presente; − ausente; CD: característica definidora; DE: Diagnóstico de Enfermagem; T: tempo. Fonte: 

LOPES, M.V.O.; SILVA, V.M. Métodos avançados de validação de diagnósticos de enfermagem. In: 

PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM (PRONANDA-I). 

Ciclo 4. Porto Alegre: Artmed/Panamericana, 2016. v.3.  

 

 

Para se estabelecerem estimativas quanto à sobrevida de um diagnóstico 

dentro uma coorte populacional investigada ao longo do tempo, tem-se a análise da 

tábua de vida, que é apresentada sob a forma descritiva de tabela e pela imagem da 

curva de sobrevida de Kaplan-Meier, na qual, no eixo vertical, está a probabilidade 

estimada de sobrevida e, no eixo horizontal, o período de tempo após o começo da 

observação (FLETCHER; FLETCHER; FLETCHER, 2014). Ambas são 

representações que trazem a probabilidade de o diagnóstico acontecer durante um 

período de observação.  

O modelo de COX estendido para covariáveis tempo-dependentes também 

pode ser estimado, afim de determinar quais características definidoras apresentam 

nível de significância (ou seja, valor de p <0,05), para indicarem um mau prognóstico, 

que corresponde à capacidade preditiva de desenvolverem o diagnóstico. É ainda a 

possibilidade de ser uma análise da Razão de Risco (RR), isto é, quantas vezes é mais 

provável que indivíduos expostos a certas características definidoras têm de 

desenvolver o diagnóstico, frente àqueles indivíduos que as não apresentam.  

Assim, estudo como este, envolvendo sobrevida, identificam quais 

indicadores clínicos apresentados pelos indivíduos podem influenciar na ocorrência do 

diagnóstico de enfermagem, o que permite avaliar a capacidade prognóstica das CDs, 

pois identifica a evolução do diagnóstico de enfermagem e as variações que ocorrem 

no decorrer do tempo.  
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2.3 RECUPERAÇÃO CIRÚRGICA RETARDADA NO PERIOPERATÓRIO DE 

CIRURGIA CARDÍACA: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 

Essa revisão integrativa foi reportada de acordo com a metodologia Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA − Statement) e 

Cochrane Handbook, baseada em sete principais etapas: (1) construção de um 

protocolo de pesquisa; (2) formulação da pergunta dentro da PBE utilizando o 

acrônimo ―PIO‖; (3) definição dos descritores e das estratégias de busca em cada uma 

das bases de dados selecionadas pelo pesquisador; (4) determinação, seleção e revisão 

dos critérios de inclusão e exclusão; (5) avaliação crítica dos estudos; (6) coleta de 

dados, utilizando instrumentos que analisassem em pares (dois pesquisadores 

simultaneamente); (7) síntese dos resultados/dados agrupados por semelhança 

(ERCOLE et al., 2014; ALMASHRAFI et al., 2016; LIBERATI et al., 2009). 

Para atender a uma necessidade desta pesquisa, a revisão integrativa foi 

construída com a finalidade de determinar os atributos particulares dos pacientes no 

perioperatório de cirurgia cardíaca, que possivelmente seriam importantes fatores de 

risco e fatores relacionados para inferência dos diagnósticos, respectivamente, Risco 

de recuperação cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica retardada, no pré e pós-

operatório de cirurgia cardíaca. Isto forneceu subsídios para a construção dos 

instrumentos de coleta de dados utilizados nos períodos pré-operatório (durante a 

visita) e pós-operatório (durante o acompanhamento da internação até a alta, óbito ou 

transferência para outra unidade, o que acontecesse primeiro).  

A presente revisão integrativa foi aceita para publicação na Revista Mexicana 

de Enfermería Cardiológica, em 15 de fevereiro de 2018 (Anexo 1).  

Para atender a primeira etapa da revisão, foi elaborado, pelos pesquisadores 

um protocolo de pesquisa, no qual incluíram-se a forma como os estudos seriam 

encontrados, os critérios de inclusão e exclusão dos artigos, a definição dos desfechos 

de interesse, a verificação da acurácia dos resultados e a determinação da qualidade 

dos estudos. 

Para a construção da pergunta de pesquisa, recorreu-se à estratégia PICO, um 

acrônimo para Pacientes, Intervenção, Comparação e Outcomes (desfecho). Nesta 

pesquisa, como não houve a comparação, utilizou-se a estratégia PIO: Paciente 

(adultos e idosos), Intervenção (cirurgia cardíaca) e Desfecho (variáveis clínicas 

associadas ao prolongamento da estadia e da readmissão hospitalar). Formulou-se, 
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então, a seguinte pergunta de pesquisa: Quais variáveis clínicas estão associados ao 

prolongamento da estadia e à readmissão hospitalar após 30 dias da alta em pacientes 

submetidos à cirurgia cardíaca? 

A terceira etapa foi o estabelecimento dos descritores traçados a partir dos 

tesauros (Medical Subject Headings − MeSH, Descritores em Ciências da Saúde − 

DeCS, EmTree Term e Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature − 

CINAHL Títulos): ―adultos‖, ―idosos‖, ―enfermagem‖, ―cirurgia cardíaca‖, 

―complicações pós-operatórias‖, ―readmissão hospitalar e óbito‖, tanto em português 

quanto em inglês (―adult‖, ―aged‖, ―nursing‖, ―thoracic surgery‖, ―postoperative 

complications‖, ―patient readmission‖ e ―death‖) e associados entre si. Durante a 

estratégia de busca, utilizaram-se os operadores booleanos OR e AND para realização 

das associações. 

A busca on-line, nas bases de dados Medical Literature and Retrieval System 

Online (MEDLINE) via PUBMED, Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), EMBASE e CINAHL, ocorreu primeiramente em 16 de 

maio de 2016 e, posteriormente, em 14 de setembro de 2016.  

A estratégia de busca para PubMed foi ((Adult[mh] OR aged[mh]) AND 

(thoracic Surgery[mh]) AND (Postoperative complications[mh] OR patient 

readmission[mh] OR death[mh]) AND (Nursing[mh])), e variações e adaptações foram 

necessárias para contemplar as bases de dados (Apêndice 1). O caminho percorrido 

para busca e seleção de material nessa revisão sistemática está representado na Figura 

3.  

 

https://www.einstein.br/ensino/Documentos%20Biblioteca/cinahl-cumulative-index-to-nursing-and-allied-health-literature.pdf
https://www.einstein.br/ensino/Documentos%20Biblioteca/cinahl-cumulative-index-to-nursing-and-allied-health-literature.pdf
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Estudos Excluídos por 

duplicidade e irrelevância 

(n=27) 

309 

títulos 

Estudos Excluídos após 

leitura dos Títulos e Resumos 

(n=147) 
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cardíaca = 45 

- Resultados sem relevância para 

temática = 82 

- Sujeitos sem relação (Ex.: 

pediátricos) = 20 
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Casos/Opinião de Especialistas 

= 48 

- Protocolos de Pesquisas = 26 

- Teses e Dissertações = 73 

15 títulos 

 

Figura 3 − Fluxograma de identificação e seleção dos artigos para revisão integrativa. LILACS: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde; CINAHL: Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature.  

 

 

Como quarta etapa, foram realizadas a determinação, a seleção e a revisão 

dos critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos estudos que avaliaram as 

variáveis clínicas incidentes em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com os 

desfechos Recuperação cirúrgica retardada (aumento nos dias de permanência 

hospitalar), readmissão hospitalar, óbito ou outros possíveis desfechos. Artigos de 

relato de caso, série de casos e opinião de especialistas, protocolos de pesquisas, teses 

e dissertações foram excluídos. Foram considerados estudos publicados entre os anos 

de 2000 a 2016 e nos idiomas português, inglês e espanhol.  

Na quinta etapa, realizou-se a avaliação crítica dos estudos. Os trabalhos 

científicos foram selecionados de acordo com seus conceitos, coletados por meio de 
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um instrumento, com os seguintes itens: dados de identificação do artigo (autores, área 

de formação e ano de publicação), país, título do periódico, base de dados em que foi 

encontrado, características metodológicas (objetivo do estudo, tipo do estudo, tamanho 

e característica da amostra e cenário), descrição dos principais resultados, descrição 

das conclusões dos autores, limitações encontradas no estudo e qualidade dos estudos 

quanto ao Nível de Evidência e à força de recomendação. Estes sumarizados na Tabela 

1. 

 

Tabela 1 − Artigos incluídos na revisão integrativa sobre Recuperação cirúrgica retardada em pacientes 

submetidos à cirurgia cardíaca 

Referência Ano País Nível de 

Evidência 

Método Variável Clínica 

Almashrafi et 

al. 

2016 Reino 

Unido 

1A Revisão 

sistemática 

Arritmias, idade 

avançada (acima dos 

80 anos), DPOC, 

disfunção renal e 

cirurgia não eletiva 

Bates et al.
 

2014 Estados 

Unidos 

2B Ensaio clínico 

sem grupo 

controle e 

randomização 

Tempo de 

internação 

hospitalar, 

obesidade, diabetes, 

DPOC e 

insuficiência 

cardíaca 

Corrêa; Cruz 2000 Brasil 2C Observacional 

prospectiva 

Dor no pós-

operatório 

Diya et al. 2012 Bélgica 4B Estudo 

transversal 

retrospectivo 

Tempo de 

experiência 

profissional do 

enfermeiro 

Ettema et al.
 

2015 Inglaterra 1B Método misto Delirium, depressão, 

lesão por pressão e 

infecção relacionada 

à assistência à saúde 

Giakoumidaki

s et al. 

2012 Grécia 2A Coorte 

prospectiva 

Tempo de 

experiência 

profissional do 

enfermeiro e tempo 

de internação 

hospitalar 

Guo; East; 

Arthur 

2012 China 1A Ensaio clínico 

randomizado 

Depressão 

Hall et al. 2014 Estados 

Unidos 

1B Ensaio clínico 

não 

randomizado 

Falha na 

comunicação e no 

gerenciamento das 
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medicações 

Keane 2013 Estados 

Unidos 

2C Observacional 

prospectivo 

Dor no pós-

operatório 

Martorella; 

Côtè; 

Choinière 

2013 Canadá 1B Ensaio clínico 

randomizado 

Dor no pós-

operatório 

Nyquist et al. 2012 Estados 

Unidos 

2A Coorte 

prospectiva 

Diabetes 

Silva, Pimenta 

e Curz 

2013 Brasil 1B Estudo 

experimental 

não 

randomizado 

Dor no pós-

operatório 

Stoodley et al. 2012 Estados 

Unidos 

2B Estudo 

observacional 

Mediastinite 

Valen et al. 2012 Holanda 2A Coorte 

prospectiva 

Dor no pós-

operatório 

Zhang et al.
 

2016 China 2B Coorte 

prospectiva 

Delirium 

DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica. 

 

 

Os estudos incluídos foram classificados de acordo com o Nível de Evidência 

e a força de recomendação proposto pelo Centro de Medicina Baseada em Evidências 

(CEBM; OXFORD, 2011) (Anexo 2). 

Na sexta etapa, realizou-se a coleta de dados utilizando instrumentos que 

analisassem em pares (dois pesquisadores simultaneamente) os estudos, conforme os 

critérios de inclusão e exclusão adotados.  

Na sétima e última etapa, foi realizada a interpretação e a discussão dos 

resultados, destacando-se os trabalhos que trouxeram, de forma mais clara e concisa, 

as diferenças conceituais das variáveis clínicas de recuperação cirúrgica. Em seguida, 

foram apresentadas a revisão e a síntese do conhecimento produzido acerca dos 

desfechos estabelecidos.  

Por se tratar de uma pesquisa de revisão bibliográfica e não envolver seres 

humanos, não houve solicitação de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(Recomendações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde). 

Obteve-se como anos de publicação dos artigos foram entre 2000 e 2016, 

com a seguinte distribuição: 2000 (um estudo), 2010 (um estudo), 2011 (dois estudos), 
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2012 (três estudos), 2013 (três estudos), 2014 (dois estudos), 2015 (um estudo) e 2016 

(dois estudos). Dos 15 artigos selecionados, seis estavam disponibilizados na base de 

dados MEDLINE via PubMed, quatro na CINAHL e cinco na EMBASE. 

Foi possível observar, nos estudos, que ―dor no pós-operatório de cirurgia 

cardíaca‖ foi o mais citado em cinco dos 15 artigos selecionados. Trata-se de um fator 

de risco do diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada e 

relacionado ao diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada 

(MARTORELLA; CÔTÈ; CHOINIÈRE, 2013; KEANE, 2013). A dor pós-operatória 

pode ser contínua ou causada por movimentos; sua intensidade depende do local e da 

extensão da incisão cirúrgica, da presença de drenos e de fatores individuais, os quais 

se relacionam a aspectos biopsicossociais (PEDROSA; PIMENTA; CRUZ, 2007). 

Os pacientes que melhor gerenciam e comunicam a dor são aqueles mais 

satisfeitos e confortáveis, e que têm recuperação cirúrgica de maneira previsível 

(MARTORELLA; CÔTÈ; CHOINIÈRE, 2013).
 
O comportamento ativo da equipe de 

enfermagem para o ajuste da analgesia, estimulado pela associação de treinamento e 

pelo uso de avaliação sistematizada, promoveu melhor controle da dor (SILVA; 

PIMENTA; CRUZ, 2013).  

Faria Filho et al. (2012) afirmam que, no pós-operatório, a dor deve ser 

controlada, não devendo existir em intensidade que afete de modo prejudicial a 

recuperação do paciente. A dor pós-operatória, principalmente na região esternal, tem 

como consequência a redução da movimentação e, consequentemente, a limitação das 

Atividades de Vida Diária, além de dificultar a respiração profunda e influenciar no 

padrão de sono (CHIAPINOTTO et al., 2017). Daí a importância de se manter o 

controle eficaz da dor, visando à promoção do conforto ao paciente e sua recuperação 

adequada durante o período pós-operatório. 

Valen et al. (2012) atingiram níveis satisfatórios de dor, por meio de 

protocolo seguro e eficaz, que orientou a intervenção dos enfermeiros, fornecendo 

assistência de enfermagem de qualidade ao paciente em pós-operatório de cirurgia 

cardíaca. A incidência de dor no pós-operatório dá-se, na maioria, em paciente mais 

jovens (VALEN et al., 2012).
 
Pacientes sem o controle adequado da dor apresentam 

relato verbal de dor, desconforto, medo de novo prejuízo, distúrbio no sono, 

comportamento de proteção, comportamento de distração, irritabilidade, inquietação, 

face de dor, aumento na frequência cardíaca e imobilidade − características estas que 

podem levar a complicações graves no pós-operatório de cirurgia cardíaca (CORRÊA; 
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CRUZ, 2000). Algumas variáveis citadas apresentam-se como características 

definidoras presentes na classificação NANDA-I para o diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada. 

A confiabilidade e a validade de um instrumento para controle da dor foram 

testadas em paciente críticos no pós-operatório de cirurgia cardíaca, apresentando 

relevância e significância para uso na prática clínica dos enfermeiros (KEANE, 2013).  

O segundo indicador clínico com maior ocorrência foi o delirium, encontrado 

em dois estudos. Delirium após cirurgia de RVM é umas das complicações mais 

incidentes (10,5 a 50,6%) (ZHANG et al., 2016). Em cirurgias cardíacas como um 

todo, o delirium geralmente ocorre em 25 a 67% dos pacientes (LINGEHALL et al., 

2017). O tipo de delirium mais comum é o misto, que se caracteriza por flutuação do 

estado mental, de moderada gravidade, desenvolvido entre o primeiro e o segundo dias 

de pós-operatório, com duração de 2 dias (ZHANG et al., 2016). Estudos 

correlacionam o aumento de delirium pós-cirurgia cardíaca ao tempo prolongado de 

CEC, ao qual muitos pacientes são expostos (O'NEAL et al., 2017). 

Segundo Pitrowsky et al. (2010), o delirium está associado ao aumento da 

permanência do paciente em ventilação mecânica invasiva, ao maior tempo de 

internação na UTI e à mortalidade. Daí a importância de sua detecção precoce e 

correta. 

Como uma demanda global e uma necessidade atual, enfermeiros 

pesquisadores e da prática têm desenvolvido novas tecnologias para reduzirem as 

complicações em cirurgias cardíacas. O programa PREvention Decline in Older 

Cardiac Surgery patients (PREDOCS), por exemplo, mostrou-se bastante eficaz na 

redução dos custos hospitalares, pois minimizou complicações pós-operatórias, como 

delirium, depressão, lesão por pressão e infecção relacionada à assistência à saúde 

(IRAS) (ETTEMA et al., 2015). 

Outros dois estudos apontaram a variável diabetes como forte complicador 

dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, que levam à maior chance de 

reinternação hospitalar em até 30 dias (NYQUIST et al., 2012; BATES et al., 2014). 

Tonial e Moreira (2011) afirmam que, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, os 

pacientes com diabetes são mais propensos às complicações relacionadas à 

necessidade de reintervenção cirúrgica e reintubação; infecções superficiais e 

profundas de sítio cirúrgico; acidente vascular cerebral; insuficiência renal; e maior 

tempo de internação.  
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Diabetes, assim como idade avançada, tempo de procedimento operatório 

prolongado e escore baixo no Miniexame do Estado Mental, são fatores de risco para 

delirium depois de cirurgia cardíaca (LINGEHALL et al., 2017). Estratégias como 

visitas domiciliares no pós-alta hospitalar têm se mostrado bastante eficientes, 

favorecendo a continuidade dos cuidados, o gerenciamento das medicações junto ao 

paciente e uma comunicação eficaz (HALL et al., 2014). 

A obesidade também é fator de risco relevante, visto que o quadro clínico do 

paciente, o tempo de internação e a resposta ao procedimento cirúrgico foram 

influenciados, além de se associar à elevação da morbimortalidade e dos custos 

hospitalares. Esse é um fator que deve ser observado pela equipe, para garantir que a 

necessidade da cirurgia seja maior do que os risco aos quais esse paciente estará 

exposto. Pacientes com obesidade tipo 2 possuem cinco vezes mais chance de 

desenvolver mediastinite e 25% de chance de precisarem de suporte terapêutico renal, 

por meio de hemodiálise. Mesmo que a cirurgia cardíaca seja benéfica a esses 

pacientes, intervenções adicionais no pré-operatório devem ser incluídas, como 

recomendar-se a perda de peso, e a vigilância de complicações no pós-operatório deve 

ser reforçada (BATES et al., 2014; CARNETHON; KHAN, 2017).  

Apesar de, nos últimos anos, a tecnologia ter se desenvolvido de modo 

significativo, a mediastinite ainda representa grande desafio, pois leva ao aumento nos 

índices de morbimortalidade e dos custos hospitalares, além de prolongar a estadia do 

paciente no ambiente hospitalar. Diante disso, a variável mediastinite foi descrita 

como fator relacionado ao aumento nos dias de permanência hospitalar por retardo na 

recuperação cirúrgica dos pacientes e aumento dos custos institucionais, com taxa de 

incidência de acontecimento baixa (entre 0,6 a 5,6%), porém com alta taxa de 

mortalidade ente os acometidos (14 a 32%) (STOODLEY et al., 2012; OLIVEIRA et 

al., 2017). Os sinais habituais de infecção aguda podem não estar presentes na 

mediastinite e, em alguns casos, a dor local é confundida com dor pós-operatória e 

infecção concomitante, sendo relativizada pelos profissionais (STOODLEY et al., 

2012; OLIVEIRA et al., 2017). A febre e a leucocitose podem ser os únicos sinais da 

infecção, porém são pouco específicos (STOODLEY et al., 2012; OLIVEIRA et al., 

2017). 

Magedanz et al. (2010) realizaram estudo que identificou cinco fatores 

relacionados ao risco de mediastinite: presença de doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), obesidade, politransfusão sanguínea, reintervenção cirúrgica nas primeiras 
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72 horas de pós-operatório e angina estável classe IV/instável. Cada um destes 

preditores possui escore que forma uma escala para utilização na prática clínica, 

visando calcular o risco de desenvolvimento de mediastinite em pacientes no pós-

operatório de RVM. A identificação precoce dos fatores de risco pode levar à 

modificação do quadro de mediastinite, reduzindo a morbimortalidade e o impacto 

econômico e social, causado pelo aumento do número de dias de internação destes 

pacientes, além de levar a mudanças nas práticas hospitalares e da equipe de saúde, 

que contribuem para o desenvolvimento de infecções. 

Almashrafi et al. (2016) apontaram que os principais fatores de risco para a 

extensão dos dias na UTI após cirurgia cardíaca e possível recuperação cirúrgica 

prolongada foram fibrilação atrial (arritmias), idade avançada (acima dos 80 anos), 

DPOC, disfunção renal e cirurgias não eletivas. Tanto para o Consenso Brasileiro de 

Fibrilação Atrial como para o europeu, de 2010, no pós-operatório de cirurgia 

cardíaca, a fibrilação atrial (considerada como arritmia benigna, porém com alto 

potencial de complicações) é comum acontecer, afetando de 30% a 50% dos pacientes 

(SOUZA; SCANAVACCA, 2016; MAGALHÃES et al., 2016; CAMM et al., 2010). 

Embora, seja geralmente passageira e autossolucionada, a fibrilação atrial está 

associada a complicações como aumento do risco de acidente vascular cerebral e de 

mortalidade a curto e longo prazo, prolongamento do tempo de permanência hospitalar 

e aumento dos custos para a instituição (SOUZA; SCANAVACCA, 2016; PHAN et 

al., 2015; LAPAR et al., 2014). 

É esperado que, no pós-operatório de cirúrgicas cardíacas, os pacientes 

apresentem sintomas como ansiedade, depressão e expectativas quanto à recuperação e 

à qualidade de vida após a alta hospitalar. Quintana e Kalil (2012) afirmam que os 

sintomas costumam aparecer entre 1 e 3 meses após a cirurgia, caracterizando um 

quadro agudo se estiverem presentes por 2 dias; crônico se persistirem por mais de 3 

meses; ou tardio no caso de os sintomas se apresentarem após 6 meses da realização 

do procedimento cirúrgico.  

A depressão pós-cirurgia cardíaca é descrita como fator de complicação 

grave, aumentando os dias de permanência hospitalar, e retardando a alta e a 

recuperação dos pacientes (GUO; EAST; ARTHUR, 2012). As taxas de depressão e 

ansiedade, nos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, são mais alta do que na 

população cirúrgica geral, acometendo mais de um terço desses pacientes, tanto no 

pré-operatório quanto no pós-operatório (nesse período, está quase sempre associada a 
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episódios de agitação (PAGÉ; WATT-WATSON; CHOINIÈRE, 2017; 

ALMASHRAFI et al., 2016). 

O pouco tempo de experiência profissional do enfermeiro que dirige seus 

cuidados aos pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, embora não se trate de 

um indicador clínico, foi apontado por dois estudos como fator relacionado ao 

aumento da mortalidade intra-hospitalar e da reinternação destes pacientes. Ainda, 

falha na comunicação e no gerenciamento das medicações aparece como fator 

relevante para o aumento na incidência de reinternação hospitalar, entretanto, por 

tratar-se de variável qualitativa, não foi investigada no presente estudo (DIYA et al., 

2012; GIAKOUMIDAKIS et al., 2012). 

Desse modo, as variáveis mais incidentes para o desenvolvimento do 

diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada e Readmissão Hospitalar 

foram dor no pós-operatório, delirium, diabetes, obesidade, mediastinite, fibrilação 

atrial, idade avançada (acima dos 80 anos), DPOC, disfunção renal, cirurgia não 

eletiva (o qual tratou-se de um critério de exclusão), lesão por pressão, insuficiência 

cardíaca e IRAS. As variáveis observadas nos estudos e que guardam relação com a 

classificação NANDA-I do diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada, foram dor, distúrbio psicológico no período pós-operatório (delirium e 

depressão), diabetes e obesidade; isto expõe a relevância e a necessidade de mais 

estudos sobre esse diagnóstico com pacientes submetidos à cirurgia cardíaca.  

No Quadro 1, listam-se as 17 variáveis indicadas pela revisão integrativa, 

suas relações ou não com as variáveis dos diagnósticos de enfermagem Risco de 

recuperação cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica retardada, assim como essas 

variáveis foram apresentadas nos instrumentos de coleta de dados.  

 

Quadro 1 − Varáveis clínicas indicadas pela revisão integrativa 

Variável Revisão 

integrativa 

DE  

Risco de 

recuperação 

cirúrgica 

retardada 

DE 

Recuperação 

cirúrgica 

retardada 

Variável apresentada no 

instrumento 

Dor no 

pós-

operatório 

Presente Presente 

 

Presente Fator de risco do DE Risco de 

recuperação cirúrgica retardada: 

dor 

Fator relacionado do DE 

Recuperação cirúrgica retardada: 

dor 

Delirium Presente - Presente Fator relacionado do DE 

Recuperação cirúrgica retardada: 

distúrbio psicológico no período 
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pós-operatório 

Depressã

o 

Presente - Presente Fator relacionado do DE 

Recuperação cirúrgica retardada: 

reação emocional pós-operatória 

Infecção 

relaciona

da à 

assistênci

a à saúde  

Presente - Presente Fator relacionado do DE 

Recuperação cirúrgica retardada: 

infecção de sítio cirúrgico 

(mediastino e safena) 

Mediastin

ite 

Presente Presente - Fator de risco do DE Risco de 

recuperação cirúrgica retardada: 

infecção perioperatória de sítio 

cirúrgico. Registrado nas 

primeiras 72 horas pós-cirurgia, 

por meio do MagedanzSCORE 

Obesidad

e 

Presente Presente Presente Fator de risco do DE Risco de 

recuperação cirúrgica retardada: 

índice de massa corporal 

Fator relacionado do DE 

Recuperação cirúrgica retardada: 

índice de massa corporal 

Diabetes 

mellitus 

Presente Presente Presente Fator de risco do DE Risco de 

recuperação cirúrgica retardada: 

presença/ausência de diagnóstico 

médico 

Fator relacionado do DE 

Recuperação cirúrgica retardada: 

nível glicêmico ≥180mg/dL 

DPOC Presente - - Variável nova no pré-operatório: 

comorbidade:DPOC 

Variável nova no pós-operatório:  

ventilação mecânica invasiva ≥8 

horas 

Reintubação orotraqueal 

Insuficiên

cia 

cardíaca 

congestiv

a 

Presente - - Variável nova no pré-operatório: 

comorbidade − insuficiência 

cardíaca congestiva 

Arritmias 

cardíacas 

Presente - - Variável nova no pré-operatório: 

comorbidade − fibrilação atrial 

permanente 

Variável nova no pós-operatório: 

arritmias cardíacas benignas e 

malignas 

Idade 

avançada 

Presente Presente - Fator de risco do DE Risco de 

recuperação cirúrgica retardada: 

extremo de idade  

Disfunção 

renal – 

IRA e 

IRC 

Presente - - - Variável nova no pré-operatório: 

comorbidade – IRA e IRC 

Cirurgia 

não 

Presente - - Excluída 

Critérios de elegibilidade  
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eletiva 

Lesão por 

pressão 

Presente - - Excluída 

Considerada como uma variável, 

que acontece quando o paciente já 

foi diagnosticado com 

Recuperação cirúrgica retardada, 

não sendo variável que auxiliaria 

a responder ao objetivo 

prognóstico proposto. 

Falha na 

comunica

ção 

Presente - - Excluída 

Considerada uma variável 

qualitativa 

Falha no 

gerencia

mento das 

medicaçõ

es 

Presente - - Excluída  

Considerada uma variável 

qualitativa 

Tempo de 

experiênc

ia 

profission

al do 

enfermeir

o 

Presente - - Excluída  

Considerada uma variável 

qualitativa 

DE: Diagnóstico de Enfermagem; Risco de recuperação cirúrgica retardada: risco de Recuperação 

cirúrgica retardada; Recuperação cirúrgica retardada: Recuperação cirúrgica retardada; DPOC: doença 

pulmonar obstrutiva crônica; IRA: insuficiência renal aguda; IRC: insuficiência renal crônica.  
 

 

É possível recomendar as variáveis mais incidentes na literatura como 

potenciais indicadores de complicação, para o prolongamento da estadia hospitalar 

pós-cirúrgica e das readmissões hospitalares. Os cuidados multiprofissionais e de 

enfermagem especializados devem ser identificados e planejados, na presença desses 

indicadores, visando ao benefício tanto aos pacientes que se submetem a cirurgia 

cardíaca e à instituição, pela redução dos custos.  
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3. MÉTODO 

 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO  

 

Trata-se de um estudo de validação clínica dos diagnósticos de enfermagem 

Risco de recuperação cirúrgica retardada do tipo clínico-causal e Recuperação 

cirúrgica retardada do tipo prognóstico, baseado no método epidemiológico de coorte 

de exposição e prospectivo.  

