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RESUMO

MARTINS, Denyse Luckwü. Perfil diagnóstico de enfermagem de pacientes

acometidos por infarto do miocárdio, à luz do modelo de Florence Nightingale.

2004. 11 5f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Centro de Ciências da Saúde,

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB.

O infarto do miocárdio é, atualmente, um grande problema de saúde mundial, em
virtude do crescente número anual de casos. Compreendendo a importância da
temática, desenvolveu-se um estudo descritivo, cujo objetivo foi o de estabelecer, à
luz do Modelo Conceitual de Florence Nightingale e tendo por base a taxonomia II

• da Nanda, um perfil diagnóstico de enfermagem de pacientes acometidos por infarto
do miocárdio internados em unidade de terapia intensiva. A pesquisa foi realizada
em dois hospitais localizados no município de João Pessoa - PB, considerados
unidades de referência para atendimento a emergências médicas e cirúrgicas
cardiológicas. A população do estudo foi constituída por pacientes acometidos por
infarto do miocárdio, independente de sexo, na faixa etária dos 40 anos ou mais,
internados na unidade de terapia intensiva, dessas instituições. Para a organização
da amostra determinou-se um recorte temporal, durante o qual foram coletados os
dados de vinte pacientes, dentre os quais 10 (50%) eram do sexo masculino e 10
(50%) do sexo feminino. As faixas etárias predominantes foi a de 43 a 53 anos com
8 (40%) pacientes, sendo a idade média de 57 anos. Verificou-se que, os pacientes
encontravam-se, em média, no quarto dia de internamento; 17 (85%) pacientes
apresentavam estado geral regular. Foram firmados para esses pacientes 19
diferentes diagnósticos de enfermagem, com um total de 148 afirmativas
diagnósticas e média aproximada de 7 diagnósticos por paciente. Por componente
do modelo de Florence Nightingale, 44 (28,4%) pertencem ao conceito Hidratação e
Nutrição; 29 (18,7%) pertencem ao componente Variação; 29 (18,7%) ao
componente Conversando sobre esperanças e conselhos; 17 (11%) aos conceitos
Ruído e iluminação; 15 (9,6%) ao componente Circulação sangüínea; 12 (7,7%) ao
conceito Limpeza e 2 (1,3%) pertencem ao conceito Ventilação. Entre os 19
diferentes diagnósticos de enfermagem, 8 (40%) obtiveram uma freqüência alta ou
média (2! 50%): Risco para infecção (90%), Padrão de sono perturbado (85%),
Atividades de recreação deficientes (80%), Débito cardíaco diminuído (75%),
Constipação (70%), Déficit no autocuidado para banho/higiene (60%), Risco para
intolerância à atividade (55%) e Ansiedade (50%). Acredita-se que a pesquisa
alcançou os objetivos estabelecidos e que pode contribuir com a melhoria da
qualidade da assistência de enfermagem prestada à clientela estudada-

Palavras-chave- Infarto do miocárdio; diagnóstico de enfermagem; processos de

enfermagem
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ABSTRACT

MARTINS, DENYSE LUCKWÜ. Nursing Diagnosis Profile of patients attacked by

the myocardium intarct, to the hght of Florence Nightingale model. 2004. 115f.

Dissertation (Maste?s degree in Nursing) - Center of Health Sciences, Federal

University of Paraíba, João Pessoa - PB.

The infarcts are, in these days, a great problem of world health, in virtue of the
crescent number of cases annually. Understanding the importance of the thematic
developed a descnptive study, whose objective was to estabiishing, to the light of
Florence Nightingaie Conceptual Model and tending for base the taxonomy li of
Nanda, a profile nursing diagnosís of patients attacked by the myocardium infarct
intemed in unit of intensive therapy (UTJ). The research was accompished at two
located hospitais in the municipal distnct of João Pessoa - PB, considered units of
reference for attendance to medical emergencies and cardiac surgical. The
population of the study was constituted by patients attacked by the myocardium
infarct, independent of sex, in the 40 year-old age group or pius, intemed in the unit
of intensive therapy, of those institutions. For the organization of the sample, was
determined a temporary cutting, dunng which the data of twenty patient were
collected, among the ones which 10 (50%) were of the masculine sex and 10 (50%)
of the feminíne sex. The predominant age groups were the ones from 43 to 53years
with 8 (40%) patient, being the 57 year-old the medium age. It was verified that, the
patients met, on average, in the fourtti day of the intem; 17 (85%) patients presented
regular general state. Were firmed for those patient 19 different nursing diagnoses,
with a total of 148 djagnosis affimiatives and an approximate average of 7 diagnoses
for patient. For component of the Florence Nightingale model, 44 (28,4%) belong to
the concept Hydration and Nutrition; 29 (18,7%) belong to the componeni Variation;
29 (18,7%) to the component Taiking about hopes and advices; 17 (11%) to the
concepts Noise and Iliumination; 15 (9,6%) to lhe component Biood Circulation; 12
(7,7%) to the concept Cleaning and 2 (1,3%) belong to the concept Ventilation.
Among the 19 different nursing diagnoses, 8 (40%) obtained a frequency = 50% and
started to constitute the profile of nursing diagnosis of patients attacked by the
myocardium infarct intemed in UTI, they are: Risk for infection (90%), Disturbed
paftem of sleep (85%), Deficient recreation activities (80%), Reduced heart debit
(75%), Constipation (70%), Deficit in lhe setf-care for bath/hygiene (60%), Risk for
intolerance to the activity (55%) and Anxiety (50%). We believe that the research
reached the estabiished objectives and, can contnbute with the ímprovement of the
quality of the nursing attendance rendered to the studied dientele.

Key words: Myocardium lnfarct; Nursing Diagnosis; Nursing Process
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RESUMEN

MARTINS, DENYSE LUCKWÜ. Perfil diagnóstico de enfermería de pacientes

acometidos por ei infarto dei miocardio, a Ia luz dei Modelo de Florence

Nightingaie. 2004. 115f. Disertación (Pos-Grado en Enfermería) - Centro de

Ciencias de Salud, Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa - PB.

Los infartos son, actualmente, un gran problema de salud mundial, en Ia virtud dei
número creciente de casos anualmente. Entendiendo ia importancia dei temático,
desarrolió un estudio descnptivo cuyo objetivo fue de establecer, a Ia luz dei Modelo
Conceptual de Fiorence Nightingale y teniendo para Ia base ei taxonomía ii de

e Nanda, un perfil diagnóstico de enfermería de pacientes acometidos por ei infarto
dei miocardio internado en ia unidad de terapia intensiva (UTI). La investigaclón fue
realizada en dos hospitales localizados en ei distrito municipal de João Pessoa - PB,
unidades consideradas de referencia para Ia asistencia a Ias emergencias médicas y
cardíaco quirúrgico. La población dei estudio se constituyó por pacientes acometidos
por ei infarto dei m'ocardio, independiente de sexo, entre Ia faja de edad de los 40
aiios o más, internados en Ia unidad de terapia intensiva, de esas instituciones. Para
Ia organización de ia muestra, fue determinado una corte temporal, durante lo cual
datos de veinte paciente fueron reunidos, entre ]os cuales 10 (50%) eran dei sexo
masculino y 10 (50%) dei sexo femenino. Los grupos de edad predominantes eran
los de 43 a 53 aos con 8 (40%) paciente, siendo Ia edad media de 57 aiíos. Fue
verificado que, los pacientes se encontraron, en media, en ei cuarto dia dei
intemamiento; 17 (85%) de los pacientes presentaron ei estado general regular.
Fueron firmados para esos pacientes 19 diferentes diagnósticos de enfermeria, con
un total de 148 afirmativas diagnósticas y una media aproximada de 7 diagnósticos
para ei paciente- Por componente dei Modelo de Fiorence Nightingale, 44 (28,4%)
pertenecen ai concepto Hidratación y Nutrición; 29 (18,7%) pertenecen ai
componente Vanación; 29 (18,7%) ai componente Hablando sobre Ias esperanzas y
Consejos; 17 (11%) a los conceptos de Ruido e liuminación; 15 (9,6%) ai
componente de Circuiación de Ia Sangre dei componente; 12 (7,7%) ai concepto
Limpieza y 2 (1,3%) pertenecen ai concepto Ventilaclón. Entre los 19 diferentes
diagnósticos de enfermería, 8 (40%) obtuvieran una frecuencia = 50% y empezaran
a constituir ei perfil diagnóstico de enfemiería de pacientes acometidos por ei infarto
dei miocardio internados en UTI, eilos son: ei Riesgo para Ia infección (90%), Padrón
Perturbado de suefio (85%), Ias actividades de recreación Deficientes (80%), ei
débito dei corazón Reducido (75%), Estreiiimiento (70%), Déficit en ei auto-cuidado
para ei bafio/higiene, (60%), Riesgo para Ia intolerancia a Ia actividad (55%) y
Ansiedad (50%). Creemos que ia investigaclón aicanzó los objetivos establecidos y,
puede contribuir con Ia mejora de Ia calidad de Ia asistencia en enfermerla prestada
a Ia clientela estudiada.

Palabras-clave: Infarto dei Miocardio; Diagnóstico de Enfermería; Proceso de

Enfermería.
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1. INTRODUÇÃO

O infarto do miocárdio (IM) é a necrose do tecido cardíaco, devido ao

deficiente suprimento sangüíneo, provocado pela obstrução de um vaso coronariano

por um trombo ou estenose, causando destruição do tecido miocárdico e

comprometendo fisiologicamente todo o organismo, em conseqüência de um

desequilíbrio entre a demanda e o consumo de oxigênio.

Barbien (2002, p. 238) define o infarto do miocárdio como sendo a

"necrose de porção do miocárdio devido a uma perfusão deficiente da artéria

coronária e repentina interrupção de fluxo sanguíneo ao tecido cardíaco'

Smeltzer e Bare (1999, p. 560) conceituam infarto do miocárdio como

sendo "o processo pelo qual o tecido miocárdico é destruído em regiões do coração

desprovidas de um suprimento sangüíneo suficiente, em virtude da redução no fluxo

sangüíneo coronariano."

Por sua vez, Carpenito (1999, p. 85) afirma que

o infarto do miocárdio é a morte do tecido miocárdico resultante da
deficiência do fluxo de sangue coronário aos tecidos. As causas do
fluxo sanguíneo inadequado resultam comumente do estreitamento
ou da oclusão da artéria coronária pela aterosderose, ou a
diminuição do fluxo de sangue coronário, pelo choque ou a
hemorragia.

De acordo com Andrade (1998), o infarto é considerado a doença

isquêmica mais grave dentre as patologias cardíacas, porque não só causa

alterações irreversíveis ao miocárdio, como também gera arritmias ventriculares que

podem progredir para a morte súbita do indivíduo.

Segundo Rodriguez (1998, p. 66), "a cardiopatia isquêmica é uma das

alterações cardíacas mais urgentes que existem, uma vez que pode causar a morte."

Apresenta-se como uma obstrução das artérias coronárias, levando à falta de

•	 irrigação sanguínea em uma área do miocárdio e tendo como conseqüências a
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anoxia e a necrose de células cardíacas, provocando concomitantemente um

comprometimento na função de contração do coração.

Barbieri (2002) afirma que, apesar do infarto geralmente ser conseqüência

de uma aterosclerose, também pode ocorrer em qualquer situação que cause

insuficiente oxigenação do miocárdio, como por exemplo, choque, trombose ou

espasmo arterial. No tocante à questão, Maltese [199-] destaca que a obstrução nas

artérias coronárias pode ocorrer devido à trombose, embolia, processo inflamatório

ou vasomotor e arteriosclerose. Para este autor, o infarto pode acontecer em

qualquer área do coração, sendo "mais freqüente na ponta e na parte média do

ventrículo esquerdo; é menos freqüente na parede do ventrículo direito; mais

•	 raramente no septo interventricular" (p. 192).

No que diz respeito à terminologia utilizada na literatura, o termo infarto é

descrito como "necrose do tecido determinada pela oclusão dos vasos arteriais

destinados a nutri-lo" (MALTESE, sem data, p. 191). O mesmo autor acrescenta que

o "infarto do miocárdio ou cardíaco" é a "morte de um grupo de fibras do miocárdio

provocada por isquemia aguda e prolongada'

A expressão médica para ataque cardíaco é infarto do miocárdio (IM),

enfarte do miocárdio, doença isquêmica do coração, obstrução das coronárias, crise

cardíaca; porém, o termo mais utilizado é infarto (EYE, 2003). Smeltzer e Bare

(1999, p. 560) afirmam que "obstrução coronanana", "ataque cardíaco' e "infarto do

miocárdio" são termos utilizados como sinônimos, porém a expressão preferível é

"infarto do miocárdio".

Estudos epidemiológicos demonstram que existem fatores de risco que

podem preceder ou acompanhar o início da doença cardíaca. Cinco fatores de risco

(tabagismo, pressão arterial elevada, colesterol sangüíneo elevado, hiperglicemia e

certos padrões comportamentais) têm merecido uma grande atenção por parte dos

programas de promoção em saúde, sendo considerados como principais o

tabagismo e a hipertensão (SMELTZER; BARE, 1999).

Rodriguez (1998) destaca que as patologias cardíacas, tanto a isquêmica

como a por insuficiência, estão cada vez mais freqüentes nos serviços hospitalares.

0 mesmo autor explica que tal fato ocorre devido à ingestão inadequada de uma
o
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dieta rica em gorduras animais e sai, a um aumento no estiJo de vida sedentária e a

um ritmo de vida sob constante tensão.

Atualmente, o infarto do miocárdio representa um grave problema de

saúde pública mundial. Haja vista o crescente número de casos novos nos últimos

anos, é considerado a causa mais freqüente de morte nos Estados Unidos,

estimando-se que, nesse país, cerca de 1 milhão e meio de pessoas sofrem um

infarto por ano (EYE, 2003).

No Brasil, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001) constatou que, entre as

causas de morte, as doenças do aparelho circulatório representam a principal causa

no país (32%) e em todas as regiões, seguidas pelas causas externas (15%) e

neoplasias (15%). Ressalta que a maior incidência de óbitos por doenças do

aparelho circulatório, ocorre em indivíduos com 40 anos de idade ou mais. Destaca,

ainda, o aumento na taxa de mortalidade das doenças do aparelho circulatório,

apresentando 32% no ano 1999, contra 25% na década de 1980. No Brasil, foram

constatados 76.633 óbitos no ano 1999 devido à doença isquêmica do coração,

sendo o Sudeste, com 43.394 óbitos; o Sul, com 16.592 e o Nordeste, com 11.166

óbitos, as regiões de maior incidência. Na Paraíba, no ano 1999, foram registrados

556 óbitos por doença isquêmica do coração, sendo 148 casos apenas no município

de João Pessoa.

De acordo com dados obtidos no livro de registro de pacientes de um

hospital especializado em cardiologia, localizado no município de João Pessoa - PB,

a	entre os meses de janeiro/2003 a setembro/2003, cerca de 70 pacientes acometidos

por infarto foram admitidos na UTI dessa instituição.

No que diz respeito à distribuição segundo o sexo, Smeltzer e Bare (1999)

afirmam que, nos Estados Unidos, o perfil dos pacientes acometidos por IM se

caracteriza por indivíduos com 40 anos de idade ou mais, geralmente homens, que

apresentam aterosclerose dos vasos coronarianos, quase sempre acompanhada de

hipertensão arterial. Embora, segundo as mesmas autoras, o infarto do miocárdio

também pode acometer mulheres e homens jovens na faixa etária dos 30 anos ou

até, 20 anos de idade. Afirmam ainda que as mulheres que fumam e usam

anticoncepcionais correm sérios riscos de sofrer um IM; além disso, a incidência de

•	 infarto entre mulheres pós-menopausa cresceu acentuadamente nos últimos anos.
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Ia Vale ressaltar que, atualmente, percebe-se um aumento no número de

casos de IM nas mulheres, em virtude, principalmente, de sua crescente inserção

em um mercado de trabalho competitivo, com conseqüente dupla jornada de

trabalho, visto que continua sendo, predominantemente, a principal responsável pela

lida doméstica. Nos últimos anos, tem aumentado a incidência de infartos em

mulheres; por outro lado, a sobrevida, para ambos os sexos, tem aumentado, devido

a meios mais eficazes de tratamento (EYE, 2003).

De acordo com dados estatísticos do Ministério da Saúde (BRASIL,

2001), constata-se uma redução na proporção do número de casos de infarto entre

homens e mulheres. Entretanto, na faixa etária a partir dos 80 anos de idade a

•

	

	 proporção de casos é maior entre as mulheres: em 1999 foram notificados no Brasil

39.182 óbitos de mulheres por IM, contra 26.504 óbitos de homens.