Os autores Lopes e Silva (2016) vem defendendo essa metodologia de 

validação clínica, diferente do descrito por Fehring (1987), a fim de propor 

abordagens robustas que possam verificar a validade de construtos diagnósticos na 

prática clínica dos enfermeiros, baseado em estudos clínicos clássicos. Fornecem, 

dessa maneira, maior confiabilidade e capacidade de generalização dos achados. 

Para tal, acompanhou-se um grupo de pacientes internados para cirurgia 

cardíaca eletiva, desde o pré-operatório, durante toda a internação hospitalar até a alta. 

Após a alta hospitalar foram feitos contatos telefônico com os pacientes nos dias 7, 15 

e 30 dias para acompanhamento das readmissões, conforme Figura 4. 

 

Figura 4 − Linha temporal de acompanhamento dos pacientes. TCLE: Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido; DE: Diagnóstico de Enfermagem; Risco de recuperação cirúrgica retardada: Risco 

de recuperação cirúrgica retardada; AH: alta hospitalar; Recuperação cirúrgica retardada: Recuperação 

cirúrgica retardada. 

 

Para que esses diagnósticos pudessem ser validados, primeiramente foi 

necessário realizar a inferência diagnóstica, que nesse estudo foi realizado pelo 

método de análise de classe latente, diferente do que vinha sendo realizado de 

inferência por painel de diagnosticadores.  
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Somente depois da análise de classe latente, que determinou a presença ou 

ausência do diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada, que foi possível a análise 

clínico-causal, a qual detectou a magnitude dos fatores de Risco de recuperação 

cirúrgica retardada que contribuíram para a manifestação do diagnóstico de 

enfermagem real Recuperação cirúrgica retardada.  

Reitera-se que a inferência da presença do diagnóstico de Risco de 

recuperação cirúrgica retardada foi dada pela seleção dos participantes que tinham, 

pelo menos, um dos fatores de risco com magnitude para a presença do diagnóstico de 

enfermagem Recuperação cirúrgica retardada (LOPES; SILVA, 2016). Portanto, o 

primeiro passo para as análises foi a inferência diagnostica. 

Para a validação clínico-causal do diagnóstico de enfermagem Risco de 

recuperação cirúrgica retardada se acompanhou os participantes do estudo desde o pré-

operatório de cirurgia cardíaca até 72 horas de pós-operatório (Figura 5). Essa decisão 

temporal foi tomada, pois nesse período já era possível observar que os fatores de 

risco estavam deixando de ser um indicador do diagnóstico de suscetibilidade, para ser 

um fator relacionado indicador do diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada.  

 

 

Figura 5: Esquema do estudo de coorte de exposição para validade clínico-causal do Diagnóstico 

de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica cardíaca. DE: Diagnóstico de Enfermagem; Risco 

de recuperação cirúrgica retardada: Risco de recuperação cirúrgica retardada; Recuperação cirúrgica 

retardada: Recuperação cirúrgica retardada. 

 

 

Para validação prognóstica do diagnóstico de enfermagem Recuperação 

cirúrgica retardada acompanhou-se os participantes do estudo desde o primeiro dia de 

pós-operatório (D1 PO) até a alta hospitalar. Com isso, possibilitou a detecção da 
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presença/ausência das características definidoras do diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada e das variáveis adicionais incluídas pela revisão de 

literatura, para detecção da capacidade preditiva e prognóstica das características 

definidoras e do tempo de sobrevida do diagnóstico de enfermagem Recuperação 

cirúrgica retardada, conforme Figura 6.    

 

Figura 6: Esquema do estudo de coorte de prospectiva para validade prognóstica do Diagnóstico 

de Enfermagem Recuperação Cirúrgica Cardíaca. CD: característica definidora; VN: variável nova; 

+ presente; − ausente; Recuperação cirúrgica retardada: Recuperação cirúrgica retardada; PO: pós-

operatório; T: tempo; D: dia; AH: alta hospitalar. 

 

 

Os estudos clínico-epidemiológicos de coorte visam identificar um grupo de 

indivíduos que têm em comum um conjunto de características, sem que nenhuma 

pessoa tenha sofrido o desfecho de interesse, mas pode vir a sofrer, e observá-los 

durante um período de tempo, com o objetivo de analisar sua evolução (FLETCHER; 

FLETCHER; FLETCHER, 2014; PAGANO; GAUVREAU, 2004). Outro 

denominação para estudos de coorte são estudos de incidência, que enfatizam o 

seguimento dos pacientes ao longo do tempo (FLETCHER; FLETCHER; 

FLETCHER, 2014, p.68).  

Em caso de alta hospitalar, os participantes do estudo foram acompanhados, 

via contato telefônico, nos seguintes dias do pós-alta: 7
o
, 15° e 30° dia. Isso foi 

necessário para identificar a readmissão hospitalar e posteriormente analisar sua 

associação com a presença dos diagnósticos de enfermagem Risco de recuperação 

cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica retardada. Caso a readmissão acontecesse, 

eram identificados o motivo e o momento da nova alta hospitalar ou óbito.  

Por tratar-se de um estudo de validação diagnóstica, os dados a seguir foram 

descritos e reportados, conforme recomendação Standards for Reporting Diagnostic 
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Accuracy Studies - STARD (BOSSUYT et al., 2015), a qual é um checklist com 30 

itens e um fluxograma, elaborados para oferecer aos pesquisadores orientações para 

reportarem seus estudos de acurácia diagnóstica.  

 

 

3.2 CAMPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Nacional de Cardiologia (INC), 

localizado no Estado do Rio de Janeiro, regido pelo SUS de esfera federal. É 

referência do Ministério da Saúde no tratamento de alta complexidade em casos de 

doenças e cirurgias cardíacas, atuando há mais de 40 anos neste seguimento (BRASIL, 

2015).  

Dispõe de 165 leitos, sendo 60 de UTI, com 4 mil internações anuais, 900 

cirurgias em adultos, dos quais 480 são idosos e 300 crianças, e 50 mil consultas 

médicas (BRASIL, 2015). O INC investe também na incorporação das mais modernas 

tecnologias disponíveis no mundo, como implante percutâneo de válvula aórtica 

(TAVI), ecocardiografia tridimensional, testes genéticos de última geração, entre 

outros (BRASIL, 2015). 

O Instituto possui, em sua composição profissional, uma equipe 

multiprofissional para atendimento aos pacientes, formada por médicos, enfermeiros, 

fonoaudiólogos, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais. Possui importantes comissões, formadas por profissionais 

comprometidos e de alta qualificação, como a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar, a Comissão de Óbito, a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes de 

Trabalho, a Comissão Científica, além de Núcleo de Segurança do Paciente.  

O atendimento à população é feito por unidades de saúde, emergências e 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas; caso seja identificada necessidade 

de atendimento cardiológico de alta complexidade, é feito contato solicitando 

encaminhamento ou transferência do paciente para o INC por meio do Sistema de 

Regulação.  

Assim o INC, tem por missão: ―promover a saúde cardiovascular, formar 

profissionais, desenvolver e disseminar conhecimentos e tecnologias para o 

desenvolvimento social e econômico do país‖ (BRASIL, 2015). Sua visão é ―ser 

referência nacional em atenção cardiovascular, com excelência na assistência, ensino e 
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pesquisa, desenvolvimento tecnológico e na gestão em saúde, ser centro de 

formulação de políticas para a prevenção e terapia cardiovascular no país‖ (BRASIL, 

2015). 

As atividades dos enfermeiros no Instituto são realizadas com base nas etapas 

do processo de enfermagem, dentre elas o histórico, a avaliação e a implementação de 

intervenções de enfermagem. Entretanto, a utilização padronizada da linguagem 

diagnóstica, ainda não faz parte das atividades diárias dos enfermeiros. Contudo, já se 

tem uma comissão da Sistematização da Assistência de Enfermagem trabalhando em 

prol dessa estruturação.    

 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população foi constituída por pacientes internados nas enfermarias 

cirúrgica que aguardavam procedimento eletivo de cirurgia cardíaca. Para a seleção 

dos participantes da pesquisa foram estabelecidos os seguintes critérios de 

elegibilidade: 

Critério de inclusão: a amostra populacional incluída, foi: (a) com idade de 18 

anos completos ou mais; (b) RVM com ou sem CEC, TV ou plastias valvares ou 

cirurgias combinadas: RVM e TV/plastia; correções por aneurisma da artéria aorta; (c) 

estável hemodinamicamente; (d) internados na enfermaria cirúrgica.  

Critério de exclusão: pacientes com história de demência declarada ou 

incapacidade de entender e se expressar, reoperações cardíacas, procedimentos 

cirúrgicos não cardíacos (como curativos por sistema de terapia integrada V.A.C, 

endoscopia digestiva alta, colonoscopias, retirada de fio de aço, pleuroscopia por 

vídeo para decorticação pulmonar, entre outros) e cirurgias para tratamento de 

endocardites e de doenças cardíacas adultas congênitas. 

A seleção da amostra foi executada pela estratégia de amostragem 

consecutiva. De acordo com Polit e Beck (2011, p.342), ―envolve o uso das pessoas 

mais convenientemente disponíveis como participantes‖. Foi realizada por meio da 

avaliação do mapa cirúrgico, que era disponibilizado diariamente após as 16 horas e 

pela visita pré-operatória de enfermagem, realizada a seguir, para aplicação dos 

critérios de elegibilidade.  
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Para determinação do tamanho amostral, como não se tinham os dados sobre 

a taxa de sobrevida do diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada 

em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, supôs-se um desconhecimento de S1() 

(% de sobrevida entre pacientes com indicador específico) adotando valor de 50% e 

supondo diferença de 20% para S2() (% de sobrevida entre pacientes sem indicador 

específico), sendo adotado, então, um valor para S1() de 70%. Além disso, fixamos 

os valores clássicos para nível de confiança de 95% (Z1-/2 = 1,96) e poder estatístico 

de 80% (Z1- = 0,84). A estimativa foi calculada com base nas seguintes fórmulas: 
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d
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1
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2
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=
77
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 (Equação 3) 

  

 

Seriam necessários, aproximadamente, 92 pacientes. Entretanto, como se 

trata de coorte com indivíduos com e sem determinadas variáveis clínicas, a amostra 

calculada representa metade da amostra total, sendo necessário, então, obter 92 × 2, ou 

seja, 184 pacientes. 

Ao final de 1 ano de coleta, foram incluídos 181 pacientes. Quando as 

estimativas foram recalculadas, observou-se que o nível de significância era de 

94,999% e o poder, 79,999%, o que aproximadamente daria, respectivamente, 95% e 

80%, decidindo-se então, por interromper a coleta, pois seria possível assegurar erros 

máximos de 5% na população obtida (HULLEY et al., 2015). 
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3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

 

3.4.1 Período 

 

A coleta de dados foi realizada pela doutoranda, autora do estudo, e mais seis 

graduandas em Enfermagem da Universidade Federal Fluminense (três eram bolsistas 

de Iniciação Científica e uma era acadêmica bolsista do Instituto Nacional de 

Cardiologia, local onde se deu a coleta, as outras duas foram alunas interessadas em 

pesquisa e sistematização da assistência), durante o período de julho de 2017 a julho 

de 2018, e todas eram integrantes do Grupo de Estudos em Sistematização da 

Assistência de Enfermagem da UFF (GESAE).  

 

3.4.2. Treinamento da equipe de coleta de dados 

 

O treinamento diagnóstico foi realizado pelas acadêmicas de enfermagem e a 

doutoranda, a fim de capacitar a equipe na detecção das características definidoras e 

dos fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada. Esse procedimento foi adotado com a finalidade de reduzir as discrepâncias 

na coleta dos dados.  

As acadêmicas de enfermagem eram graduandas da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense estavam cursando o 

sexto, sétimo e oitavo período. Já haviam cursado as disciplinas do ciclo básico, 

fundamentos de enfermagem e saúde do adulto e do idoso, as quais compreendem 

grande parte da sua carga horária na prática clínica hospitalar. E, já haviam tido 

noções sobre a nomenclatura NANDA-I.  

Para tal, realizou-se um treinamento baseado na aplicação de estudos de caso 

clínico e pela mensuração estatística, por testes de falso-positivos, falsos-negativos, 

eficiência e tendência, de acordo com Lopes e Silva (2016). Faz-se importante 

ressaltar que esse treinamento e análise foram importantes para padronização da coleta 

de dados, as alunas não participaram das inferências diagnosticas, já que foram 

realizadas por análise de classe latente, como dito anteriormente. 
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3.4.2.1 Primeiro treinamento 

 

3.4.2.1.1 Primeira etapa  

 

A Professora Dra. Rosimere Ferreira Santana, especialista e autora do 

diagnóstico de Recuperação Cirúrgica Retarda, realizou apresentação teórica para 

identificação do referido diagnóstico, com explicação conceitual e operacional das 

características definidoras e dos fatores relacionados, que compõem esse diagnóstico.  

Os cuidados perioperatórios de enfermagem em cirurgia cardíaca e suas 

principais complicações foram apresentados pela autora deste estudo, que é 

especialista em Cardiologia, pelo Programa de Residência em Cardiologia da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e possuí experiência 

prática em cirurgia de cardíaca por mais de 10 anos. 

 

3.4.2.1.2 Segunda etapa  

 

Foram disponibilizados 24 casos clínicos, dos quais 12 foram selecionados, 

com histórias reais e fictícias elaboradas anteriormente pela orientadora e validadas 

por peritos. Metade apresentava o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada e os demais não apresentavam. Foram aplicados casos clínicos distintos, 

dispostos em três sequências aleatórias, a fim de viabilizar as três repetições. 

 

3.4.2.1.3 Terceira etapa  

 

Realizou-se análise estatística das inferências diagnósticas dos casos clínicos, 

verificando-se a capacidade das examinadoras em identificar corretamente as variáveis 

definidoras do diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada. O 

resultado da análise está exposto na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Análise estatística dos examinadores, no primeiro treinamento (n=7). 

Examinador Eficácia 
Falso-

negativo 
Falso-positivo Tendência 

1 0,8333 0,1667 0,1667 1 

2 0,8333 0,1667 0,1667 1 

3 0,8889 0,1111 0,1111 1 

4 0,7778 0,2222 0,2222 1 

5 0,9167 0 0,1429 0 

6 0,7778 0,2667 0,1905 0,8179 

7 1,0000 0 0 1 

As medidas utilizadas para verificar a capacidade de detecção dos 

examinadores incluíram eficiência, taxa de falsos-negativos, taxa de falsos-positivos, e 

tendência. Sabe-se que: 

 

Eficácia (E = número de identificações corretas / número total de histórias 

analisadas) é definida como a capacidade de um examinador em detectar 

corretamente a presença e ausência do diagnóstico.  

Taxa de falsos-negativos (FN = número de indivíduos com o diagnóstico 

classificados incorretamente / total de indivíduos com o diagnóstico) é a 

probabilidade de um indivíduo com o diagnóstico não ser identificado. 

Taxa de falso-positivo (FP = número de indivíduos sem o diagnóstico 

classificados incorretamente / total de indivíduos sem o diagnóstico) 

representa a probabilidade de identificação de um diagnóstico entre 

indivíduos sem o mesmo.  

Tendência (T = T(FP)/T(FN)) representa a predisposição de um avaliador 

para classificar um indivíduo como tendo ou não um diagnóstico. 

 

 

Os pontos de corte propostos foram eficiência e tendência ≥0,8 e taxas de 

falsos-positivos e falsos-negativos ≤0,1. 

Apenas o examinador 7 obteve sucesso neste primeiro treinamento. Os 

examinadores 1, 2, 3 e 5 apresentaram valores de eficiência e tendência aceitáveis, ou 

seja, apresentaram capacidade de inferir corretamente, mas as taxas de falsos-negativo 

e falsos-positivo revelam que esses examinadores fizeram as inferências com poucos 

sinais e sintomas clínicos para Recuperação cirúrgica retardada. Os examinadores 4 e 

6, além da dificuldade dos outros, apresentaram dificuldades em detectar as variaveis 

do diagnósitco corretamente. Assim, decidiu-se por convocar os examinadores 1, 2, 3, 

4, 5 e 6 novamente e refazer o teste.  
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3.4.2.2 Segundo e terceiro treinamento 

 

 

Um novo treinamento para os seis examinadores que não atingiram o ponto 

de corte foi proposto, afim de realizar revisões conceitual e operacional das 

características definidoras e fatores relacionados para o referido diagnóstico, além dos 

cuidados de enfermagem, no pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca, e suas 

principais complicações. Além, da discussão de cada um dos 12 casos clínicos 

apresentados, com explicitação das possibilidades de falsa inferência na identificação 

do diagnóstico.  

Assim, neste mesmo dia, na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

da Universidade Federal Fluminense foram aplicados os mesmos 12 casos clínicos 

(referentes ao primeiro treinamento e os que foram discutidos), dispostos em três 

sequências aleatórias com as três repetições.  

Após a segunda aplicação dos casos clínicos ainda tiveram examinadores, que 

não atingiram o ponto de corte proposto, sendo necessário o terceiro treinamento, que 

aconteceu em outra data previamente agendada.  

Obtendo-se, assim, após o terceiro treinamento os resultados da Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Análise estatística dos examinadores, no terceiro treinamento (n=6). 

Examinador Eficácia 
Falso-

negativo 
Falso-positivo Tendência 

1 1 0 0 1 

2 1 0 0 1 

3 1 0 0 1 

4 1 0 0 1 

5 1 0 0 1 

6 1 0 0 1 
 

 

Na Tabela 3, todos os examinadores atingiram ao ponto de corte, podendo 

começar a participar da coleta.  

 

3.4.3 Teste piloto  

 

Com o intuito de padronizar e sistematizar as inclusões dos participantes no 

estudo, elaborou-se um Protocolo de Pesquisa (Apêndice 2), que foi apresentado em 



 67 

reunião formal do grupo de pesquisa, detalhadamente orientado e, em seguida iniciou-

se o teste piloto, com acompanhamento direto das pesquisadoras, para:  

 Ambientação na instituição, com confecção de crachás e autorização dos 

coordenadores locais.  

 Familiarização com o instrumento de coleta de dados.  

 Apresentação e leitura do protocolo de pesquisa da coleta (com instruções 

detalhadas para realização das avaliações). 

 Revisão e padronização das técnicas de visita pré-operatória de enfermagem e 

visitas no pós-operatório de cirurgia cardíaca, com duração de 2 horas presenciais na 

instituição. 

 Encontros semanais com duração de 1 hora, para discussões das dificuldades e 

dúvidas encontradas, e inclusão no grupo de mensagens on-line via dispositivo móvel, 

para otimização das dúvidas encontradas no momento da coleta. 

 

Os instrumentos de coleta de dados (Apêndice 4 e 5) elaborados foram 

submetidos a um estudo piloto com sete pacientes, a fim de averiguar sua adequação 

aos objetivos estabelecidos, além de identificar se existiam dificuldades na aplicação e 

necessidade de ajustes, para otimizar e sistematizar a coleta. Dessa forma, alguns 

ajustes foram necessários. Por exemplo: foram acrescidas outras variáveis, que não 

tinham sido contempladas nem pela literatura e nem pelo diagnóstico NANDA-I 

(2018), como reintervenção cirúrgica, acidente vascular cerebral, bradiarritmias 

(bloqueio atrioventricular), derrame pleural e derrame pericárdico; melhora na 

apresentação gráfica dos agentes farmacológicos e de outras variáveis; normatização 

dos períodos temporais para coleta de informações, como exames laboratoriais e 

temperatura corporal. 

Estes sete pacientes que participaram do estudo piloto foram excluídos da 

amostra final do estudo.  

 

3.4.4 Fluxo de coleta de dados 

 

Para inclusão dos potenciais participantes no estudo, realizava-se consulta do 

mapa cirúrgico pela pesquisadora principal, que orientava a equipe de pesquisa a fim 

de selecionar os pacientes potencialmente elegíveis. Ao identificar os pacientes, o 
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pesquisador dirigia-se ao seu leito de internação, para apresentação e esclarecimento 

dos objetivos e propostas do estudo, com leitura oral do TCLE (Apêndice 3). Após 

assinatura, o paciente permanecia com uma via idêntica à que ele tinha assinado e, 

então, iniciava-se a coleta dos dados, com a efetivação da visita pré-operatória de 

enfermagem.  

Para coleta dos dados, foram elaborados e aplicados dois instrumentos, um 

foi desenvolvido para a primeira avaliação (Apêndice 4), que acontecia no pré-

operatório imediato (nas 24 horas que antecediam a cirurgia) e nas 72 horas após a 

cirurgia e o outro para as avaliações de acompanhamento (Apêndice 5), que se 

iniciavam após a realização da cirurgia, iam até a alta hospitalar e, posteriormente nos 

contatos telefônicos para identificação de casos de readmissão.  

O primeiro instrumento abrange os dados de identificação do participante, 

com dados referentes à cirurgia proposta, aos contatos telefônicos, aos dados da 

internação, às 28 variáveis clínicas referentes aos fatores de risco adicionais descritos 

pela literatura e aos fatores de Risco de recuperação cirúrgica retardada, de acordo 

com Herdman e Kamitsuru (2018), no Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Variáveis avaliadas para detectar a presença do diagnóstico de Risco de 

recuperação cirúrgica retardada. 
Variável pré-operatório  Variável 72 horas de pós-operatório 

Sexo Tipo de cirurgia realizada 

Internação nos últimos 6 meses Escala de risco para mediastinite 

Tabagismo atual Nível glicêmico ≥180mg/dL 

Tabagismo anterior  

Alcoolismo  

Drogas ilícitas  

Descolonização nasal (mupirocina)  

14 comorbidades  

4 classes da Capacidade Funcional   

EuroSCORE II  

Transfusão de hemocomponentes prévios  

ASA ≥3  

Diabetes mellitus  

Edema no local da cirurgia prévio  

Trauma no sítio cirúrgico  

Extremo de idade  

História de atraso em cicatrização  

Mobilidade prejudicada  

Subnutrição  

Obesidade  

Dor  

Agente farmacológico  

Naúsea persistente  
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Vômito persistente  

Contaminação de sítio cirúrgico  
DE: Diagnóstico de Enfermagem; Risco de recuperação cirúrgica retardada: Risco de recuperação 

cirúrgica retardada; ASA: American Society of Anestesiology. 

 

O segundo instrumento utilizado para avaliar a presença do diagnostico de 

Recuperação cirúrgica retardada começou a ser utilizado 72 horas apos a cirurgia. 

Nele continha dados referente aos dias de acompanhamento, o tipo de cirurgia 

realizada, os fatores relacionados, as características definidoras da NANDA_I e as 

adicionais descritas pela literatura, conforme Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Variáveis avaliadas para detectar a presença do diagnóstico de 

Recuperação cirúrgica retardada. 

Variáveis coletadas após 72h da cirurgia até a alta  

Ventilação mecânica 

Reintubação Orotraqueal 

Transfusão de hemocomponentes no pós-operatório 

Arritmias Cardíacas 

Acidente Vascular Cerebral 

Derrame Pleural 

Derrame Pericárdico 

Nível glicêmico ≥ 180mg/dL 

Edema no local da cirurgia  

Procedimento Cirúrgico Prolongado 

Mobilidade prejudicada 

Subnutrição 

Dor 

Agente farmacológico 

Naúsea persistente 

Vômito persistente 

Contaminação de sítio cirúrgico (dados intraoperatórios) 

Reação emocional pós-operatória 

Distúrbio psicológico no período pós-operatório 

Desconforto 

Evidência na interrupção da cicatrização cirúrgica 

Infecção de sítio cirúrgico 

Perda do Apetite 

Precisa de ajuda para o autocuidado 

 

O instrumento de coleta de dados do pós-operatório contemplava ainda 

informações relativas à saída do paciente da instituição. E, se houvesse alta hospitalar 

o pesquisador deveria registrar os contatos telefônicos e a autorização para posterior 

contato da pesquisadora principal, para identificar os desfechos de readmissão 

hospitalar ou óbito.  
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As definições conceituais e operacionais das variáveis estudadas estão 

detalhamente descritas no Apêndice 6. 

A coleta era realizada no período da tarde, a fim de respeitar a rotina de cada 

unidade de internação, com aproximadamente 40 minutos para realização da visita 

pré-operatória, para inclusão de novos participantes, e 30 minutos para avaliação de 

cada paciente, que já tinha operado. As informações coletadas eram avaliadas 

presencialmente, por cada avaliadora que estava escalada a ir na instituição, do tipo 

fonte primária, e ratificadas com outras informações contidas nos prontuários, 

acatando as normas de biossegurança e precaução padrão de cada unidade. Os contatos 

telefônicos foram realizados também no período da tarde, a fim de não atrapalhar a 

dinâmica familiar de cada paciente.  

 

 

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram inseridos em planilha do software Excel 2013 disponibilizado 

gratuitamente e eletronicamente pelo Google Drive, o qual permite armazenamento 

em nuvem, modificações on-line, e compartilhamento do arquivo entre pessoas, além 

da exportações desse conteúdo para a versão Windows. Optou por esse banco de 

dados, pois a cada dia de coleta os pesquisadores já incluíam a linha referente aos 

dados coletados naquele dia de observação de cada paciente. As planilhas contaram 

com um total de 3.572 linhas e mais de 20 colunas. Os resultados foram analisados 

pelo programa Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 22.0, e pelo 

software R, versão 3.2.1 (FRIELD, 2009).  

A análise descritiva dos dados baseou-se em gráficos, distribuições de 

frequências, tabelas cruzadas, cálculo de estatísticas  descritivas (proporções, mínimo, 

máximo, média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação) e testes de 

Kolmogorov-Smirnov para verificação de aderência à distribuição normal, com o 

objetivo de sintetizar e caracterizar o comportamento das variáveis, além de traçar o 

perfil da amostra (TRIOLA, 2011).  

A análise inferencial foi baseada na determinação de intervalos de confiança 

para as estatísticas estimadas e testes de significância estatística.  

Todas as discussões acerca dos testes de significância foram realizadas 

considerando nível de significância máximo de 5% (0,05). Nos testes em que foram 
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fornecidos os valores de p assintóticos e exatos, foram considerados os valores de p 

exatos (MEDRONHO et al., 2009; TRIOLA, 2011). 

Para realização das inferências diagnósticas do diagnóstico de enfermagem 

NANDA-I de Recuperação cirúrgica retardada, utilizou-se a Análise de classe latente , 

com a aplicação de efeitos randômicos para todas as observações realizadas na 

amostra. Estudos que realizam a análise da acurácia dos diagnósticos de enfermagem 

sofrem com a falta de um padrão-ouro, uma vez que os indicadores clínicos 

apresentados por cada indivíduo não podem ser medidos diretamente por dispositivos, 

por se tratarem de indicadores subjetivos apresentados pelos sujeitos, como respostas 

humanas particulares, impossíveis de serem padronizadas (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2013). A fim de superar esta limitação, atualmente vem sendo utilizada a 

análise estatística de classes latentes para alcançar as medidas de acurácia.  

O modelo de classe latente inclui características definidoras que apresentaram 

pelo menos uma das medidas de acurácia diagnóstica (sensibilidade/especificidade) 

com valores superiores a 0,5 e cujos intervalos de confiança de 95% não passassem 

por este mesmo valor. O ajuste do modelo foi verificado pela aplicação do teste da 

razão de verossimilhança (G
2
), no qual valores não significativos indicam bom ajuste. 

Além deste teste, o valor da entropia relativa do modelo também foi calculado. A 

entropia relativa é uma medida que varia de zero a 1 e que indica a capacidade do 

modelo de claramente dividir suas classes, ou seja, de identificar indivíduos com ou 

sem o diagnóstico. Esta medida varia de zero a 1, e valores >0,8 indicam boa entropia 

(RAMASWAMY et al., 1993; CELEUX & SOROMENHO, 1996). 

Após a identificação do modelo de classe latente, probabilidades posteriores 

para a ocorrência do diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada foram calculadas 

e utilizadas para estabelecer a presença/ ausência do diagnóstico com base nas 

possíveis combinações de características definidoras encontradas na amostra. A 

Recuperação cirúrgica retardada foi considerada presente se sua probabilidade 

posterior fosse superior a 0,5. Caso contrário, o diagnóstico era considerado ausente.  

Para a determinação da magnitude dos fatores de risco do diagnóstico de 

enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada, foram realizadas análise 

estatística do risco relativo e seus respectivos intervalos de confiança para cada 

variável. Para risco relativo, valores >1 indicam aumento no risco e valores <1 

proteção. Assim, com base nesses fatores de risco, foi inferida a presença/ausência do 

diagnóstico Risco de recuperação cirúrgica retardada, isto é, os pacientes que 
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apresentavam ao menos um desses fatores com alta magnitude para a presença do 

diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada foram diagnosticados 

com presença de Risco de recuperação cirúrgica retardada.  

Para as análises epidemiológicas, foram apresentadas as seguintes medidas: 

número de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca em risco para apresentar o 

diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada número de casos novos 

de cada diagnóstico de enfermagem a partir do número de pacientes submetidos à 

cirurgia cardíaca em risco, taxa de risco (dada pela razão entre casos novos e esses 

pacientes em risco), pessoa/tempo (que se refere à soma do tempo decorrido para cada 

indivíduo até o desenvolvimento do diagnóstico de enfermagem) e taxa de incidência 

(dada pela razão entre o número de casos novos e o valor do pessoa/tempo).  

A taxa de risco se refere à proporção de indivíduos livres de eventos que, em 

média, desenvolvem o diagnóstico no período de tempo estudado (PASCOAL et al., 

2012). A taxa de incidência mede a rapidez com que se desenvolvem novos casos de 

Recuperação cirúrgica retardada.  

Tempo de sobrevida da Recuperação cirúrgica retardada foi analisado usando 

o método de Kaplan-Meier, e um gráfico com a função de sobrevida foi construído. O 

objetivo dessa análise foi descrever as taxas de sobrevida dos pacientes submetidos à 

cirurgia cardíaca em relação à ocorrência da Recuperação cirúrgica retardada, e 

verificar que variáveis demográficas e clínicas estavam relacionadas ao tempo de 

sobrevida. Além disso, um modelo de Cox estendido para as co-variáveis tempo-

dependentes foi ajustado com o objetivo de identificar quais variáveis que, ao mudar 

seu status, influenciavam na mudança de status do diagnóstico de enfermagem. Esse 

tipo de modelagem é utilizado quando o valor (variáveis quantitativas) ou a ocorrência 

(variáveis qualitativas) de um fenômeno muda ao longo do tempo, e tal mudança pode 

alterar o tempo de sobrevida.  

Neste modelo, são apresentadas as razões de risco e seus respectivos 

intervalos de confiança para cada variável. Para razões de risco, valores >1 indicam 

sobrerrisco, e valores <1 indicam proteção. Além disso, um teste de Wald foi aplicado 

para verificar quais variáveis influenciam no tempo de sobrevida dos pacientes. 

Coeficientes do modelo são apresentados para permitir o cálculo do índice prognóstico 

para Recuperação cirúrgica retardada. O ajuste do modelo foi analisado pelo 

coeficiente de determinação (R2), testes da razão de verossimilhança (G2), de Wald e 

Log-rank, além do índice de concordância.  
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O pressuposto de proporcionalidade dos riscos foi avaliado pelo cálculo dos 

resíduos de Schoenfeld e respectivos coeficientes de correlação. Nessa análise, o 

pressuposto de proporcionalidade dos riscos foi identificado pela não significância 

estatística dos coeficientes de correlação (rho), avaliada pela aplicação do teste de qui-

quadrado. Além disso, gráficos com os resíduos de Schoenfeld e de Martingale são 

apresentados. A análise de resíduos de Martingale teve como parâmetro de adequação 

a inclusão de pelo menos 95% dos resíduos entre -2 e +2. 

 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) e pela instituição coparticipante do estudo, o 

INC, sob o parecer 1.759.757 e CAAE 36683714.9.3001.5272 (Anexo 3), em 4 de 

outubro de 2016, seguindo as recomendações da resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. Todos os participantes da pesquisa assinaram o TCLE (Apêndice 

3) no período pré-operatório, e suas dúvidas foram esclarecidas quanto à execução da 

pesquisa e, se necessário, quanto à cirurgia. Somente após esta assinatura, a coleta 

teve início.  
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 PARTICIPANTES  

 

Na Figura 7, apresenta-se o fluxograma dos 817 potenciais participantes do 

estudo nos períodos pré-operatório e pós-operatório, além dos que receberam alta 

hospitalar (AH) e foram readmitidos, de acordo com as inferências dos diagnósticos 

de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica 

retardada.  

Ressalta-se que, dos 181 participantes do estudo foram realizados 3.572 

observações e 493 contatos telefônicos. 
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Figura 7 − Fluxograma de 181 participantes no período de julho de 2017 a julho de 2018. DE: Diagnóstico de 

Enfermagem; Risco de recuperação cirúrgica retardada: Risco de recuperação cirúrgica retardada; Recuperação cirúrgica 

retardada: Recuperação cirúrgica retardada; AH: alta hospitalar. 



 76 

4.2 ANÁLISES SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS 

 

 

Na Tabela 4, apresentam-se dados referentes à caracterização 

sociodemográfica dos participantes do estudo (n=181).  

Tabela 4 − Caracterização sociodemográfica dos participantes do estudo. 

Variáveis  N(%)   

Sexo     

Masculino  118 (65,2)   

Escolaridade     

Fundamental incompleto  51 (28,1)   

Estado civil     

Casado  108 (59,6)   

Ocupação  102 (56,3)   

Aposentado     

Mora só     

Não  157 (86,7)   

Internação nos últimos 6 meses  

Não     111(61,3) 

 Percentil 25 Mediana Percentil 75  Valor p
*
 

Idade 55,0 62,0 67,00  < 0,001 

Pré-operatório (dias) 10,0 15,0 22,0  < 0,001 

Pós-Operatório (dias) 12,0 15,0 21,0  < 0,001 

Tempo Cirúrgico Total 

(min) 

240,0 281,0 320,5  < 0,001 

Tempo de CEC (min) 86,0 104,0 130,0  < 0,001 

Tempo de CLAMP (min) 74,0 90,0 116,0  < 0,001 

*Teste Kolmogorov-Smirnov; CEC: Circulação Extracorpórea; CLAMP: Clampeamento da Aorta. 

 

 

A maioria dos participantes eram do sexo masculino (65,2%), tinha Ensino 

Fundamental incompleto (28,1%), eram casados (59,6%), aposentados (50,8%), não 

moravam sozinhos (86,7%) e não tinham sido internados nos últimos 6 meses antes da 

internação atual para cirurgia (61,3%). A mediana da idade foi de 62 anos, sabendo 

que o participante mais novo tinha 28 anos e o mais velho 82 anos. A mediana do 

número de dias de pré-operatório foi de 15 dias. O paciente que menos esperou pela 

cirurgia teve 1 dia de pré-operatório; o que mais aguardou permaneceu 73 dias 

esperando para realizar sua cirurgia. A mediana de dias de pós-operatório foi 15 dias, 

sendo o menor tempo de 2 dias (óbito precoce) e o maior de 187 dias (óbito tardio).  
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Na Tabela 5, apresenta-se o tipo de cirurgia cardíaca realizada.  

Tabela 5 − Caracterização dos tipos de cirurgia cardíaca realizadas. 

Tipo de cirurgia n (%) 

RVM com CEC 99 (54,7) 

TV múltiplas ou combinadas com plastias 25 (13,8) 

Troca/plastia Ao 22 (12,2) 

Troca/plastia VM 12 (6,6) 

RVM sem CEC 8 (4,4) 

Correções de aneurismas de artéria aórtica 7 (3,9) 

RVM com TV e/ou plastias valvares 6 (3,3) 

Troca/plastia VT 2 (1,1) 

RVM: revascularização do miocárdio; CEC: circulação extracorpórea; TV: troca valvar; Ao: aórtica; 

VM: válvula mitral; VT: válvula tricúspede.  

  

 

O tipo de cirurgia cardíaca mais realizada foi a RVM com CEC (54,7%), 

seguido das trocas valvares múltiplas ou combinadas com plastias (13,8%) e da 

troca/plastia de válvular aórtica (12,2%).  

Na Tabela 6, detalha-se os fatores de Risco de recuperação cirúrgica 

retardada. 

Tabela 6 – Distribuição dos Fatores de Risco de recuperação cirúrgica retardada da 

NANDA-I. 

Variáveis  n(%) 

Fatores de risco NANDA-I*  

MagedanzSCORE risco baixo 80 (44,2) 

MagedanzSCORE risco médio 71 (39,2) 

DM 67 (37,0) 

IMC normal 65 (35,9) 

IMC sobrepeso 62 (34,3) 

ASA ≥3 54 (29,8) 

Dor 43 (23,8) 

Obesidade I 40 (22,1) 

Nível glicêmico ≥180mg/dL        28 (15,5) 

MagedanzSCORE risco elevado 23 (12,7) 

Náusea persistente 19 (10,5) 

IMC obesidade II 9 (5,0) 

Vômito persistente 7 (3,9) 

MagedanzSCORE risco óbito antes das 72 horas 6 (3,3) 

MagedanzSCORE risco muito elevado 4 (2,2) 

IMC obesidade  3 (1,7) 

IMC obesidade III 2 (1,1) 

* Alguns participantes apresentaram mais de uma variável. DM: diabetes mellitus; IMC: índice de 

massa corporal; ASA: American Society of Anestesiology.  
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 Na Tabela 7 apresenta-se os Fatores de risco adicionais da literatura. 

 

Tabela 7 – Distribuição dos Fatores de risco adicionais da literatura. 

Variáveis  n(%) 

Adicionais
* 

 

Mupirocina 179 (98,9) 

EuroSCORE 2: risco baixo 153 (84,5) 

Tabagista anterior 108 (59,7) 

Classe/Capacidade Funcional I 60 (33,1) 

Classe/Capacidade Funcional III 53 (29,3) 

Classe/Capacidade Funcional II 51 (28,2) 

EuroSCORE 2: risco médio 20 (11,0) 

Classe/Capacidade Funcional IV 15 (8,3) 

Tabagista atual 11 (6,1) 

EuroSCORE 2: risco alto 7 (3,9) 

Comorbidades
* 

  

HAS 145 (80,1) 

IAM prévio 109 (60,2) 

Dislipidemia 63 (34,8) 

FA permanente 14 (7,7) 

DPOC 10 (5,5) 

IRA 9 (5,0) 

Febre reumática 9 (5,0) 

IRC 8 (4,4) 

Hipotereoidismo 8 (4,4) 

AVC prévio 6 (3,3) 

ICC 4 (2,2) 

Câncer 3 (1,7) 

Anemia 2 (1,1) 

* Alguns participantes apresentaram mais de uma variável. HAS: hipertensão arterial sistêmica; IAM: 

infarto agudo do miocárdio; FA: fibrilação atrial; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; IRA: 

Insuficiência Renal Aguda; IRC: Insuficiência Renal Crônica; AVC: acidente vascular cerebral; ICC: 

Insuficiência Cardíaca Congestiva. 

 

Na Tabela 8, apresentam-se os fatores relacionados do diagnóstico de 

enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, coletados a partir das 72 horas de pós-

operatório e acompanhados até a alta hospitalar. 
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Tabela 8 – Distribuição dos Fatores relacionados do Diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada da NANDA-I, no pós-operatório. 

Variáveis n(%) 

Fatores relacionados NANDA-I*  

Edema no local da cirurgia 41 (22,7) 

Procedimento cirúrgico prolongado 31 (17,1) 

Mobilidade prejudicada 30 (16,6) 

Dor 9 (5,0) 

Náusea persistente 4 (2,2) 

Reação emocional PO 4 (2,2) 

Vômito persistente 2 (1,1) 

Distúrbio psicológico PO 2 (1,1) 

* Alguns participantes apresentaram mais de um fator relacionado da NANDA-I. VMI: ventilação 

mecânica invasiva; PO: pós-operatório; AVC: acidente vascular cerebral. 

 

 

Na Tabela 9, pode-se observar as variáveis adicionais da literatura, coletadas 

a partir das 72 horas de pós-operatório e acompanhados até a alta hospitalar. 

Tabela 9 – Distribuição dos Fatores adicionados pela revisão da literatura, no pós-

operatório.  

Variáveis n(%) 

Adicionais
* 

 

VMI ≥8 horas 111 (61,3) 

Transfusão de Hemocomponente  7 (3,9) 

AVC  6 (3,3) 

Reabertura 4 (2,2) 

Reintubação 1 (0,6) 
* Alguns participantes apresentaram mais de um fator adicional. VMI: ventilação mecânica invasiva; 

AVC: acidente vascular cerebral. 

 

 

 As características definidoras coletadas serão apresentadas nos capítulos 4.3 

Análise de classe latente e 4.5 Análise da capacidade prognóstica.   
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4.3 ANÁLISE DE CLASSE LATENTE 

 

Na Tabela 10, estão as medidas de acurácia das características definidoras do 

diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada realizadas primeiramente 

para definir os melhores indicadores de presença do diagnóstico. 

Tabela 10 − Descrição das medidas de acurácia das características definidoras do 

Diagnóstico de Enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, com base na análise de 

classe latente dos participantes do estudo. 

Características Se IC95% Es IC95% 

Desconforto 1,0000 1,0000 1,0000 0,8206 0,8054 0,8342 

EICC
 

0,8834 0,8464 0,9123 0,9996 0,4835 1,0000 

ISC
 

0,5233 0,4881 0,5604 0,9987 0,9598 0,9999 

Derrame pleural 0,2416 0,2082 0,2808 0,8709 0,8579 0,8818 

Arritmia maligna 0,0000 0,0000 0,0000 0,9979 0,9907 0,9994 

BAV
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,9927 0,9883 0,9952 

Prevalência: 19,39% Entropia relativa: 0,920 G
2
: 40,47 GL: 50 

p=0,830 
Se: sensibilidade; IC95%: intervalo de confiança de 95%; Es: especificidade; Evidência na interrupção 

da cicatrização cirúrgica: evidência na interrupção da cicatrização cirúrgica; ISC: infecção de sítio 

cirúrgico; BAV: bloqueio atrioventricular.  

 

 

As principais características definidoras do diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada foram desconforto e evidência na interrupção da 

cicatrização cirúrgica, com altos valores de sensibilidade (respectivamente, de 1,0000 

e 0,8834) e especificidade (0,8206 e 0,9996). As demais características definidoras 

apresentaram alto valores de especificidade: infecção de sítio cirúrgico (ISC; 0,9987), 

derrame pleural (0,8709), arritmia maligna (0,9979) e bloqueio atrioventricular 

(0,9927). Com base nesse modelo, o diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada 

esteve presente em 19,39% dos participantes do estudo e foi possível determinar as 

probabilidades posteriores para as inferências do diagnóstico. 

De acordo com a Tabela 11, formaram-se 16 conjuntos, dos quais apenas os 

últimos seis arranjos indicaram a presença do diagnóstico com probabilidade superior 

ao determinado pelo teste, de 0,83, tanto para presença quanto para ausência.  

Destaca-se que a característica definidora desconforto fez parte de todas as 

combinações cujo o diagnóstico esteve presente, enquanto que as variáveis arritmia 

maligna e bloqueio atrioventricular estiveram ausentes.  
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Tabela 11 − Probabilidades posteriores para o Diagnóstico de Enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada com base nas características definidoras que 

compuseram o modelo de classe latente. 

Conju

nto 
Características definidoras 

 

 

n 

Recuperação 

cirúrgica 

retardada 

Desco

nforto
 

EICC
 

ISC
 

Derrame 

pleural 

Arritmia 

maligna BAV 

Prese

nte 

Ause

nte 

1 0 0 0 0 0 0 

20

57 0,00 1,00 

2 0 0 0 0 0 1 10 0,00 1,00 

3 0 0 0 0 1 0 4 0,00 1,00 

4 0 0 0 1 0 0 

28

7 0,00 1,00 

5 0 0 1 0 0 0 3 0,00 1,00 

6 0 1 0 0 0 0 1 0,00 1,00 

7 1 0 0 0 0 0 

44

8 0,07 0,93 

8 1 0 0 0 0 1 11 0,00 1,00 

9 1 0 0 0 1 0 2 0,00 1,00 

10 1 0 0 1 0 0 95 0,11 0,89 

11 1 0 1 0 0 0 23 0,98 0,02 

12 1 0 1 1 0 0 18 0,99 0,01 

13 1 1 0 0 0 0 

21

6 1,00 0,00 

14 1 1 0 1 0 0 74 1,00 0,00 

15 1 1 1 0 0 0 

25

7 1,00 0,00 

16 1 1 1 1 0 0 65 1,00 0,00 
EICC: evidência na interrupção da cicatrização cirúrgica; ISC: infecção de sítio cirúrgico; BAV: 

bloqueio atrioventricular 

 

Assim, teve-se que em 139 dos 181 participantes do estudo ficaram livres do 

diagnóstico, enquanto que 42 participantes apresentaram o diagnóstico.  
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4.4 ANÁLISE DA MAGNITUDE  

 

Para inferir o diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica 

retardada, foi necessário avaliar ao longo do tempo de internação no perioperatório de 

cirurgia cardíaca dos participantes do estudo, quais fatores de risco estiveram 

presentes, nos casos em que o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada, também estivesse presente. Para tal, a inferência do diagnóstico de Risco, só 

foi possível ser detectada, ao final do acompanhamento, após a inferência do 

diagnóstico real de Recuperação cirúrgica retardada.  

De acordo com a Tabela 12, dos 28 fatores de Risco de recuperação cirúrgica 

retardada e adicionais testados, apenas 11 apresentaram associação estatisticamente 

significante (de risco e de proteção) para a manifestação do diagnóstico de 

enfermagem Recuperação cirúrgica retardada.  

Tabela 12 − Associação das variáveis adicionais e dos fatores de Risco de 

recuperação cirúrgica retardada com o Diagnóstico de Enfermagem Recuperação 

cirúrgica retardada. 

Variáveis Recuperação 

cirúrgica retardada 

Risco 

Relativo 

Valor de  

p 

IC95%* 

Ausente Presente  

RVM com CEC    0,005 1,07-1,47 

Ausente 71 11 1,26   

Presente 68 31    

Troca/plastia VAo
 

   0,030 0,68-0,88 

Ausente 118 41 0,78   

Presente 21 1    

Sexo      

Feminino 43 20 1,19 0,047 0,99-1,44 

Masculino 96 22    

MagedanzSCORE risco 

baixo 

     

Ausente 69 32 0,78 0,002 0,67-0,91 

Presente 70 10    

MagedanzSCORE risco 

médio 

     

Ausente 91 19 1,22 0,019 1,02 -1,47 

Presente 48 23    

DM
 

     

Ausente 98 16 1,40 <0,001 1,14-1,72 

Presente 41 26    

Nível glicêmico ≥ 

180mg/dL 

     

Ausente 125 28 1,63 <0,001 1,12-2,38 

Presente 14 14    

Náusea      
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Ausente 138 39 3,12 0,039 0,57-17, 

06 

Presente 1 3    

IMC: Sobrepeso
 

     

Ausente 86 33 0,84 0,046 0,73-0,98 

Presente 53 9    

IAM prévio      

Ausente 62 10 1,22 0,016 1,05-1,42 

Presente 77 32    

Classe/Capacidade 

Funcional IV 

     

Ausente 131 35 1,48 0,048 0,91-2,40 

Presente 8 7    
IC95%: intervalo de confiança de 95%; RVM: revascularização do miocárdio; CEC: circulação 

extracorpórea; VAo: válvula aórtica; DM: diabetes mellitus; IMC: índice de massa corporal; IAM: 

infarto agudo do miocárdio. 

 

Dentre os 11 fatores de Risco de recuperação cirúrgica retardada e adicionais, 

8 estiveram presentes quando o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada, também esteve presente. Portanto, os participantes que tiveram a presença, 

de pelo menos um desses 8 fatores, foram diagnosticados com presença de Risco de 

recuperação cirúrgica retardada. São elas: cirurgia de RVM com CEC; Sexo feminino; 

MagedanzSCORE risco médio; diabetes mellitus; Nível glicêmico ≥ 180mg/dL; 

náusea; IAM prévio; e Classe/Capacidade Funcional IV, conforme Figura 8.  

 
Figura 8: Esquema explicativo para inferência do diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação 

cirúrgica retardada. 
 

Os outros 3 fatores de risco por terem sido protetores para o retardo na 

recuperação pós cirúrgica: cirurgia de troca/plastia de válvula aórtica; 
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MagedanzSCORE risco baixo; e IMC: Sobrepeso; não foram considerados para 

inferência da presença do diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica 

retardada. Entretanto, por sua relevância clínica foram utilizados para discussão dos 

dados. 

Pacientes submetidos à ―RVM‖ tiveram risco de 26% na chance de 

desenvolverem o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, e os 

que se submetem à ―Troca ou Plastia de Válvula Aórtica‖ apresentam fator de 

proteção de 22% de chance de ficarem livres do diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada.  

De acordo com o ―Sexo‖, pelo intervalo de confiança passar pelo valor 1 e o 

p-valor margear o nível de significância, podemos inferir que existe uma associação 

com o sexo feminino, de aproximadamente 20% no risco do diagnóstico de 

enfermagem Recuperação cirúrgica retardada acontecer em relação ao sexo masculino. 

Indicando apenas uma associação, sem representar uma medida de magnitude de 

efeito, devendo portanto, ser vista com ponderação.   

Com relação ao ―MagedanzSCORE‖, pacientes com risco baixo apresentaram 

fator protetor de 22% de chance de ficarem livres do diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada, e os pacientes que tiveram risco médio apresentaram 

chance de 22% de manifestarem o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada.  

Por sua vez, ambas as comorbidades ―Diabetes Mellitus e Glicemia 

≥180mg/dL‖ apresentaram risco para o desenvolvimento do prolongamento da 

recuperação cirúrgica, respectivamente, de 40% e 63%. 

Os pacientes que apresentam o fator de risco ―Náuseas‖ possuem três vezes 

mais risco de manifestarem o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada. Deve-se levar em consideração que, o intervalo de confiança está passando 

pelo valor 1 e o p-valor apresenta significância, indicando que há uma associação, 

entretanto a magnitude do efeito deva ser vista com  cautela, apesar da relevância 

clinica já que os estímulos provocados pelas náuseas levaram a uma redução ou até 

mesmo a abolição da capacidade desses participantes de retornarem a se alimentar, 

após a cirurgia. 

Pacientes com índice de massa corporal de sobrepeso, apresentaram fator 

protetor de 16% em ficarem livres do diagnóstico de enfermagem Recuperação 

cirúrgica retardada. 
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Pacientes com IAM prévio e com Classe/Capacidade Funcional IV da mesma 

forma apresentam associação, porém o intervalo de confiança passa pelo valor 1 e 

tem-se um p-valor margeando o nível de significância, mas pela relevância clínica 

destaca a chance de terem o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada de, respectivamente, 22% e 48%. 

Assim, 130 participantes foram diagnosticados com a presença do 

diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada, enquanto que 51 

estiveram livre desse diagnóstico.  

 

 

4.5 ANÁLISE DA CAPACIDADE PROGNÓSTICA  

 

As medidas epidemiológicas para diagnóstico de enfermagem Recuperação 

cirúrgica retardada, apresentadas na Tabela 13, descrevem que, no início do 

acompanhamento, 181 participantes estavam livres do diagnóstico de Recuperação 

cirúrgica retardada e, no decorrer do seguimento, o número de casos novos chegou a 

42 participantes com Recuperação cirúrgica retardada, ou seja, uma taxa de risco de 

23,2%. A taxa de incidência diária do diagnóstico foi, então, de 9,81% dentre os 

pacientes de cirurgia cardíaca.  

Tabela 13 − Medidas epidemiológicas para o Diagnóstico de Enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada. 

Medida Recuperação cirúrgica 

retardada 

Pessoas em risco, n 181 

Casos novos, n 42 

Pessoa/tempo 428 

Risco, % 23,2 

Taxa de incidência, % 9,81 

 

 

O método Kaplan-Meier, apresentado na Figura 9, exemplificou a função de 

sobrevida para o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada entre os 

participantes do estudo. 
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Figura 9 − Gráfico da função de sobrevida para Recuperação cirúrgica retardada, segundo o 

método de Kaplan -Meier. Linha contínua: Taxa de Sobrevida do diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada. Linhas pontilhadas: Bandas superior e inferior do intervalo de 

confiança para a taxa de sobrevida.   

 

 

A Figura 9 é uma representação visual da Tabela 14, que trata-se da Tábua de 

vida obtida pelo método de Kaplan-Meier. Por meio dela, visualiza-se que a 

probabilidade que os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca tinham de serem 

diagnosticados com Recuperação cirúrgica retardada no décimo
 
dia de pós-operatório 

era de 83,6%. Além, de ter sido o período em que o maior número de eventos (de 

diagnósticos sendo manifestados; n=26) aconteceu, ou seja, foi o período com pico de 

piora, durante o qual mais pacientes foram diagnosticados.  
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Tabela 14 − Tábua de vida obtida pelo método Kaplan-Meier (n=181) para 

Recuperação cirúrgica retardada entre pacientes de cirurgia cardíaca.  

Tempo 

Risco 

(n) 

Eventos 

(n) Sobrevida Erro padrão IC95% 

1 181 3 0,983 0,009 0,965-1,000 

4 168 2 0,972 0,012 0,948-0,996 

5 166 2 0,960 0,015 0,931-0,990 

6 164 5 0,931 0,019 0,894-0,969 

7 156 2 0,919 0,021 0,879-0,961 

9 139 4 0,892 0,024 0,846-0,941 

10 127 8 0,836 0,030 0,780-0,896 

11 112 1 0,829 0,030 0,771-0,890 

12 101 4 0,796 0,033 0,733-0,864 

13 90 1 0,787 0,034 0,723-0,857 

14 79 5 0,737 0,038 0,666-0,817 

16 62 2 0,713 0,041 0,638-0,798 

21 29 1 0,689 0,046 0,604-0,786 

23 20 1 0,654 0,055 0,555-0,772 

29 14 1 0,608 0,068 0,488-0,757 
IC95%: intervalo de confiança de 95%. 

 

 

A Tabela 14 apresenta a taxa de sobrevida do diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada, que foi de 29 dias, com mediana do tempo de 

sobrevida de 11 dias. Ou seja, após o 29
o 

dia, nenhum paciente teve o diagnóstico 

manifestado, tendo sido possível deduzir que a probabilidade de sobrevida dos 

participantes submetidos à cirurgia cardíaca ao diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada, até o 29
o
 dia, foi de 60,8%. Denotando um razoável 

número de participantes, que sobrevivem à ocorrência do diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada durante o período de pós-operatório de cirurgia 

cardíaca, enquanto que perto de 40% foram acometidos.  

Evidencia-se, na Tabela 15 que, na análise do modelo de Cox, a característica 

definidora Evidência na Interrupção da Cicatrização Cirúrgica apresentou maior 

razão de risco (RR=34,04) para o diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada. A 

presença dessa característica aumentou em mais de 34 vezes o risco de um paciente no 

pós-operatório de cirurgia cardíaca de desenvolver o retardo na recuperação, quando 

comparado a pacientes que não apresentaram este indicador clínico.  
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Tabela 15 − Modelo de Cox estendido para covariáveis tempo dependentes do 

diagnóstico Recuperação cirúrgica retardada. 

Características definidoras RR 

IC95% 

Teste Z 

Valor de 

p 

Evidência na interrupção da 

cicatrização cirúrgica 34,04 17,91 64,70 10,77 <0,001 

Perda do apetite 2,628 1,44 4,79 3,15 0,002 

Precisa de ajuda para o 

autocuidado 1,543 0,99 2,39 1,94 0,053 

Arritmia benigna 2,813 1,35 5,87 2,75 0,006 

Teste de ajuste     

Concordância: 0,858 EP(Conc.): 0,03 

R
2
 = 

0,211 

Máx. 

Poss.:0,62

5 

G
2
 =218,3 Gl: 4 p<0,001 Wald =132,3 Gl: 4 p<0,001 

Log-

rank=232,

5 Gl: 4 p<0,001    

Resíduos de Schoenfeld rho 
2
  

Valor de 

p 

Evidência na interrupção da 

cicatrização cirúrgica  0,000 0,00  1,000 

Perda do apetite  -0,057 0,37  0,545 

Precisa de ajuda para o 

autocuidado  0,124 1,85  0,174 

Arritmia benigna  0,117 1,62  0,202 

Global  NA 3,66  0,453 
RR: Razão de Risco; IC95%: intervalo de confiança de 95%. 