A perspectiva em relação à qualidade e à expectativa de vida após um

infarto depende da extensão, da severidade e da existência de outras patologias

associadas. O prognóstico do infarto é mais difícil em pessoas idosas, hipertensas,

diabéticas ou portadoras de insuficiência cardíaca ou renal. O prognóstico quanto à

qualidade e duração de vida depende não somente da gravidade do infarto, como

também de medidas preventivas adotadas pelo indivíduo (EYE, 2003).

Estima-se que 66% dos pacientes não mudam o estilo de vida, nem

seguem as prescrições e conselhos médicos para prevenir um novo infarto; porém,

até 30% de novos IM e cirurgias cardíacas poderiam ser evitados, adotando-se um

estilo de vida mais saudável e seguindo-se o tratamento prescrito (EYE, 2003).

Face à complexidade clínica apresentada pelos pacientes acometidos por

ínfarto do miocárdio e internados em unidades de terapia intensiva, percebe-se a

necessidade e a importância de um instrumento metodológico para guiar a prática

profissional da Enfermagem.

Neste trabalho, o Processo de Enfermagem foi o instrumento

metodológico adotado, por se acreditar que possibilita a identificação e a avaliação

das condições dos pacientes acometidos por infarto do miocárdio, de modo a

implementar intervenções de enfermagem de forma rápida, objetiva e segura-

0 Processo de Enfermagem é entendido como sendo a maneira de
o	 organizar e sistematizar a prática profissional, conseqüentemente melhorando a
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qualidade da assistência e levando a uma maior satisfação, tanto aos clientes,

quanto aos profissionais.

Como destacam Garcia e Nóbrega (2000, p. 02),

o Processo de Cuidar em Enfermagem, ou Processo de
Enfermagem, é entendido como um instrumento metodológico que
nos possibilita identificar, compreender, descrever, explicar e/ou
predizer como nossa clientela responde aos problemas de saúde ou
aos processos vitais, e determinar que aspectos dessas respostas
exigem uma intervenção profissional de Enfermagem.

O Processo de Enfermagem é definido por Smeltzer e Bare (1999, p.23)

como sendo "um sistema deliberado para identificação e resolução dos problemas

de saúde no sentido de atender aos problemas de saúde da pessoa e às

necessidades da Enfermagem." As mesmas autoras descrevem o Processo de

Enfermagem com sendo "uma abordagem de solução de problemas para satisfazer

as necessidades de Enfermagem e de cuidado de saúde de uma pessoa" (p. 27).

De acordo com George (1993, p. 24), o Processo de Enfermagem

constitui o "esquema subjacente que proporciona ordenamento e diredonamento ao

trabalho do enfermeiro. [ ... ] É a metodologia da profissão de Enfermagem e, como

tal, auxilia os profissionais a tomarem decisões, e a preverem e avaliarem

conseqüências." Para a autora, o Processo de Enfermagem pode ser definido como

"uma atividade intelectual deliberada, por meio da qual a prática da Enfermagem é

abordada de uma maneira ordenada e sistemática."

Embora o Processo de Enfermagem proporcione ao cliente um cuidado

de enfermagem individualizado de acordo com os problemas apresentados por cada

paciente, alguns diagnósticos de enfermagem encontrados entre pessoas

acometidas por IM, internadas em UTI, repetem-se com certa freqüência, formamdo

como que um padrão. Dessa forma, toma-se relevante estabelecer o perfil

diagnóstico de enfermagem nessa clientela, para que sejam planejadas,

implementadas e avaliadas as intervenções de enfermagem apropriadas para a

população em estudo.

Atualmente, o Processo de Enfermagem é descrito como sendo composto

pelas seguintes etapas: levantamento de dados, diagnóstico, planejamento,

implementação e avaliação. Embora essas etapas sejam divididas e seqüenciadas
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formalmente, elas são, sempre, inter-relacionadas e podem ocorrer de modo

intercalado ou concomitantemente.

Seguindo a seqüência usualmente descrita, a primeira fase do Processo

de Enfermagem é o levantamento de dados. Este é definido como a "coleta

sistemática de dados para determinar o estado de saúde do paciente e identificar

quaisquer problemas de saúde reais ou potenciais" (SMELTZER; BARE, 2002, p.27).

Segundo lyer, Taptich e Bernocchí-Losey (1993), as atividades dessa etapa

centralizam-se na coleta de informações sobre o cliente individual, família ou

comunidade, com o propósito de identificar as necessidades, problemas,

preocupações ou reações humanas ao estado de saúde.

Quanto à segunda etapa, Carpenito (2002, p. 30) define o termo

diagnóstico como "o estudo cuidadoso e crítico de algo, para a determinação de sua

natureza." Segundo Maltese (199-, p. 100), "diagnóstico é a determinação de uma

doença com base nos sintomas apresentados." O último autor acrescenta que o

levantamento detalhado dos dados por meio da anamnese, exame físico,

sintomatologia clínica e pelo emprego de todos os recursos da pesquisa científica

fornecem o fundamento para o diagnóstico.

No âmbito da Enfermagem, a expressão "diagnóstico de enfermagem" foi

utilizada primeiro por Vera Fry, em 1953, como uma etapa necessária para

desenvolver o plano de cuidados de Enfermagem. Entretanto, apenas no ano de

1990, quando ocorreu a nona conferência da North American Nursing Diagnosis

Association (NANDA), foi aprovada uma definição para essa expressão, aceita até

os dias atuais (CARPENITO, 2002).

Diagnóstico de Enfermagem é um julgamento clínico sobre as
respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de
saúde/processos vitais reais ou potenciais. Um diagnóstico de
Enfermagem proporciona a base para a seleção de intervenções de
Enfermagem para atingir resultados pelos quais a enfermeira é
responsável. (NAN DA, 2002, p.271).

O diagnóstico de Enfermagem é a análise e interpretação das

necessidades, problemas, preocupações e respostas humanas do cliente,

identificados durante o levantamento de dados (IYER; TAPTICH; BERNOCCHI-

LOSEY, 1993), que podem ser controlados por intervenções independentes de

•	 enfermagem (SMELTZER; BARE, 2002).
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fA Neste estudo foi utilizada a taxonomia II da NANDA (2002) para a

denominação dos diagnósticos de enfermagem, por este ser o sistema de

classificação mais divulgado e utilizado pelas enfermeiras na prática clínica, além de

oferecer à enfermeira subsídios para a elaboração do planejamento da assistência,

o qual norteará as ações da Enfermagem de forma mais segura e concreta-

No que diz respeito ao emprego dos diagnósticos de enfermagem para

pacientes internados em UTI, Pasini et aí. (1996) destacam que eles fornecem um

perfil das necessidades de cuidados dessa clientela, a partir do qual é possível

organizar o conhecimento na área, além de permitir comparações entre populações

específicas de doentes. Além disso, ressaltam que a inclusão da etapa diagnóstica

a

	

	
cobre uma lacuna anterior, existente entre a primeira etapa e a de planejamento de

cuidados.

O planejamento é a "criação de metas e de um plano de cuidados

destinado a ajudar o paciente a resolver os problemas diagnosticados e a alcançar

as metas identificadas" (SMELTZER; BARE, 2002, p.27). Para lyer, Taptich e

Bernocchi-Losey (1993), é nessa etapa que são planejadas as estratégias para

prevenir, minimizar ou corrigir os problemas identificados no diagnóstico de

enfermagem.

A implementação é a realização das ações definidas na fase de

planejamento, ou seja, é a execução do plano de cuidados através das intervenções

de enfermagem (SMELTZER; BARE, 2002). O plano de cuidados serve como um

guia para tais ações, as quais devem ser realizadas por todos os membros da

equipe de Enfermagem. O registro das intervenções é uma atividade também

realizada durante a fase de implementação, além de servir como um instrumento

para a avaliação dos cuidados prestados.

A avaliação é a "determinação das reações do paciente às intervenções

de Enfermagem e da extensão em que os resultados foram alcançados"

(SMELTZER; BARE, 2002, p.27). lyer; Taptich; Bernocchi-Losey (1993) definem a

etapa da avaliação como sendo a fase que determina o quanto as metas foram

alcançadas. Segundo essas autoras, durante a avaliação "a enfermeira avalia o

progresso do cliente, institui, caso necessário, medidas corretivas e revisa o plano

de cuidados de enfermagem" (p.12).

o



* lyer, Taptich e Bernocchi-Losey (1993) justificam a aplicação do Processo

de Enfermagem, ao afirmar que esse instrumento metodológico demonstra o alcance

da atividade de Enfermagem, favorece a participação do cliente e sua família nos

cuidados e, conseqüentemente, facilita a interação entre cliente e enfermeira,

aumenta a satisfação de ambos e intensifica o aperfeiçoamento profissional.

Respaldada nas justificativas das autoras, acredita-se que a

sistematização da assistência, ou seja, a aplicação do Processo de Enfermagem

pode trazer contribuições para a assistência, o ensino e a pesquisa na área de

Enfermagem, pois propicia a identificação dos elementos que conformam a prática

profissional (diagnósticos, intervenções e resultados) para estudantes, equipe de

saúde e usuários do serviço, além de facilitar a evolução da ciência da Enfermagem,
0

levando a maior confiabilidade e autonomia de seus exercentes.

Essa foi a principal motivação para a realização deste estudo: a crença de

que a sistematização da assistência, ou seja, a aplicação do Processo de

Enfermagem pode colaborar para a melhoria da qualidade da assistência prestada

aos pacientes com IM internados em UTI, por se tratar de pacientes em estado

crítico e/ou com a vida em risco.

Justificada a importância do objeto de estudo (a assistência de

enfermagem para pacientes acometidos de IM) e a forma de abordagem (o Processo

de Enfermagem), necessário se faz justificar o porquê de desenvolver a pesquisa em

UTI. Conforme é sabido, nessas unidades concentram-se os pacientes de maior

complexidade clínica, a exemplo daqueles acometidos por IM, que requerem

atenção constante da equipe de saúde e, em especial, da Enfermagem.

Zilberstein, Cleva e Felix (1995), e Nishide, Malta e Aquino (2000)

ressaltam ter sido Florence Nightingale, em meio à guerra da Criméia no hospital

militar em Scutari, quem primeiro sentiu a necessidade de reunir pacientes em

estado grave, selecionando-os conforme o grau de dependência, de modo a facilitar

sua observação constante, maior vigilância e melhor atendimento.

Nishide, Malta e Aquino (2000) relatam ter sido em Kansas City, Estados

Unidos, no ano 1962, onde se estabeleceu a primeira unidade de vigilância a

pacientes vítimas de infarto agudo do miocárdio, precursora das atuais Unidades

Coronarianas. Rigacci, Gallani e Colombo (2000, p. 291) corroboram essa

•	 informação, acrescentando que a criação destas unidades representaram um marco



23

*	 no tratamento do infarto pois, com o maior controle sobre as arritmias fatais, houve

uma redução significativa da mortalidade dos pacientes.

No que diz respeito à história das unidades de terapia intensiva (UTI) no

Brasil, Arruda e Moraes (1996) afirmam que essas unidades foram criadas no final

da década de 1960, sendo os pioneiros os hospitais Ernesto Domeiles e o Instituto

de Cardiologia, em Porto Alegre. Nas décadas seguintes, outras unidades de terapia

intensiva surgiram em todo o país, graças à nova abordagem sobre tratamento

intensivo e aos avanços tecnológicos desenvolvidos para os cuidados técnicos

especiais de pacientes graves.

A UTI, portanto, é um setor hospitalar especializado no atendimento a

pacientes em estado crítico, através da centralização de recursos humanos e

materiais, possibilitando assim, maior rapidez e eficácia nos cuidados prestados.

Talvez por causa dessa super especialização, a UTI se caracteriza como uma

unidade altamente técnica, por dispor de uma variedade de aparelhagem.

A UTI foi o ambiente selecionado como cenário para desenvolvimento da

pesquisa. Trata-se, em geral, de um ambiente impessoal, que influencia o modo

como a pessoa enfrenta a hospitalização e a doença (no caso o IM); com barulhos

constantes, tanto de equipamentos como de pessoas, que perturbam a tranqüilidade

e o repouso dos pacientes, acarretando ou acentuando o estresse e,

conseqüentemente, influenciando o processo restaurador de seu estado de saúde.

Quando consciente, o paciente assiste a situações críticas de outras

pessoas lá internadas e está sujeito a estímulos ambientais constantes. Além disso,

fica isolado e mantém pouco ou nenhum contato com familiares e amigos, o que

pode acarretar sentimentos de medo e de impotência. É cuidado por pessoas que

lhe são estranhas, sem nenhuma autonomia para cuidar de si mesmo e sem

nenhuma privacidade, não lhe sendo permitido realizar nenhuma atividade, incluindo

sua própria higiene corporal.

O ambiente selecionado para desenvolvimento da pesquisa determinou a

escolha do modelo conceitual que o embasaria - o modelo de Florence Nightingale.

Apesar de Florence Nightingale não ter utilizado formalmente, em sua época, os

termos sistematização da assistência ou diagnóstico de enfermagem, atribui-se a ela

os primórdios do Processo de Enfermagem, quando enfatizava a necessidade de

a

LIJ

•	 rigorosa observação sobre o estado de saúde dos indivíduos a fim de identificar
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seus problemas e selecionar a maneira e os recursos para intervir, além de registrar

detalhadamente os achados clínicos e os cuidados realizados.

O modelo conceitual em pauta tem como foco principal o meio ambiente

físico dos domicílios e dos hospitais. Florence entendia por meio ambiente tudo

aquilo que se encontra ao redor do ser humano e lhe diz respeito- Considerava

como fatores ambientais a saúde das casas, a ventilação e o aquecimento, a

iluminação, o ruído, a variação no ambiente, a higiene do ambiente e a limpeza

pessoal, a nutrição e a ingestão de alimentos. Apesar de enfocar

predominantemente o ambiente físico, Florence abordou também os aspectos

psicológico e emocional do paciente. Afirmava que a Enfermagem deveria controlar

todos os fatores ambientais para favorecer a restauração da saúde do paciente.

Segundo Lobo (2000), no modelo de Nightingale, o cliente, a enfermeira e

os principais conceitos ambientais estão em equilíbrio, isto é, a enfermeira pode

manipular o ambiente para compensar a resposta do cliente a ele. A meta é auxiliar

o paciente a ficar equilibrado, pois se esse ambiente estiver desequilibrado, ele

gastará energia desnecessária.

Acredita-se, portanto, que o modelo conceitual selecionado aplica-se à

situação ambiental do paciente acometido por IM e internado em UTI, visto que, para

muitos deles, a permanência nesse setor hospitalar pode acarretar inúmeros

prejuízos físicos e emocionais.

Nesse sentido, pergunta-se:

Tendo em vista as características ambientais da unidade de

terapia intensiva e os conceitos do modelo de Fforence

Níghtíngale, que diagnósticos de Enfermagem podem ser

identificados em pacientes acometidos por infarto do miocárdio,

internados em unidade de terapia intensiva?



2. OBJETIVOS

Geral

Estabelecer, à luz do modelo conceituai de Florence Nightingale, um perfil

diagnóstico de enfermagem de pacientes acometidos por infarto do miocárdio

internados em UTL

Específicos

Verificar que diagnósticos de enfermagem são identificados em uma amostra de

pacientes acometidos por infarto do miocárdio internados em (JTI.

Discriminar, dentre os diagnósticos estabelecidos para pacientes acometidos por

infarto do miocárdio internados em UTI, os que apresentam alta freqüência (2^ 75%),

média freqüência (^: 50% e <75%) e baixa freqüência (< 50%).

* Identificar que fatores de risco ou características definidoras são identificados para

os diagnósticos de enfermagem que apresentaram alta e média freqüência na

amostra de pacientes acometidos por infarto do miocárdio internados em UTI.

e



e
	 3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Fonte: Florence Nightíngie Museum.
htn, London

Florence Nghtingale nasceu em 12 de maio de

1820, na cidade de Florença (Itália), durante uma viagem

de seus pais pela Europa. Era descendente de uma rica e

educada família. Tinha conhecimentos sobre ciências,

matemática, filosofia, literatura, história, política e

economia (LOBO, 2000). Florence recebeu de seu pai

formação em filosofia, literatura, história, artes, além de

interessar-se por matemática, política e economia,

diferente das moças de sua época, conhecimentos que

influenciaram seu pensamento.