 

 

A característica definidora precisa de ajuda para o autocuidado foi incluída, 

mesmo com um p valor margeando o nível de significância e um intervalo de 

confiança passando pelo valor 1, pois com esta característica definidora foi possível 

manter a estrutura do modelo, que desabaria caso fosse retirado. Não sendo, portanto, 

uma característica definidora relevante para a prática clínica.  

As demais características definidoras perda do apetite (RR=2,62) e presença 

de arritmias benigna (RR=2,81) apresentaram-se estatisticamente significantes 

(p≤0,05), ou seja, estas variáveis clínicas, quando presentes, puderam predizer que o 

paciente, quando submetido à cirurgia cardíaca, tinha risco maior de manifestar 

precocemente o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada em 

relação àqueles pacientes que não as apresentavam.  

O modelo Cox estendido apresentou bom ajuste para as quatros variáveis 

clínicas. Os maiores aumentos na razão de risco são observados para as variáveis 
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Evidência na interrupção da cicatrização cirúrgica e arritmias benignas, seguidas de 

perda do apetite e necessidade de ajuda para o autocuidado. 

O valor máximo para o índice prognóstico correspondeu a um adulto ou idoso 

nos primeiros 10 dias de pós-operatório de cirurgia cardíaca, com evidência de 

interrupção da cicatrização cirúrgica, presença de alguma arritmia benigna, perda do 

apetite e necessidade de ajuda para o autocuidado.  

A Figura 10 apresenta a tendência de manifestação de seis características 

definidoras de todos os pacientes da amostra ao longo dos 29 dias. período durante o 

qual as inferências do diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada 

foram dadas. Isso significou que, nos primeiros dias de pós-operatório, estas CDs 

apresentaram tendência de elevação (aumento no surgimento), depois entraram em um 

platô e, perto do 29° dia, elas começavam a cair (desaparecer). As CDs mobilidade 

prejudicada e precisa de ajuda para o autocuidado apresentaram comportamentos 

erráticos, por terem sido detectadas desde os primeiros dias de pós-operatório, 

entretanto, a seguir elas entraram em um platô e decaíram como as demais.   

 

 

                                            CD01: Desconforto                                                                                     CD02: Evidência da interrupção na cicatrização da área 
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                                CD03: Infecção de sítio cirúrgico perioperatória                                                                         CD04: Mobilidade Prejudicada 
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                               CD06: Precisa de ajuda para o autocuidado                                                                  CD07: Tempo excessivo necessário à recuperação
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Figura 10 − Gráfico de tendência das características definidoras do Diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada 
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4.6 ASSOCIAÇÃO DA READMISSÃO EM ATÉ 30 DIAS DA ALTA E A 

RECUPERAÇÃO CIRÚRGICA RETARDADA 

 

Com relação às associações da readmissão com os diagnósticos de 

enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica 

retardada não houve associação significativa, conforme Tabela 16. 

 

Tabela 16 − Associação dos Diagnósticos de enfermagem Risco de recuperação 

cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica retardada com os casos de readmissão em 

até 30 dias da alta hospitalar.  

Readmissão Risco de recuperação cirúrgica retardada Valor de p 

 Ausente Presente  

Ausente 43 109 1,000
* 

 

Presente 4 12  

 Recuperação cirúrgica retardada  

 Ausente Presente  

Ausente 117 35 1,000
*
 

Presente 12 4  

*Teste exato de Fischer 

  

 

No entanto, foi necessário descrever o fenômeno da readmissão na cirurgia 

cardíaca, conforme Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Seguimento no pós-alta hospitalar dos participantes.  

Participante ou variável? n (%) 

Total de participantes 

Óbitos intra-hospitalres 

Transferências  

Total de seguimento por telefone  

181 (100) 

12 (6,6) 

1 (0,5) 

168 (100) 

Readmissões 16 (9,52) 

 

 

A Tabela 18 detalha o motivo de cada readmissão, pelo dia de contato 

telefônico.  
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Tabela 18 − Readmissões nos dias de contatos telefônicos pós-alta hospitalar e as 

causas. 

Dia de contato 

telefônico 

n (%) Causa (n) 

7  2 (12,5) Arritmia cardíaca do tipo flutter atrial e bloqueio 

atrioventricular (1) 

Tamponamento cardíaco (1) 

15 7 

(43,75) 

ISC de mediastino (2) 

ISC de safena (1) 

ITU (1) 

IAM (1) 

Crise de gota (1) 

Desconforto respiratório (1) 

30 7 

(43,75) 

ISC mediastino (1) 

ISC safena (2) 

ITU (1) 

Desconforto respiratório (1) 

Precordialgia (1) 

Choque cardiogênico (1) 

ISC: infecção de sítio cirúrgico; ITU: infecção de trato urinário; IAM: infarto agudo do miocárdio.  

 

 

Apenas dois (12,5%) pacientes foram readmitidos antes ou no sétimo dia pós-

alta. A maior parte dos eventos aconteceu entre o oitavo e 15° dia da alta hospitalar 

(43,75%) e entre o 16° e o 30° dia da alta (37,5%), demonstrando a necessidade de 

acompanhamento pós-operatório.  

Observam-se, na Tabela 19, as causas de readmissão hospitalar pelas médias 

dos dias de permanência hospitalar. A maioria das readmissões aconteceu por causa de 

infecção de sítio cirúrgico em mediastino (18,75%) e esterno (18,75%). 
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Tabela 19 − Causas de readmissões hospitalares, média de dias de internação, 

desfecho após a readmissão (alta hospitalar ou óbito).  

Causas n (%) Média de 

dias 

Desfecho após 

readmissão 

ISC de mediastino  3 (18,75) 20,3 Alta hospitalar 

ISC safena  3 (18,75) 19 Alta hospitalar 

Desconforto respiratório  2 (12,5) 20 Alta hospitalar 

ITU  1 (6,25) 7 Alta hospitalar 

Arritmia cardíaca do tipo flutter atrial 

e bloqueio atrioventricular  

1 (6,25) 6 Alta hospitalar 

Tamponamento cardíaco  1 (6,25) 27 Alta hospitalar 

IAM  1 (6,25) 11 Alta hospitalar 

Crise de gota  1 (6,25) 24 Alta hospitalar 

Dor precordial 1 (6,25) 5 Alta hospitalar 

Choque cardiogênico  1 (6,25) 4 Óbito 

ISC: infecção de sítio cirúrgico; ITU: infecção de trato urinário; IAM: infarto agudo do miocárdio.  

 

 

Na Tabela 20, apresenta-se a média total dos dias de permanência hospitalar 

dos 16 participantes que readmitiram, que foi de 15,43 dias.  

 

Tabela 20 − Tempo de permanência hospitalar após readmissão hospitalar.  

Tempo Média Mediana Moda DP
 

Tempo em dias de 

permanência 

hospitalar 

15,43 18 20 7,89 

DP: desvio padrão. 

 

 

Na Tabela 21, percebe-se que a maioria dos participantes que readmitiram 

realizaram cirurgia de revascularização do miocárdio (75%), seguidos da troca/plastia 

múltiplas (12,5%), troca/plastia de válvula tricúspede (6,25%) e da revascularização 

do miocárdio sem CEC (6,25%).  
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Tabela 21 − Tipo de Cirurgia Cardíaca realizada nos casos de Readmissão.  

Tipo De Cirurgia n (%) 

RVM com CEC
 

12 (75) 

Troca/Plastias Múltiplas 2 (12,5) 

Troca/Plastia VT
 

1 (6,25) 

RVM Sem CEC 1 (6,25) 

Legenda: RVM: Revascularização Do Miocárdio; CEC: Circulação Extracorpórea; VT: Válvula 

Tricúspede 
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5. DISCUSSÃO 

 

O estudo apresenta, pela primeira vez, uma validação clínica dos diagnósticos 

de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica 

retardada, baseado no modelo clínico-epidemiológico de coorte prospectiva e pela 

inferência diagnóstica do método mais robusto da Análise de classe latente em 

pacientes submetidos à cirurgia cardíaca  

O método proposto por Lopes e Araújo (2016), possibilitou a inferência do 

diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada em 19,39% dos 

participantes do estudo, sem contar com painéis de diagnosticista, mas pelo uso da 

Análise de classe latente. A partir da combinação de seis variáveis clínicas, que se 

mostraram sensíveis e específicas para a determinação do diagnóstico: desconforto, 

evidência na interrupção da cicatrização cirúrgica, infecção de sítio cirúrgico, derrame 

pleural, arritmia maligna e bloqueio atrioventricular.  

Embora estudos sobre esse diagnóstico de enfermagem na cirurgia cardíaca 

ainda não tenham sido descrito, essas variáveis clínicas em isolado na literatura têm 

indicado o prolongamento da estadia hospitalar dos pacientes submetidos à cirurgia 

cardíaca.  

As características definidoras Desconforto e Evidência na interrupção da 

cicatrização cirúrgica apresentaram as melhores medidas de precisão para o 

diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada (sensibilidade: 1,0000 e 

0,8834; e especificidade: 0,8206 e 0,9996, respectivamente), sendo bons indicadores 

clínicos e úteis para o rastreio do diagnóstico em pacientes submetidos à cirurgia 

cardíaca.  

Os resultados em relação ao desconforto, podem ser explicado até mesmo 

pelo simples controle dos sinais vitais, como glicemia capilar e monitorização, 

realizados a cada hora, trazendo ansiedade e angústia a eles. Além de particularidades 

do procedimento, como a necessidade do uso de um tubo orotraqueal para ventilação 

mecânica.  

Estes autores descreveram que, em 46,9% dos pacientes, o tubo orotraqueal 

provocou desconforto devido à impossibilidade de comunicar-se, 33,5% referiram a 

ansiedade como sentimento despertado por estar entubado, 13,4% medo e 6,7% dor, 

além dos drenos e cateteres que, embora indispensáveis para o tratamento pós-

operatório, trazerem muito desconforto e insegurança. Quando eles são removidos, os 
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pacientes relatam sentir alívio; 46,9% relatam tranquilidade, 26,8% bem-estar, 13,4% 

liberdade e 13,4% alívio da dor (HADDAD; ALCANTRA; PRAES, 2005). Tais 

manifestações podem gerar distúrbios físicos e mentais, que retardam a recuperação.  

Com relação à característica definidora Evidência na interrupção da 

cicatrização cirúrgica, Santana et al. (2017) verificaram que, quando esta 

característica definidora está presente no pós-operatório de cirurgia de coxa e quadril, 

representa uma complicação precoce que leva ao retardo na recuperação cirúrgica. No 

estudo de Flores et al. (2018), a presença dessa característica definidora representou 

um indicador chave para o diagnóstico de enfermagem recuperação cirúrgica 

retardada, pois caracterizou atraso na recuperação pós-cirúrgica de pacientes 

submetidos a cirurgia de gastrectomia e colectomia, sendo mais prevalente no décimo 

quinto dia de pós-operatório.  

No estudo de Gallafrio et al. (2017, p. 197), os autores afirmam que ―a 

adequada avaliaçaõ inicial do doente , quando da suspeiçaõ precoce da interrupção da 

cicatrização, tem papel decisivo no desfecho do tratamento‖. Reiterando que, muitas 

vezes subestimada, a ferida deve ser amplamente avaliada em todos os seus aspectos: 

―extensão da deiscência , quantidade de secreçaõ , aspecto da secreçaõ , presença de 

espaço morto ao longo da ferida operatória ao exame físico , e, se disponível, achados 

de tomografia computadorizada, e de exames de sangue, tais como Proteína C Reativa 

(PCR) e leucograma‖ (GALLAFRIO et al., 2017, p. 197). Diante da grande morbidade 

e mortalidade das infecções de sítio cirúrgico em esterno, Gallafrio et al. (2017) 

afirmam que, a simples suspeita diagnóstica , após a avaliação d esses aspectos, é 

suficiente para a indicaçaõ do tratamento imediato e agressivo do paciente. 

A característica definidora infecção de sítio cirúrgico, embora não tenha 

apresentado boa sensibilidade, demonstrou alta especificidade (0,9987). No estudo de 

Cowper et al. (2017), observaram que: pacientes com presença de infecção de sítio 

cirúrgico tiveram o tempo de estadia hospitalar prolongado em comparação aos sem a 

manifestação infecciosa, respectivamente, com média de internação de 45 dias e de 9 a 

18 dias. Este tempo de internação pode ser até três vezes maior em relação aos que não 

apresentaram infecção de sítio cirúrgico, conforme o estudo de Braz et al. (2018), que 

avaliou retrospectivamente 280 prontuários, contribuindo, assim, para complicações, 

aumento do tempo de permanência hospitalar, elevados custos hospitalares, e desgaste 

do paciente e seus familiares.  
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O indicador clínico derrame pleural também apresentou-se com alto de 

especificidade (0,8709) e está entre uma das complicações pulmonares mais comuns 

em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, acometendo 18,03% dos 228 

pacientes analisados por Soares et al. (2011). Está essencialmente relacionado à 

retirada da artéria mamária para cirurgias de revascularização, à necessidade de 

intubação orotraqueal e à ventilação mecânica por mais de 48 horas.  

As arritmias ventriculares do tipo maligna que obtiveram boa especificidade 

para o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, com 0,9979, 

levam à parada cardiorrespiratória (fibrilação ventricular e assistolia), possuem 

incidência de 1,8% a 13%, sendo mais comuns e frequentes entre o terceiro e quinto 

dia de pós-operatório de cirurgia cardíaca (SOUZA; SCANAVACCA, 2016). Elas 

ocasionam ―prolongamento do tempo de internação hospitalar, maior taxa de 

readmissão nas unidades de terapia intensiva, um tempo prolongado de ventilação 

mecânica, necessidade de drogas inotrópicas ou suporte circulatório mecânico, e até 

reintubação‖ (FERRO et al., 2009, p.1678).  

As bradiarritmias são bloqueios atrioventriculares, que também obtiveram 

alta especificidade, de 0,9927, são eventos comuns após cirurgia cardíaca e podem ser 

causadas por ―hipotermia, lavagem incompleta da solução cardioplégica (solução que 

promove a parada dos batimentos cardíacos durante a cirurgia), fármaco antiarrítmicos 

no perioperatório e traumatismo do sistema de condução‖ (SOUZA; SCANAVACCA, 

2016, p.353). Por este motivo, os eletrodos epicárdicos atrial e ventricular colocados 

durante a cirurgia, com a finalidade de serem temporários, podem ser indispensáveis 

no tratamento das bradiarritmias graves. A instalação de marca-passo definitivo pode 

ser necessária, caso não ocorra normalização do quadro após o 15
°
 dia cirurgia, 

ocorrendo em uma frequência de 0,8% a 3,4% das cirurgias de revascularização do 

miocárdico, de 2% a 4% das valvares − principalmente após a troca de válvula aórtica 

devido à proximidade do nó atrioventricular com a cúspede não coronariana 

(MARTINELLI et al., 2007).  

Estas seis variáveis clínicas, quando combinadas entre si, a partir de sua 

presença/ausência, são capazes de indicar também a presença/ausência do diagnóstico 

de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada nos participantes do estudo presente 

em 42 (23,20%) participantes.  

Em um estudo de validação clínica desse diagnóstico, realizado pelo método 

de inferência diagnóstica proposto por Fehring (1987) de Painel Diagnosticista, os 
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autores identificaram a presença do diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada em 33,4% dos 69 participantes adultos e idosos hospitalizados em um 

Hospital Universitário público de grande porte do Estado do Rio de Janeiro, em 

cirurgias de  ortopedia, ginecologia, neurocirurgia, torácica, otorrinolaringologia, 

bucomaxilo, cabeça e pescoço e urologia (PEREIRA S. et al., 2014). 

A fim de estimar a magnitude do efeito de fatores de risco para a ocorrência 

(inferência) do diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada 

que levam à ocorrência do diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, 25 variáveis de risco foram 

analisadas no pré-operatório e 3 nas 72 horas após a cirurgia.  

Foram distribuídos em 14 fatores de Risco de recuperação cirúrgica retardada 

e 14 foram obtidos da literatura (não apontados pela NANDA-I e considerados, 

portanto, adicionais), mas que mereciam ser investigados, pois tratavam-se de 

variáveis de risco específicos aos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Desses, 11 

fatores apresentaram associação significativa para chance de risco ou para a proteção 

do desenvolvimento do diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada.  

Oito fatores de risco estiveram presentes, quando ao final do 

acompanhamento dos participantes, verificou-se que o diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada, também estava presente, são eles: tipo de cirurgia 

(RVM), sexo (feminino e masculino), risco para mediastinite (MagedanzSCORE 

médio), diabetes mellitus, nível glicêmico ≥ 180mg/dL, náusea, IAM prévio e 

Classe/Capacidade Funcional IV. Ressalta-se que para a inferência da presença do 

diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada, foi determinada 

pela presença de, pelo menos, um desses fatores de risco. Obtendo-se, assim, a 

presença do diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada em 

130 participantes e, 51 ficaram ausentes.  

Considera-se, que a grande maioria dos participantes do estudo (130) tenham 

sido diagnosticados com a presença do Risco de recuperação cirúrgica retardada, pois   

a doença cardíaca possuí um caráter crônico e multifatorial, fazendo com que os 

pacientes acometidos por essa patologia, apresentem em sua grande maioria 

comorbidades, que implicaram no presente estudo, em fatores de risco para a 

ocorrência do prolongamento da estadia hospitalar.  

Sendo, portanto, fatores que merecem a atenção dos enfermeiros 

perioperatórios de cirurgia cardíaca, desde o pré-operatório até o pós-operatório, pois 
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serão fatores de risco que acompanharão os pacientes ao longo de toda sua 

recuperação pós-cirúrgica, além de direcionar a assistência dos enfermeiros, para um 

planejamento pós-alta adequado. Minimizando assim, readmissões desnecessárias, 

como por exemplo um gerenciamento inadequado das medicações.    

Três fatores foram protetores para o desenvolvimento do diagnóstico de 

enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, a saber: tipo de cirurgia - troca de 

válvula aórtica, risco para mediastinite (MagedanzSCORE baixo) e índice de massa 

corporal entre 25 a 29,9kg/m
2 
(sobrepeso). 

Além de conhecer os fatores de risco que determinam a presença do Risco de 

recuperação cirúrgica retardada, é relevante que o enfermeiro perioperatório, conheça 

o perfil dos pacientes submetidos a cirurgia cardíaca. 

Com relação aos resultados obtidos no presente estudo, durante a visita pré-

operatória de enfermagem e o 3
o
 dia de pós-operatório, observou-se que o perfil 

sociodemográfico dos participantes foi de: predominância do sexo masculino (65,2%), 

com Ensino Fundamental incompleto (28,1%), aposentados (56,3%), casados (59,6%), 

não moravam sozinhos (86,7%), não internaram nos últimos 6 meses (61,3%) e com 

mediana de idade de 62 anos. O tipo de cirurgia cardíaca mais realizado foi a RVM 

com CEC (54,7%). Em sua maioria, eram hipertensos (80,1%), tinham infartado 

anteriormente à cirurgia (60,2%), eram diabéticos (37,0%) e dislipidêmicos (34,8%).  

Esses resultados, corroboram com outras pesquisas, como a de Dordetto, 

Pinto e Rosa (2016) que caracterizaram o perfil sociodemográfico e clínico de 100 

pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, demonstrando predomínio do sexo 

masculino (56%); da escolaridade do Ensino Fundamental (70%); aposentados (38%); 

com idade média de 58,7 (desvio padrão de 10,5) anos; com hipertensão arterial 

sistêmica (69%), diabetes mellitus (29%) e dislipidemia (27%) como doenças prévias 

mais frequentes; e o tipo de cirurgia cardíaca mais realizada foi a RVM com CEC 

(57%). 

O número de dias de espera para realização da cirurgia cardíaca do presente 

estudo foi de 15 dias de mediana (com mínimo de espera de 1 a 73 dias). Já Silva et al. 

(2013) observaram, em 2.617 pacientes internados em uma instituição regida pelo 

SUS, tempo de espera para cirurgia de RVM médio de 2,6 (desvio padrão de 3,1) dias 

(com mínimo de espera de zero e máximo de 57 dias). Os participantes desse estudo 

tiveram longo período de internação pré-operatório, o que contradiz a recomendação 
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da literatura de internação pré-operatória, que é o mais próximo da cirurgia possível, 

sendo o mais adequada a internação no dia anterior à cirurgia (ANVISA, 2017).  

Uma internação pré-operatória longa, além de colaborar com a colonização 

da pele desses pacientes por bactérias multirresistente e predispor esses pacientes a 

infecções de sítio cirúrgico, tem-se prejuízo, também, dos aspectos psicológicos. De 

acordo com Rodrigues et al. (2016), os pacientes em pré-operatório de cirurgia 

cardíaca pensam estar perto da morte, apresentam sintomas depressivos, ansiosos, 

angustiados e de baixa autoestima.     

Os participantes do estudo que se submeteram à RVM apresentaram risco de 

26% na chance de retardarem a recuperação cirúrgica. O procedimento cirúrgico foi 

considerado prolongado, de acordo com a Diretrizes de Cirurgia de Revascularização 

Miocárdica, Valvopatias e Doenças da Aorta (ALMEIDA et al., 2011a; BRICK et al., 

2004), quando era igual ou ultrapassava 6 horas (360 minutos) desde do momento da 

incisão da pele até sua síntese. No presente estudo, a extensão desse tempo foi igual 

ou superior a 360 minutos em 31 participantes, representando uma frequência de 

acometimentos de 17,1%, com mediana de tempo entre todos os participantes do 

estudo de 281 minutos. Muitas literaturas abordam o prolongamento da cirurgia pelo 

tempo de CEC, entretanto, como foram incluídos pacientes que realizaram RVM sem 

CEC, optou-se por utilizar uma literatura que falasse da previsão de tempo da cirurgia 

de acordo com o tipo, adotando-se o maior tempo como valor limítrofe para o 

prolongamento ou não. 

Contudo, dados referentes aos 173 pacientes que realizaram cirurgia cardíaca 

com suporte de circulação extracorpórea (CEC) foram registrados uma mediana no 

tempo de CEC de 104 minutos e de clampeamento (CLAMP) da aorta de 90 minutos. 

Sabe-se que que uma das principais características dos pacientes submetidos a cirurgia 

cardíaca com CEC ―é a facilidade dos sistemas orgânicos serem afetados por 

alterações da função do sistema cardiovascular‖ (RODRIGUES; ARAÚJO, 2018, p. 

37). Logo, pode se esperar uma associação entre o tempo de permanência em CEC e 

complicações pós-operatórias (RODRIGUES; ARAÚJO, 2018).   

A circulação extracorpórea tem por objetivo propiciar um campo cirúrgico 

visível ao cirurgião, preservar a viabilidade dos miócitos e garantir a segurança ao 

procedimento cirúrgico (RODRIGUES; ARAÚJO, 2018; SILVEIRA, et al., 2016; 

TORRATI; DANTAS, 2012). O clampeamento ou pinçamento da aorta caracteriza-se 

pelo tempo em que o coração é exposto a uma solução cardioplégica gelada, 
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responsável por fazer o coração parar de funcionar e protegê-lo durante a isquemia 

(RODRIGUES; ARAÚJO, 2018; SILVEIRA, et al., 2016; TORRATI; DANTAS, 

2012).   

Silveira et al. (2016) apresentaram médias de tempo de cirurgia cardíaca 

aproximadas com as do presente estudo, no que diz respeito a média de tempo total 

cirúrgico de 220 minutos, com relação ao tempo de CEC (74,86 min (DP: 24,0 min)) e 

tempo de CLAMP (59,0 min (DP: 18,2 min)), as médias desse estudo foram maiores. 

Dessa forma, verificou-se que os participantes desse estudo estiveram mais propensos 

a apresentarem complicações no pós-operatório relativas a produção de resposta 

inflamatória sistêmica com liberação de substâncias que prejudicam a coagulação e a 

resposta imune, prolongando o tempo de recuperação (TORRATI; DANTAS, 2012).  

Nas cirurgias de RVM, o tempo intraoperatório é maior, pois envolve a 

retirada de enxertos, como a artéria mamária interna e/ou artéria radial e/ou a veia 

safena, para confecção dos bypass coronarianos. São procedimentos delicados e 

complexos. Há ainda um tempo de CEC maior (COWPER et al., 2017). Isto expõe 

estes pacientes a um risco maior de complicações no pós-operatório, prolongando a 

estadia hospitalar deles. 

Os participantes que sofreram IAM prévio à cirurgia apresentaram chance de 

22% no risco de apresentarem o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada no pós-operatório. As cirurgias de RVM pós-IAM eram realizadas de 

maneira precoce, a fim de reduzir a área infartada, porém apresentavam alta 

morbimortalidade (SILVA; SILVA, 2018). Estudos tentaram determinar o intervalo de 

tempo ideal para realização da cirurgia de revascularização miocárdica após IAM com 

menor risco cirúrgico. Entretanto, ainda não existe consenso na literatura atual; alguns 

grupos aguardam um período de até 30 dias após o IAM, para realização da operação, 

enquanto outros entre 60 a 90 dias, dando-se preferência, neste período, à 

recanalização por outras técnicas, como fibrinolíticos e procedimentos percutâneos, 

deixando a cirurgia neste período apenas para aqueles cujas técnicas falharam ou 

evoluíram com angina persistente ou instabilidade hemodinâmica (LADEIRA et al., 

2006). 

Pela falta de consenso no período pós-IAM para a realização da cirurgia, 

optou-se, na presente pesquisa, em identificar esta condição clínica nos participantes 

do estudo como fator de risco prévio à cirurgia, porém sem determinar o intervalo de 

tempo em que aconteceu Thalita mas coloca o máximo e o mínimo que achou?. A 
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frequência foi elevada (60,2%) e diferente de Ladeira et al. (2006), que encontraram 

23,17% apenas, uma vez que identificaram somente os pacientes que tiveram IAM nos 

90 dias anteriores à cirurgia. 

Outro dado interessante foi em relação ao sexo, mesmo que a maior parte da 

amostra tenha sido de homens, as mulheres apresentaram maior risco de retardar a 

recuperação. Estudos comprovam que as mulheres apresentam frequentemente maior 

número de fatores de risco, condições comórbidas associadas e grande limitação 

funcional, resultando em populaçaõ de alto risco de mortalidade , quando a doença se 

torna clinicamente manifesta (SALES; SILVA; ROCHA, 2016; SOUZA et al., 2011). 

Apesar de o risco cardíaco aumentar de duas a três vezes após a menopausa , o estilo 

de vida da mulher, antes dessa fase, pode também levar ao comprometimento cardíaco 

(SOUZA et al., 2011). O ingresso da mulher no mercado de trabalho contribuiu muito 

para tal feito. Além de exercer sua atividade profissional , a mulher tem outra jornada 

de trabalho, os cuidados com a vida doméstica e familiar. A mulher também adquiriu 

hábitos ruins da vida moderna, como o tabagismo e a má alimentaçaõ. Estas mudanças 

no comportamento feminino , nos dias de hoje , embora tenham trazido muitas 

conquistas, como novos espaços profissionais e melhores salários , trouxeram também 

agravos à saúde que , até então, não eram comuns entre as mulheres (SALES; SILVA; 

ROCHA, 2016; SOUZA et al., 2011). 

Outro fator de Risco de recuperação cirúrgica retardada importante associado 

ao estilo de vida e doença crônica foi pacientes com diagnóstico de DM tipos 1 e 2 

risco de 40% na chance. De acordo com a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes 

(2017), apresentam maior risco e pior prognóstico para doença cardiovascular, com 

menor sobrevida em curto prazo, maior risco de recorrência da doença e pior resposta 

aos tratamentos propostos (AMARANTE et al., 2007).  

Como também o Nível glicêmico ≥180mg/dL após a cirurgia cardíaca, nas 72 

horas de pós-operatório, que apresentou risco aumentado de 63% dos participantes 

apresentarem o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada. A 

hiperglicemia estimula a liberaçaõ de certos mediadore s inflamatórios, dificultando a 

cicatrização e comprometendo a imunidade , o que levaria ao prejuízo no combate de 

infecções, devendo ser objetivo da equipe de saúde a manutençaõ da glicemia 

sanguínea do indivíduo em níveis <180mg/dL nos primeiros 2 dias pós -operatórios 

(LEPELLETIER et al., 2013) 
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A escala MagedanzSCORE apresentou associação significativa com o risco 

na chance de 22% para o retardo na recuperação, quando o participante do estudo 

apresentava risco médio. Já o risco baixo mostrou-se fator protetor em 22% para que o 

prolongamento na estadia hospitalar não acontecesse. Tal fato pode ser explicado 

pelas variáveis que compõem a escala com a finalidade de pontuar o risco, que são: 

reintervenção cirúrgica – 3 pontos, DPOC – 2 pontos, obesidade – 2 pontos, angina 

estável classe IV/angina instável – 1 ponto e politransfusão sanguínea (no pós-

operatório) – 1 ponto. Quando realizado o somatório , pode-se classificar em quatro 

grupos: baixo risco (zero pontos ), médio risco (1 a 2 pontos), elevado risco (3 a 4 

pontos) e muito elevado risco (≥pontos) (MAGEDANZ et al., 2010). 

Dessa forma, a pontuação adquirida pelo paciente na escala foi proporcional 

ao seu risco , ou seja , quanto menor a pontuação , menor o risco (e vice -versa) para 

mediastinite e , consequentemente, para complicações que prolonguem a estadia 

hospitalar. Entre as cirurgias cardíacas , as infecções de sítio cirúrgico saõ graves e de 

grande impacto econômico, em decorrência do prolongamento do tempo de internaçaõ 

(entre 15 a 45 dias), do custo (seis vezes maior, considerando o paciente sem infecçaõ, 

variando de US$19.000,00 até US$150.000,00) e por elevar a taxa de mortalidade (em 

cerca de 8% a 20%), mesmo após o tratamento (JENKS et al., 2014). Por isso, 

recomenda-se a adoção da escala na pratica clinica como forma de prevê complicações 

e retardo na recuperação cirúrgica. 

O fator de risco náuseas aumentou em três vezes o risco de os participantes 

apresentarem o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada. Gondim 

et al. (2009) e Jeejeebhoy et al. (2015) observaram que indivíduos que sofrem de 

náuseas, com história prévia de cinetose (sensação de enjoo ao andar de carro ou avião 

ou assistir a filmes), apresentam maior risco de terem náuseas e vômitos no pós-

operatório (NVPO), o que representa risco de extensão nos dias de internação. 

Corroborando com Silva et al. (2015, p.3):  

 

NVPO diminuem o conforto e satisfaçaõ do paciente , podem provocar 

efeitos colaterais injustificáveis como desidrataçaõ , desequilíbrios 

eletrolíticos, aspiração pulmonar do conteúdo gástrico , ruptura de esôfago , 

deiscência de sutura , sangramento ..., readmissão e prolongamento da 

internação. NVPO saõ uma das queixas mais comuns após a cirurgia sob 

anestesia geral, em conjunto com a dor pós-operatória.  

 



 103 

Com relação ao índice de massa corporal, indivíduos com sobrepeso foram 

beneficiados com o fator protetor de ficarem livres do diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada. Este achado é similar ao de Araújo, Araújo e Bezerra 

(2014), que encontraram, em 124 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, frequência 

relativa de complicações maior nos pacientes sem excesso de peso (53,8%) e nos 

obesos (48%); a menor prevalência de complicação foi encontrada entre os que 

apresentavam sobrepeso (41,7%). Esses resultados merecem mais estudos e a 

confirmação da hipótese, de que pacientes que apresentam maiores reservas calóricas, 

sem extrapolar para um IMC de obesidade, apresentam menores chances de 

complicações e por sua vez de prolongarem a estadia hospitalar.  

A avaliação da capacidade funcional dos participantes do estudo foi 

investigada a partir da Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave, que se baseia na 

classificação da New York Heart Association (NYHA) para avaliação do estado 

funcional do paciente com base em limitações físicas e sintomas (classificação 

funcional da insuficiência cardíaca), semelhante à Classificação Funcional da 

Canadian Cardiovascular Society (CCS) (DUTRA et al., 2006; SILVA et al., 2013). 

Essa diretriz classifica como cardiopatia grave as doenças cardíacas crônicas, que são 

aquelas que limitam, progressivamente, a capacidade física e funcional do coração 

(ultrapassando os limites de eficiência dos mecanismos de compensação), não 

obstante o tratamento clínico e/ou cirúrgico adequados; as agudas são aquelas 

habitualmente rápidas em sua evolução, que se tornam crônicas, caracterizadas por 

perda da capacidade física e funcional do coração (DUTRA et al., 2006). Limitação da 

capacidade física e funcional do coração é, por sua vez, ―a presença de uma ou mais 

das seguintes síndromes: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias 

complexas, bem como hipoxemia e manifestações de baixo débito cerebral, 

secundárias a uma cardiopatia‖ (DUTRA et al., 2006, p.224).  

Desta forma, é possível avaliar a capacidade funcional do coração a partir de 

classes ou graus: 

 

a) CLASSE/GRAU I : pacientes portadores de doença cardíaca sem 

limitação da atividade física . A atividade física normal naõ provoca 

sintomas de fadiga acentuada , nem palpitações , nem dispnéias , nem angina 

de peito, nem sinais e sintomas de baixo fluxo cerebral; b) CLASSE/GRAU 

II: pacientes portadores de doenças cardíacas com leve limitaçaõ da 

atividade física . Estes pacientes sentem -se bem em repouso , porém os 

grandes esforços provocam fadiga , dispnéia , palpitações ou angina de peito ; 

c) CLASSE/GRAU III: pacientes portadores de doença cardíaca com nítida 
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limitação da atividade física . Estes pacientes sentem -se bem em repouso , 

embora acusem fadiga , dispnéia , palpitações ou angina de peito , quando 

efetuam pequenos esforços ; d) CLASSE/GRAU IV: pacientes portadores 

de doença cardíaca que os impossibilita de qualquer atividade física . Estes 

pacientes, mesmo em repouso , apresentam dispnéia , palpitações, fadiga ou 

angina de peito (DUTRA et al., 2006, p.224-225). 

 

 

Os participantes desse estudo apresentaram frequência do grau I da 

Capacidade Funcional do coração de 33,1%, grau II 28,2%, grau III 29,3% e grau IV 

8,3%. Em outro estudo, como o de Cani et al. (2015), os pacientes submetidos à 

cirurgia cardíaca apresentaram classes funcionais, em sua maioria II (43,8%), I 

(35,4%), III (18,8%) e IV (2,1%). Os participantes do estudo que apresentaram Classe 

Funcional grau IV tiveram 48% mais chance de prolongarem a estadia pós-operatória.  

Outro dado inédito apresentado pelo estudo foi a análise da capacidade 

preditiva e prognóstica das características definidoras do diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca durante 

toda a internação hospitalar, por meio da análise da sobrevida desse diagnóstico.  

Foi possível inferir que o 10
o
 dia de pós-operatório de cirurgia cardíaca, foi o 

período mais crítico e incidente para a ocorrência do diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada. A probabilidade de os pacientes submetidos à 

cirurgia cardíaca terem de ser diagnosticados com Recuperação cirúrgica retardada foi 

de 83,6%, uma vez que, neste período, foi manifestado o maior número de eventos. O 

décimo dia de pós-operatório foi o número de dias após cirurgia cardíaca necessário 

para que os pacientes iniciassem e desempenhassem as atividades que mantinham a 

vida, a saúde e o bem-estar. Quando o período de internação superou os 10 dias de 

pós-operatório, tratava-se de pacientes já diagnosticados com a presença de 

Recuperação cirúrgica retardada e, mantidos internados para tratamento das 

complicações ou, então, eram aqueles com problemas sociais, que os impediam de ter 

alta hospitalar.  

O enfermeiro deve manter-se em alerta para a detecção do diagnóstico de 

enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, principalmente nos primeiros 10 dias de 

pós-operatório. As variáveis clínicas Evidência na interrupção da cicatrização 

cirúrgica, perda do apetite e arritmia benigna apresentaram bom ajuste pelo modelo 

de Cox estendido para determinar a capacidade preditiva e prognóstica do diagnóstico 

de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada em pacientes de cirurgia cardíaca. 
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Tais indicadores, quando presentes, devem servir de alerta precoce aos enfermeiros, 

para instalar medidas de intervenção.  

A Evidência na interrupção da cicatrização cirúrgica descrita pela NANDA-

I como característica definidora do diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada, além de apresentar boa sensibilidade e especificidade nos teste de acurácia 

diagnósticas descritos anteriormente, foi excelente indicador prognóstico, com 

capacidade preditiva para este diagnóstico de enfermagem, com maior Risco Relativo 

(34,04). Esse indicador clínico foi registrado quando ocorreram casos de deiscência 

cirúrgica; por definição, trata-se da abertura espontânea de suturas cirúrgicas, por 

ruptura dos pontos de modo que as bordas dos tecidos que foram unidos se separam, 

por uma infecção ou pelo excesso na ressecção, com tensão no retalho, isquemia e 

interferência na cicatrização, que tornassem incapaz de cicatrizar (CORDEIRO et al., 

2016. No estudo de Sá et al. (2010), foram analisados 1.038 prontuários de pacientes 

submetidos à cirurgia cardíaca, sendo observado que, nos 21 pacientes que 

apresentaram mediastinite, quase a metade apresentou como sinal e sintoma anterior à 

infecção a deiscência de ferida operatória.  

A perda do apetite, tem boa capacidade preditiva para o diagnóstico, pois a 

inapetência representa uma nutrição menor dos que as necessidades corporais, levando 

à complicações (JEEJEEBHOY et al., 2015). A cirurgia cardíaca é um achado comum 

no pós-operatório imediato, tornando-se um problema mais grave quando ela se 

perdura além dessas 24-48 horas de pós-operatório (KOERICH et al., 2013). Pode ser 

caracterizada, por vezes, como consequência de outros sintomas apresentados pelos 

pacientes, como ansiedade e dor (GOIS, 2009).  

As arritmias benignas, que não são descritas pela NANDA-I como indicador 

clínico específico para o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, 

foram investigadas. A literatura as descreve como preditores de complicação, com RR 

de 2,8 vezes na chance de os participantes manifestarem o diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada. As arritmias no pós-operatório de cirurgia cardíaca 

geralmente são do tipo benigno e transitório (convertendo-se, espontaneamente, em 

ritmo sinusal). Apresentam-se com frequência de 30% nas cirurgias de 

revascularização miocárdica e em cerca de 60% das cirurgias valvares, com maior 

prevalência nos primeiros 5 dias de pós-operatório (SOUZA; SCANAVACCA, 2016; 

MAGALHÃES et al., 2016; CAMM et al., 2010; FERRO et al., 2009).  



 106 

Com relação à tendência na detecção das características definidoras do 

estudo, seis delas apresentaram o mesmo comportamento ao longo dos 29 dias em que 

o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada foi inferido. São elas: 

desconforto, Evidência na interrupção da cicatrização cirúrgica, infecção de sítio 

operatório, tempo excessivo necessário a recuperação, mobilidade prejudicada e 

precisa de ajuda para o autocuidado. Nos primeiros dias de pós-operatório, todas 

tiveram tendência de elevação, posteriormente tenderam à estagnação e, no 29
o 
dia, a 

detecção destas CDs diminui, até elas não serem mais vistas. As características 

definidoras mobilidade prejudicada e precisa de ajuda para o autocuidado foram as 

únicas que apresentaram um comportamento errático, pois foram detectadas desde os 

primeiros dia de pós-operatório e depois se comportando como as demais, ou seja 

estagnando e decaindo.   

Contudo é importante que o enfermeiro se atente ao fato, de que essas 

características definidoras, se comportam de uma maneira similar, portanto, na 

presença de um dessas, é relevante atentar-se para a ocorrência das demais.  

Outro dado relevante é que a taxa de sobrevida ao diagnóstico de 

enfermagem Recuperação cirúrgica retardada é superior à sua manifestação, pois 

60,8% dos participantes sobreviveram à ocorrência desse diagnóstico de enfermagem 

até o 29
° 
dia. Isto confirma os dados de que os avanços científicos atuais nas técnicas 

cirúrgicas cardíacas e nos cuidados pós-operatórios garantem aos pacientes mais 

eficiência e melhores resultados em curto, médio e longo prazo (CORDEIRO et al., 

2016).  

Silva et al. (2013) evidenciaram que pacientes no pós-operatório de cirurgia 

cardíaca, que tiveram alta hospitalar antes do 10
o
 dia de pós-operatório não 

apresentaram complicações e não tiveram necessidade de prolongar a estadia, 

finalizando sua recuperação no domicílio com retornos ambulatoriais agendados. 

Outro estudo, que avaliou o tempo de permanência hospitalar em 66.587 pacientes 

submetidos à RVM, de 2007 a 2009, em dez países europeus, descreveu média de 

permanência hospitalar de 9 a 17 dias (GAUGHAN et al., 2012).  

O tempo de permanência hospitalar mediana dos pacientes do estudo foi de 

15 dias, a qual foi afetada por aqueles que prolongaram a estadia para tratamento das 

complicações, por dois pacientes que foram a óbito no segundo dia de pós-operatório e 

por um que faleceu somente após o 187° dia − máximo de dias de internação de um 

paciente acompanhado no estudo.  
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Embora o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada tenha 

acontecido até o 29
°
 dia de pós-operatório, os eventos após o décimo dia tenderam a 

diminuir, até que nenhum fosse detectado após o 29° dia. A taxa de incidência diária 

foi de 9,81%, isto é, têm-se aproximadamente dez pacientes de cem submetidos à 

cirurgia cardíaca acometidos por este diagnóstico de enfermagem ao dia.  

O tempo de permanência na UTI dos pacientes que desenvolvem fibrilação 

atrial aumenta, em média, 2 a 4 dias em relação aos que mantêm o ritmo sinusal. Essa 

complicação também é a principal causa de readmissão hospitalar após a alta de 

cirurgia cardíaca (MAGALHÃES et al., 2016). Acidente vascular cerebral, hipotensão 

arterial, edema agudo de pulmão, maior tempo de permanência na UTI e custos 

adicionais elevados estão diretamente associados à fibrilação atrial (FILARDO et al., 

2009), assim como o aumento da morbimortalidade (BANACH et al., 2007). 

Por isso,  mesmo após a alta hospitalar acompanhou-se os pacientes na busca 

pela associação dos diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica 

retardada e Recuperação cirúrgica retardada com a readmissão em até 30 dias da alta 

hospitalar, período segundo a literatura ao qual as readmissões estão associadas a 

causas que poderiam ser prevenidas. Segundo Jones et al. (2016), os pacientes 

cirúrgicos, usualmente readmitem por complicações relacionadas à operaçaõ , tais 

como infecções de sítio cirúrgic o, queixas gastrintestinais, dor e desnutriçaõ. Por isso, 

acredita-se que 50% das readmissões poderiam ser evitadas, por meio de seguimento 

mais intenso por parte da equipe assistente e melhora na educação do paciente no 

momento da alta. 

Para tal, realizou-se contatos telefônicos nos dias 7, 15 e 30 pós-alta, para 

obtenção das informações sobre os casos de readmissão hospitalar, já que na 

instituição na qual os dados foram coletados não existe atendimento de 

emergência/urgência, de modo que os pacientes devem procurar uma Unidade de 

Pronto Atentimento de urgência próxima à casa deles, para que, posteriormente, sejam 

transferidos ou não para o instituto, onde realizaram a cirurgia, a critério do médico da 

unidade, não podendo fazer-se apenas documental. 

Dos 181 participantes do estudo, 168 tiveram alta hospitalar; os demais foram 

a óbito (6,62%) durante o pós-operatório e apenas um paciente foi transferido para 

outra unidade hospitalar (0,55%), perdendo-se seu acompanhamento. Todos os 168 

participantes foram contatos. A taxa de readmissão hospitalar em até 30 dias da alta 

foi de 9,55% e não houve óbito domiciliar. Esses dados são similares ao de Brown et 
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al. (2018) e Benuzillo et al. (2018), com amostras superiores à do estudo. Os autores 

avaliaram 1.194 pacientes que receberam alta hospitalar após realização de cirurgia de 

RVM; destes, 112 (10,7%) readmitiram em até 30 dias da alta (BROWN et al., 2018). 

Benuzillo et al. (2018) avaliaram 2.589 pacientes submetidos à RVM e observaram 

taxa de readmissão hospitalar semelhante à do presente estudo e à de Brown et al. 

(2018): 9,15% (237) pacientes.  

Entre 15 a 45% dos pacientes que readmitem após a alta hospitalar não 

conhecem as instruções corretas para o gerenciamento das medicações e não agendam 

retornos para consultas médicas (PEIKES et al., 2012). Para essa problemática, alguns 

estudos, como o de Hall et al. (2014), propõem cuidados de enfermagem continuados, 

com comunicação eficaz e gerenciamento das medicações no domicílio desses 

pacientes. Há, assim, redução na taxa de readmissão hospitalar após 30 dias da alta, de 

11,54% para 3,85%, a partir da avaliação de 401 pacientes submetidos à RVM. Para 

Lee (2017), cuidados transicionais de enfermagem podem reduzir readmissões e 

desfechos negativos aos pacientes pós-cirurgia cardíaca, como o telecuidado.  

Entre os pacientes com a presença/ausência dos diagnósticos de enfermagem 

Risco de recuperação cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica retardada e a 

presença/ausência da readmissão hospitalar, não houve associação estatisticamente 

significativa. Tal fato pode ter sofrido influência do tamanho reduzido da amostra 

final ou até mesmo da inferência de que os pacientes, uma vez prolongando sua 

estadia e se recuperando plenamente antes da alta, necessitem menos de serem 

readmitidos, em comparação àqueles que recebem alta precoce. Recomendam-se mais 

estudos para confirmação dessa observação.  

Barreiro et al. (2016) propuseram avaliar as causas de readmissão hospitalar 

de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, encontrando taxa de readmissão de 5,9%. 

A principal causa foi a infecção de sítio cirúrgico (87,5%). Conforme Tsai et al. 

(2013), as taxas de readmissão dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca  estão 

associadas majoritariamente à falência cardíaca e à infecção. Li et al. (2012) 

analisaram 11.823 altas hospitalares de pacientes submetidos à RVM, observando taxa 

de readmissaõ em 30 dias de 13,2%, sendo as infecções pós -operatórias a causa mais 

frequente de readmissaõ também nesse estudo. 

O tempo médio de permanência hospitalar após a readmissão dos 

participantes do estudo foi de 15,43 dias (desvio padrão de 7,89). O paciente que ficou 

menos tempo internado permaneceu 4 dias para tratamento de relato de precordialgia; 
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o maior tempo de readmissão foi 27 dias, necessários para tratamento de 

tamponamento cardíaco. As infecções de sítio cirúrgico em mediastino e esterno 

levaram, respectivamente, 20,4 e 20 dias para recuperar. Braz et al. (2018) 

encontraram médias de permanência hospitalar superiores às desse estudo entre 

pacientes submetidos à cirurgia cardíaca que necessitaram de readmissão para 

tratamento da infecção de sítio cirúrgico em mediastino (33,9 dias; desvio padrão de 

25,0).  

A maioria dos participantes readmitidos realizou RVM com CEC (75%); os 

demais realizaram troca/plastia de válvulas múltiplas (12,50%), troca/plastia de 

válvula tricúspede (6,25%) e RVM sem CEC (6,25%). Estas cirurgias são descritas na 

literatura como procedimentos cirúrgicos cardíacos prolongados, com tempo de 

duração que pode variam de 3 a 6 horas (ALMEIDA et al., 2011a; BRICK et al., 

2004). O tempo de procedimento cirúrgico pode interferir na recuperação pós-

cirúrgica dos pacientes, que ficaram mais tempo exposto a patógenos e aos 

mecanismos de estresse cirúrgico e anestésico (LEPELLETIER et al., 2013). 

Percebe-se, assim, a relevância de estratégias perioperatórias e de 

continuidade pós-alta hospitalar, dos enfermeiros e equipe multidisciplinar, voltadas 

para o controle das readmissões hospitalares por infecção de sítio de cirúrgico em 

cirurgias cardíacas, e estratégias que diminuam o tempo cirúrgico. 

 

 

5.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Por tratar-se de uma coorte observacional de acompanhamento diário dos 

participantes do estudo após cirurgia cardíaca, pelo elevado número de critérios de 

elegibilidade (a fim de homogeneizar a amostra) e pelo elevado tempo de coleta dos 

dados (1 ano), uma das limitações do estudo tenha sido a impossibilidade de incluir 

mais participantes (ainda que o número de participantes determinado pelo cálculo 

amostral tenha sido 184), conseguiu-se manter o nível de significância de 95% e o 

poder de 80%, com 181 pacientes. Outra limitação do estudo foi a falta de padrão-ouro 

para as inferências do diagnóstico de enfermagem, que foram superadas pela Análise 

de classe latente, verificado a partir da sensibilidade e da especificidade das 

características definidoras.  
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Para garantir que as avaliações dos participantes em pós-operatório e 

inclusões de novos no pré-operatório de cirurgia cardíaca fossem feitas diariamente, 

necessitou-se da ajuda de mais de uma avaliadora. Esta limitação foi contornada, a 

partir da elaboração de instrumentos, treinamento, e teste piloto na população e no 

local onde aconteceria o estudo, com a presença de testes confiáveis e validados, para 

uniformizar os achados. Houve também a liderança da coleta pela pesquisadora 

principal com grupo de mídia social, planilhas, e check list diário de mapa cirúrgico e 

mapa de alta para acompanhamento da coleta. Na medida que uma pesquisador não 

pudesse estar presente, outra era acionada e a meta da coleta cumprida, isso garantiu a 

continuidade da coleta e qualidade dos dados.  

Outra limitação do estudo, trata-se da generalização dos achados. A pesquisa 

foi desenvolvida em apenas um único centro e nem todos os tipos de cirurgia cardíaca 

foram incluídas. Entretanto, essa limitação foi minimizada pelo centro ser um local de 

referência do Ministério da Saúde em cirurgias cardíacas e possuir com isso, um 

volume cirúrgico alto. 

A ausência de evidências científicas sobre os diagnósticos de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada e o Risco de recuperação cirúrgica retardada nas 

cirurgias cardíacas prejudicou as comparações dos resultados obtidos neste estudo. E 

ainda, a Análise de classe latente e o modelo de regressão específicos para a análise 

dos dados temporais são incomuns na área da enfermagem e, portanto, sem estudo 

para comparações.   
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6. CONCLUSÃO 

 

Reitera-se a tese de que os enfermeiros devem identificar o fenômeno da 

Recuperação cirúrgica retardada em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, tanto no 

pré-operatório, quanto no pós-operatório e na alta, detectando os fatores de risco de 

maior magnitude, o tempo de pós-operatório e as variáveis clínicas preditivas para o 

prolongamento da estadia hospitalar, que retardam a recuperação do paciente e para a 

prevenção de readmissões hospitalares.  

As validações clínico-causal do diagnóstico de enfermagem de Risco de 

Recuperação cirúrgica retardada e prognóstica do diagnóstico Recuperação cirúrgica 

retardada evidenciaram a relevância desses diagnósticos para a prática clínica do 

enfermeiro perioperatório em cirurgia cardíaca.  

Os fatores de risco analisados no pré-operatório das cirurgias cardíacas que 

apresentaram maior magnitude para o desenvolvimento do diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada foram: tipo de cirurgia RVM com CEC, sexo 

feminino, risco médio para mediastinite, diabetes mellitus, nível glicêmico 

≥180mg/dL, náuseas, IAM prévio, Capacidade Funcional IV. Estes fatores de risco 

possibilitaram a inferência do diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação 

cirúrgica retardada, na presença de, pelo menos, um desses fatores; 130 participantes 

tiveram a presença desse diagnóstico de enfermagem e, em 51, ele esteve ausente. 

Três fatores risco apresentaram significância estatística para proteção contra o 

desenvolvimento do diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada: tipo 

de cirurgia troca/plastia de válvula aórtica, risco baixo para mediastinite e índice de 

massa corporal entre 25 a 29,9 kg/m
2
 indicando sobrepeso. 

A prevalência do diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada foi de 19,39% dentre participantes que se submeteram à cirurgia cardíaca. 

Quanto às medidas de acurácia, Desconforto e Evidência na interrupção da 

cicatrização cirúrgica foram as mais acuradas para predizer a ocorrência do 

diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada.  

A análise do Modelo Cox estendido revelou que as características definidoras 

que apresentaram maior capacidade preditiva e prognóstica, foram: Evidência na 

interrupção da cicatrização cirúrgica, perda do apetite e a variável fibrilação/flutter 

atrial estiveram associados a um maior risco de os participantes desenvolverem 

Recuperação cirúrgica retardada por unidade de tempo. Estes indivíduos estão 
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vulneráveis ao diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada 

diariamente, com taxa de incidência de 9,81% e mediana de tempo de sobrevida de 11 

dias.  

O 10
o 
dia de pós-operatório mostrou foi o mais crítico para a manifestação do 

diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, sugerindo que os 

pacientes que não apresentaram complicações até este dia já teriam recebido alta, e, 

para aqueles que continuaram internados, o diagnóstico de enfermagem Recuperação 

cirúrgica retardada foi inferido até este dia. Após esses 10 dias de pós-operatório, 

observou-se decréscimo até a não detecção do diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada.  

As características definidoras desconforto, Evidência na interrupção da 

cicatrização cirúrgica, infecção de sítio cirúrgico, mobilidade prejudicada, precisa de 

ajuda para o autocuidado e tempo excessivo necessário à recuperação apresentaram 

tendência de distribuição temporal similar, com crescimento nos primeiros dias de 

pós-operatório, seguida de estabilização, até seu decréscimo e desaparecimento após o 

29
o
 dia de internação pós-cirúrgica.  

Verificou-se que não existe associação significativa entre os pacientes que 

readmitiram em até 30 dias da alta hospitalar, com a presença dos diagnósticos de 

enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica 

retardada. 

A taxa de readmissão hospitalar até 30 dias após a alta hospitalar foi de 

9,55%, ocorrendo por causas variadas, como arritmia cardíaca do tipo flutter atrial e 

bloqueio atrioventricular, por tamponamento cardíaco, infecção de sítio cirúrgico em 

mediastino, infecção de sítio cirúrgico em safena, infecção de trato urinário, IAM, 

crise de gota, desconforto respiratório, dor precordial e choque cardiogênico. 

Os resultados dessa pesquisa são relevantes para a prática clínica dos 

enfermeiros cirúrgicos, confirmando, com evidência científica, que os enfermeiros são 

indispensáveis na avaliação da recuperação cirúrgica dos pacientes submetidos à 

cirurgia cardíaca. A compreensão dos sinais clínicos de alerta para o retardo na 

recuperação cirúrgica pôde ser identificada para inferência dos diagnósticos de 

enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada e Risco de recuperação 

cirúrgica retardada com segurança pelos enfermeiros, tornando a tomada de decisão 

clínica acurada, com intervenções e resultados de enfermagem direcionados à 

resolução dos problemas identificados.  
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Durante o processo de doutoramento, destaca-se o crescimento pessoal da 

autora, a qual teve a possibilidade de desenvolver habilidades relativas à coordenação 

de uma equipe de pesquisa; à construção de um banco de dados quantitativo; ao 

aprendizado de estatística; e ao aprofundamento dos diagnósticos de enfermagem. Um 

agradecimento especial ao Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), às acadêmicas bolsistas que participaram ativamente do estudo e à 

Universidade Federal de Fortaleza, que proporcionou parceria, por meio do Doutorado 

Sanduíche, com a tutoria indispensável do Professor Marcos Venícius de Oliveira 

Lopes. A confirmação da tese por ora defendida colaborou para o processo de 

formação de doutoramento e, sobretudo, a construção de uma linha de pesquisa e 

redes de colaboração para o programa de doutorado e grupo de pesquisa.  

 

 

6.1 IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA E A PESQUISA EM ENFERMAGEM  

 

Como implicações para a prática evidencia-se que o enfermeiro, ao realizar a 

avaliação dos pacientes cirúrgicos cardíacos, por meio do processo de enfermagem, 

deveria julgar clinicamente aqueles suscetíveis para apresentarem o diagnóstico de 

Recuperação cirúrgica retardada.  

As proposições teóricas levantadas pelo estudo comprovam que os enfermeiros 

colaboram com a equipe multiprofissional na avaliação da Recuperação cirúrgica 

retardada, tendo sido descritas a partir de três proposições.  