Vivia em uma época na qual as mulheres eram destinadas ao casamento

e a cuidar dos filhos e da casa. Florence inquietava-se com a vida monótona das

mulheres de sua época, chamava-lhe atenção a situação de pobreza e sofrimento

daqueles que pertenciam às camadas pobres da sociedade. Sabia que tinha uma

missão especial a cumprir, embora não soubesse exatamente o que sena, pensava

que possuía uma vocação divina a realizar pois, afirmava ter recebido um chamado

de Deus. "Em 07 de fevereiro de 1837, Florence escreveu numa nota particular:

Deus falou comigo e me chamou para sevi-lo" (BROWN, 1988, p. 09).

e Após passar uma temporada na casa de campo, quando aproveitou para

visitar pobres em um asilo, Florence percebeu que sua vocação sena trabalhar em

hospitais e tornar-se enfermeira (BROWN, 1988).

A partir de então, começou a visitar diversos

hospitais e a observar as péssimas condições sanitárias

desses lugares. Percebeu, portanto, que a maneira de

mudar õ funciõnamêrto dessas instituições seria tomando

as enfermeiras profissionais répeitadas, em oposição à

visão de bêbadas, preguiçosas e mal-educadas que lhes

era atribuída (BROWN, 1988).
Fonte: florence PÍigaie
Museum.htm London.

e



Em 1854, em meio à guerra da

Criméia, Florence foi convidada para

trabalhar em um hospital militar em

Scutari. As condições sanitárias do

1 hospital eram péssimas, não havia leitos

Fonte: Florence Nightingale Museum.htniI, London
	 suficientes, água encanada, roupa dee
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A 31 de julho de 1849, Florence chagou em Kaiserswerth, um vilarejo na

Alemanha, onde conheceu respeitáveis mulheres religiosas que cuidavam de

doentes em um hospital com 100 leitos, fundado pelo Pastor Fliedner e sua esposa,

permanecendo ali por duas semanas. Neste hospital, trabalhavam 49 diaconisas

luteranas que atendiam aos doentes e proporcionavam local de aprendizagem às

noviças. Mais tarde, Florence foi visitar o hospital das irmãs de caridade católicas -

Irmãs Vicentinas, em Paris (BROWN, 1986).

Quando retomou destas viagens, Florence anunciou a sua família
que queria estudar enfermagem. Isto resultou em uma situação de
tensão familiar, especialmente porque sua mãe desaprovou tal idéia,
por excluir a perspectiva de casamento. Contudo, com sua
personalidade marcante, ela conseguiu o apoio familiar para
continuar nesta sua vocação. Ela acreditava estar vivendo em
harmonia com o propósito de Deus para sua vida. Acreditava,
também, que havia encontrado na enfermagem uma maneira para
preencher a vida das mulheres, principalmente, das solteiras e viúvas
(CARRARO, 1997, p. 09).

Em 1853, Florence assume o cargo de superintendente do Instituto para o

Cuidado de Mulheres Carente Doentes, administrando tudo pessoalmente e

provocando grandes mudanças em sua organização. Desde então, devido

principalmente ao seu poder de observação e organização, Fforence já era

considerada uma pesquisadora e uma excelente administradora (BROWN, 1988).

Em pouco tempo, Florence consolidou-se como uma especialista em sua

área. Suas qualidades de determinação, inteligência e coragem provocaram

mudanças não só no panorama da Enfermagem, pois as pessoas passaram a

respeitar mais as enfermeiras, como também as mulheres já recebiam um

tratamento diferenciado daquele submisso

aos homens (BROWN, 1988).
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cama; os soldados feridos amontoavam-se em corredores sujos e

escuros, onde morriam mais em conseqüência da sujeira do que da

guerra. Florence trabalhou incansavelmente dia e noite, conseguindo

reduzir a alta taxa de mortalidade de soldados; andava entre os leitos

consagrando-se como a dama do lampião.

Pode-se afirmar que a profissão de Enfermagem teve início

na Inglaterra, no século XIX, com o trabalho de Florence Nightingale,

quandorecrutou e treinou um grupo de mulheres para colaborar nos Foe: Florence

cuidados e na higiene dos soldados feridos durante a Guerra da Criméia. VA~_ London

• Em 1856, após terminar a guerra ) Florence retoma à Inglaterra, sendo

considerada uma heroína. Iniciou então, seu trabalho por reformas nos hospitais

militares. Provou, através de gráfico estatístico e de pesquisas, que as condições

sanitárias dos hospitais, bem como a alimentação inadequada e as construções

hospitalares contribuíam para a alta taxa de mortalidade dos soldados. Tomou-se,

portanto, a pioneira na medicina preventiva (BROWN, 1988).

Em meados do século XIX surgiram grandes avanços no controle das

infecções, quando Florence Nightingale adotou medidas sobre limpeza e

desinfecção, as quais são aceitas até os dias atuais. Preocupou-se em realizar

treinamento destinado às enfermeiras com relação aos cuidados dos pacientes,

elaborando estratégias relacionadas à limpeza, isolamento, individualização dos

cuidados, redução do número de leitos por enfermaria e dieta controlada

(LACERDA; JOUCLAS; EGRY, 1996; PEREIRA; MORIYA, 1994). Portanto, em sua

época, Florence já entendia que o processo saúde-doença depende da interação do

homem com seu meio ambiente.

Com suas idéias revolucionárias sobre a construção de hospitais,

Florence demonstrou a relevância de adequadas ventilação, rede

de esgoto e limpeza; transformando-se em especialista e

consultora em construção hospitalar Nessa mesma época.

escreveu o livro "Notas sobre enfermagem: o que ela é e o que

não é," publicado em 1859. Após seis meses de publicação deste-

livro, fundou a Escola de Treinamento para Enfermeiras, ligada

Fonte. httpJ/ww hisoíy
anjetm



e

29

ao hospital Si Thomas, em Londres, destinada ao treinamento profissional de

Enfermagem. Hospitais de todo o mundo passaram a requisitar as'enfermeiras

Nightingale," logo as grandes profissionais da Alemanha, Canadá Suécia e Estados

Unidos eram ex-alunas de Florence. Em 1907, recebeu do rei Eduardo VII a Ordem

do Mérito, sendo a primeira mulher a receber tal condecoração (BROWN. 1988).

1

Fonte: Florence Nightngae Museuni.
London

Após muitos anos de trabalho duro. Florence

adoeceu, sentia-se fraca e debilitada, ficando acamada.

Apesar de doente, continuou a trabalhar até os últimos

dias de sua vida. Então, em 1910, aos 90 anos,

Fiorence faleceu. Conquistou o respeito de todos e é

considerada a primeira pesquisadora e a precursora da

Enfermagem moderna.

3.1 MODELO CONCE#TUAL DE FLORENCE NiGHTINGALE

De acordo com Roy e Andrews (1991). mod&os conceftuais de

enfermagem são descrições conceituais de enfermagem baseadas na ciência e na

filosofia.

No modelo conceitual os conceitos não estão operaciona!mente definidos,

nem os relacionamentos entre conceitos são observáveis. Mas, conceitos

• específicos e proposições devem se derivar do modelo conceitua!,isto é. urna teoria

pode ser formulada; as teorias derivam-se de ou ligam-se a modelos conceitueis

(FAWCETT, 1985).

Na Enfermagem, os modelos conceituais são hoje usados como guias

gerais para a organização do conhecimento da enfermagem e o planejamento e

implementação da prática da enfermagem clínica, programas educacionais, sistemas

administrativos e projetos de pesquisa (FAWCETT. 1985).

Na concepção de Fawcett (1985), urna teoria é urna afirmação que

pretende se responsabilizar por ou caracterizar algum fenômeno. Segundo a mesma

autora, uma teoria é uma proposição explicativa provisória ou urna série de

•	 proposições que dizem respeito a alguns fenômenos naturais. A referida autora



acrescenta ainda que uma teoria pode ser urna descrição de um fenômeno

particular, uma explicação do relacionamento entre os fenômenos ou uma predição

dos efeitos de um fenômeno sobre o outro.

As teorias da enfermagem podem ser caracterizadas como séries de

conceitos, definições e proposições que dizem respeito aos fenômenos do

metaparadigma do ser humano, ambiente, saúde e enfermagem, pela especificação

de relacionamentos entre variáveis derivadas destes fenômenos (FAWCETT, 1985).

A distinção primária entre um modelo conceitual e uma teoria está no

nível de abstração. O modelo conceitual é um sistema altamente abstrato de

conceitos globais. A teoria lida com um número limitado de conceitos e proposições,

concretos e específicos. Além disso, as teorias se remetem aos fenômenos com

maior especificidade do que os modelos conceituais. A especificidade de uma teoria

requer que seus conceitos sejam mais específicos e concretos do que aqueles de

um modelo conceitual, os conceitos de uma teoria devem ser constitutivamente

definidos, de modo que a teoria possa ser empiricamente testada. Os modelos são

apenas guias gerais que devem ser mais especificados através de teorias

logicamente congruentes. A natureza abstrata dos modelos conceítuais requer

muitas teorias específicas para descrever completamente, explicar e prever

fenômenos dentro do domínio do modelo (FAWCETT, 1985).

Ao analisar a obra de Florence Nightingale, verifica-se que ela não

elaborou, formalmente, um modelo conceitual ou teoria de enfermagem. Ela fornece

um guia para a prática de enfermagem, tanto domiciliar quanto hospitalar. Seu

intuito, ao escrever "Notas sobre enfermagem: o que ela é e o que não é"

(NIGHTINGALE, 1989), não seria ensinar a profissão de Enfermagem às

enfermeiras, e sim orientar as mulheres a cuidar da saúde de outros.

Florence centralizou sua atenção no meio ambiente físico dos domicilios e

dos hospitais. Nightingale utilizou-se de rigorosa observação e de seus

conhecimentos sobre estatística, elaborando gráfico demonstrativo estatístico para

comprovar a influência do ar puro, luz, calor, limpeza, repouso e dieta sobre o

processo saúde-doença (LOBO, 2000).

Apesar de Florence Nightingale não ter definido os conceitos do

metaparadigma da Enfermagem, ao longo de sua obra mais divulgada, Notas sobre
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enfermagem: o que ela é e o que não é" (NIGHTINGALE, 1989), ela aponta o seu

entendimento sobre meio ambiente, Enfermagem, saúde e ser humano.

O foco principal da atenção de Florence Nightingale concentra-se no meio

ambiente. Nightingale entendia por meio ambiente tudo aquilo que se encontra ao

redor do ser humano e lhe diz respeito destacando o espaço físico dos domicílios e

dos hospitais, a higiene, a alimentação, a iluminação e o barulho. Afirmava que a

Enfermagem deveria controlar todos esses fatores citados para restaurar a saúde do

paciente. Era necessário manter ventilação e iluminação adequadas no quarto do

doente, sem os quais haveria dispêndio de energia por parte do organismo do

paciente para contrabalancear tal desequilíbrio, como declarou: "primeira regra de

Enfermagem: conservar o ar ambiente da habitação tão puro quanto o ar exterior,

o	 sem deixá-lo sentir frio" (NIGHTINGALE,1989, p.19).

Lobo (2000) analisando a obra de Nightingale, observou que esta

enfocava a ventilação, o aquecimento, o ruído, a luz e a limpeza.
Seus escritos refletem um modelo de saúde comunitária, no qual
tudo que circunda os seres humanos é considerado em relação ao
seu estado de saúde. Sintetizou o conhecimento, imediato da doença
e as condições sanitárias existentes no ambiente.

Apesar de enfocar predominantemente o ambiente físico, Florence

abordava também os aspectos psicológico e emocional, afirmando que se deve

evitar ações paralelas inoportunas no quarto do paciente, a fim de evitar

desequilíbrios ao doente.

• Para Florence (NIGHTINGALE, 1989, p.14), a Enfermagem deveria

significar uO uso apropriado de ar puro, iluminação, aquecimento, limpeza, silêncio e

a seleção adequada tanto da dieta quanto da maneira de servi-Ia - tudo com um

mínimo de dispêndio da capacidade vital do paciente." Em sua opinião, a assistência

de Enfermagem deveria ser aplicada tanto para indivíduos sadios quanto enfermos

Considerava a Enfermagem como arte e que esta deveria propiciar as condições

adequadas para que a doença fosse um processo restaurador". Enfatizava a

importância de rigorosa observação sobre o paciente, pois a enfermeira deveria agir

prevenindo estados de desequilíbrio, a fim de evitar dispêndio de energia por parte

do paciente.

o
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Para Nightingale (1989, p.06), "ser enfermeira é executar o trabalho

conforme seu próprio e elevado conceito do que é certo e o melhor para o doente,

não apenas para cumprir ordens, mas para sua própria satisfação » Segundo eia,

toda mulher, em alguma fase da vida, exerce a função de enfermeira, cuidando de

outros e/ou sendo responsável pela saúde de alguém.

Nightingale não considerava a saúde ou a doença isoladamente, visto que

a Enfermagem deveria agir em ambos os casos. Acreditava que a doença era um

"processo restaurador", durante o qual a Enfermagem deveria propiciar condições

favoráveis para o restabelecimento do paciente. Como declarou, "há experiência

universal sobre a enorme importância da boa assistência de enfermagem na

determinação das conseqüências da doença. » (NIGHT!NGALE, 1989, p15).

Nightingaie (1989, p.146) analisa "saúde, sobre o princípio positivo e

doença, o negativo. » Segundo eia, "nada sabemos exceto o que aprendemos pela

observação e pela experiência. Nada senão a observação e a experiência nos

ensinarão as maneiras de manter ou de recuperar a saúde." De acordo com Lobo

(2000), Fiorence defendia a promoção da saúde como uma atividade em que as

enfermeiras deviam participar.

Quanto ao conceito seres humanos, Lobo (2000, p.38) considera que

'não são definidos, especificamente, por Nightingale. São definidos em relação ao

seu ambiente e ao impacto do ambiente sobre eles.»

A seguir, os conceitos do modelo, utilizados no presente estudo, serão

discutidos, segundo os princípios de Florence Nightingale.

Quadro 1 - Conceitos do modelo de Florence Nightingaie e conceitos
utilizados no estudo.

o



O Quadro 1 demonstra os conceitos do modelo de Florence Nightingale

que foram utilizados no presente estudo. O conceito ventilação foi utilizado no

presente estudo com a mesma denominação. O conceito ar foi abordado em

ventilação. Ao conceito nutrição foram acrescentadas questões sobre hidratação

visando o paciente cardiopata.O conceito ruído permaneceu inalterado A luz foi

abordada sob a forma de iluminação do ambiente. O conceito limpeza continuou

com a mesma denominação, da mesma forma que variação , do ambiente e

conversando sobre esperanças e conselhos. O conceito cama não foi abordado

isoladamente, mas sim, como parte integrante da unidade do paciente. Foram

abordadas questões sobre circulação sanqüínea objetivando especificamente o

paciente cardíaco acometido por IM. O conceito saúde das casas não foi utilizado

neste estudo por se tratar de uma pesquisa desenvolvida no ambiente hospitalar.

Nightingale (1989) considerava a ventilação do ambiente como um fator

essencial para a recuperação da saúde do paciente, e preocupava-se também com

a origem do ar e com os odores presentes no quarto do doente. Acreditava que o

indivíduo não deveria permanecer confinado por longos períodos do dia em quarto

fechado sem receber ventilação natural. Declarava que era essencial manter o ar do

interior do ambiente, ou seja, o ar que a pessoa respira, tão puro como o ar do

exterior do ambiente, preocupando-se, portanto, com a origem do ar e com os maus

odores presentes no ambiente. Acreditava que, se o indivíduo permanecesse

respirando o mesmo ar saturado, continuaria doente.

Aplicando-se este conceito à UTI, decidiu-se vinculá-lo ao conceito de ar.

e Verifica-se que, por ser este um setor hospitalar fechado, não há ventilação/ar

natural, restando aos pacientes respirar o ar refrigerado dos aparelhos de ar

condicionado, os quais necessitam de manutenção periódica.

Além de Florence preocupar-se com a ventilação, assim o fazia também
com a temperatura ambiental, afirmando que o paciente não deveria sentir muito frio

ou calor, devendo a temperatura ficar em equilíbrio.

Na UTI, o sistema de climatização coletivo não permite que a temperatura
seja controlada de acordo com a necessidade individual de cada paciente,

dificultando, portanto, satisfazer a individualidade de cada diente.

4
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Nightingale (1989) acreditava ser importante que a enfermeira oferecesse

alimentos variados ao paciente. Declarava que a enfermeira deveria preocupar-se

com a qualidade dos alimentos, a maneira possível do doente alimentar-se, o horário

das refeições, além de não interromper o paciente durante suas refeições.

Acreditava que a enfermeira deveria adequar, sempre que possível, a nutrição do

paciente ao gosto dele, de modo a satisfazê-lo.

Os pacientes acometidos por IM geralmente apresentam restrição

alimentar, devendo evitar os alimentos ricos em gorduras e sal. A variação de

alimentos preconizada por Florence, neste caso, nem sempre é possível em

ambientes como a LJTI.