A primeira proposição deve ser investigada na visita pré-operatória de 

enfermagem, quando o enfermeiro do centro cirúrgico ou da clínica cirúrgica deve 

coletar, registrar e avaliar as seguintes informações: 

1. Qual o sexo do paciente?  

2. Qual tipo de cirurgia o paciente realizará? 

3. O paciente apresenta diabetes mellitus? 

4. Já teve algum IAM prévio? 

5. Qual o índice massa corporal deste paciente? 

Sabendo que na presença de algum desses fatores de risco: sexo feminino, tipo 

de cirurgia RVM com CEC, diabetes mellitus, IAM prévio ou IMC abaixo da 

normalidade ou obesidade, deve-se inferir o diagnóstico de enfermagem Risco de 

recuperação cirúrgica retardada. 
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Propõem-se estudos que devolvam, com base nestes fatores de risco, uma 

escala de risco para inferência do diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação 

cirúrgica retardada para pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, com base no 

proposto na Figura 11. 

 

Figura 11 - Escala de avaliação de Risco de recuperação cirúrgica retardada em cirurgia cardíaca. 

 

Com base na inferência do diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação 

cirúrgica retardada algumas intervenções conhecidamente descritas pela literatura 

podem ser realizadas (Figura 12). 
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Figura 12 − Fluxograma da primeira proposição. Pacientes sob Risco de recuperação cirúrgica 

retardada. RVM: revascularização do miocárdio; DM: diabetes mellitus; IAM: infarto agudo do 

miocárdio; IMC: índice de massa corporal. 
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A segunda proposição deve ser atendida na assistência de enfermagem durante 

as primeiras 72 horas após a cirurgia. O enfermeiro deve atentar-se ao diagnóstico de 

enfermagem de Risco observando dois fatores de risco responsáveis pela inferência 

desse diagnóstico de enfermagem, são eles: Nível Glicêmico ≥180mg/dL e a escala de 

risco para mediastinite; Magedanz >/= ao Risco Médio, com relação as variáveis 

clínicas precoces e preditivas do diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada, que devem ser investigados neste período, como um alerta para ocorrência 

do diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, são:  Evidência na 

interrupção da cicatrização cirúrgica (ruptura dos pontos cirúrgicos e sangramento 

intenso); perda do apetite (presença de inapetência total a qualquer tipo de alimento, 

mesmo após oferecer nutrição escolhida pelo paciente) e presença ao monitor cardíaco 

de arritmias do tipo: fibrilação ou flutter atrial (Figura 13). 

 

Figura 13 − Segunda proposição: avaliação das variáveis clínicas preditivas do Diagnóstico de 

Enfermagem Recuperação cirúrgica retardada. PO: pós-operatório; RRCR: Risco de recuperação 

cirúrgica retardada; RCR: Recuperação cirúrgica retardada; EICC: evidência na interrupção da 

cicatrização cirúrgica. 

  

Algumas propostas de intervenção, conhecidamente descritas pela literatura 

(Figura 14). 
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Figura 14 − Segunda proposição: intervenção para os fatores de risco e para as variáveis clínicas 

preditivas, respectivamente, do Diagnóstico de Enfermagem de Risco e de Recuperação cirúrgica 

retardada. EICC: evidência na interrupção da cicatrização cirúrgica. 
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 A terceira proposição diz respeito ao período após as 72 horas até o 10
°
 dia de 

pós-operatório, quando se espera que o paciente já tenha saído da unidade de 

tratamento intensivo, ido para a enfermaria e tenha recebido alta hospitalar.  

Durante este período, toda atenção do enfermeiro deve estar voltada para a 

inferência do diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, atentando-

se para a presença das seguintes variáveis clínicas preditivas descritas na segunda 

proposição, além de: desconforto, infecção de sítio cirúrgico, derrame pleural, arritmia 

maligna e bloqueio atrioventricular, o enfermeiro deve inferir com segurança o 

diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada e estabelecer 

intervenções de enfermagem coerentes para a resolução desse problema do paciente 

(Figura 15).  

 

Figura 15 −Terceira proposição: avaliação das variáveis clínicas determinantes do Diagnóstico de 

enfermagem Recuperação cirúrgica retardada. EICC: evidência na interrupção da cicatrização 

cirúrgica; ISC: infecção de sítio cirúrgico; BAV: bloqueio atriventricular. 
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Assim, a partir da detecção acurada dos diagnósticos de enfermagem Risco de 

recuperação cirúrgica retardada e Recuperação cirúrgica retardada, o enfermeiro pode 

implementar ações dirigidas a resolução do problema do paciente, minimizando ou 

evitando o prolongamento da estadia hospitalar. Além, de medidas de 

acompanhamento do pós-alta, que podem tanto diminuir o tempo de internação, como 

de complicações e readmissões evitáveis. Com essas proposições novos estudo podem 

ser realizados a partir dos resultado dessa tese e merecem atenção especial da 

enfermagem perioperatória  em cirurgia cardíaca.  
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clínicos realizados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre . Porto Alegre: Artmed; 

2011B.  

 

AMARANTE, R.D.M.; et al. Diabetes Mellitus como fator de risco na aterogênese . 

Arquivos Médicos dos Hospitais e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa 

Casa de São Paulo, v.52, n.3, p.87-93, 2007. 

 

APFEL, C.C, et al. Evidence-based analysis of risk factors for postoperative nausea 

and vomiting. British Journal of Anaesthesia, v.109, n.5, p.742-753, 2012. 

 

ARAÚJO, M.C.; et al. Fatores associados ao tempo de ventilaçaõ mecânica em 
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miocárdio. Revista Brasileira de Cardiologia, v.26, n.3, p.193-199, 2013. 

 

RAMASWAMY, V.; et al. An empirical pooling approach for estimating marketing 

mix elasticities with PIMS data. Marketing Science, v.12, n.1, p.103-124, 1993. 

 

REMBOLD, S.M. Risco de recuperação cirúrgica retardada: análise conceitual e 

estudo caso-controle. Tese (Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em 

Saúde). Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 2017. 

 

RIEGEL, F.; JUNIOR, NJ.O. Processo de enfermagem: implicações para a segurança 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 - ESTRATÉGIA DE BUSCA NAS BASES DE DADOS 

 

1. Embase 

 

Database: Embase <1974 to 2016 May 12> 

 

Search strategy: 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 adult/ or aged/ (5868494) 

 

2 aged/ (2408728) 

 

3 heart surgery/ (74812) 

 

4 thorax surgery/ or heart surgery/ (101753) 

 

5 exp postoperative complication/ (543524) 

 

6 exp hospital readmission/ (28753) 

 

7 exp death/ (558097) 

 

8 cardiovascular nursing/ or surgical nursing/ or nursing/ or nursing care/ (234993) 

 

9 1 or 2 (5868494) 

 

10 3 or 4 (101753) 

 

11 5 or 6 or 7 (1098966) 

 

12 8 and 9 and 10 and 11 (68) 

 

13 (adult/ or aged/ or aged/) and (heart surgery/ or thorax surgery/ or heart surgery/) 

and (exp postoperative complication/ or exp hospital readmission/ or exp death/) and 

(cardiovascular nursing/ or surgical nursing/ or nursing/ or nursing care/) (68) 
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2. Cumulative Index to Nursing and Allied. Health Literature (CINAHL) 

 

CINAHL 13 05 2016 

Resultados: 164  

 

 

S14 S10 AND S11 AND S12 AND S13  

 

S13 S8 OR S9  

 

S12 S5 OR S6 OR S7  

 

S11 S3 OR S4  

 

S10 S1 OR S2  

 

S9 (MH "Cardiovascular Nursing+")  

 

S8 (MH "Nursing Care+")  

 

S7 (MH "Death+")  

 

S6 (MH "Readmission")  

 

S5 (MH "Postoperative Complications+")  

 

S4 (MH "Thoracic Surgery+")  

 

S3 (MH "Heart Surgery+")  

 

S2 (MH "Aged+")  

 

S1 (MH "Adult+")  
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APÊNDICE 2 – PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA DE 

ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

 

Estudo Diagnóstico de Enfermagem Recuperação cirúrgica retardada em Cirurgia 

Cardíaca 

Coleta de Dados 

Edição/ revisão: 1º/03 Data emissão:  

Implantado em: maio 

de 2017 

Válido: Até o final da 

coleta dos dados 

Elaborado por: Thalita Gomes 

do Carmo, SIAPE: 1657039 

Período de coleta de dados: 

maio de 2017 a maio de 2018  

  

Validado por: 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 

Etapa 1 − Treinamento diagnóstico para examinadores  

 

Etapa 2 − Recrutamento e seleção dos participantes da pesquisa 

 

1. Objetivo: padronizar o recrutamento e a seleção dos participantes da pesquisa. 

2. Campo de aplicação: examinadoras treinadas para o estudo. 

3. Local para seleção: avaliação do mapa cirúrgico semanal e/ou mensal, na 

secretária de cirurgia dos pacientes agendados para cirurgia, já internados.  

4. Definição: consiste no recrutamento e na seleção dos participantes da 

pesquisa, os quais deverão preencher os seguintes critérios de elegibilidade:  

 

 Critério de inclusão: a amostra populacional incluída, foi: (a) com idade de 

18 anos completos ou mais; (b) RVM com ou sem CEC, TV ou plastias valvares ou 

cirurgias combinadas: RVM e TV/plastia; correções por aneurisma da artéria aorta; (c) 

estável hemodinamicamente; (d) internados na enfermaria cirúrgica.   
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 Critério de exclusão: pacientes com história de demência declarada ou 

incapacidade de entender e se expressar, reoperações cardíacas, procedimentos 

cirúrgicos não cardíacos (como curativos por sistema de terapia integrada V.A.C, 

endoscopia digestiva alta, colonoscopias, retirada de fio de aço, pleuroscopia por 

vídeo para decorticação pulmonar, entre outros) e cirurgias para tratamento de 

endocardites e de doenças cardíacas adultas congênitas. 

 

Etapa 3 - Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

1. Objetivo: convidar o paciente em pré-operatório de cirurgia cardíaca a 

participar do estudo, por meio de seu consentimento ao assinar o TCLE. 

2. Campo de aplicação: examinadoras treinadas para o estudo. 

3. Local para seleção: pacientes das enfermarias de coronariopatia (9° andar) e 

orovalvar (8° andar).  

4. Definição: consiste num diálogo e leitura do TCLE, com o paciente a ser 

recrutado, de todos os pontos disponíveis no termo que será assinado, onde devem ser 

mencionados e relacionado os seguintes tópicos, necessariamente nesta ordem: 

4.1 Título. 

4.2 Investigador principal: Orientadora: Prof.ª Dra. Rosimere Ferreira Santana. 

4.3 Coinvestigador: Orientanda: Prof.ª Dnda. Thalita Gomes do Carmo. 

4.3 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): estudo aprovado sob n. CAAE: 

36683714.9.3001.5272. 

4.4 Local onde o estudo será realizado: no Instituto Nacional de Cardiologia. 

4.5 Introdução: fazer uma introdução com linguagem fácil, explicando: 

- O objetivo da pesquisa. 

- O que é um estudo de coorte prospectiva. 

- O que é um CEP. 

- A finalidade e para que serve a observação do paciente no estudo. 

- Como será feito o estudo, como ocorrerá seu desenvolvimento, tempo total do estudo 

e o número de participantes da pesquisa que serão avaliados. 

- As atribuições do participante da pesquisa (seus direitos e deveres durante a 

pesquisa). 

  

4.6 Riscos e benefícios: citar todos os riscos e benefícios que podem ocorrer com 



 137 

a participação na pesquisa, devendo obrigatoriamente citar que o voluntário não é 

obrigado a participar do estudo e que sua participação é voluntária, podendo 

interromper sua participação (retirar seu TCLE) a qualquer momento, sem nenhum 

ônus ou danos e omitir o motivo da sua retirada do TCLE para o estudo. 

 

4.7 Confidencialidade: escrever sobre o sigilo das informações, que sua 

identidade será preservada, que serão utilizados somente suas iniciais na ficha clínica 

do estudo (CRF), informar ao sujeito de pesquisa quem terá acesso aos dados do 

estudo e de seu prontuário clínico (pesquisadoras e especialistas e o CEP) quando se 

fizer necessário. 

 

4.8 Contato em caso de urgência: os telefones do investigador principal, do 

coinvestigador e do CEP da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: e-mail etica@vm.uff.br e tel/fax: (21) 2629-9189. Assim como, poderão 

entrar em contato com o CEP desta instituição (Instituto Nacional de Cardiologia), por 

meio da Coordenadora Yolanda Cyranka, no telefone: (21) 3037-2307. 

  

5. Assinatura do TCLE: o TCLE deverá ser feito em duas cópias para cada 

participante da pesquisa. Cada página do termo deverá ser rubricada pelo participante 

da pesquisa e pelo investigador (pesquisadora ou especialistas) que aplicou o termo. 

Na última página, de forma clara, deverá ter espaço para nome, assinatura e data do 

participante da pesquisa, do investigador principal ou coinvestigador e da especialista 

que aplicou o TCLE. 

 

6. Repassar à pesquisadora todos os pacientes que aceitarem participar da 

pesquisa, assim que o TCLE for assinado, via e-mail: thalitado@gmail.com 

 

Etapa 4 - Realizar as coletas de dados, nos três distintos períodos da experiência 

cirúrgica 

 

A. Primeira coleta dos dados: visita pré-operatória de enfermagem em cirurgia 

cardíaca 

 

mailto:etica@vm.uff.br
mailto:thalitado@gmail.com
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1. Objetivo: padronizar os dados que deverão ser coletados durante a visita pré-

operatória de enfermagem aos participantes que serão submetidos a cirurgia cardíaca. 

2. Campo de aplicação: examinadoras treinadas para o estudo. 

3. Local para seleção: participantes incluídos no estudo internados na 

enfermaria de coronariopatia (9°
 
andar) e orovalvar (8°

 
andar).  

4. Definição: de acordo com SOBECC (2017, p.176), define-se, como o primeiro 

período da experiência cirúrgica, o pré-operatório imediato (24 horas que antecedem o 

processo anestésico-cirúrgico) ou mediato (desde da ciência da necessidade da cirurgia 

até as 24 horas antes do seu início). Deve ser aplicado o Instrumento Próprio de Coleta 

de Dados 1 − Identificação do Diagnóstico de Enfermagem ―Recuperação cirúrgica 

retardada‖, na visita pré-operatória de enfermagem em cirurgia cardíaca (Apêndice 4): 

 

 Executar a Escala Visual Analógica (EVA), Índice de Barthel; Escala de Apfel 

Simplificada; índice de massa corporal (Anexos 4 a 7) para cada participante do 

estudo. 

 Repassar todas as avaliações dos pacientes do estudo assim que forem 

executadas à pesquisadora via e-mail: thalitado@gmail.com 

 

B. Segunda coleta dos dados: visita pós-operatória a cada 2 dias até a alta 

hospitalar, na UTI e/ou na enfermaria cirúrgica. 

 

1. Objetivo: padronizar o acompanhamento do participante do estudo durante o 

pós-operatório imediato e mediato de cirurgia cardíaca, na UTI e na enfermaria 

cirúrgica, com vistas à coleta dos dados referentes às variáveis clínicas do Diagnóstico 

de Enfermagem Recuperação cirúrgica retardada. 

2. Campo de aplicação: examinadoras treinadas para o estudo. 

3. Local para avaliação: participantes do estudo internados na UTCIC (10°
 

andar) ou na enfermaria orovalvar (8°
 
andar) ou na enfermaria de coronariopatia (9°

 

andar).  

4. Definição: de acordo com SOBECC (2017), define-se como pós-operatório 

imediato (as 24 horas após o processo anestésico-cirúrgico) ou mediato (após as 24 

horas do processo cirúrgico até sua alta hospitalar). Deve ser aplicado o Instrumento 

Próprio de Coleta de Dados 2 - Identificação das Características Definidoras do 

Diagnóstico de Enfermagem ―Recuperação cirúrgica retardada‖, na visita pós-

mailto:thalitado@gmail.com


 139 

operatória de enfermagem em cirurgia cardíaca (Apêndice 5): 

 

 Executar o teste Miniavaliação Nutricional – versão reduzida (Anexo 8) e o 

índice de Barthel (Anexo 5) para cada participante do estudo. 

 Repassar todas as avaliações dos pacientes do estudo assim que forem 

executadas à pesquisadora via e-mail: thalitado@gmail.com 

 

C. Terceira coleta dos dados: contato telefônico. 

 

1. Objetivo: padronizar o contato telefônico ao participante do estudo após sua 

alta hospitalar nos dias 7, 15 e 30; com vistas à coleta das variáveis dicotômicas 

readmissão hospitalar e estado vital. 

2. Campo de aplicação: pesquisadora principal. 

3. Local para avaliação: via ligações telefônicas.  

4. Definição: acompanhamento das variáveis dicotômicas readmissão e estado 

vital, após 7, 15 e 30 dias após a alta hospitalar. Deve ser aplicado o Instrumento 

Próprio de Coleta de Dados 2 (Apêndice 4), por meio de contato telefônico ao 

participante do estudo ou ao familiar mais próximo eleito por ele mesmo como 

representante, no pré-operatório. 

 

POP - TREINAMENTO EXAMINADORES 

1. Objetivo: treinar examinadores familiarizados com o Diagnóstico de 

Enfermagem, por meio de treinamento prévio e estabelecimento da fidedignidade dos 

enfermeiros como diagnosticadores, por meio de um protocolo de avaliação, bem 

como diretrizes para gerenciamento de dados e de diagnóstico, a fim de conseguir um 

resultado bem-sucedido.  

 

2. Campo de aplicação: pesquisadora principal e especialistas treinadas para o 

estudo. 

 

Definição: consiste no suporte teórico para o Diagnóstico de Enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada, por meio da aplicação de 12 casos clínicos distintos 

com três repetições cada; após o treinamento verificar a capacidade de inferir 

corretamente o Recuperação cirúrgica retardada.  

mailto:thalitado@gmail.com
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APÊNCIDE 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde 

Título do Estudo de Pesquisa: Recuperação cirúrgica retardada EM PACIENTES 

SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA 

 

Pesquisadora Responsável: Prof.ª Dra. Rosimere Ferreira Santana 

Pesquisadora: Thalita Gomes do Carmo 

Instituição em que trabalha o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa/ Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato: (21) 98125-0086 (21) 98824-1026  

 

Nome do voluntário: _________________Idade: __R.G. _____________ 

Responsável legal _______________R.G. Responsável legal: _________  

 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, do estudo de 

pesquisa Recuperação cirúrgica retardada EM PACIENTES NO 

PERIOPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA de responsabilidade da 

pesquisadora Prof.ª Dra. Rosimere Ferreira Santana e Dnda. Thalita Gomes do Carmo.  

O objetivo desta pesquisa é estimar a incidência dos indicadores clínicos do 

―Diagnóstico de Enfermagem Recuperação cirúrgica retardada‖, durante a internação 

hospitalar, após 7, 15 e 30 dias da alta, em pacientes pacientes submetidos à cirurgia 

cardíaca. Serão realizados visita pré-operatória de enfermagem e acompanhamento 

durante a internação hospitalar e por contato telefônico, após 7, 15 e 30 dias da alta 

hospitalar.  

Não haverá riscos diretos para os sujeitos participantes, já que as visitas de 

enfermagem integram critérios internacionais de avaliação. Quanto aos benefícios, 

serão ofertados cuidados de enfermagem relativos à orientação pré-operatória, o que 

permitirá ao Sr.(a) sanar suas dúvidas com a condução do pré-operatório e do pós-

operatório no hospital e no domicílio.  

Será mantido o sigilo de todas as informações relacionadas à sua privacidade. 

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos unicamente em trabalhos e/ou 

revistas científicas e não haverá identificação dos dados pessoais. A sua participação 
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neste estudo não trará riscos e nem gastos financeiros. A retirada do consentimento 

poderá ser feita a qualquer momento, sem que isso lhe traga prejuízos.  

Os benefícios de sua participação no estudo tratam da contribuição em 

descobrir precocemente fatores de risco do Diagnóstico de Enfermagem Recuperação 

cirúrgica retardada, que podem ser relevantes para a redução dos dias de internação 

hospitalar, diminuição das reinternações hospitalares previsíveis e o óbito. Para o 

estabelecimento de ações de enfermagem específicas aos pacientes que apresentam 

esse diagnóstico.  

Os participantes dae pesquisa e a comunidade em geral poderão entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação 

deste projeto ou demais informações pelo e-mail etica@vm.uff.br ou tel/fax (21) 

2629-9189. Assim como poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa desta Instituição (Instituto Nacional de Cardiologia), por meio da 

Coordenadora Yolanda Cyranka, no telefone: (21) 3037-2307.  

Caso concorde em participar, é necessário assinar este documento, que 

contém duas vias, sendo uma de propriedade do participante ou do representante legal 

do voluntário da pesquisa, e a outra do pesquisador. 

 

Eu, ______________________, RG nº ____________, responsável legal por 

_______________, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e 

concordo com a sua participação, como voluntário, no estudo de pesquisa acima 

descrito.  

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______  

 

 

____________________________  __________________________________ 

(Responsável legal)    (Responsável por obter o consentimento) 

 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE 4 − INSTRUMENTO PRÓPRIO DE COLETA DE DADOS 1 

 

Instrumento Próprio de Coleta de Dados 1 

Identificação do Diagnóstico de Enfermagem “Risco de recuperação cirúrgica 

retardada”  

NO PRÉ-OPERATÓRIO DE ENFERMAGEM EM CIRURGIA CARDÍACA 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE  

Data da coleta:_____________  

Nome:______________________________________Idade:________ 

Data de nascimento:______/_____/____ Prontuário:___________ Leito: ____  

Sexo: (1) Feminino (2) Masculino 

Cirurgia proposta: (1) revascularização do miocárdio (RVM) COM ou SEM CEC 

(2) troca/plastia de válvula mitral (3) troca/plastia de válvula aórtica (4) troca/plastia 

de válvula tricúspede (5) troca de válvulas (TV) múltiplas ou combinadas com plastias 

valvares (6) cirurgias combinadas de RVM com TV e/ou plastia valvares (7) correções 

de aneurisma de artéria aorta (implantes de tubo ou implantes de tubos valvares) 

Cirurgia Realizada: (1) revascularização do miocárdio (RVM) COM ou SEM CEC 

(2) troca/plastia de válvula mitral (3) troca/plastia de válvula aórtica (4) troca/plastia 

de válvula tricúspede (5) troca de válvulas (TV) múltiplas ou combinadas com plastias 

valvares (6) cirurgias combinadas de RVM com TV e/ou plastia valvares (7) correções 

de aneurisma de artéria aorta (implantes de tubo ou implantes de tubos valvares) 

Contato telefônico (WhatsApp) – e-mail, próprio: ___________________________ 

Contato telefônico (WhatsApp) – e-mail, do parente próximo:__________ 

Profissão/ Ocupação:__________________________________________  

Atividade Laboral: (1) Aposentado (2) CLT ou estatutário (3) autônomo: com ou 

sem INSS (4) do lar (5) desempregado  

Escolaridade: (1) analfabeto/analfabeto funcional (2) Fundamental incompleto (3) 

Fundamental completo (4) Médio incompleto (5) Médio completo (6) Superior 

incompleto (7) Superior completo (8) Pós-Graduação  

Estado civil: (1) casado (2) solteiro (3) viúvo (4) separado/divorciado Mora só? (1) 

Sim (0) Não  

 

 



 143 

DADOS DA INTERNAÇÃO 

Data de internação: ____ / _____ /______  

Data provável da cirurgia: ____ / _____ /________  

N. de dias de pré-operatório ATÉ A DATA DA INTERNAÇÃO (quando soube 

da necessidade da cirurgia)?_____ 

Motivo da espera depois da internação do INC: (1) Em tratamento (2) Aguardando 

vaga Se em tratamento, qual?________ 

Diagnóstico:________________________________________________ 

 

Variáveis adicionais Definições operacionais 

Internação nos 

últimos 6 meses?  

(1) Sim (0) Não - Se sim: Qual o Motivo?: 

_____________________________ Por quanto tempo ficou 

internado em dias?:____________ Onde: _____________ 

Tabagista atual (1) Sim (0) Não - Se sim: N° de maços por ano: __________ 

Tabagista anterior (1) Sim (0) Não - Se sim: N° de maços por ano: ___________ 

Usa bebidas alcoólicas (1) Sim (0) Não - Se sim: Frequência:______ 

Usa drogas ilícitas (1) Sim (0) Não - Se sim: Qual(is)/Frequência de uso:______ 

Uso da mupirocina 

por 5 dias (duas vezes 

ao dia) 

(1) Sim (0) Não 

Comorbidades (1) Sim (0) Não - Se sim:  

(1) Sim (0) Não hipertensão arterial sistêmica (HAS)  

(1) Sim (0) Não insuficiência cardíaca congestiva (ICC) 

(1) Sim (0) insuficiência renal aguda (IRA) 

(1) Sim (0) Não insuficiência renal crônica (IRC) 

(1) Sim (0) Não doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC)  

(1) Sim (0) Não câncer  

(1) Sim (0) Não anemia  

(1) Sim (0) Não dislipidemia (DLP)  

(1) Sim (0) Não febre reumática  

(1) Sim (0) Não hipotiroidismo  

(1) Sim (0) Não infarto agudo do miocárdio (IAM) 
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prévio  

(1) Sim (0) Não fibrilação atrial permanente  

(1) Sim (0) Acidente vascular cerebral (AVE) prévio  

Outras:_____________________________________ 

Classe/Capacidade 

Funcional  

Classe I (1) Sim (0) Não  

Classe II (1) Sim (0) Não  

Classe III (1) Sim (0) Não 

Classe IV (1) Sim (0) Não  

EuroSCORE II Valor: __% Classificação de Risco:  

Risco baixo (0-2%) (1) Sim (0) Não 

Risco médio (3-5%) (1) Sim (0) Não 

Risco alto (>ou=6%) (1) Sim (0) Não 

Transfusão de 

hemocomponentes 

prévios 

(1) Sim (0) Não Quando:________________  

Reação: (1) Sim (0) Não 

FATORES DE RISCO DO DIAGNÓSTICO DE ENF. Risco de recuperação 

cirúrgica retardada NO PRÉ-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA 

Fatores de risco do 

DE Risco de 

recuperação 

cirúrgica retardada 

Definições operacionais 

Escore de 

Classificação do 

estado físico da 

American Society os 

Anesthesiologists 

(ASA)  

ASA ≥ 3  

(1) Sim (0) Não Valor:_______  

(NO DIA ANTERIOR MAIS PRÓXIMO A LIBERAÇÃO 

DA CIRURGIA) 

Exames:  

Hto:_____%Hb: _____ g/dL Leuc.: ______ x 10
3 

Plaquetas:_______INR:____Creat.:_____mg/dL 

Colesterol 

total:_____LDL:_____HDL:____Triglicerídeos:___ 
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Diabetes mellitus 

(DM) 

DM: (1) Sim (0) Não  

Se sim: glicemia no DIA DA CIRURGIA pré-operatório: 

__________ mg/dL  

Se sim: há quanto tempo tem o diagnóstico? ________A 

doença é controlada? • (1)Sim • (0)Não  

Sem sim: Faz uso regular de medicamentos 

hipoglicemiantes? •(1)Sim •(0)Não 

Qual(is)?_______________ 

Nível glicêmico ≥ 180mg/dL: (0) Não (1) Sim (2) Não é 

possível obter  

Edema no local da 

cirurgia 

(1) Sim (0) Não  

Se sim: Local: _______________ Sinal de cacifo: ________ 

Trauma no sítio 

cirúrgico 

(1) Sim (0) Não  

Se sim, aspecto da área cirúrgica: (1) hematoma (2) rotura da 

pele (3) lesão de tórax ou MMII (4) outro:  

Extremos de idade Idade igual ou maior que 80 anos? (1) Sim (0) Não 

História de atraso 

em cicatrização de 

ferida  

Teve ferimentos anteriores? (1) Sim (0) Não 

Se sim, houve retardo na cicatrização? (1) Sim (0) Não  

Se sim, Motivo: ___________________________________  

Se sim, possui queloide? (1) Sim (0) Não 

Mobilidade 

prejudicada 

(1) Sim (0) Não  

Se sim, qual o índice de Barthel: _________  

Subnutrição Qual o valor da albumina sérica: ________mg/dl 

(0) Ausência  

(1) Presença  

(2) Não é possível obter albumina sérica 

OBS: Quando a albumina sérica for ≤ 3,8 + IMC < 18,5 – 

presença de subnutrição 

Obesidade Peso: ________ kg Altura: _______ m IMC: ___________ 

(1) Sim (0) Não Não é possível obter peso e altura 

(1) Sim (0) Não IMC normal (18,5 a 24,9 Kg/m2) 

(1) Sim (0) Não Sobrepeso (IMC 25 a 29.9 kg/m
2
) 
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(1) Sim (0) Não Obeso I (IMC 30 e 34,9 kg/m
2
)
– 
 

(1) Sim (0) Não Obeso II (IMC 35 e 39,9 kg/m
2
) 

(1) Sim (0) Não Obeso III (IMC > 40 kg/m
2
) 

Dor (0) Ausente (1) Presente (2) Não é possível obter 

Se presente, intensidade da dor (EVA 1 a 10): ________ 

Se presente, intensidade da dor após analgésicos (EVA 1 a 

10): ________ 

Agentes 

farmacológicos 

(0) Ausente (1) Presente 

- Se presente, quais: 

(1) Sim (0) Não: Uso de medicamento imunossupressores: 

corticoide, quimioterápico =(s)  

(1) Sim (0) Não: Uso de agente anticoagulante: heparina, 

enoxaparina (Clexane (40 mg, 60 mg), varfarina (Coumadim, 

Marevan)  

(1) Sim (0) Não: Uso de agentes antiagregantes 

plaquetários: AAS, clopidogrel (Plavix), cilostazol 

(CEBRALAT®, CLAUDIC®,VASOGARD®)  

(1) Sim (0) Não: uso de anti-hipertensivo: losartana; 

anlodipina, hidrocloro diltiazem, enalapril, clonidina, 

hidralazina 

(1) Sim (0) Não: uso de betabloqueador: metroprolol, 

bisoprolol, carvedilol, propranolol, atenolol 

(1) Sim (0) Não: uso de vitaminas:  

(1) Sim (0) Não: uso de psicotrópicos: clonazepam (rivotril), 

diazepam  

(1) Sim (0) Não: uso de dislipidêmicos: Estatinas 

(sinvastatina, pravastatina, lovastatina, atorvastatina)  

(1) Sim (0) Não: uso de medicação cronotrópico ou 

inotrópico – drogas vasoativas: dopamina, epinefrina 

(adrenalina), dobutamina e isoproterenol, primacor 

(milrinona), dopamina, noradrenalina, nitroprussiato de sódio 

(Niprid), nitroglicerina (Tridil), Mononitrato de Isossorbida  
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(1) Sim (0) Não: uso de antieméticos: bromoprida 

(domperidona), plasil (metoclopramida), ondasetrona (zofran), 

ranitidina 

(1) Sim (0) Não: uso de analgésicos: dipirona, paracetamol, 

tramadol, morfina  

(1) Sim (0) Não: uso de diuréticos? • (1) diuréticos de alça: 

furosemida (lasix) e a bumetanida • (2) diuréticos tiazídicos: 

hidroclorotiazida e a clortalidona • (3) diuréticos poupadores 

de potássio: espiroloactona 

(1) Sim (0) Não: uso de ATB para tratamento de infecção 

Náuseas persistentes (0) Ausente (1)Presente (2)Não é possível obter (Relato de 

desconforto gástrico ou sensação de refluxo esofágico) 

Duração: _______ dias Nº de episódios: ________ 

Se sim, regride com antieméticos? (0)Não (1)Sim 

Vômitos persistentes (0) Ausente (1) Presente (2)Não é possível obter (expulsão 

ativa do conteúdo gástrico pela boca) 

Duração: _______ dias Nº de episódios: ________ 

Se sim, regride com antieméticos? (0)Não (1)Sim 

Infecção de Sítio 

Cirúrgico 

MagedanzSCORE (Nas primeiras 72 horas de POI) 

Óbito antes das 72 horas de PO (1) Sim (0) Não 

Categoria do risco:  

Risco baixo: (1) Sim (0) Não 

Risco médio: (1) Sim (0) Não 

Risco elevado: (1) Sim (0) Não 

Muito elevado: (1) Sim (0) Não 

Contaminação do 

sítio cirúrgico 

Potencial de contaminação da cirurgia:  

(1) Limpa (2) Potencialmente contaminada (3) Contaminada 

(4) Infectada (5) Drenagem purulenta no local da cirurgia; 

infecção evidente, cirurgias contaminadas ou infectadas, 

presença de sujidades ou corpo estranho; ruptura de alças 

abdominais, presença de tecido de necrose, operação em área 

com inflamação aguda, quebra da técnica asséptica. 