Nightingale (1989, p 52) preocupava-se com os ruídos que pudessem

irritar o paciente. Afirmava que "o barulho que faz mal ao doente é o desnecessário e

que dá origem a uma expectativa em sua mente." Florence declarava que conversas

ou sussurros sobre o paciente, no interior de seu quarto ou mesmo fora dele, são

"uma crueldade absoluta" (NIGHTINGALE, 1989, p. 53). Afirmava também que as

enfermeiras deveriam controlar todo e qualquer tipo de ruído desnecessário que

incomodasse o paciente. Florence alertava sobre os barulhos ambientais que

incomodam os pacientes e podem causar estados de irritabilidade, considerava que

era responsabilidade da enfermeira atenuar ou eliminar tais ruídos.

No ambiente de UTI há um grande número de equipamentos que

disparam alarmes ou possuem bipes. Além disso, o barulho de pessoas presentes

no setor dificultam o repouso e o sono do paciente, podendo acarretar em ansiedade

e estresse.

Florence considerava a iluminação tão importante quanto a ventilação.

Como declarou, "o resultado inquestionável de toda a minha experiência com

doentes é que depois da necessidade de ar puro vem a necessidade de iluminação;

depois de um quarto fechado, o que lhe faz mal é um quarto escuro.

(NIGHTINGALE, 1989, p. 96). Afirmava também que "o bom aspecto do quarto e a

utilização adequada da claridade são muito importantes no tratamento das doenças"

(p. 97). Em sua opinião, a iluminação é tão importante para o doente quanto à

ventilação.
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Na UTI percebe-se um excesso de iluminação artificial, o que representa

um estímulo visual que altera, dessa forma, o repouso e o sono do paciente, além de

dificultar a individualização da iluminação que incide sobre ele, podendo,

conseqüentemente, acarretar em estados de confusão relacionados, principalmente,

ao ciclo dia/noite.

Nightingale (1989) aborda a higiene como um fator primordial para manter

a integridade e a função protetora da pele. Segundo ela, a enfermeira deveria cuidar

da higiene do paciente, proporcionando-lhe assim, conforto e bem-estar. Destacava

a maneira correta de realizar a higiene do doente, a fim de eliminar as excretas e as

secreções. Considerava a higiene da cama como parte integrante da higiene do

ambiente e afirmava que a enfermeira deve manter sempre limpos e arrumados os

e	 lençóis da cama.

Nesta pesquisa considerou-se a higiene corporal e a higiene da unidade

do paciente. Na UTI, os pacientes geralmente estão com dispositivos endovenosos e

sondas e ligados a monitores cardíacos, o que compromete seu conforto. Portanto,

necessitam de uma cama limpa e arrumada para que promova maior bem-estar. Não

lhes é permitido fazer sua própria higiene corporal, principalmente quando

acometidos por IM, a fim de não realizarem esforço físico.

Ao discutir o conceito de variação do ambiente, Florence demonstrava

preocupação com os efeitos da mente sobre o corpo. Defendia que as atividades

para distrair o paciente e eliminar de sua mente as preocupações eram benéficas

para a recuperação da saúde. Em sua concepção, o doente não deveria passar o

dia todo olhando para uma parede lisa; preocupava-se, portanto, com a posição da

cama de modo que o indivíduo pudesse olhar através de uma janela e/ou receber

iluminação direta (NIGHTINGALE, 1989). Defendia que a variação do ambiente

afetava positivamente a recuperação do paciente, além de acreditar que a mudança

na cor das paredes do quarto, a exemplo de pintar figuras abstratas, contribuía com

a saúde do paciente. Defendia também a realização de atividades de distração como

a leitura ou trabalhos manuais para evitar o aborrecimento do doente.

Aplicando-se essas noções ao ambiente da UTI, verifica-se que, de modo

geral, não há qualquer atividade de distração como ler ou assistir televisão, nem é

e
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permitido ao paciente deambular ou ausentar-se do leito para se distrair,

principalmente o paciente acometido por IM, que fica restrito ao leito.

Nightingale não focalizava o ambiente psicológico do paciente com a

mesma intensidade com que tratava o ambiente físico. No capítulo conversando

sobre esperanças e conselhos, do livro "Notas sobre enfermagem: o que ela é e o

que não é" (NIGHTINGALE, 1989), Florence julgava incoerente provocar falsas

esperanças no paciente e declarava que a enfermeira deveria observar o que era

falado perto dos doentes, tanto por ela própria como pelos familiares e visitantes.

Neste estudo verificou-se o estado emocional do paciente e como ele respondia à

hospitalização na UTI e ao estado de saúde.

Segundo Lobo (2000), no modelo conceitual de Nightingale, o cliente, a

enfermeira e os principais conceitos ambientais estão em equilíbrio, isto é, a

enfermeira pode manipular o ambiente para compensar a resposta do cliente a ele.

Sua meta é auxiliar o paciente a ficar equilibrado. Se o ambiente de um cliente

estiver desequilibrado, ele gasta energia desnecessária

Parse (apud CARRARO, 1997) afirma que várias teorias de enfermagem,

como a de Roy, a de Orem, a de King, a de Rogers e a sua própria, foram

embasadas nos escritos de Florence Nightingale. Carraro (1997, p. 19) afirma que

atualmente, existem várias enfermeiras dedicando-se ao estudo dos
escritos de Florence, olhando-os enquanto teoria Entre estas
enfermeiras destacam-se: (3ertrude Torres, que em 1980 organizou a
Teoria Ambientalista de Níghtingale, e em 1986, numa nova
abordagem, a Teoria do Meio Ambiente, Pamela G. Reed e Tamara
L. Zurakoski, que em 1984 sistematizaram Nightin galo: Um Modelo
Visionário para Enfermagem; e Karen R. de Graaf, Ann Mamner-
Tomey, Cynthia L. Mossman, e Marbeth Slebodnik, que em 1994
reeditaram Arte e Ciência da Enfermagem Humanista.

3.2 MODELO CONCELTUAL DE NIGHTINGALE E PROCESSO DE
ENFERMAGEM

Embora Florence Nightingale não tenha utilizado formalmente o Processo

de Enfermagem, presume-se que o inicio do seu desenvolvimento deu-se quando

ela sentiu a necessidade de realizar rigorosa observação acerca dos indivíduos, a
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fim de identificar os problemas apresentados pelos mesmos e avaliai a maneira
Ia	

como intervir e registrar os achados. Ao longo da obra "Notas sobre enfermagem, » é

possível perceber o Processo de Enfermagem e suas fases pois, ao observar os

pacientes, F!orence realizava o levantamento de dados para diagnosticar os

problemas, planejava as ações de enfermagem e as implementava, avaliando, ao

final, as respostas do paciente.

De acordo com Lobo (2000), Nightingate ressaltava que a enfermeira,

durante a investigação, deve perguntar ao cliente o que ele deseja ou necessita.

Enfatizava também, a observação na investigação da saúde do cliente e do

ambiente. Ainda segundo essa autora,

o as observações circulam em torno do modelo ambiental de
Nightingale, isto é, do impacto do ambiente sobre o indivíduo. [...] Um
guia de investigação pode ser estruturado a partir do modelo
ambiental de Nightingale. Os principais conceitos ambientais
orientam a estrutura do instrumento investigativo, levando ao exame
do impacto do ambiente sobre os clientes [ ... ] Os diagnósticos de
enfermagem são baseados na análise das conclusões obtidas da
informação investigativa. Nightingale acreditava que os dados
deveriam ser usados como base para a formação de qualquer
condusão (LOBO, 2000, p.40-41).

Os diagnósticos de enfermagem obtidos com base no referendal teórico

de Florence Nightingale refletem as respostas do paciente ao meio ambiente; não

são, portanto, a identificação de problemas pertinentes ao ambiente. "Os

diagnósticos de enfermagem refletem a importância do ambiente para a saúde e o

bem-estar do cliente" (LOBO, 2000, p.41),

O planejamento inclui a identificação das ações de enfermagem

necessárias para manter os clientes confortáveis, no melhor estado para a natureza

agir. u,O planejamento é enfocado na modificação do ambiente para favorecer a

capacidade do cliente de responder ao processo da doença. (LOBO, 2000, p.41).

A implementação envolve a realização de ações que modifiquem o

ambiente. "Todos os fatores do ambiente devem ser considerados, incluindo o ruído,

o ar, os odores, a cama, a limpeza, a luz - tudo que coloca o cliente na melhor

posição para que a natureza aja sobre ele. (LOBO, 2000, p.41).
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Quanto à avaliação, "está baseada no efeito das modificações do

ambiente sobre a capacidade do cliente para recuperar a saúde com o menor gasto

de energia. A observação é o método pnmáno de coleta de dados usada para

avaliar a resposta do cliente à intervenção" (LOBO, 2000, p.41)

Neste estudo foram utilizadas duas etapas do Processo de Enfermagem:

levantamento de dados e diagnósticos de enfermagem. O levantamento de dados foi

realizado mediante um instrumento previamente elaborado a partir dos conceitos do

modelo de Nightingale, os quais foram definidos operacionalmente através de

indicadores empíricos (características definidoras ou fatores relacionados). Os

diagnósticos de enfermagem foram encontrados a partir das respostas dos pacientes

durante a fase de levantamento de dados e para a denominação desses

e	 diagnósticos utilizou-se a taxonornia II da NZANDA (2002).

Os diagnósticos de Enfermagem descritos pela NANDA podem ser do tipo

real ou de risco. O diagnóstico real "descreve respostas humanas a condições de

saúde/processos vitais que existem em um indivíduo, família ou comunidade",- o

diagnóstico de risco "descreve respostas humanas a condições de saúde/processos

vitais que podem desenvolver-se em um indivíduo, família ou comunidade

vulneráveis" (NANDA, 2002, p. 271).

Os diagnósticos de Enfermagem descritos pela NANDA têm os seguintes

componentes: título, definição, características definidoras, fatores de risco e fatores

relacionados. O título estabelece um nome para um diagnóstico; a definição, uma

descrição clara e precisa, delineia o significado do diagnóstico e ajuda a diferenciá-lo

de diagnósticos similares (NANDA, 2002). Segundo Pasini et ai. (1996, p. 503), a

definição do diagnóstico "favorece o entendimento consistente dos termos e fornece

base para revisão e refinamento de conceitos"; quanto às características definidoras

são as evidências ou indicadores que identificados no paciente durante a etapa de

levantamento de dados e que, por um processo de julgamento, interpreta e agrupa
para fazer a afirmação diagnóstica.

Os fatores de risco são fatores ambientais e elementos fisiológicos,

psicológicos, genéticos ou químicos que aumentam a vulnerabilidade de um

individuo, família ou comunidade a um evento insalubre (NANDA, 2002). Os fatores

relacionados são fatores que aparecem para mostrar algum tipo de relacionamento
o
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padronizado com o diagnóstico de enfermagem (NANDA, 2002). Na concepção de
e	

Pasini et ai. (1996, p. 503), "os fatores relacionados são elementos que contribuem

para a ocorrência do diagnósticos.

No que diz respeito à estrutura dos diagnósticos de enfermagem, vaie

ressaltar que os diagnósticos de risco, como se referem a situações de nsco e não a

respostas já apresentadas, não têm características definidoras ou fatores

relacionados, possuem apenas fatores de risco que são os fatores contribuintes para

a ocorrência do diagnóstico Pasini et ai. (1996).

LI
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	 4. CONS I DERAÇÕES METODOLÓGICAS

4.1 - TIPO DE PESQUISA

A pesquisa se caracteriza como um estudo descritivo, do tipo estudo de

caso, o qual Poht e Hungler (1995, p. 125) definem como sendo

investigações em profundidade de uma pessoa, grupo, instituição ou
de outra unidade social. O pesquisador que realiza um estudo de
caso tenta analisar e compreender as variáveis importantes ao
histórico desenvolvimento ou cuidado dispensado ao indivíduo ou a
seus problemas.

De acordo com Burns e Grove (1993, apud GARCIA, 1996, p.113), os

estudos de caso representaram a primeira expresseo da pesquisa relacionada e

prática da enfermagem. Segundo a narrativa das autoras, as pesquisas do tipo

estudo de caso começaram a ser publicados na literatura de enfermagem na

décadas de 190 e 1930, envolvendo a análise e a avalíaço sistemáticas em

profundidade de um cliente ou grupo de clientes similares, para promover a

compreensão acerca da situação e das intervenções de enfermagem.

O estudo de caso, segundo Henderson (1973, apud GARC)A, 1996), foi o

precursor dos planos de cuidados de Enfermagem. Acredita-se que esses planos de

cuidados de Enfermagem tenham sido as primeiras expressões do que
posteriormente denominou-se de Processo de Enfermagem.

Os aspectos anteriormente mostrados representaram uma das razões

para a escolha do estudo de caso para o desenvolvimento deste trabalho. Outro

motivo diz respeito às condições oferecidas entre a pesquisa aplicada na área de

Enfermagem e à sua compatibilidade com o Processo de Enfermagem, bem como

verifica-se uma enorme congruência e uma estreita relação entre as pesquisas do

tipo estudo de caso e a Sistematização da Assistência de Enfermagem.

o
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4.2 - LOCA-L. DA PESQUISA

A pesquisa foi desenvolvida em duas instituições hospitalares localizadas

na cidade de João Pessoa capital do Estado da Paraíba. A primeira instituição,

doravante denominada instituição A, caracteriza-se corno sendo um hospital de

médio porte, da rede privada de saúde, especializado em cardiologia. Tal instituiçao

foi escolhida por ser unidade de referência municipal e estaduai para atendimento à

clientela selecionada para o estudo, facilitando desta forma a composição da

amostra. A segunda instituição, doravante denominada instituição B, destaca-se

como sendo hospital geral da rede pública municipal, referência para atendimento a

emergências médicas, o que contribuiu para a escolha dessa instituição.

0
4.3 - POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população alvo da pesquisa foi constituída por todos os pacientes

acometidos por lM, internados nas UTIs das duas instituições hospitalares

selecionadas para o desenvolvimento do estudo

A amostra foi constituida por 20 pacientes acometidos por IM, que se

encontravam, por ocasião da coleta de dados, internados nas UTIs das instituições A

e B, e que preenchiam os seguintes critérios de inclusão: idade igual ou superior a

40 anos, independentemente do sexo; encontrar-se consciente e orientado durante a

coleta de dados. A idade considerada como critério de inclusão na amostra justifica-

se pelo fato de que, segundo dados do Ministério da Saúde, é a partir dos 40 anos

o	 de idade que ocorrem o maior número de casos de infarto do miocárdio (BRASIL,

2001).

Para a seleção da amostra realizou-se um recorte temporal

(novembro/2003 a janeiro/2004), durante o qual foram coletados os dados de 20

pacientes acometidos por 1M que passaram a constituir os sujeitos do estudo.

Em respeito ao que preceitua a Resolução N° 196196, do Conselho

Nacional de Saúde (BRASIL, 1996), o projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em

Pesquisa do CCSIUFPB. Foi respeitada a livre aceitação dos sujeitos em participar

do estudo, solicitando-se, àqueles que assim o decidirem, a assinatura do termo de

consentimento livre e esclarecido (Apêndice A).
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•	 4.4 - COLETA DE DADOS

Como técnicas para coleta de dados, foram utilizadas a entrevista, a

observação sistemática e o exame físico: como instrumento, foi utilizado um roteiro

previamente elaborado, fundamentado no modelo conceitual de Florence

Nightingale.

Para a elaboração do instrumento de dados, ve rificou-se que diagnósticos

de enfermagem da taxonomia U da NANDA Internacional seriam possíveis de

aplicação a pacientes acometidos de IM, selecionando-se inicialmente um número

de quarenta e très. Posteriormente, foi feita a listagem desses quarenta e três

diagnósticos de enfermagem, segundo os domínios, classes e conceitos

*	 diagnósticos da taxonornia II da NANDA Internacional (Apêndice B). Em uma terceira

etapa, esses diagnósticos foram classificados segundo sete dos nove conceitos do

modelo de Florence Nightingale: ventilação, nutrição, ruído, iluminação, lirripeza,

variação de ambiente e conversando sobre esperanças e conselhos. Durante esse

processo, analisou-se mais detidamente a listagem elaborada dos possíveis

diagnósticos, observando-se que alguns deles dificilmente seriam identificados na

população alvo (a exemplo de Campo de energia perturbado, Interpretação

ambiental prejudicada, Processos do pensamento perturbados), os quais foram

eliminados. Verificou-se a seguir, para cada um dos diagnósticos que permaneceram

na listagem que características definidoras seriam possíveis de aplicação aos

pacientes acometidos de !M, elaborando-se, então, a versão preliminar do

•	 instrumento de coleta de dados.

O instrumento para coleta de dados foi submetido à validação aparente e

de conteúdo por um grupo de juízes, composto por três enfermeiras docentes com

titulação de mestres e/ou doutoras das áreas de clínica médica e UTI, e um médico

cardiologista, todos com larga experiência em seus campos de atuação.

A validação do instrumento foi realizada mediante reuniões com cada juiz

isoladamente, sendo que, no contato inicial, o instrumento era entregue e explicados

os objetivos da pesquisa. No segundo encontro, eram discutidos os julgamentos

feitos a partir da análise do instrumento.

o
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• Por ocasião da validação aparente e de conteúdo, foram realizadas

algumas alterações no instrumento de coleta de dados No campo 1. DADOS Dh

IDENTIFICAÇÃO acrescentou-se a questão iCor da pele. No campo 2. DADOS

GERAIS, no item Queixas pregressas, a alternativa dor foi modificada para dor

precodiai; acrescentou-se a aiternativa irradiação da dor e retirou-se a alternativa

pré-síncope; a expressão Fatores de risco foi modificada para Indicadores de

risco e acrescentada a alternativa alimentação rica em gorduras e trigicerfdeos; em

Tratamentos anteriores acrescentou-se a alternativa medicamentos.

No campo 3. DADOS DO ESTUDO, no tocante à Ventilação, na questão

sobre Respiração foi sugerido que as alternativas taquipnéico e bradipnéico

permanecessem como sub-itens de dispnéico e acrescentasse respiração de

Cheyne-Stokes. Com relação a Ox igenação, a alternativa tubo orotraqueal ficou

como cânula endotraqueal e acrescentou-se ventilação mecânica controlada e

ventilação mecânica assistida e controlada. No que diz respeito a t.Àrcwaçao

sanguínea, na questão sobro Ritmo cardíaco foi sugerido que as alternativas

taquicardia e bradicardia ficassem como sub-itens de arritmia, visto que são tipos de

arritmia. Com relação a Pulso periférico, foram acrescentados os tipos de pulso

cheio e filiforme. Em Edema foram acrescentadas as alternativas MMSS, MMII e

anasarca. Ainda em Circulação sanguínea, foi suprimida a questão sobre

Precordialqia.

Quanto à Hidratação e Nutrição, na questão Via de alimentação.Jorem

• introduzidas as alternativas sonda nasoentera/ (SNE) e parenteral. Na questão

Vômito, foram acrescentadas as alternativas abertas freqüência e características.

Ainda com relação â Hidratação e Nutrição foi retirada a questão concernente a

presença ou ausência de circulação colateral no abdome, e a questão sobre Ruídos

hidroaéreos teve suas alternativas modificadas de presentes ou ausentes para

normais, diminuídos ou ausentes; em Eliminação intestinal foi acrescentada a

alternativa diarréia.

No tocante ao Ruído, retirou-se a questão sobre Barulho ambiental: de

equipamentos/de pessoas e acrescentou-se nas demais, a expressão 'ambiental'.

Finalmente, quanto à Conversando sobre esperanças e conselhos, na questão

sobre Estado emocional, foi acrescentada a alternativa tristeza e a questão a
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respeito do conhecimento do paciente foi desmembrada referindo-se à patologia e

ao tratamento.

A versão do instrumento resultante desse processo de vadação foi

submetida a pré-teste com três pacientes acometidos por infarto internados nas LiTis

das instituições selecionadas para o desenvolvimento da pesquisa, para avaliação

de sua operacionalidade e possibilidade de alcance dos objetivos do trabalho.

Nessa fase de pré teste sentiu-se a necessidade de incluir no item

Conversando sobre esperanças e conselhos, urna questão sobre os Principais

incômodos relatados pelo paciente e de retirar a questão sobre Audição. Feitas

essas alterações, elaborou-se a versão final do instrumento de coleta de dados

•	 (Apêndice C).

Cumpridas essas etapas preliminares, e após aprovação do projeto pelo

Comitê de Ética em Pesquisa do CCS / UFPB (Anexo 1), iniciou-se a co!eta de

dados, que ocorreu nos meses de novembro/2003 a janeiro12004.

Antes de aplicar o instrumento diretamente com os pacientes, seus

prontuários eram avaliados a fim de conhecer o estado de saúde e as condições de

inserção do paciente na pesquisa, além de buscar dados como data de admissão,

nome, idade. Após esta etapa, os pacientes eram orientados a respeito da pesquisa,

bem como sua livre decisão em participar do estudo, só então, iniciava-se o

levantamento de informações pertinentes ao instrumento.

o	
4.5 - VARIÁVEIS DO ESTUDO

Variáveis relacionadas a dados de identificação:

Idade - número de anos completos vividos pela pessoa. Neste trabalho, foram

incluídas pessoas com idade -> 40 anos, posteriormente classificados em: 43 a 53

anos; 54 a 64 anos; > 65 anos.

Sexo -. refere-se ao conjunto dos caracteres biológicos (estruturais e funcionais)

que distinguem o macho da fêmea; conjunto de indivíduos que têm as mesmas

características sexuais: o sexo masculino e o sexo feminino (REY, 2003, p.807).
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Estado civil - situação jurídica de uma pessoa em relação à família ou à sociedade

(FERREIRA, 1999). C) estado civil foi categorizado neste trabalho em: solteiro,

casado, divorcIado ou víúvo.

Cor da pele - o colorido da pele que, associado a outros caracteres somáticos, tais

corno a conformação do crânio o do rosto, D tipo de cabelo, etc., são transmitidos por

hereditariedade e variam de indivíduo para indivíduo (REY, 2003). Neste estudo,

foram utilizadas as categorias: branco, negro e moreno.

Escolaridade - cicio de estudos cumprido pelo indivíduo, ou seu grau de instrução.

Neste trabalho, foram utilizadas as categonzas: analfabeto, 1 0 grau incompleto, 1°

grau completo, 20 grau incompleto, 2 0 grau completo e ensino superior.

Profissão/ocupação - atividade ou ocupação especializada, da qual se podem

tirar os meios de subsistência (FERREIRA, 1985, p. 386)

Religião -- filiação a um sistema específico de pensamento ou crença que envolve

uma posição filosófica, ética, metafísica, etc. (FERREIRA, 1999). Neste estudo,

foram consideradas as seguintes religiões: católica, evangélica e espírita.

Variáveis relacionadas a dados gerais do paciente:

Pressão arterial (PA) - é a pressão ou força exercida pelo sangue contra as

paredes de um vaso sanguíneo, medida em milímetros de mercúrio - mmHg (KOCH

et ai., 1998; GUYTON, 1968). Neste trabalho utilizou-se a classificação proposta por
0	 Arruda (2000), considerando-se norrnotenso o paciente com PA entre 120170 e

130180 mmHg; hipotenso, PA < 120170 rnmHg e hipertenso o paciente com PA>

130180 mmHg.

Pulso (P) -+ é a onda de expansão e contração das artérias, resultante dos

batimentos cardíacos. No adulto, o número de pulsações normais é de

aproximadamente 60 a 80 batimentos por mínuto (KOCH et ai., 1998, p. 28). Neste

trabalho, o pulso foi anotado em seu valor absoluto. Posteriormente, categorizou-se

corno norrrioesfigmia o achado de um pulso entre 60 e lOObpm; bradisfigrnia um

pulso <60bpm; e taquisfígmia um pulso >lOObpm (ARRUDA, 2000, p. 38).

*
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•	 Freqüência respiratória (FR) - 
parâmetro de avaliação dos ciclos de inspiração e

expiração contados como incursões respiratórias por minuto - irpm (ARRUDA,

2000, p. 39).

Temperatura (T) - temperatura corporal é o equilíbrio entre a produção e a perda

de calor do organismo, mediado pelo centro termo-regulador. O valor normal varia

no adulto entre 36 °C e 37,3 °C (KOCH et ai., 1998, p. 27). Neste trabalho,

considerou-Se a categorizaÇãO proposta por Arruda (2000, p. 38): 
normotérrflicO o

paciente com temperatura entre 36 e 37.5 °C: hípotérmiCO o paciente com

temperatura <36 °C; e hipertérmicO o paciente com temperatura >37,5 C.

Estado geral - situação ou disposição em que se acham as pessoas ou as coisas

•	
em um dado momento (FERREIRA, 1999) conjunto das condições de saúde de uma

pessoa. Neste trabalho, o estado geral foi categorizado em: 
bom, regular, grave.

Queixas pregressas conjunto de sinais e sintomas que levaram o paciente a

procurar o ser'iço de saúde. Neste trabaiho, foram considerados, espcifiCarneflte:

dor 
precordíaí, irradiação da dor, cansaço físico, dispnéia tonwa, síncope, náuseas,

vômitos, sudõrese, palpitação, cefaléia.

Doenças pré-existentes -* histórico de enfermidades ou moléstias de que a pessoa

eraié portadora, anteriormente ao advento do infarto, incluindo-se neste estudo:

diabetes, hipertensão arterial sistêmica (FIAS) doença de Chagas insuficiência

cardíaca congestiva (ICc), endocardite, cardíopatías congênitas.

Indicadores de riscoífator de risco - 
situações ou fatores que aumentam a

vulnerabilidade da pessoa a eventos insalubres, um resultado desfavorável, um

dano ou um fenômeno indesejado (CLAPOPS/OMS. 1988, apud ROUQUAYROL

1993). Para este estudo, foram considerados, em particular: 
tabagismo,

sedentarismo, estresse, etilismo, uso de anticoncepcionais horrnOflaiSç -terapia de

reposição hormonal (TRH), obesidade, alimentação rica em gorduras e triçjlicerídeos.

Tratamentos anteriores 
-+ medidas utilizadas anteriormente à hospitalização, com

o fim de tratar da saúde. Neste trabalho, foram incluídas: dietas, 
implante de

mama passo, cateterísmo cardíaco, medicamentos.

*



Variáveis relacionadas a dados do estudo:

Ventilação ambiental - movimentação do ar circulante no ambiente, A ventilação

ambiental neste trabalho foi classificada como: natural ou artificial.

Respiração - é o processo de troca gasosa entre o ar atmosférico e o sangue e

entre o sangue e as células do organismo (SMELTZER; BARE, 1999. p. 376). Neste

trabalho, após contagem da freqüência respiratória, considerou-se: eupnéico o

paciente com 16 a 20 irpm; dispnéico do tipo taquipnéico o paciente cem >20 irpm;

díspnéico do tipo bracuípnéico o paciente com <16 irpm; respiração de Cheyne

Stokes como sendo respiração em cicias, que aumenta e diminui, com períodos de

apnéia (KOCH et ai., 1998; p. 30).

Oxigenação - refere-se aos processos através dos quais o suprimento de oxigênio

celular é mantido no corpo (ARRUDA, 2000, p. 54) Neste trabalho, foram incluídas

duas alternativas, a saber, ar ambiente ou oxigeno terapia ; para o último caso, as

seguintes rnodaldades: cateter nasal, canula nasal. mascara facial, canuia

endotraquea(, traqueosfomia, ventilação mecânica controlada, ventilação mecânica

assistida e controlada.

Expansão torácica - avaliação da amplitude e simetria do movimento respiratório,

medidas pela expansão da caixa torácica na área pulmonar durante as fases

inspiratória e expiratória (ARRUDA, 2000, p. 39). Neste trabalho, foi categorizada em

expansibi!idade normal ou diminuída.

Tosse - expulsão súbita e ruidosa de ar pela boca, visando, habitualmente, à

eliminação de matéria estranha presente em vias aéreas (FERREIRA, 1999).

Verificou a presença ou ausência de tosse nos pacientes e, se presente, se a tosse

era do tipo seca ou com secreção.

Ausculta pulmonar - refere-se à avaliação dos sons pulmonares, enquanto a

pessoa respira (ARRUDA, 2000, p. 39). Neste trabalho, a ausculta pulmonar foi

classificada como normal ou alterada e, neste último caso, se havia presença de

roncos, estertores ou sibilos.

Ritmo cardíaco - sucessão regular dos batimentos do coração (REY, 2003). Neste

trabalho, o ritmo cardíaco foi avaliado como normal ou se havia arritmia, e nesse

último caso, se havia taquicardia ou bradicardia.
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Pulso carotídeo - pulso percebido na artéria carótida (REY, 2003). O pulso

carotídeo foi classificado neste trabalho como normal ou arítmíco.

Pulso periférico -# parâmetro para avaliar, nas extremidades do corpo, as

características das expansões e contrações das artérias, categorizando-se em

palpável, do tipo cheio ou filiforme, e ausente.

Perfusão periférica - conforme definido operacionalmente por Arruda (2000, pÃO),

refere-se à competência do sistema circulatório para prover, de modo contínuo,

oxigênío e nutrientes para as células, e para remover os produtos do metabosmo

celular. A perfusão periférica foi avaliada pela compressão da polpa digital do

paciente e verificacão do retorno do fluxo sangüíneo ao local, sendo categorizada

em: preservada, quando havia enchimento capilar satisfatório e ráp ido-, diminuída,

quando havia enchimento capilar satisfatório, mas lento; e precária, quando não

havia enchimento capilar satisfatório no local.

Estase jugular venosa > estagnação de sangue na veia jugular. Neste trabalho foi

observada diretamente e classificada em sim ou não.

Cianose de extremidades - refere-se à coloração azulada ou arroxeada da pele,

causada pela presença de sangue inadequadamente oxigenado. Sua presença ou

ausência foi registrada neste estudo como sim ou não.

Coloração das mucosas - parâmetro utilizado para avaliação do estado

circulatório e de oxigenação do paciente, investigado por observação direta das

mucosas, em particular as da boca e das conjuntivas palpebrais (ARRUDA, 2000, p.

40). Neste trabalho, as mucosas foram categorizadas em coradas, hipocoradas (ou

pálidas) e cianóticas.

Edema - acúmulo de líquido nos espaços intersticiais (KOCH et a!, 1998, p. 144).

Analisou-se a presença ou ausência do edema, registradas como sim ou não e, caso

presente, sua localização: MMII, MMSS ou anasarca.

Venóclise - é a injeção intravenosa contínua de um líquido medicinal ou nutritivo

(REY, 2003, p. 922). Neste trabalho considerou-se a ausência ou a presença de

venóclíse no paciente, registrada como sim ou não e, caso presente, se o acesso

intravenoso estava sendo feito através de veia periférica, dissecção venosa ou de

dispositivo venoso central.
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Turgor e elasticidade da pele - parâmetros para avaliar o estado de hidratação de

uma pessoa, que foram categorizados neste trabalho como normal ou diminuído.

Diatorese - refere-se à transpiração profusa e generalizada por todo o corpo.

Neste trabalho sua presença ou ausência foi observada diretamente e categorizada

em sim ou não.

Umidade da pele parâmetro de avaliação da perspiração e indicador valioso nos

casos de hemorragia e choque, em especial do choque hipovolêrnico (ARRUDA,

2000, p. 41). No que diz respeito à umidade da pele, esta foi categorizada em

normal, úmida, seca e pegajosa.

Temperatura da pele - parâmetro indicativo da presença de calor ou frio

generalizado (ARRUDA, 2000, p. 41). A temperatura da pele foi avaliada através do

contato da mão da pesquisadora com a pele do paciente, que foi classificada em

normal, fria ou quente.

Estado nutricional - é a condição do corpo, como este se relaciona com o uso e o

consumo do alimento (PECKENPAUGH, 1997, p. 2). Neste trabalho os pacientes

foram classificados quanto ao estado nutricional em normal, obeso ou desnutrido.

Via de alimentação -p refere-se ao meio através do qual o alimento é administrado.

Neste trabalho considerou-se as vias oral, por sonda nasogástrica (SNG), por sonda

nasoenteral (SNE) ou parenteral.

Independência para alimentar-se -+ refere-se à capacidade da pessoa de levar o

•	 alimento à boca e de realizar a refeição por conta própria, categorizada como total

ou parcial, ou dependente.

Aceitação da dieta - refere-se à maneira como a pessoa acoita as refeições.

Neste trabalho foi classificada em sim, não ou em parte.

Náusea - estado em que o indivíduo apresenta uma sensação desagradável, em

ondas, no fundo da garganta, epígástrio, ou em todo o abdômen, que pode ou não

levar ao vômito (CARPENITO, 2002, p. 175). Neste trabalho, foi investigada sua

presença ou ausência através do relato do paciente e categorizada em sim ou não.

0
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Vômito emissão involuntâria e repentina, pela boca e/ou narinas, de qualquer

substância estomacal. Neste trabalho foi categorizada a presença ou ausência do

vômito corno sim ou não e, em caso afirmativo, sua freqüência e características.

Dificuldade na mastigação - refere-se à dificuldade no ato de triturar o alimento

que se encontra na boca. Foi classificado em ausente ou presente, através das

respostas sim ou não.