Nome do avaliador: ________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 − INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 2 

 

Instrumento de Coleta de Dados 2  

Identificação do Diagnóstico de Enfermagem 

“Recuperação cirúrgica retardada”, no Pós-Operatório de Enfermagem em 

Cirurgia Cardíaca 

Data da Coleta: ___ /___ (D: )___ /___ (D: )___ /___ (D: )___ /___ (D: )___ /___ 

(D: )___ /___ (D: )___ /___ (D: )___ /___ (D: )___ /___ (D: )___ /___ (D: )___ /___ 

(D: )___ /___ (D: )___ /___ (D: )___ /___ (D: )___ /___ (D: )___ /___ (D: )___ /___ 

(D: )   

NÚMERO TOTAL DE DIAS OBSERVADOS (após a cirurgia até a alta ou 

transferência ou óbito):_______________ 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: _______________________________ Pront.: ______________________ 

Data de nascimento:___/___/___ LEITO:____  

Data da Cir Realizada:____/____/___ 

Nº de dias de internação no pré-operatório: _______ 

Saída do CTI: (0)Não (1)Sim ___ /___(D: ) Nº de dias de internação no CTI no 

pós-operatório: ______ 

Data da Alta hospitalar: _____/____/____  

Nº de dias de internação na enfermaria no pós-operatório:__________ 

Retorno ao CTI: (0) Não (1) Sim (2) Óbito (3) Alta para outro hospital ___ 

/___(D:) Nº de dias de NOVA internação no CTI: ______ 

Data da alta hospitalar (CASO OCORRA): _____/____/____ Nº de dias de NOVA 

internação na enfermaria após retorno ao CTI:_______ 

DIAS TOTAIS DE INTERNAÇÃO (PRÉ + PÓS) ATÉ A ALTA 

HOSPITALAR:___________ 

 

Variáveis adicionais Definição operacional 

Ventilação mecânica (tempo 

em horas desde o término da 

cirurgia até a extubação) 

(0) Não (1) Sim VM >/= 8 horas  

Horário do final da cirurgia:____________ 

Horário da extubação:________ Tempo total 
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de:______ ___ /___ (D: ) 

Reintubação orotraqueal (0)Não (1)Sim ___ /___ (D: )  

Reintervenção cirúrgica  (0)Não (1)Sim ___ /___ (D: )  

Transfusão de 

hemocomponentes no pós-

operatório  

(0)Não (1)Sim Concentrado de Hemácias ___ /___ 

(D: ) 

(0)Não (1)Sim Plaquetas ___ /___ (D: ) 

(0)Não (1)Sim Plasma ou Crioceptado ___ /___ (D: 

) 

(0)Não (1)Sim Ambos ___ /___ (D: ) 

Arritmias cardíacas (0)Não (1)Sim Benigna (Fibrilação Atrial ou Flutter 

Atrial) ___ /___ (D: ) 

(0)Não (1)Sim Maligna (Fibrilação Ventricular ou 

Assistolia) ___ /___ (D: ) 

(0)Não (1)Sim Ambas ___ /___ (D: ) 

Acidente vascular cerebral (0)Não (1)Sim ___ /___ (D: ) 

Bradiarritmias (bloqueio 

atrioventricular) 

(0)Não (1)Sim ___ /___ (D: ) 

Derrame pleural  (0)Não (1)Sim ___ /___(D: ) 

Derrame pericárdico (0)Não (1)Sim ___ /___(D: ) 

 

Fatores Relacionados do Diagnóstico de Enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada 

Fatores relacionados Definições operacionais 

Escore de 

Classificação do 

estado físico da 

American Society os 

Anesthesiologists 

(ASA) 

Exames (ANOTAR NO 1o DIA APÓS ALTA DO CTI): 

Hto:_____% Hb: _____ g/dL Leuc.: ______ x 10
3 

Plaquetas:________INR:_____  

Creat.: _____ mg/dL Proteína C-reativa (PCR):_______ 

mg/L 

(anotar sempre que houver algum dado fora de 
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parâmetro e até que ele retorne aos níveis de 

normalidade) 

Diabetes mellitus Nível glicêmico ≥ 180mg/dL: (0) Não (1) Sim (2) Não é 

possível obter 

Uso de medicamentos hipoglicemiantes para controle? 

(0) Não (1) Sim (2) Não é possível obter  

Edema no local da 

cirurgia 

(0) AUSENTE (1) PRESENTE (2) Não é possível 

obter 

Local e sinal de cacifo:_________ ________ ___ /___(D: ) 

Procedimento 

cirúrgico prolongado 

(realizar apenas no 

D1) 

(0) Não (1) Sim (cirurgias cardíacas com procedimentos 

operatórios superiores a 6 horas).  

Tempo Total:____ Tempo de CEC:_______min Tempo 

de Clamp:______min  

Subnutrição (0) Ausência (1) Presença Qual o valor da Albumina 

sérica:_____mg/dL ___ /___(D: ) 

(2) Não é possível obter Albumina sérica 

OBS: Quando a albumina sérica for ≤ 3,8 + IMC < 18,5 – 

presença de subnutrição 

Dor (0) Ausente (1) Presente ___ /___(D: ) (2) Não é possível 

obter 

Se presente, intensidade da dor (EVA 1 a 10): ________ 

Se presente, intensidade da dor após analgésicos (EVA 

1 a 10): _________ 

Agentes 

farmacológicos 

(0) Ausente (1) Presente  

- Se presente, quais: 

(0) Não (1) Sim: uso de medicamento 

imunossupressores: corticoide, quimioterápico(s)  

(0) Não (1) Sim: Uso de agente anticoagulante: heparina, 

enoxaparina (clexane (40 mg, 60 mg), warfarina 
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(coumadim, marevan)  

(0) Não (1) Sim: uso de agentes antiagregantes 

plaquetários: AAS, clopidogrel (plavix), cilostazol 

(CEBRALAT®, CLAUDIC®,VASOGARD®)  

(0) Não (1) Sim: uso de anti-hipertensivo: losartana; 

anlodipina, hidrocloro diltiazem, enalapril, clonidina, 

hidralazina 

(0) Não (1) Sim: uso de betabloqueador: metroprolol, 

bisoprolol, carvedilol, propranolol, atenolol 

(0) Não (1) Sim: uso de vitaminas:  

(0) Não (1) Sim: uso de psicotrópicos: clonazepam 

(rivotril), diazepam  

(0) Não (1) Sim: uso de dislipidêmicos: estatinas 

(sinvastatina, pravastatina, lovastatina, 

atorvastatina)  

(0) Não (1) Sim: uso de medicação cronotrópico ou 

inotrópico – drogas vasoativas: dopamina, epinefrina 

(adrenalina), dobutamina e isoproterenol, primacor 

(milrinona), dopamina, noradrenalina, nitroprussiato de 

sódio (Niprid), nitroglicerina (Tridil), mononitrato de 

isossorbida  

(0) Não (1) Sim: uso de antieméticos: bromoprida 

(domperidona), plasil (metoclopramida), ondasetrona 

(zofran), ranitidina 

(0) Não (1) Sim: uso de analgésicos: dipirona, 

paracetamol, tramadol, morfina  

(0) Não (1) Sim: uso de diuréticos? • (1) diuréticos de 

alça: furosemida (lasix) e a bumetanida • (2) diuréticos 

tiazídicos: hidroclorotiazida e a clortalidona • (3) diuréticos 

poupadores de potássio: espiroloactona 

(0) Não (1) Sim: uso de ATB para tratamento de 

infecção 
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Náuseas persistentes (0) Ausente (1) Presente (relato de desconforto gástrico ou 

sensação de refluxo esofágico) (2) Não é possível obter 

Se PRESENTE, regride com antieméticos? (0)Não 

(1)Sim ___ /___(D: ) 

Duração:_____dias Nº de episódios: ____ 

Escala de Apfel simplificada (APFEL et al., 

2012), grau de risco: (0) Risco baixo/ moderado 

(pontuação: 0, 1 e 2) - (1) Risco elevado pontuação: 

3 e 4)  

Vômitos persistentes (0) Ausente (1) Presente (expulsão ativa do conteúdo 

gástrico pela boca)  

(2) Não é possível obter 

Duração: _______ dias Nº de episódios: ________ ___ 

/___(D: ) 

Se sim, regride com antieméticos? (0)Não (1)Sim 

Contaminação no sítio 

cirúrgico 

(0) Ausente (1) Presente  

- Realizar no pós-operatório imediato (somente no 

D1): intraoperatório: 

Realizado tricotomia: • (1)Sim • (0)Não • (2) Não houve 

necessidade 

Profilaxia antibiótica 1 hora antes da incisão: (1)Sim 

(0)Não  

QUAL(IS) ATB/Dose?: (1) vanco+cefuroxima (0) Outros 

____________________________ 

Repiques:_______________________________________  

- Realizar pós-operatório imediato (somente no 

D1): após a cirurgia: 

Profilaxia antibiótica por 48 horas após a cirurgia. • (1)Sim 

• (0)Não 

Profilaxia antibiótica > 48 horas após a cirurgia • (1)Sim • 

(0)Não Se sim, por quê?:___________ 
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- Registrar em todos os dias de pós-operatório no 

CTI: 

Temperatura no pós-operatório imediato 

(somente no D1) ≥ 35,5°C • (1) Sim • (0) Não (2) 

Óbito Qual o valor:______________ 

Temperatura no pós-operatório mediato 

(somente no D2) ≥ 35,5°C • (1) Sim • (0) Não (2) 

Óbito Qual o valor:______________ 

Temperatura no pós-operatório Tardio (registrar no 

último dia de UTCIC) ≥ 35,5°C • (1) Sim • (0) Não (2) 

ÓBITO Qual o valor:_ 

Reação emocional pós-

operatória 

(0) Não (1) Sim (2) Não é possível obter 

Se sim, qual: ( ) estresse ( ) medo da morte ( )ansiedade ( ) 

insegurança ( ) culpa ( ) tristeza ( ) perda ( ) depressão ( ) 

diminuição da autoestima ( ) rejeição social ( ) rejeição do 

próprio corpo ___ /___(D: ) 

Distúrbio psicológico 

no período pós-

operatório 

(0) Não (1) Sim (2) Não é possível obter ___ /___(D: ) 

Se sim, qual (is)? ( ) Agitação ( ) Delirium ( )Outra: 

________________________ 

 

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS 

FEZ Recuperação cirúrgica retardada: SIM NÃO Se sim, em qual dia (DATA): 

_________/___________/__________ 

Características 

definidoras 

Definições operacionais 

Desconforto (1) Sim (0) Não (2) Não é possível obter ___ /___(D: ) 

Evidência da 

interrupção na 

• (1)Sim • (0)Não (2) Não é possível obter ___ /___(D: ) 

Tipo de fechamento da ferida: ( ) (1) primário ( ) (2) 



 154 

cicatrização da área 

cirúrgica 

primário retardado ( ) (3) por segunda intenção  

Local da ferida: ( ) (1) MSD ( ) (2) MSE ( ) (3) 

tórax/esterno ( ) (4) MID ( ) (5) MIE 

Classificação da ferida: ( ) (1) limpas ( ) (2) limpa-

contaminada ( ) (3) contaminada ( ) (4) suja  

Pele adjacente: ( ) (1) vermelha ( ) (2) endurecida ( ) (3) 

imobilizada ( ) (4) edemaciada  

Tipo de secreção: ( ) (1) serosanguinolenta (seroma) ( ) (2) 

purulenta ( ) (3) saída espontânea ( ) (4) saída a expressão  

Infecção de sítio 

cirúrgico 

perioperatória 

(0) Ausente (1) Presente (2) Não é possível obter ___ 

/___(D: ) 

Se sim, a cicatriz apresenta: • (1) presença de infecção 

evidente • (2) drenagem purulenta • (3) abscesso • (4) 

tecido de necrose  

Antibiótico em uso? • (0) Não • (1) Sim Qual (is)? _____ 

OBS: Deve ocorrer em 30 dias após o procedimento 

e envolver apenas pele e tecido subcutâneo e 

apresentar pelo menos um dos seguintes sinais ou 

sintomas:  

1. Drenagem de secreçaõ purulenta da incisaõ  

2. Microrganismo isolado de maneira asséptica de 

secreção ou tecido  

3. Pelo menos um dos sinais e sintomas e a abertura 

deliberada dos pontos pelo cirurgião exceto se 

cultura negativa: dor, edema, eritema ou calor local.  

4. Diagnóstico de infecção pelo médico que 

acompanha o paciente  

Mobilidade 

prejudicada 

(1) Sim (0) Não (2)Não é possível obter ___ /___(D: ) 

Se sim, índice de Barthel: _________ 

Possui alteração de movimento anterior a internação • 
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Variáveis pós-alta hospitalar: contato telefônico:  

 

(1) Sim (0) Não Reinternação no D7, Se sim: Data:_____Motivo:____________ 

(1) Sim (0) Não Alta Hospitalar Data:_________________________________ 

(1) Sim (0) Não Óbito Data:_________________________________________ 

       

 

(1) Sim (0) Não Reinternação no D15, Se sim: Data:_________Motivo:______ 

(1) Sim (0) Não Alta Hospitalar Data:___________________________ 

(1) Sim (0) Não Óbito Data:___________________________________ 

 

 

(1) Sim (0) Não Reinternação no D30, Se sim: Data:________Motivo:_________ 

(1) Sim (0) Não Alta Hospitalar Data:___________________________ 

(1) Sim (0) Não Óbito Data:___________________________________ 

 

 

 

 

(1) Sim • (0) Não 

Perda do apetite (1) Sim (0) Não (2)Não é possível obter ___ /___(D: ) 

Aceitação da dieta: ( ) (1) normal ( ) (2) diminuída ( ) (3) 

nula  

Sensação de fome: ( ) (1) sente vontade de comer ( ) (2) 

desconforto gástrico ( ) (3) sensação de refluxo esofágico ( 

)(4) insatisfação com a alimentação hospitalar ( ) (5) 

aceitação da dieta menor que 3 refeições diárias e ou 50% 

da porção total  

Precisa de ajuda para 

o autocuidado 

(1) Sim (0) Não (2) Não é possível obter ___ /___(D: ) 

Outra variável 

detectada, que não as 

citadas? 

___ /___(D Qual?____ _________ ___ /___(D Qual?________ 

___ /___(D Qual?____ _________ ___ /___(D Qual?________ 

___ /___(D Qual?____ _________ ___ /___(D Qual?________ 

___ /___(D Qual?____ _________ ___ /___(D Qual?________ 

___ /___(D Qual?____ _________ ___ /___(D Qual?________ 

___ /___(D Qual?____ _________ ___ /___(D Qual?________ 
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APÊNDICE 6 – VARIÁVEIS: DEFINIÇÕES CONCEITUAIS E OPERACIONAIS 

DOS INSTRUMENTOS  

 

No Quadro 4 detalha-se as variáveis sociodemográficas do estudo, quanto às 

suas definições conceituais e operacionais. 

 
Quadro 4 − Variáveis sociodemográficas, definição conceitual e operacional. 

Sociodemográfico Definição conceitual Definição operacional 

Como avalia 

Idade Variável 

sociodemográfica 

Autodeclarada a partir da data de 

nascimento (dia/mês/ano), 

expressa em anos completos 

Sexo  Variável 

sociodemográfica 

Autodeclarado e categorizado em 

feminino e masculino 

Cirurgia proposta Variável 

sociodemográfica 

Categorizada por mapa cirúrgico 

e prontuário do paciente, em:  

(1) RVM com ou sem CEC  

(2) Troca/plastia de válvula 

mitral  

(3) Troca/plastia de válvula 

aórtica  

(4) Troca/plastia de válvula 

tricúspede  

(5) TV múltiplas ou combinadas 

com plastias valvares  

(6) Cirurgias combinadas de 

RVM com TV e/ou plastia 

valvares  

(7) Correções de aneurisma de 

artéria aorta (implantes de tubo 

ou implantes de tubos valvares) 

Profissão/ocupação Variável 

sociodemográfica 

Autodeclarado. Variável 

descritiva.= 

Atividade laboral Variável 

sociodemográfica 

Autodeclarada e categorizada, 

em:  

(1) Aposentado  

(2) CLT ou estatutário  

(3) Autônomo: com ou sem INSS  

(4) Do lar  

(5) Desempregado 

Nível de escolaridade Variável Autodeclarado e categorizado, 
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sociodemográfica em: 

(1) Analfabeto/analfabeto 

funcional  

(2) Fundamental incompleto  

(3) Fundamental completo  

(4) Médio incompleto  

(5) Médio completo  

(6) Superior incompleto  

(7) Superior completo  

(8) Pós-Graduação 

Estado civil Variável 

sociodemográfica 

Autodeclarado e categorizado, 

em:  

(1) casado  

(2) solteiro  

(3) viúvo 

(4) separado/divorciado 

Mora só Variável 

sociodemográfica 

Autodeclarado e categorizado, 

em: sim ou não 

RVM: revascularização do miocárdio; CEC: circulação extracorpórea; TV: troca de válvulas; CLT: 

Consolidação das Leis do Trabalho; INSS: Instituto Nacional do Seguro Social. 

 

 

No Quadro 5, apresenta-se as variáveis adicionais coletadas no período pré-

operatório, com relação às suas definições conceitual e operacional. 

Quadro 5 − Variáveis adicionais no pré-operatório, definição conceitual e operacional  

Variáveis 

adicionais no pré-

operatório 

Definição conceitual Definição operacional 

Como avalia 

Internação nos 

últimos 6 meses 

Internação hospitalar para tratamento 

especializado, que não podem ser 

administrados em regime domiciliar 

e/ou ambulatorial, no período dos 

últimos 6 meses até a internação para 

cirurgia. Destacam-se o uso do 

prontuário do paciente para 

confirmação, a do motivo, em caso 

positivo, e o tempo que permaneceu 

internado e do local 

Variável dicotômica, 

autodeclarada, categorizada 

em (0)Não (1)Sim.  

 

Tabagista atual Caracterizado pela dependência 

psicológica e física do tabaco 

(BARBOSA et al., 2014), no 

momento da internação para cirurgia  

Variável dicotômica, 

autodeclarada, categorizada 

em (0)Não (1)Sim. 

 

Tabagista anterior Caracterizado pela dependência 

psicológica e física do tabaco 

(BARBOSA et al., 2014), cessado 

antes da internação para cirurgia. 

Variável dicotômica, 

autodeclarada, categorizada 

em (0)Não (1)Sim. 
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Uso de bebidas 

alcoólicas 

Qualquer quantidade no uso de 

bebidas que contenham presença de 

agentes alcoólicos 

Variável dicotômica, 

autodeclarada, categorizada 

em (0)Não (1)Sim. 

Uso de drogas 

ilícitas 

Qualquer quantidade no uso de 

substâncias proibidas sejam elas 

naturais ou sintéticas 

Variável dicotômica, 

autodeclarada, categorizada 

em (0)Não (1)Sim. 

Mupirocina 
Descolonização intranasal dos 

portadores de Staphylococcus aureus 

(OXA-S e OXA-R). Utilizado em 

procedimentos de alto risco: cirurgias 

cardíacas e ortopédicas com 

implantes. Utilizado durante 5 dias 

(duas vezes ao dia) antes do 

procedimento cirúrgico (ANVISA, 

2017). Destaca-se o uso do 

prontuário do paciente para 

identificação da prescrição do 

fármaco, dos dias e da periodicidade 

no uso. 

Variável dicotômica, 

autodeclarada, categorizada 

em (0)Não (1)Sim.  

Comorbidades Existência de duas ou mais doenças 

em simultâneo na mesma pessoa. 

Destaca-se o uso do prontuário para 

identificação do tipo. 

Variável categorizada em 

(0)Não (1)Sim para:  

 

(1) Sim (0) Não Hipertensão 

arterial sistêmica  

(1) Sim (0) Não Diabetes 

mellitus  

(1) Sim (0) Não Insuficiência 

cardíaca congestiva  

(1) Sim (0) Insuficiência renal 

aguda 

(1) Sim (0) Não Insuficiência 

renal crônica 

(1) Sim (0) Não Doença 

pulmonar obstrutiva crônica  

(1) Sim (0) Não Câncer  

(1) Sim (0) Não Anemia  

(1) Sim (0) Não Dislipidemia  

(1) Sim (0) Não Febre 

reumática  

(1) Sim (0) Não 

Hipotiroidismo  

(1) Sim (0) Não Infarto agudo 

do miocárdio prévio  

(1) Sim (0) Não Fibrilação 
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atrial permanente  

(1) Sim (0) Acidente vascular 

cerebral prévio  

Outras:___________________ 

Classe/Capacidade 

Funcional 

Segundo a Diretriz brasileira de 

Cardiopatia Grave (DUTRA et al., 

2006), a avaliação da capacidade 

funcional do coração pode ser 

avaliada em classes ou graus, assim 

descritos: 

a) Classe I: pacientes portadores de 

doença cardíaca sem limitação da 

atividade física. A atividade física 

normal não provoca sintomas de 

fadiga acentuada, nem palpitações, 

nem dispneias, nem angina de peito, 

nem sinais e sintomas de baixo fluxo 

cerebral 

b) Classe II: pacientes portadores de 

doenças cardíacas com leve limitação 

da atividade física. Estes pacientes 

sentem-se bem em repouso, porém os 

grandes esforços provocam fadiga, 

dispneia, palpitações ou angina de 

peito 

c) Classe III: pacientes portadores de 

doença cardíaca com nítida limitação 

da atividade física. Estes pacientes 

sentem-se bem em repouso, embora 

acusem fadiga, dispneia, palpitações 

ou angina de peito, quando efetuam 

pequenos esforços 

d) Classe IV: pacientes portadores de 

doença cardíaca que os impossibilita 

de qualquer atividade física. Estes 

pacientes, mesmo em repouso, 

apresentam dispneia, palpitações, 

fadiga ou angina de peito 

Variável categorizada em:  

Classe I (1) Sim (0) Não  

Classe II (1) Sim (0) Não  

Classe III (1) Sim (0) Não 

Classe IV (1) Sim (0) Não 

EuroSCORE II  Modelo utilizado para predição de 

mortalidade em cirurgia cardíaca, 

vem sendo utilizado desde 1999 (em 

sua versão antiga), e revisado em 

2011, na versão II (TAKKENBERG, 

et al., 2013). Divide-se por grupo de 

risco: baixo entre 0 a 2%, médio de 3 

a 5% e alto ≥6%. Destaca-se o uso do 

prontuário do paciente para 

identificação dos riscos conforme 

Variável categorizada em:  

Risco baixo (0-2%) (1) Sim 

(0) Não 

Risco médio (3-5%) (1) Sim 

(0) Não 

Risco alto (>ou=6%) (1) Sim 

(0) Não 
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descrição médica. (Anexo 9)  

Transfusão de 

hemocomponentes 

prévio à cirurgia 

Recebimento prévio de componentes 

obtidos do sangue total, por meio de 

processos físicos (centrifugação e 

congelamento) (MATTIA ;     

ANDRADE, 2016). 

Variável dicotômica, 

autodeclarada, categorizada 

em (0)Não (1)Sim. Em caso de 

sim, quando foi realizado e se 

teve reação 

 

No Quadro 6, observa-se as variáveis/fatores de risco do Diagnóstico de 

Enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada e as variáveis/fatores 

relacionados do Diagnóstico de Enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, e suas 

respectivas definições conceituais e operacionais.  

 

Quadro 6 − Variáveis/fatores de risco (FRi) do Diagnóstico de Enfermagem  (DE) Risco de 

recuperação cirúrgica retardada e variáveis/fatores relacionados (FRe) do DE Recuperação 

cirúrgica retardada, definição conceitual e operacional  

FRi do DE Risco 

de recuperação 

cirúrgica 

retardada e FRe 

do DE 

Recuperação 

cirúrgica 

retardada 

Definição conceitual Definição operacional  

Como avalia 

Classificação 3 no 

escore da ASA 

Physical Status 

Classificação do estado físico dos 

pacientes. ASA III: alteração 

sistêmica intensa relacionada com 

patologia cirúrgica ou 

enfermidade geral (MORENO; 

PEARSE; RHODES, 2015). 