Dificuldade na deglutição -> refere-se à dificuldade para engolir o alimento que

encontra-se na cavidade oral. Foi investigada sua presença ou ausência através do

relato do paciente e categorizada em sim ou não.

Ruídos hidroaéreos , sons ouvidos na ausculta do abdômen, causados por ar

ta misturado com líquidos, durante os movimentos peristálticos (DUNCAN, 1995, P.

852). Neste trabalho, os ruídos hidroeéreos foram categorizados em normais,

aumentados, diminuídos ou ausentes.

Eliminação urinária - refere-se ao modo como a urina é eliminada do organismo,

se espontânea ou por sondagem vesical.

Volume urInário -* refere-se à quantidade, em mililitros, de urina apresentada pelo

paciente em 24 horas, registrando-se o valor absoluto encontrado.

Eliminação Intestinal - refere-se ao padrão de eliminação intestinal do paciente,

se está norma!, ou se está apresentando constipação ou diarréia.

Mudança de hábito intestinal - lterç.âó rõ padrão individual de eliminação

intestinal. Neste trabalho, foi investigado se os pacientes apresentavam mudança de

hábito intestinal tendo como respostas sim ou não.

Barulhoíruído ambíental - quantidade de sons, de intensidades variadas,

presentes no meio ambiente. Neste trabalho foi investigado se o barulho ambiental

incomodava os pacientes, registrando-se suas respostas como sim ou não.

Pesquisou-se também, se o ruído ambiental atrapalhava o sono e o repouso do

paciente, registrando-se suas respostas, da mesma forma, como sim ou não.

Sono - cessação normal e periódica da atividade orgânica, o sono é também

considerado um processo restaurador e recuperador que facilita o crescimento

celular e a reparação dos tecidos orgânicos danificados ou em envelhecimento

1•



(CARPENITO, 2002, p. 622). Neste trabalho, o sono foi categorizado em satisfatório

ou insatisfatório e, neste último caso, se o paciente apresentava insônia ou se

acordava várias vezes à noite. tnvestigou-se, também, se os sujeitos pesquisados

apresentavam sonolência diurna, registrando-se suas respostas como sim ou não.

Repouso - refere-se ao descanso durante o dia, que foi categorizado em

satisfatório ou insatisfatório.

Iluminação ambienta! - refere-se à qualidade e quantidade de luz do meio

ambiente. Neste trabalho, observou-se o tipo de iluminação ambiental, se natural,

artificial ou mista. Além disso, foi avaliado se a iluminação atrapalhava o sono e o

repouso do paciente, registrando-se suas respostas em sim ou não. Questionou-se

*	 também se o paciente percebia as afternâncias dia/noite, registrando-se suas

respostas como sim ou não.

Higiene corporal - refere-se ao asseio corporal, classificada neste trabalho,

conforme observado durante a inspeção do paciente, em preservada ou precária.

Higiene oral -. refere-se ao asseio da cavidade oral (dentes, língua e mucosa oral),

classificada neste trabalho, conforme observado durante a inspeção do paciente,

como adequada ou inadequada.

Independência para higiene - refere-se à capacidade de realizar a higiene por

meios próprios, ou seja, se o paciente é totalmente independente, parcialmente

independente ou dependente para realizá-la.

•	 Higiene da unidade - refere-se à limpeza do ambiente onde o paciente se

encontra, categorizada como boa, regular ou precária.

Mobilidade no leito - movimentação física ativa ou passiva dó paciente em SOU

leito, considerou-se neste trabalho duas alternativas: movimentação com ajuda ou

movimentação sem ajuda.

Tolerância à atividade - capacidade fisiológica da pessoa para suportar as

atividades de modo satisfatório. Neste trabalho, a tolerânda à atividade foi

categorizada em norma!, reduzida ou intolerância.

0
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Cansaço físico - queixa de diminuição da capacidade para realizar atividades ou

esforço físico, registrando-se as respostas dos pacientes a respeito como sim ou
não-

úlcera de decúbito - lesão dos tecidos caracterizada pela perda de revestimento

cutâneo ou mucoso, com tendência a necrose, ocasionada por pressão, demorada e

conseqüente irrigação sangüínea insuficiente (KOCH et ai., 1998). Neste trabalho

observou-se a presença ou ausência da úlcera de decúbito, registrando-as como sim
ou não e, em caso afirmativo, sua localização.

Atividade de distração - refere-se à possibilidade do paciente estar tendo alguma

forma de lazer, que o auxilie a desviar a atenção do ponto de preocupação, no caso

deste estudo, o infarto do miocárdio. Suas respostas a respeito foram registradas

como sim ou não.

Comunicação verbal -+ ato de transmitir e receber mensagens por meio de

expressão oral e verbalização das palavras. Neste trabalho categorizou-se a

comunicação verbal como nonnal ou prejudicada.

Interação social -+ capacidade de estabelecer e manter relacionamentos com os

outros (CARPENITO, 2002). Neste trabalho, foram utilizadas as alternativas:

interage com a equipe ou prefere ficar sozinho.

Estado emocional - modo como a pessoa se encontra em relação às suas

emoções. Neste trabalho, investigou-se se o paciente apresentava ansiedade,

depressão, negação, medo ou tristeza.

Conhecimento -+ ato ou efeito de conhecer, representar fatos ou dados resumidos

de alguma forma e armazenados para futura referência (BTTAR, 1997, p. 89). Neste

trabalho, pesquisou-se o conhecimento do paciente sobre a patologia e o

tratamento, categorizando-o como bom ou deficitário.

Sentimentos sobre a recuperação - refere-se à disposição afetiva em relação à

recuperação da saúde. Neste trabalho, foi categorizado em otimista, desanimado ou
descrente.

Principais incômodos relatados --> diz respeito aos desconfortos apresentados

pelo paciente enquanto hospitalizado.

0
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4.6- ANÁLISEOPADOS

Após a coleta de dados, reahzou-Se um
 processo de julgamento das

respostas individuais dos pacientes, resultando em quadros individualizados de

afirmativas diagnóSticas por paciente jnCkidO na amostra (Apêndice D).

Determinou-se que todos os diagnósticos de enfermagem identificados na amostra

de sujeitos participantes do estudo passariam a constituir o perfil diagnóstico de

enfermagem dos pacientes internados em UTI acometidos por infarto do miocárdio,

definindo-os, com base em Gordon (1994) como de 
alta freqüência quando

apresentassem um percentual 75%; de 
média freqüência, quando apresentassem

um percentual k 50% e < 75%; e de baixa 
freqüênci81 quando apresentassem um

percentual < 50%.
Os dados coletadoS foram coniputadOs construindo-se um banco de

dados flO programa SPSS 
(StatistiCal Package for Social ScienCe) 

versão 8.0 para

Utilizou-se a estatística descritiva simples para análise dos dados obtidos,
Windows. 
e apresentação dos resultados em tabelas e gráficos para posterior discuSSãO

fundamentada na literatura pesquisada.

•
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S. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Caracteriza ção da amostra

Durante a fase de co'eta de dados, que ocorreu no período de-

e, janero/2004. foram coetados os dados de 20 pacer!tes

acometidos por infarto do miocárdio e internados na UM das instítuiçbes onde a

puisa de campo foi reizeda -

Para acterização da amosta, evouse em consideração variáveis

sócio-demográflcas (sexo, faixa etária estado civ e esco'aridade) e variáveis

reacionacias ao histórico de saÚde e estada gera' (dias de intemameno na UTL

queixas pregressas. doencas preexstentes, indicadores de risco. ratarnentos

antenores, pressão artenal, puiso. respraço e temperatura).

SAI Variáv& ódo-demogrMkas

Fgura 1 - Dstr?huicâo percentua 00.3 su&tos o estudo segundo a a?xa
etária (n=20). João Pessoa - P8, nov/2003 a en/2Q04.

A amostra do estudo teve uma distribuição homogênea de erticipantes

do sexo mascu5ino e feminino (500% de cada sexo). A idade variou entre o mínimo

de 43 e a máximo de 83 anos, com média de 57,1 (C de 95% ± 5.67; O? = l2l2)
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a Tabela 1 - Distribuição dos sujeitos do estudo segundo queixas
pregressas (n=20) João Pessoa - PB, nov12003 a janI2004.

-- Queixas Pregressas o,lo

	

17	 ,J ,_J

	16
	

80,0

	

15
	

75,0

	

14
	

70,0

55,0

	

10
	

50,0

	

8
	

40,0

	

7
	

35,0

Dor precordial

Dispnéia

Sudorese

irradiação da dor

Náuseas

Cansaço físico

Tontura

Vômitos

Palpitação 	 7	 35,0

Cefaléia	 5	 25,0

Outras*	 í	 4	 20,0

Síncope	 3	 150

* Mal-estar, P.A elevada, dormência em membros ou fraqueza no corpo.

Segundo Barbien (2002), Maltese [199-], Andrade (1998) e Smeltzer e

Bare (1999), a dor é o principal sinal do infarto. Quanto às características da dor,

Barbieri (2002) diz que pode ser do tipo compressiva, de pressão ou lacerante; não

é afetada pela respiração ou psição do corpo; localiza-se na região subesternal,

podendo irradiar-se para o braço esquerdo, pescoço, mandíbula ou costas; tem

inicio súbito e não se alivia com analgésicos; pode ser acompanhada por sintomas

como dispnéia, náusea ou vômito, cianose na pele, diminuição da pressão

sangüínea, aumento do ritmo respiratório, ansiedade e apreensão.
e.

Maltese [199-] descreve que a dor precordial se manifesta bruscamente,

podendo irradiar-se para o braço, pescoço ou abdômen, ocorrendo

concomitantemente palidez, sudorese, sensação de opressão e constrição na região

cardíaca, alteração do ritmo respiratório e aceleração do pulso. Segundo o autor, no

momento do IM também podem ocorrer vertigem, vômito e emissão involuntária de

fezes e urina, ou apenas sudorese intensa inexplicável, dificuldade respiratória,

náuseas, vertigem, ligeira sensação de opressão na região precordia) ou sensação

4
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•	 de queimor nessa região. Acrescenta, ainda, que o infarto pode ser confundido com

•	 indigestão, úlcera gástrica perfurada, colecistite, pneumonia, pneumotórax.

Para Andrade (1998, p. 366), no momento do infarto 'o paciente tem a

sensação de morte iminente. A dor é acompanhada de sintomas vagais, como

náuseas e vômitos." Smeltzer e Bare (1999) ressaltam que o paciente portador de

diabetes mel/itus e o paciente idoso podem não sentir a dor intensa ou constritiva,

típica do infarto do miocárdio. No primeiro caso, porque a neuropatia que

acompanha o diabetes interfere com os neurorreceptores, atenuando a sensibilidade

dolorosa; no caso de pacientes idosos, em virtude da menor resposta dos

neurotransmissores, que ocorre no processo de envelhecimento.

Tabela 2 - Distribuição dos sujeitos do estudo segundo doenças
preexistentes (n=20). João Pessoa - PB, novI2003 a janí2004.

Doenças Preexistentes

Hipertensão arterial sistêmica - HAS

Diabetes

Insuficiência cardíaca congestiva - ICC

Doença de Chagas

Endocardite

Cardiopatias conqênitas

f

	

12	 60,0

	

9	 45,0

	

1	 5,0

	

o	 0,0

	

o	 0,0

	

o	 1	 0,0

Dentre as doenças preexistentes (Tab. 2), a hipertensão arterial sistêmica

• - HAS foi relatada por 12 (60%) dos sujeitos entrevistados, seguida de diabetes

presente em 9 (45%) e insuficiência cardíaca congestiva - ICC em 1 (5%). As demais

patologias incluídas no instrumento de coleta de dados - doença de Chagas,

endocardite e cardiopatias congênitas - não foram relatadas pelos pacientes.

Para Guyton (1988, p. 253), a hipertensão arterial sistêmica "é um dos

distúrbios mais comuns do ser humano j ... ], ocorre em aproximadamente um em

cada cinco pessoas antes do término de suas vidas, em geral, na meia idade ou na

velhice". Segundo o autor, a hipertensão apode provocar ruptura dos vasos

sanguíneos cerebrais, dando origem aos acidentes vasculares cerebrais, bem como

dos vasos renais, causando insuficiência renal, ou dos vasos de outros órgãos vitais,

e
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*	 produzindo cegueira, surdez, ataques cardíacos," bem como pode representar carga

excessiva para o coração, levando à sua insuficiência.

Pierin et aí. (2002) consideram os valores limítrofes entre a pressão

arterial normal e a hipertensão como sendo 130 a 139 x 85 a 59 mmHg e classificam

a hipertensão em leve, moderada e grave. Consideram a hipertensão leve quando

os valores encontram-se entre 140 a 159 x 90 a 99 mmHg; hipertensão moderada

quando os valores encontram-se entre 160 a 179 x 100 a 109; e hipertensão grave

quando a pressão sistólíca encontra-se ^ 180 mmHg e a diastólica ^ 110 mmHg.

Smeltzer e Bare (1999, p. 641) definem a hipertensão como "a presença

de um nível persistente de pressão arterial em que a pressão sistólica se encontra

• acima de 140 mmHg e a pressão diastólica acima de 90 mmHg" Afirmam, ainda,

que "a hipertensão constitui uma importante causa de insuficiência cardíaca,

acidente vascular cerebral e insuficiência renal." De acordo com as autoras

referenciadas, aproximadamente 20% da população adulta desenvolve hipertensão

e as pessoas portadoras de hipertensão podem ser assintomáticas. Para elas, os

distúrbios emocionais, obesidade, ingestão excessiva de álcool e café, tabaco e

estimulantes exercem influência sobre a hipertensão, embora esta tenha uma forte

ligação com a herança genética do indivíduo.

Tabela 3 - Distribuição dos sujeitos do estudo conforme indicadores de risco
identificados na anamnese (n=20). João Pessoa - PB, novI2003 a jan/2004.

IU Indicadores de Risco

Obesidade

Tabagismo

Estresse

Alimentação rica em gorduras e triglicerídeos

Etilismo

Sedentarismo

Uso de anticoncepcionais hormonais

Terapia de reposição hormonal - TRH

foi
'o

	

17	 85,0

	

16	 80,0

	11 	 55,0

	

11	 55,0

	

8	 40,0

	

3	 15,0

	

2	 10,0

	

2	 10,0

o



f

11

6

3

2

o

01
10

55,0

30,0

15,0

10,0

0,0
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Dentre os fatores de risco (Tab. 3), a obesidade esteve presente em 17

(85%) dos sujeitos da amostra, seguida pelo tabagismo, presente em 16 (80%); pelo

estresse e hábito alimentar rico em gorduras e triglicerídeos, ambos presentes em

11(55%); pelo etismo, em 8 (40%); pelo sedentarismo, em 3 (15%); e pelo uso de

anticoncepcionais hormonais e de terapia de reposição horrnonaL relatados por 2

(10%) pacientes.

Smettzer e Bare (1999, p. 552) definem fatores de risco ou indicadores de

risco como aquelas condições que podem preceder ou acompanhar o inicio da

doença cardíaca coronariana" classificando-os em reversíveis e irreversíveis. Os

fatores de risco reversíveis são aqueles que podem ser modificados pela pessoa

através de mudanças no estilo de vida, a exemplo de obesidade, tabagismo,

estresse, sedentarismo, pressão arterial elevada, uso de anttconcepconaIS

hormonais, glicose sangüínea e colesterol elevado. Os fatores de risco irreversíveis

são aqueles sobre os quais o indivíduo não exerce controle nem pode modificar,

como a idade avançada e a herança genética.

Com relação a tratamentos anteriores (Tab. 4), verifica-se que, dos 20

participantes do estudo, 11 (55%) faziam uso de medicamento para controle da

pressão arterial, como os anti-hipertensivos; 6 (30%) já haviam se submetido a

catetensmo cardíaco; 3 (15%) faziam dieta e 2 (10%) já haviam realizado

angioplastia. Nenhum paciente relatou implante de marcapasso.

Tabela 4 - Distribuição dos sujeitos do estudo com relação a
tratamentos anteriores (n=20). João Pessoa PB, nov12003 a jan/2004.

Tratamentos Anteriores

Medicamentos

Cateterismo cardíaco

Dietas

Outros: angioplastia

Implante de marcapasso

Dentre os 20 pacientes, 10 (50%) encontravam-se normotensos, 5 (25%)

apresentaram-se hipotensos e 5 (25%) hipertensos no momento da entrevista (Fig.

ê

o
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0 Quanto ao estado geral (Fig. 8), 17 (85%) apresentavam-se com o estado

geral regular, 2 (10%) com estado geral grave e 1 (5%) com bom estado geral Os

pacientes que apresentavam um estado geral regular ou bom estavam, em média,

no terceiro da de internação na UTI e, portanto, com o quadro do infarto

estabilizado. Vale destacar que o paciente que se encontrava com o estado geral

bom, apresentava-se de alta da Uli.

5.2 Perfil diagnóstico de enfermagem de pacientes acometidos por
infarto do miocárdio

Foram encontrados 19 diferentes diagnósticos de enfermagem entre os

20 pacientes acometidos por infarto do miocárdio que compuseram a amostra (Tab.

5). Houve um total de 148 afirmativas diagnósticas, com uma média de 7,4

diagnósticos por paciente.

Quatro diagnósticos de enfermagem apresentaram uma alta freqüência (2^

75%) na amostra: Risco para infecção (90%), Padrão de sono perturbado (85%),

Atividades de recreação deficientes (80%), Débito cardíaco diminuído (75%). Quatro

diagnósticos de enfermagem apresentaram uma freqüência média (^ 50% e < 75%):

Constipação (70%), Déficit no autocuidado para banho/higiene (60%). Risco para

intolerância à atividade (55%) e Ansiedade (50%). Finalmente, 11 diagnósticos de

enfermagem apresentaram uma baixa freqüência (< 50%) na amostra:

Conhecimento deficiente (45%), Tristeza crônica (30%), Náusea (20°Jo), Isolamento

social (20%), Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais

(15%), Troca de gases prejudicada (10%), Risco para volume de líquidos

desequilibrado (10%), Intolerância à atividade (10%), Diarréia (5%) e Déficit no

autocuidado para alimentação (5%).

Convém destacar que o diagnóstico de enfermagem Dor aguda passaria

a fazer parte do perfil diagnóstico de enfermagem se a coleta de dados tivesse

transcorrido no. momento do infarto, visto que, entre as queixas pregressas, a dor foi

relatada por 17 (85%) dos pacientes. O mesmo ocorreu com o diagnóstico Náusea

que foi encontrado como queixa pregressa entre 11 (55%) sujeitos do estudo.

Durante a coleta de dados, as queixa de dor e náusea não foram mais relatadas,
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• pois os pacientes já se encontravam medicados e com o estado geral estabilizado. A

questão sobre queixas pregressas, incluindo dor precordial e náusea, foi incluída no

instrumento para coleta de dados com o propósito de uma melhor compreensão do

quadro clínico do infarto.

Tabela 5 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem identificados por
pacientes (n = 20). João Pessoa - P8, nov12003 a jan! 2004.

PACIENTES	 Sim
DIAGNÓSTICOS	 --	 --___	 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 115 ' 16 17 18 19 20	 t	 %

1- Risco para infecção	 1X X ^ X1X XiX1X ^	X X X 1 X 1X X X X 1 X X	 X	 18 90,0
-'	 - -	 —'---l--u----r r

2- Padrão de sono	 X X X X X X	 li X X	 X X	 X	 X X X X X	 17 85,0

perturbado

x3- Atividades de	 XIX	 X X I X	 X TxX X X X x X X 16 8

recreação deficientes

4- Débito cardíaco	 X X X X	 X X 1 X X 1 X X X X	 X X X	 15 75,0

diminuído	 l	 1
5- Constipação	 X X X	 X X X	 1	 x X X X XX X X	 14 70,0

6- Déficit no	 X X X X X X	 X	 X X	 X X X	 12 60,0

autocuidado para banho
/ higiene	 1	 )
7 - Risco para	 X X	 X X	 X X	 X X X	 1 ii 1 55,0

intolerância à atividade 

8- Ansiedade	 X X	 X	 X X j	 X	 X X X	 X	 lo 50,0

9- Conhecimento	 X	 X X	 X X	 X	 X	 X	 X	 9 45.0

deficiente

1(\_ Tt	 ,-rAnir	 X X	 X	 X	 X X T	 6 30,0

11- Náusea

12- Isolamento social

13- Nutrição	 X
desequilibrada: menos do
que as necessidades

14- Troca de gases	 X
prejudicada

15- Risco para volume de X
líquidos desequilibrado

16- Intolerância à
atividade

17- Diarréia	 X

18- Déficit no autocuidado
para alimentação

19- Risco para	 1
constipação

TOTAL	 -_1
e

X
	 2	 10,0

X	 2 10.0

X
	 x

	
2 10,0

1	 5,0

X
	

5,0

X
	

1	 5,0

319t101919141313191101 5	 148
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•	 Na Tab. 6, os diagnósticos de enfermagem identificados nos 20 sujeitos

•

	

	 da amostra estão dispostos de acordo com os conceitos do modelo conceitual de

Florence Nightingale.

Tabela 6 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem identificados nos
pacientes acometidos por infarto do miocárdio internados em UTL segundo os
conceitos do modelo de Florence Nightingaie. João Pessoa - PB, nov/2003 a
janI2004.

N° de pacientes

Conceitos do Modelo de	 Diagnósticos de Enfermagem	 Com O DE

Fiorence Nightingale	 (n=20)

f%

Ventilação	 Troca de gases prejudicada	 2	 10,0
1	

Circulação sangüínea *	 1 Débito cardíaco diminuído 	 15	 1 75,0

Risco para infecção	 18	 900

Constipação 	 14	 70,0

1,
	

Náusea	 4	 20.0
Hidratação*e Nutrição	 Nutrição desequilibrada: menos do que as	 3	 153

Ruído e Iluminação**

necessidades corporais

Risco para volume de liquidos desequilibrado

Diarréia

Déficit no autocuidado para alimentação

Risco para constipação

Padrão de sono perturbado

2
	

10,0

1
	

5,0

1
	

5,0

1
	

5,0

17
	

85,0

Limpeza	 Déficit no autocuidado para banho/higiene	 12	 60,0

o
	 Atividades de recreação deficientes	 16	 80,0

Variação do ambiente	 R isco para intolerância à atividade	 11	 55,0

intolerância à atividade 	 2	 10,0

Ansiedade	 10	 50,0

Conversando sobre	 Conhecimento deficiente 	 9	 45,0
esperanças e conselhos	

Isolamento social 	 4	 20,0

Tristeza crônica	 6	 30,0

* Conceitos não pertencentes ao modelo de Florer.ce Nightingale, induidos no presente estudo em virtude de
espedficidade do paciente com IM.

Os conceitos Ruído e iluminação foram agrupados pois ambos contribuíram para o diagnóstico Padrão de
sono perturbado.

Observa-se que, das 148 afirmativas diagnósticas atribuídas aos

e
	 pacientes acometidos por IM internados em UTI, 44 (28,4%) pertencem ao
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•	 componente Hidratação e Nçfl:jo; 29 (18,7%) ao componente Variação; 29 (18,7%)

ao componente Conversando sobre esperanças e conselhos; 17 (11%) aos

conceitos Ruído e iluminação; 15 (9,6%) ao componente Circulação sangüínea- 12

(7,7%) ao conceito Limpeza e 2 (13%) pertencem ao conceito Ventilação.

A seguir, discutem-se os oito diagnósticos de enfermagem que obtiveram

urna freqüência ^ 50% na amostra de pacientes acometidos por infarto do miocárdio

internados em UTI, por conceito do modelo de Florence Nightingaie.

CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA

No componente Circulação sangüínea, o diagnóstico de enfermagem

Débito cardíaco diminuído alcançou uma freqüência de 75% entre os pacientes

incluídos na amostra.

Débito Cardíaco Diminuído

Entende-se por débito cardíaco "a quantidade de sangue bombeada pelos

ventrículos durante um período determinado de tempo." (SMELTZER; BARE, 1999,

p. 513). Para Carpenito (2002, p. 703), o débito cardíaco pode ser "afetado pela

quantidade de sangue ejetado em cada batimento (volume de batimento)."

Segundo Guytori (1988, p. 223), a quantidade de sangue que é

bombeada pelo coração é de aproximadamente 5 litros/minuto em repouso, podendo

aumentar para 25 a 35 Utroslmin durante um exercício físico intenso, ou pode

diminuir, chegando a 1,5 iitrosfmin em casos de hemorragias graves, sem causar a

morte imediata, embora tal situação possa perdurar apenas até duas horas. O

mesmo autor descreve a quantidade de sangue recebida pelos diferentes órgãos

nas condições de repouso, sendo o fígado com maior valor (27%), seguido pelos rins

(22%), músculos (15%), cérebro (14%), pele (6%), ossos (5%), coração (4%),

brônquios (2%) e demais tecidos com 1% do total.

O débito cardíaco depende do volume sistólico, isto é, da "quantidade de

sangue ejetada em cada batimento cardíaco" (SMELTZER; BARE, 1999, p. 513) e

da freqüência cardíaca. Para as referidas autoras, a freqüência cardíaca é

controlada pelo sistema nervoso autônomo (simpático e parassimpático) e o
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•	 equilíbrio entre estas duas divisões do sistema nervoso é o que determina a

freqüência cardíaca-

0 diagnóstico de enfermagem Débito cardíaco diminuído é definido pela

MANDA (2002, p. 80) como "sangue bombeado pelo coração insuficiente para

atender às demandas metabólicas corporais"; por Sparks, Taylor e Dyer (2000, p.93)

como "sintomas cardiovasculares ou respiratórios devidos ao bombesmento de

sangue insuficiente pelo coração"; e por Carpenito (2002, p. 146) como o "estado em

que o indivíduo apresenta uma redução na quantidade de sangue bombeado pelo

coração, resultando em comprometimento da função cardíaca."

Segundo Carpenito (2002, p. 703), "a contratidade, ou acão de

lir bombeamento, do miocárdio resulta da estimulação das fibras simpáticas e

parassimpáticas que suprem o coração." Acrescenta, ainda, que "o sistema de

condução cardíaco também gera e envia impulsos elétricos através do miocárdio." A

hipóxia tissular, os medicamentos, os danos às células cardíacas e os níveis séricos

anormais de potássio ou cálcio podem alterar os impulsos elétricos do coração e

conseqüentemente, o débito cardíaco.

Carpenito (2002, p. 704) lista as condições de risco para o

desenvolvimento do diagnóstico Débito cardíaco diminuído, entre as quais incluí:

infarto do miocárdio, doença da válvula aórtica ou mitra, cardiorniopatia,

tamponamento cardíaco, hipotermia, choque séptico, coarctação da aorta, doença

pulmonar obstrutiva Crônica (DPOC), doença cardíaca congênita, hipovolemia,

bradicardia e taquicardia. Sparks, Taylor e Dyer (2000) consideram infarto do

miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, anemia, arritmia,

cardiopatia reumática e diabetes melito como distúrbios associados com o

diagnóstico Débito cardíaco diminuído. A MANDA (2002) destaca como fatores

relacionados com esse diagnóstico de enfermagem: ritmo/freqüência cardíaca

alterados, volume de ejeção alterado, pré-carga e/ou pós-carga alteradas e

contratilídade alterada.

Para a NANDA (2002), dentre as várias características definidoras do

referido diagnóstico, estão incluidas: arritmias (taquicardia, bradicardia); palpitações;

distensão de veia jugular; fadiga; edema; ganho de peso; pele fria e pegajosa;

•	 dispnéia; oligúria; perfusão periférica prolongada; pulsos periféricos diminuídos;
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1

E

E

r

%
5.0
5,0

15,0
25,0

0,0
25,0

0,0
0,0

25,0
0,0

25,0
20,0

5,0
0,0

25,0
0,0

25,0
15,0
10,0
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ta variações nas leituras de pressão sangüínea; mudanças da cor da pele: estertores:

tosse: ansiedade, agitação; entre outros. Carpenito (2002, p. 146) p ista: pressão

arterial baixa, pulso rápido, agitação, cianose, dispnéia, angina, disritrrua, ol igúria,

fatigabilidade, vertigem e edema. Segundo Sparks, Taylor e Oyer (2000), são

características definidoras desse diagnóstico de enfermagem: arritmias, pele fria e

úmida, cianose, pressão arterial baixa, pulsos periféricos diminuídos, dispnéia, pulso

irregular, distensão das veias jugulares, náuseas e vômitos, ansiedade.

Tabela 7 - Distnbuicão das características definidoras do diagnóstico Débito
cardíaco diminuído em pacientes acometidos por infarto do miocárdio internados
em UTI. João Pessoa - P8, nov12003 a janI2004.

Débito cardíaco diminuído 	 Total
Sim	 1	 Não	 (n=20)Variáveis	 Categorias

Tosse	 1 Sim: seca

Sim: com secreção
Não

Ritmo cardíaco	 Normal
Taquicardia

Perfusão periférica	 Preservada
Diminuída

Estase jugular venosa Sim
Não

Cianose de extremidades Sim
Não

Mucosas	 Coradas
Hipocoradas

Edema	 Sim
rN ão

Cansaço fisico (fadiga) Sim
Não

Ansiedade	 Sim
)Não

f
4-
6
5
8
7

11
4
4J

11

15
e
9
4

11
8
7
7
8

f
20.0
30,0
25J
40,0
35,0
55,0
20,0
20,0
55,0

o,o)
75Q1

30,0
45,0
20,0
55,0
40,0
35,0
350)
40,01

f
5 25.0
7) 35,0
8) 40,0

13 65,0
7 35,0

16 80,0
4 20,0
4) 20,0

16) 80,0
o 0,0

20 F1 00,0
10	 50,0
10 50,0
4 20,0

Iro 80,0

8 40,0
12 60,0
10 50,0
10 50,0

4
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* Conforme vsuahza-se na Tab 7, no universo de sujeitos da amostra que

evidenciaram o diagnóstico Débito cardíaco diminuído, 4 (20%) apresentaram tosse

seca e 6 (30%) tosse com secreção; 7 (35%) pacientes encontravam-se com

taquicardia; 4 (20%) pacientes apresentavam perfusão periférica diminuída; 4 (20%),

estase jugular venosa; 9 (45%), mucosas hipocor'adas; 4 (20%), edema; 8 (40%)

relataram sentir cansaço físico e 7 (35%) estar ansiosos. Como resultado do Débito

cardíaco diminuído, 10 (50%) apresentavam tolerância reduzida e 2 (10%) estavam

intolerantes à atividade.

HIDRATAÇÃO e NUTRIÇÃO

Foram atribuídos aos pacientes acometidos por iM internados em UTI 8

diferentes diagnósticos de enfermagem nos componentes Hidratação e Nutrição,

dentre os quais, 2 alcançaram uma freqüência 2^ 50%: Risco para infecção (90%) e

Constipação (70%).

Risco para Infecção

Infecção é definida por Smeltzer e Bare (1999, p. 1674) como um

"distúrbio no qual o hospedeiro interage fisiológica e imunologicamente com o

microorganismo." Para que a doença infecdosa se instale, faz-se necessário um

desequilíbrio entre o homem, ambiente e microrganismo, provocado pelo aumento

• da patogenicidade do microrganismo ou pela redução da defesa antiinfecciosa

natural do homem, embora se saiba que a capacidade de defesa antiinfecciosa seja

influenciada pela idade, sexo, estado nutricional-metabólico, patrimônio genético,

patologia de base e doenças degenerativas ou imunodepressivas (PEREIRA;

MORIYA, 1994). Segundo Maria (1997, p. 138), o rompimento do equilíbrio

imunológico pode ser causado, também, por condições emocionais.

O diagnóstico Risco para infecção aparece de forma expressiva no

cotidiano da Enfermagem, em todas as áreas clínicas, pois a própria hospitalização

é considerada um fator latrogênico que predispõe o paciente a desenvolver

infecções, por múltiplas razões (MARIA, 1997).
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• A NANDA (2002. p. 134) conceitua o diagnóstico Risco para infecção

como "estar em risco aumentado de ser invadido por organismos patoQênicos"

Carpenito (2002, p. 374) o define como "estado em que o indivíduo apresenta o risco

de ser invadido por um agente oportunista ou patogênico (vírus, fungo, bactéria,

protozoário ou outro parasita) de fontes externas, endógenas ou exógenas." Sparks,

Tayor e Dyer (2000, p. 236) o entendem como a "existência de fatores de risco

internos ou externos, que ameaçam o bem-estar físico."

Tabela 8 - Distribuiç.áo de variáveis relacionadas ao diagnóstico Risco para infecção
em pacientes acometidos por infarto do miocárdio internados em UTL João Pessoa -
PB, nov12003 ajani2004.