Destaca-se a utilização da ASA 

(Anexo 10). No uso de dados 

laboratorias pré e pós-operatórios 

para acompanhamento de 

alterações sistêmicas 

Pré-operatório:  

Variável dicotômica, categorizada, 

em:  

 

(0) Não (1) Sim para ASA ≥3 

 

Pós-operatório: 

Hematócrito:_____% 

Hemoglobina: _____ g/dL  

Leucócitos:  ______ x 10
3 

 
Plaquetas:________ 

RNI:_____  

Creatinina: _____ mg/dL  

Proteína C-reativa:_______ mg/L 

(anotar sempre que houver algum 

dado fora de parâmetro e até que 

ele retorne aos níveis de 

normalidade) 

Diabetes mellitus Diabetes mellitus inclui um grupo 

de doenças metabólicas 

Pré-Operatório:  
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caracterizadas por hiperglicemia , 

resultante de defeitos na secreçaõ 

de insulina e/ou em sua ação 

(SBD, 2017). Destaca-se o uso do 

prontuário do paciente para 

avaliação do diagnóstico médico e 

identificação dos valores 

diagnósticos disponíveis pela 

Sociedade Brasileira de Diabetes 

(Anexo 11). A partir do teste de 

glicemia capilar (hemoglucoteste) 

realizado diariamente pelos 

pacientes. 

Variável dicotômica, categorizada 

em:  

 

(0)Não (1)Sim, pela detecção do 

diagnóstico médico, a partir do uso 

do prontuário do paciente 

 

Pós-operatório:  

 

Variável categorizada em: 

 

(0)Não (1)Sim  

 

(2)Não é possível obter, para nível 

glicêmico ≥ 180mg/dL.  

Edema no local da 

cirurgia 

Sinal flogístico de inflamação 

local. Destaca-se a utilização do 

exame físico. Sinal de cacifo ou 

sinal de Godet é um sinal clínico 

avaliado por meio da pressão 

digital sobre a pele, por pelo 

menos 5 segundos, a fim de se 

evidenciar edema. É considerado 

positivo se a depressão ("cacifo") 

formada não se desfizer 

imediatamente após a 

descompressão (SMELTZER; 

BARE, 2011), para identificação 

Variável categorizada em:  

 

(0) Ausente  

(1) Presente 

(2) Não é possível obter 

Trauma no sítio 

cirúrgico 

Presença de lesão traumática com 

ou sem interrupção da 

contiguidade da pele em tórax e 

membros inferiores. Destaca-se a 

utilização do exame físico para 

identificação 

Variável dicotômica, 

autodeclarada, categorizada em:  

 

(0)Não (1)Sim 

 

Extremos de idade Identificação dos indivíduos com 

mais ou igual a 80 anos. Destaca-

se o uso do prontuário do paciente 

para identificação da idade 

registrada. 

Variável dicotômica e confirmada 

pelo prontuário do paciente, 

categorizada, em:  

 

(0)Não (1)Sim. 

História de atraso 

em cicatrização da 

ferida 

Em alguma cirurgia prévia, relato 

de ―deiscência da ferida 

operatória; sinais flogísticos 

(eritema, rubor, calor e edema); 

presença de exsudato e/ou 

drenagem 48/72 horas do pós-

operatório‖ (PEREIRA S. et al., 

2014, p.664). 

Variável dicotômica, 

autodeclarada, categorizada em:  

 

(0)Não (1)Sim 

Mobilidade 

prejudicada 

Está relacionado à restrição do 

movimento. Destaca-se a 

utilização do índice de Barthel: 

escala de 0 a 100, para medir a 

autonomia de um doente ao 

Variável dicotômica, 

autodeclarada, categorizada em  

 

(0)Não (1)Sim 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_m%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dedo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pele
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edema
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realizar 10 atividades da vida 

cotidiana. Autonomia total - 100; 

dependência total 0 (MINOSSO et 

al., 2010) (Anexo 5). 

Subnutrição Transtorno corporal produzido 

por um desequilíbrio entre o 

aporte de nutrientes e as 

necessidades do indivíduo 

motivado por uma dieta 

inadequada baseada em 

carboidratos e gordura, ou pela 

não ingestão do alimento (WHO, 

2000). 

Variável categorizada em:  

(0) Ausente  

(1) Presente 

(2)Não é possível obter albumina 

sérica 

Obesidade Acúmulo excessivo de gordura 

corporal no indivíduo (SBEM, 

2005). A utilização do índice de 

massa corporal (>30) é um dos 

indicadores usados pela 

Organização Mundial de Saúde 

(Anexo 7) 

Variável categorizada em:  

 

(1) Sim (0) Não Não é possível 

obter peso e altura 

(1) Sim (0) Não Índice de massa 

corporal normal (18,5-24,9kg/m2) 

(1) Sim (0) Não Sobrepeso (Índice 

de massa corporal 25-29,9kg/m
2
) 

(1) Sim (0) Não Obeso I (Índice de 

massa corporal 30-34,9kg/m
2
) 

(1) Sim (0) Não Obeso II (Índice 

de massa corporal 35-39,9kg/m
2
) 

(1) Sim (0) Não Obeso III (Índice 

de massa corporal ≥40kg/m
2
) 

Dor ―Dor é uma experiência sensorial 

e emocional desagradável 

associada com danos reais ou 

potenciais em tecidos, ou assim 

percepcionada como dano‖ 

(IASP, 1986). Destaca-se a 

utilização da Escala Visual 

Analógica (Anexo 4) 

Variável autodeclarada, 

categorizada em:  

(0) Ausente  

(1) Presente 

(2) Não é possível obter 

Agente 

farmacêutico 

Uso regular de algum agente 

químico capaz de alterar uma 

função biológica utilizada no 

tratamento, diagnóstico e/ou 

prevenção de doenças. Destaca-se 

o uso do prontuário do paciente 

para identificação dos agentes 

farmacêuticos em uso 

Variável dicotômica, 

autodeclarada, categorizada em:  

(0) Ausente  

(1) Presente 

Náusea persistente Relato de desconforto gástrico ou 

sensação de refluxo esofágico; 

uso de medicamentos 

antieméticos (SMELTZER; 

BARE, 2011). Destaca-se o uso 

do prontuário do paciente para 

Variável categorizada em:  

 

(0) Ausente  

(1) Presente 
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identificação do antiemético. 

Destaca-se uso do escala de Apfel 

simplificada (APFEL et al., 2012) 

– (Anexo 6) 

(2) Não é possível obter 

Vômito persistente Êmese: expulsão ativa do 

conteúdo gástrico pela boca 

(SMELTZER; BARE, 2011) 

Variável categorizada em:  

 

(0) Ausente  

(1) Presente 

(2)Não é possível obter 

Contaminação do 

sítio cirúrgico 

Pré-operatório: classificação das 

cirurgias por potencial de 

contaminação, segundo o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 

1992), baseado no Center for 

Disease Control and Prevention 

em 1988  

Destaca-se o uso da definição 

estabelecida pelo Ministério da 

Saúde Portaria 930, de 27 de 

agosto de 1992 (Anexo 12). 

Pós-operatório: quando no 

intraoperatório e pós-operatório 

houver conformidade da 

tricotomia, profilaxia antibiótica e 

controle da temperatura corporal 

≥35,5C. 

Pré-operatório:  

Variável categorizada, em:  

(1) Sim (0) Não Limpa  

(1) Sim (0) Não Potencialmente 

contaminada  

(1) Sim (0) Não Contaminada 

(1) Sim (0) Não Infectada 

(1) Sim (0) Não Drenagem 

purulenta no local da cirurgia; 

infecção evidente 

 

Pós-operatório:  

Variável dicotômica categorizada, 

em:  

(0) Ausente  

(1) Presente 

Infecção de sítio 

cirúrgico 

perioperatório 

MagedanzSCORE: modelo de 

escore de risco para mediastinite 

em pacientes submetidos à 

cirurgia de revascularização do 

miocárdio. Foi elaborado e 

validado por Magedanz et al. 

(2010) e aplicado em uma coorte 

histórica com 1.322 casos, 

comprovando a utilidade do 

instrumento na avaliação do risco 

de mediatinite (OLIVEIRA et al., 

2017). Utilizado nas primeiras 72 

horas de pós-operatório imediato, 

classificado em ―risco baixo (0 

pontos), médio (1 ou 2 pontos), 

elevado (3 ou 4 pontos) e muito 

elevado (5 ou mais pontos), a 

partir do somatório das seguintes 

características e pontos, 

respectivamente: reintervenção 

cirúrgica – 3, DPOC – 2, 

MagedanzSCORE: coletada e 

calculada pelo pesquisador nas 72 

horas após a cirurgia, para 

avaliação do risco.  

Variável categorizada em:  

 

Óbito antes das 72 horas de pós-

operatório (1) Sim (0) Não 

Risco baixo: (1) Sim ou (0)Não 

Risco médio: (1) Sim ou (0)Não 

Risco elevado: (1) Sim ou (0)Não 

Muito elevado: (1) Sim ou (0)Não 
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Obesidade – 2, Angina classe 

IV/Instável – 1 e politransfusão 

(pós-operatório) - 1‖ 

(MAGEDANZ et al., 2010, 

p.157). 

Procedimento 

cirúrgico 

prolongado 

―Aumento do tempo de realização 

do procedimento cirúrgico, ou 

seja, maior que a média descrita 

na literatura‖ (PEREIRA S. et al., 

2014, p.664). A literatura 

considerada das Diretrizes de 

Cirurgia de Revascularização 

Miocárdica, Valvopatias e 

Doenças da Aorta, em ALMEIDA 

et al. (2011a) e BRICK et al. 

(2004) define um tempo superior 

a 6 horas, como prolongado. 

Variável dicotômica, categorizada 

em sim ou não 

 

Reação emocional 

pós-operatória 

Relato de sentimentos após a 

realização de algum procedimento 

operatório prévio a cirurgia 

cardíaca (SMELTZER; BARE, 

2011) 

Variável dicotômica, 

autodeclarada, categorizada em:  

(0) Não para sentimentos negativos 

(1) Sim para sentimento positivo 

ou neutralidade ou  

 (2) Não é possível obter 

Transtorno 

(distúrbio) 

psicológico no 

período pós-

operatório 

Presença de algum distúrbio 

psicológico desenvolvido no 

período pós-cirúrgico que tenha 

sido diagnosticado e tratado 

(SMELTZER; BARE, 2011).  

Variável dicotômica, 

autodeclarada, categorizada em 

sim ou não 

ASA: American Society of Anesthesiologists (ASA); RNI: Razão Normalizada Internacional. 

 

No Quadro 7 detalha-se as variáveis adicionais coletadas no pós-operatório, 

quanto às suas definições conceituais e operacionais. 

 

Quadro 7 − Variáveis adicionais no pós-operatório, definição conceitual e operacional. 

Variáveis adicionais 

no pós-operatório 

Definição conceitual Definição operacional 

Como avalia 

Ventilação mecânica 

invasiva  

Suporte de oxigênio oferecido ao paciente 

por meio de um aparelho mecânico e um 

tubo de silicone inserido na cavidade 

orotraqueal do paciente , que permite que as 

trocas gasosas normalmente feitas pela 

respiração espontânea , sejam realizadas 

mecanicamente. A extubaçaõ precoce é 

aquela realizada idealmente de 6 a 8 horas, 

após admissão nas unidades de terapia 

intensiva. ―Pacientes que saõ extubados , 

após este tempo , podem ser considerados 

em atraso na extubaçaõ ou mesmo em 

ventilação prolongada por alguns autores‖ 

(ARAÚJO et al., 2015, p.22)  

Variável dicotômica, 

tempo, avaliada pelo 

pesquisador, desde a 

chegada paciente na 

unidade de tratamento 

intensivo até a 

extubação, categorizada 

em (0) Não (1) Sim, 

para ventilação 

mecânica ≥8 horas 

Reintubação 

orotraqueal 

Trata-se da necessidade de retorno a 

ventilação mecânica invasiva, após 

Variável dicotômica, 

avaliada pelo 
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extubação orotraqueal, por desconforto 

respiratório ou por outra complicação pós-

cirurgia cardíaca (YUKIE, et al., 2017). 

―Está relacionada a consequências 

indesejáveis, por se associar com elevadas 

taxas de morbidade e mortalidade, maior 

tempo de permanência na unidade de 

terapia intensiva (UTI), e aumento dos 

custos e uso de recursos‖ (SHOJI, et al., 

2017, p.180). 

pesquisador, 

categorizada em  

(0) Não (1) Sim 

Reintervenção 

cirúrgica  

Retorno ao centro cirúrgico para reabertura 

de cavidade em qualquer período do pós-

operatório, por complicações hemorrágicas, 

infecciosas, relacionadas à técnica cirúrgica 

ou outras 

Variável dicotômica, 

identificada pelo 

pesquisador, 

categorizada em  

(0) Não (1) Sim 

Transfusão de 

hemocomponentes no 

pós-operatório  

Recebimento no pós-operatório de 

componentes obtidos a partir do sangue 

total, por meio de processos físicos 

(centrifugação e congelamento). São eles: 

os concentrados de hemácias, plasma fresco 

congelado, concentrado de plaquetas e 

crioprecipitados  (MATTIA; ANDRADE, 

2016) 

Variável avaliada pelo 

pesquisador, 

categorizada em  

(0 Não (1) Sim 

Concentrado de 

hemácias  

(0) Não (1) Sim 

Plaquetas  

(0) Não (1) Sim Plasma 

ou crioceptado  

(0) Não (1) Sim Ambos  

Arritmias cardíacas De acordo com as Diretrizes para Avaliação 

e Tratamento de Pacientes com Arritmias 

Cardíacas (LORGA et al., 2002), o 

Consenso Brasileiro de Fibrilação Atrial 

(MAGALHÃES et al., 2016) e o europeu 

de 2010 (CAMM et al., 2010), as arritmias 

são definidas como alterações elétricas que 

provocam modificações no ritmo das 

batidas do coração. As arritmias benignas 

consideradas para o estudo foram as 

fibrilações e flutters atriais (arritmias 

supraventriculares) iniciados após a 

cirurgia, e as malignas foram a fibrilação 

ventricular e assistolia, que levam à parada 

cardiorrespiratória. 

Variável detectada pelo 

pesquisador e 

confirmada com o 

diagnóstico médico no 

prontuário, 

categorizada em 

(0) Não (1) Sim 

Benigna (fibrilação 

atrial ou flutter atrial)  

(0) Não (1) Sim 

Maligna (fibrilação 

ventricular ou 

assistolia)  

(0) Não (1) Sim Ambas  

Acidente vascular 

cerebral 

Nas cirurgias cardíacas , o material da 

degeneração valvular , a presença de 

aneurisma intrasseptal , a diminuiçaõ da 

fração de ejeç ão e a interrupção do 

anticoagulante oral no pré -operatório, 

juntamente do clampeamento da raiz da 

aorta e da incisaõ para a colocaçaõ da 

circulação extracorpórea , são pontos 

importantes de cuidado , uma vez que 

podem ser fontes embólicas cere brais 

(NINA et al., 2012). Destaca-se o uso do 

prontuário do paciente para identificação do 

Variável dicotômica, 

avaliada pelo 

pesquisador, 

categorizada em  

(0) Não (1) Sim 
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diagnóstico pelo médico. 

Bradiarritmias 

(bloqueio 

atrioventricular) 

As bradiarritmias (bloqueios 

atrioventriculares, com alta especificidade 

de 0,9927) são eventos comuns após 

cirurgia cardíaca e podem ser causadas por: 

―hipotermia, lavagem incompleta da 

solução cardioplégica (solução que 

promove a parada dos batimentos cardíacos 

durante a cirurgia), fármaco antiarrítmicos 

no perioperatório e traumatismo do sistema 

de condução‖ (SOUZA; SCANAVACCA, 

2016, p.353). Distúrbios do sistema de 

condução cardíaco, os bloqueios 

atrioventriculares são complicações 

potenciais e frequentes no pós-operatório de 

cirurgia cardíaca, especialmente em 

cirurgias cardíacas valvares, situando-se, 

segundo a literatura, entre 10 a 15% das 

cirurgias valvares realizadas (FERRARI et 

al., 2011). Destaca-se o uso do prontuário 

do paciente para identificação do 

diagnóstico pelo médico 

Variável dicotômica, 

avaliada pelo 

pesquisador, 

categorizada em: 

(0) Não (1) Sim 

 

Derrame pleural  É caracterizado pelo acúmulo de líquido na 

cavidade pleural, demonstrado em exame 

radiológico de tórax nas incidências 

posteroanterior e perfil (ORTIZ et al., 

2010). Destaca-se o uso do prontuário do 

paciente para identificação do diagnóstico 

pelo médico 

Variável dicotômica, 

avaliada pelo 

pesquisador, 

categorizada em  

(0)Não (1)Sim 

 

Derrame pericárdico Complicação que acomete qualquer 

paciente submetido à cirurgia cardíaca, é 

um problema comum na prática clínica 

(50% a 85% dos pacientes desenvolvem 

derrame após cirurgia) (MONTERA, et al., 

2013). Destaca-se o uso do prontuário do 

paciente para identificação do diagnóstico 

pelo médico 

Variável dicotômica, 

avaliada pelo 

pesquisador, 

categorizada em  

(0)Não (1)Sim 

 

 

No Quadro 8, apresenta-se as Características Definidoras do Diagnóstico de 

Enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, quanto às suas definições conceituais e 

operacionais. 

Quadro 8 − Características Definidoras do Diagnóstico de Enfermagem (DE) Recuperação 

cirúrgica retardada, definição conceitual e operacional  

Características definidoras 

do DE Recuperação 

cirúrgica retardada 

Definição conceitual Definição 

operacional 

Desconforto Está relacionado à falta de 

comodidade para realizar 

Atividades de Vida Diária ou 

incômodo quando as realiza. No 

caso de cirurgias cardíacas, está 

Variável dicotômica, 

autodeclarada, 

categorizada em 

(0)Não (1)Sim 
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relacionado à dor nas costas e nas 

inserções de drenos, principalmente 

torácicos, à restrição ao leito, ao 

medo e à ansiedade (HADDAD; 

ALCANTRA; PRAES, 2005). 

Evidência na interrupção da 

cicatrização cirúrgica  

Foi considerada quando existissem 

casos de deiscência parcial ou total 

da ferida cirúrgica do mediastino ou 

do local de retirada da safena.  

Destaca-se o uso do exame físico 

para detecção de sinais 

relacionados. 

Variável dicotômica, 

avaliada pelo 

pesquisador, 

categorizada em 

(0)Não (1)Sim.  

Infecção de sítio cirúrgico 

perioperatório 

As infecções do sítio cirúrgico são 

as complicações mais comuns 

decorrentes do ato cirúrgico , que 

ocorrem no pós-operatório em cerca 

de 3 a 20% dos procedimentos 

realizados, tendo impacto 

significativo na morbidade e 

mortalidade do paciente . São 

consideradas eventos adversos 

frequentes, decorrente da assistência 

à saúde dos pacientes , que podem 

resultar em dano físico , social e /ou 

psicológico do indivíduo , sendo 

uma ameaça à segurança do 

paciente. 

Deve ocorrer em 30 dias após o 

procedimento e envolver apenas 

pele e tecido subcutâneo e 

apresentar pelo menos um dos 

seguintes sinais ou sintomas:  

1. Drenagem de secreçaõ purulenta 

da incisaõ  

2. Microrganismo isolado de 

maneira asséptica de secreçaõ o u 

tecido  

3. Pelo menos um dos sinais e 

sintomas e a abertura deliberada 

dos pontos pelo cirurgiaõ exceto 

se cultura negativa: dor, edema, 

eritema ou calor local 

4. Diagnóstico de infecção pelo 

médico que acompanha o 

paciente (ANVISA, 2017).  

Destaca-se o uso do prontuário do 

paciente para identificação do 

diagnóstico pelo médico. 

Infecção de sítio 

cirúrgico em safena ou 

mediastino: Variável 

avaliada pelo 

pesquisador, 

categorizada, em: 

(0) Ausente 

(1) Presente 

(2) Não é possível 

obter 

 

Mobilidade prejudicada Está relacionado à restrição no 

movimento. 

Variável avaliada pelo 

pesquisador, 

categorizada em:  

(1) Sim (0) Não  

(2) Não é possível 
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No Quadro 9, apresenta-se a variável readmissão do estudo coletado após a 

alta hospitalar, quando essa acontecia e suas definições conceitual e operacional.  

Quadro 9 − Variável readmissão hospitalar, definição conceitual e operacional. 
 

obter 

Perda do apetite Está relacionada a pouca ou 

nenhuma vontade de comer. 

Destaca-se a utilização da escala de 

Miniavaliação Nutricional – versão 

reduzida) (Anexo 8). 

Variável categorizada 

em:  

(1) Sim (0) Não  

(2) Não é possível 

obter 

Precisa de ajuda para o 

autocuidado 

Está relacionado à necessidade de 

ajuda para tomar Atividades de 

Vida Diária básicas, como 

alimentar-se, mover-se em 

lateralidade, escovar os dentes 

cautelosamente e comunicar-se. 

Destaca-se a utilização do índice de 

Barthel (Anexo 5). 

Variável autodeclarada 

ou avaliada pelo 

pesquisador, 

categorizada em  

(1) Sim (0) Não  

(2) Não é possível 

obter 

Variável Definição conceitual Definição operacional 

Como avalia 

Readmissão hospitalar Pacientes pós-cirurgia 

cardíaca que são readmitidos 

na unidade hospitalar, por 

apresentarem complicações, 

relacionados ao processo 

cirúrgico 

Variável, categorizada em 

(Apêndice 5):  

(1) Sim (0) Não Reinternação 

no D7, 

 Se sim:    Data:     Motivo:  

 (1) Sim (0) Não Alta 

hospitalar Data:___ 

 (1) Sim (0) Não Óbito 

Data:___ 

(1) Sim (0) Não Reinternação 

no D15 

 Se sim: Data:    Motivo:     

(1) Sim (0) Não Alta 

hospitalar Data:___ 

(1) Sim (0) Não Óbito 

Data:___  

(1) Sim (0) Não Reinternação 

no D30, 

 Se sim: Data:    Motivo:  

(1) Sim (0) Não Alta 

hospitalar Data:___ 

 (1) Sim (0) Não Óbito 

Data:___ 
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 ANEXOS 

 

ANEXO 1 – CARTA DE ACEITE PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA MEXICANA 

DE ENFERMERÍA CARDIOLÓGICA 
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ANEXO 2 – NÍVEL DE EVIDÊNCIA E GRAU DE RECOMENDAÇÃO 

 

Tabela 22: Nível de Evidência − Oxford Centre for Evidence-based (2011). Medicine. 

Brasil, 2016. 

Classificação Tipo de estudo 

1a Revisão sistemática (RS) de ensaios clínicos controlados e 

randomizados (ECR) homogêneos e de boa qualidade metodológica 

1b ECR com pequeno intervalo de confiança 

2a RS com homogeneidade de estudos de coorte 

2b Estudos de coorte; ECR com baixa qualidade metodológica 

2c Estudo observacionais de estudos terapêuticos (outcome research); 

Estudos ecológicos 

3a RS com homogeneidade de estudos de caso controle 

3b Estudos de caso controle 

4 Série de casos; estudos de coorte ou caso controle de baixa qualidade 

metodológica 

5 Opinião de especialista sem avaliação crítica 

Fonte: Adaptação da CEBM − tradução livre dos autores. Legenda: RS (revisão 

sistemática), ECR (ensaio clínico randomizado) 

 

 

Tabela 23: Grau de Recomendação − Oxford Centre for Evidence-based Medicine 

(2011). Brasil, 2016. 

Classificação Tipo de estudo 

A Estudos nível 1 com resultados consistentes. Exemplo: RS de ECR; 

ECR 

B Estudos nível 2 ou 3 com resultados consistentes. Exemplo: RS de 

coorte; coorte; outcome research; estudos ecológicos; RS de caso-

controle e estudos de caso-controle 

C Série ou relatos de caso 

D Opinião de especialista ou estudos classificados em qualquer outro 

nível que apresente resultados inconsistentes ou inconclusivos 

Fonte: Adaptação da CEBM - tradução livre dos autor 
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ANEXO 3 − CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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ANEXO 4 − ESCALA VISUAL ANALÓGICA (EVA) 
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ANEXO 5 − ÍNDICE DE BARTHEL 

ATIVIDADE  PONTUAÇÃO  

ALIMENTAÇÃO  

0 = incapacitado 

5 = precisa de ajuda para cortar, passar manteiga etc. ou dieta 

modificada  

10 = independente  

 

BANHO  

0 = dependente 

5 = independente (ou no chuveiro)  
 

ATIVIDADES ROTINEIRAS  

0 = precisa de ajuda com a higiene pessoal 

5 = independente rosto/cabelo/dentes/barbear  
 

VESTIR-SE  

0 = dependente 

5 = precisa de ajuda mas consegue fazer uma parte sozinho  

10 = independente (incluindo botões, zipers, laços etc.)  

 

INTESTINO  

0 = incontinente (necessidade de enemas)  

5 = acidente ocasional 

10 = continente  

 

SISTEMA URINÁRIO  

0 = incontinente, ou cateterizado e incapaz de manejo  

5 = acidente ocasional 

10 = continente  

 

USO DO TOILET  

0 = dependente 

5 = precisa de alguma ajuda parcial 

10 = independente ( pentear-se, limpar-se)  

 

TRANSFERÊNCIA (DA CAMA PARA A CADEIRA E VICE 

VERSA) 

0 = incapacitado, sem equilíbrio para ficar sentado 

5 = muita ajuda (uma ou duas pessoas, física), pode sentar  

10 = pouca ajuda (verbal ou física)  

15 = independente  

 

MOBILIDADE (EM SUPERFICIES PLANAS)  

0 = imóvel ou < 50 metros 

5 = cadeira de rodas independente, incluindo esquinas, > 50 metros 

10 = caminha com a ajuda de uma pessoa (verbal ou física ) > 50 

metros 

15 = independente (mas pode precisar de alguma ajuda; como 

exemplo, bengala) > 50 metros  

 

ESCADAS  
0 = incapacitado 

5 = precisa de ajuda (verbal, física, ou ser carregado)  

10 = independente  

 

PONTUAÇÃO TOTAL (0–100):
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ANEXO 6 − ESCALA DE APFEL SIMPLIFICADA 
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ANEXO 7 − TABELA ÍNDICE DE MASSA CORPORAL 

 

 

 

Fonte: Organização Mundial de Saúde, 2000. 
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ANEXO 8 − MINIAVALIAÇÃO NUTRICIONAL (MAN) 
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ANEXO 9 – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO SEGUNDO EUROSCORE II 

 

 

 

Fonte: Sá et al. (2010). 
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ANEXO 10 – CLASSIFICAÇÃO DA AMERICAN SOCIETY OF 

ANESTHESIOLOGIST (ASA) 

 

 

Fonte: American Society of Anesthesiologist, 2015. 
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ANEXO 11 − VALORES DIAGNÓSTICOS DOS EXAMES LABORATORIAIS 

PARA DIABETES 

 

 

 

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes, 2000. 
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ANEXO 12 − CLASSIFICAÇÃO DAS CIRURGIAS POR POTENCIAL DE 

CONTAMINAÇÃO 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS CIRURGIAS POR POTENCIAL DE 

CONTAMINAÇÃO 

(BRASIL, 1992) 

 

As infecções pós-operatórias devem ser analisadas conforme o potencial de 

contaminação da ferida cirúrgica, entendido como o número de microrganismos 

presentes no tecido a ser operada. A classificação das cirurgias deverá ser feita no final 

do ato cirúrgico. 

 

1. Operações Limpas 

São aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, 

na ausência de processo infeccioso e inflamatório local ou falhas técnicas grosseiras, 

cirurgias eletivas e traumáticas com cicatrização de primeira intenção e sem 

drenagem. Cirurgias em que não ocorrem penetrações nos tratos digestivo, respiratório 

ou urinário. 

 

2. Operações Potencialmente Contaminadas 

São aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco 

numerosa ou em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de processo 

infeccioso e inflamatório e com falhas técnicas discretas no transoperatório. Cirurgias 

limpas com drenagem, se enquadram nesta categoria. Ocorre penetração nos tratos 

digestivo, respiratório ou urinário sem contaminação significativa. 

 

3. Operações Contaminadas 

São aquelas realizadas em tecidos traumatizados recentemente e abertos, 

colonizados por flora bacteriana abundante, cuja descontaminação seja difícil ou 

impossível, bem como todas aquelas em que tenham ocorrida falhas técnicas 

grosseiras, na ausência de supuração local. Presença de inflamação aguda na incisão e 

cicatrização de segunda intenção, grande contaminação a partir do tubo digestivo. 

Obstrução biliar ou urinária. 

 

4. Operações Infectadas 

São todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão, 

em presença de processo infeccioso (supuração local), tecido necrótico, corpos 

estranhos e feridas de origem suja. 

 

 