Risco para infecção	 Total
SjmfNão	 (n=20)

f	 f j	 f	 %

1	 5,0	 O	 0,0	 1	 5,0

15	 75,0	 2	 10,0	 17	 85,0

2	 10,01	 O	 0,0	 2	 10,0

1	 5,0	 01	 0,0	 1	 5,0

	

30,0	 1	 5,0	 7 35,0

11	 55,0	 1	 5,0	 12 60,0

	

35,0	 O	 0,0	 7 35,0

11	 55,0	 2	 10,0	 13 65,0

16 	 80,01	 11	 5,0	 17	 85,0

2	 10,0	 ol	 0.0 1	21 10,0

01	 0,0	 1	 5,0	 1	 5,0

17	 85,0[1 I 	5,0	 18 90,0

1	 5,0	 15,0	 2	 10,0

10	 50,0	 1	 5,0	 11	 55,0

8	 40,0	 O	 0,01	 8140,0

o	 0,0	 1	 5,0	 1 1 _5,0

16	 80,01	 21 10,0	 18 90,0

2	 10,01	 O	 0,0	 2, 10,0

	

Variáveis	 Categorias

Estado geral	 Bom
Regular
Grave

Oxigenoterapta Cateter nasal
Cânula nasal
Não

Estado nutricional 	 Normal
Obeso

	

Venóchse	 Sim: veia periférica

0
	 Sim: dispositivo venoso central

1 Não

Higiene corporal
	 Preservada

Precária

Higiene da unidade do Boa

	

paciente	 Regular
Precária

Eliminação urinária 	 Espontânea
Sondagem vesical

Dentre outros, A NANDA (2002) incluí os procedimentos invasivos e a

doença crônica como fatores de risco para infecção. Neste estudo, os fatores de
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0 risco para infecção estiveram representados basicamente pelos procedimentos

invasivos: venócltse através de veia periférica; dissecção venosa ou dispositivo

venoso central; oxigenoterapia por cateter nasal, cânula nasal, máscara facial,

cânula endotraqueal, traqueostomia e ventilação mecânica controlada ou assistida e

controlada; e sondagem vesicaL Além desses, foram também identificados nos

pacientes outros fatores de risco, como os listados por Sparks, Taylor e Dyer (2000):

internação hospitalar, idade acima de 65 anos e obesidade.

Os dados apresentados na Tab. 8 demonstram que, dentre os

participantes do estudo que apresentavam o diagnóstico Risco para infecção, 15

(75%) encontravam-se com estado geral regular e 2 (10%) eram graves, 1 (5%)

estava em oxigenoterapia através de cateter nasal e 6 (30%) através de cânula

nasal. Com relação à hidratação venosa, 16 (80%) pacientes encontravam-se com

venôctise por veia periférica e 2 (10%) com dispositivo venoso central. No que diz

respeito ao estado nutricionai, 11 (55%) eram obesos. A higiene corporal dos

pacientes apresentou-se precána em 1 (5%) caso; em outros 8 (40%) casos, a

higiene da unidade do paciente encontrava-se regular. Dois (10%) pacientes

encontravam-se com sondagem vesicaL

Atualmente, devido a avanços no conhecimento, sabe-se que as

infecções hospitalares são causadas por inúmeros agentes infecciosos, oriundos da

própria flora do paciente ou adquiridas do ambiente hospitalar, através de vetores

como a equipe de saúde ou artigos hospitalares. De acordo com a Portaria n°

2.616198 (BRASIL/MS, 1998), infecção hospitalar é aquela adquirida após a

admissão do paciente e que se manifesta durante a internação ou após a alta,

quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. » Ou

seja, é um processo infeccioso que não estava presente ou evidente na ocasião em

que o paciente foi internado no hospital ou na instituição de assistência à saúde

(BOLICK et ai., 2000).

As infecções hospitalares são as mais importantes complicações

relacionadas a pacientes internados. Além disso, o aparecimento de microrganismos

m ul ti resistentes é causa de preocupações entre médicos e enfermeiros, o que

reforça a necessidade da prevenção adequada, com a adoção de medidas básicas
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de prevenção e controle, como o ato de lavagem das mãos, considerado o principal

meio de evitar infecções hospitalares.

As unidades ou centros de terapia intensiva são setores considerados

peso Ministério da Saúde como áreas criticas, que merecem atenção redobrada das

comissões de controle de infecção hosp italar pois os pacientes que lá se internam

são, de modo geral, considerados graves, com os mecanismos naturais de defesa

comprometidos e, por isso, mais susceptíveis a adquinr infecções. Nas UTIs também

são realizados com maior freqüência procedimentos invasivos, muitas vezes de

urgência. O conjunto de situações abrigadas nas UTIs contribui para que sejam

consideradas as áreas mais contaminadas do hospital.

*

Constipação

De acordo com Sm&tzer e Bare (1999, p. 782), constipação refere-se a

uma "freqüência anormal de defecação e, também, a um endurecimento anormal

das fezes, fazendo com que a sua passagem seja difícil e, por vezes, dolorosa."

Segundo as autoras citadas, as manifestações clínicas da constipação estão

representadas pela distensão abdominal, ruídos intestinais, apetite diminuído,

cefaléia, fadiga, indigestão, força ao evacuar, eliminação de pequenas quantidades

de fezes duras e secas.

A NANDA (2002, p. 69) define o diagnóstico de enfermagem Constipação

• como a "diminuição na freqüência normal de evacuação, acompanhada por

dificuldade ou passagem incompleta das fezes e/ou passagem de fezes

excessivamente duras e secas." Carpenito (2002, p. 203) refere-se ao diagnóstico

corno um "estado em que o indivíduo apresenta, ou está em alto risco de apresentar,

estase do intestino grosso resultante da eliminação pouco freqüente de fezes duras

e secas." Sparks, Taylor e Dyer (2000, p. 76) o conceituam corno "alteração dos

hábitos intestinais normais, caracterizada pela redução da freqüência e pela

eliminação de fezes secas e duras."

Para a NANDA (2002) são características definidoras desse diagnóstico:

mudança no padrão intestinal, abdómen distendido, dor à evacuação, volume de

fezes diminuído, esforço para evacuar, freqüência diminuída, fezes duras e secas,



incapacidade de eliminar as fezes, indigestão, flatulência grave, sons intestinais

hipoativos ou hiperativos, mudança nos sons abdominais, náusea e/ou vômito, entre

outros. Carpernto (2002) destaca, como características definidoras maiores, a

presença de fezes duras e defecação ocorrendo menos do que três vezes por

semana; e, corno características menores, dentre outras, ruídos intestinais

diminuídos e esforço e dor ao defecar.

O diagnóstico de enfermagem Constipação esteve presente em 14 (70%)

dos pacientes acometidos por infarto do miocárdio internados em UTJ. Como

indicadores do diagnóstico foram encontrados: relato verbal de constipação,

mudança de hábito intestinal, ruídos hidroaéreos diminuídos ou ausentes e náusea.

Tabela 9 - Distribuição das caractenisticas definidoras do diagnóstico
Constipação em pacientes acometidos por infarto do miocárdio internados em
UTI. João Pessoa - PB, novI2003 a jan 12004.

Constipação	 Total

Variáveis	 Categorias 1	 Sim	 Não	 n20)

Eliminação intestinal 	 [Normal
Constipação

1 Diarréia

Mudança de hábito intestinal Sim
Não

Ruídos hidroa&eos	 Normais
Diminuídos
Ausentes

iperativos

Náusea	 Sim	 -
i Não

mm
ME
Em
EU
EU
EU
EUEU
EU
EU

f

E
E
E
E
E
c

f

5 25,0

E 14 70,0

E 1 50

E 18 90,0

E 2 10,0

E 7 35,0

E 11 55,0

E 1 5,0
11 E 1 5,0

E 4 20,0
16 80,0

Analisando-se a Tab. 9 constata-se que, dentre os pacientes em que se

identificou o diagnóstico Constipação, 14 (70%) afirmaram mudança de hábito

intestinal; 10 (50%) apresentavam ruídos hidroaéreos diminuídos e 1 (5%)

encontrava-se com ruídos hídrc'eéreos ausentes. Durante a coleta de dados,

4	 observou-se que esse diagnóstico esteve relacionado principalmente a mudanças
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ambientais, a atividade física insuficiente, a uso de fárrnacos, como diuréticos e

sedativos, e a mudança nos padrões habituais de aUmentação. Esses achados

confirmam fatores l istados por Carpenito (2002), como pertstaftrsmo diminuído

secundário à hipóxia (cardíaca), à falta de exercício ou de privacidade no ambiente;

medo da dor cardíaca; ingestão inadequada de líquidos e fibras; e efeitos colaterais

de anestésicos e diuréticos.

O padrão individual de eliminação intestinal varia de uma etiminação por

dia ou até três eliminações por dia, a apenas algumas por semana. As pessoas com

constipação possuem padrões irregulares de eliminação intestinal, com defecação

difícil e dolorosa de fezes endurecidas e secas.

• A constipação pode ser causada por medicações do tipo tranqüilizantes,

anti-hipertensivos, antiácidos com alumínio; distúrbios retal/anal; obstrução intestinal;

distúrbios metabólicos, neurológicos neuromusculares e endócrinos. Outros fatores

relacionados com a constipação são a fraqueza, imobilidade e fadiga- No caso dos

pacientes acometidos por infarto do miocárdio, a falta de exercícios e o repouso

prolongado no leito contribuem para a constipação pela diminuição da motilidade

intestinal e do tônus muscular abdominal (SMELTZER; BARE, 1999). Quanto à

imobilidade, Carpenito (2002) acrescenta que influencia negativamente o

enchimento gravitacional do reto inferior, o que resulta na diminuição do reflexo de

evacuação.

Na investigação, foram acrescentadas questões relacionadas à ingestão

de líquidos e à aceitação ou não da dieta, como forma de buscar possíveis fatores

relacionados ao diagnóstico. Isso encontra respaldo em Carpenito (2002), para

quem o volume e a consistência das fezes são influenciados pelos padrões de

ingestão dietética e hídrica. Segundo essa autora, uma dieta rica em vegetais

produz fezes volumosas e motes, enquanto que dietas ricas em carne produzem

fezes duras e ressecadas. As fibras não digeridas dos alimentos fibrosos absorvem

água, acrescentando volume e moleza às fezes, facilitando a passagem do bolo

fecal pelo intestino além de estimular o peristaltismo. Acrescenta ainda que, para a

manutenção intestinal e promoção da correta consistência das fezes deve-se manter

uma ingestão líquida em torno de 2 1/dia.
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RUÍDO e ILUMINAÇÃO

No componente Ruído e Iluminação o diagnóstico Padrão de sono

perturbado esteve presente em 17 (85%) dos pacientes da amostra.

Padrão de Sono Perturbado

o sono é descrito por Boyd e Nihart (1998, citados por CARPENITO,

2002, p. 622) como um processo restaurador e recuperador que facilita o

crescimento celular e a reparação dos tecidos orgânicos danificadas ou em

envelhecimento."

Segundo Guyton (1988), fisiologicamente, durante os períodos de vigília,

muitos impulsos elétricos percorrem o sistema nervoso, enquanto que, durante o

sono, um número muito reduzido de ondas elétricas passa pelo sistema nervoso.

Psicologicamente, o sono restabelece o equdibrio necessário entre as várias partes

do sistema nervoso, assim, a fadiga nervosa pode provocar sérios distúrbios

psicóticos. De acordo com o autor, "a falta de sono, muitas vezes, causa distúrbios

autonômicos graves e esses, por vias indiretas, causam perturbações

gastrintestinais, perda de apetite e outros efeitos deletérios" (GUYTON, 1988,

p.173).

A NANDA (2002, p. 164) define o diagnóstico Padrão de sono perturbado

como um "distúrbio com tempo Limitado na quantidade ou qualidade do sono

(suspensão natural, periódica da consciência)." Carpenito (2002, p. 621) utiliza a

denominação Distúrbio no padrão do sono, definindo-o como o "estado em que o

indivíduo apresenta, ou corre o risco, de apresentar, urna mudança na quantidade ou

na qualidade do seu padrão de repouso, causando desconforto ou interferindo no

estilo de vida desejado." Sparks, Taylor e Dyer (2000, p. 160) também denomina o

diagnóstico como Distúrbio do padrão do sono, conceituando-o como a

"incapacidade de satisfazer a necessidade individual de sono ou repouso, causada

por fatores internos como ansiedade, depressão, estresse, doença, tratamento

farmacológico ou distúrbio do biorritmo-' Percebe-se, portanto, que os autores

citados, ao se referirem apenas a fatores internos, não consideram que fatores como

a hospitalização e o ambiente hospitalar possam interferir no padrão de sono e

repouso do paciente.
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As características definidoras ILstadas pela NANDA (2002) para o

diagnóstico Padrão de sono perturbado incluem: despertares prolongados, insônia

de manutenção do sono, insatisfação com o sono, três ou mais despertares durante

a noite, queixas verbais de dificuldade para adormecer e queixas verbais de no se

sentir bem-descansado.

Tabela 10 - Distribuição das características definidoras do diagnóstico Padrão de
sono perturbado em pacientes acometidos por infarto do miocárdio internados em
UTI. João Pessoa - PB, nov12003 a jani2004.

e

	Variáveis	 Categorias

Ruído ambiental 	 Sim
atrapalha repouso Não

	

Repouso	 Satisfatório
insatisfatório

Iluminação atrapalha	 Sim
sono	 Não

Iluminação atrapalha Sim
	repouso	 Não

Barulho ambiental 	 Sim

	

incomoda	 Não

Padrão de sono perturbado	 Tota'

[	 Sim	 n2O)

8	 40,0 1 O 0,0	 8 40,0

91 45,01	 3t 150: 12 '1 60,0

-	 7	 35,0	 3)1 15,O10	 50,0

10	 50,0	 O	 0,0	 10 50,0

4	 20.0	 O	 0,0	 4 20,0

13	 65,0	 3	 15,0	 16 1 80,0

-	 6 30,0	 O	 0,01	 6 30,0
11 55,0	 3 15,0 F4_70,0

9 45,0	 1	 5,0 101_50,0
-	 840,0 	 21 10,0	 10 50,0

,	 1	 r f
Ruído ambiental	 Sim	 iuZ

50

	 u	 u,u iu	 u,v

atrapalha SOnO	 Não	 7 	 310j10 500

Sono Satisfatório	 li	 50	 1	 5,O	 2	 10,0

Insatisfatório: insônia	 13	 65,0	 O	 0,0	 13

Insatisfatório: 	 acorda	 2l10,01	 O	 0.()	 21 10,0
várias vezes à noite
Satisfatório: acorda várias 	 II	 5,0	 2	 100	 3 15,0
vezes à noite

Sonolência diurna	 Sim	 151 75,0	 1	 5,0	 161 80,0
Não	 2	 10,0	 21 10,01	 41 20,0

Neste estudo, os indicadores que fundamentaram o referido diagnóstico

foram os relatos verbais do pacientes sobre o ruído ambiental na UTI, os quais

o
	 incomodavam e atrapalhavam o sono e o repouso. Por conseguinte, causavam
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Ia sonolência diurna, insônia, vários despertares à noite e queixas de sono e repouso

insatisfatórios. Além disso, houve queixas sobre a iluminação e a temperatura

ambiental. Tal fato contradiz os princípios de F(orence Nightingate a qual afirma que

o ambiente do paciente deveria ser terapêutico e restaurador para que o paciente

não desperdice energia desnecessária, tornando estados de desequilíbrio em

equilíbrio, e o sono representaria um dos processos restauradores da saúde.

Além disso, o barulho e o ambiente hospitalar acarretam estresse ao

paciente e, quanto maior o estresse, maior a demanda e o consumo de energia,

levando a estados de desequilíbrio no paciente. Outro fator que deve ser levado em

consideração diz respeito ao fato de que se trata de uma cilentela acometida por

infarto do miocárdio, que se apresenta com o estado emocional comprometido,

necessitando, portanto, de um ambiente tranqüilo que facilite a recuperação de sua

saúde.

Dentre os pacientes a quem foi atribuído o diagnóstico de enfermagem

Padrão de sono perturbado, 8 (40%) relataram que o ruído ambiental atrapalhava o

repouso durante o dia; 10 (50%) consideraram o repouso insatisfatório; 4 (20%)

afirmaram que a iluminação ambiental atrapalhava o sono; e 6 (30%) afirmaram que

a iluminação atrapalhava o repouso diurno; 9 (45%) afirmaram que o barulho

ambiental incomodava e 10 (50%) que atrapalhava. o sono. No que diz respeito à

qualidade do sono, 13 (65%) pacientes queixaram-se de insônia, 2 (10%) pacientes

consideram o sono insatisfatório, pois acordavam várias vezes à noite e 1 (5%)

e considerou o sono satisfatório, embora acordasse várias vezes à noite; 15 (75%)

referiram sonolência diurna. De modo geral, pode-se afirmar que o barulho ambiental

na UTI, de equipamentos ou de pessoas, atrapalhava tanto o sono quanto o repouso

diurno dos pacientes.

Os dados deste estudo confirmam assertiva de Carpenito (2002), segundo

a qual o ambiente hospitalar dificulta o relaxamento dos pacientes e,

conseqüentemente, seu sono. Para a autora, os principais obstáculo para o sono de

pacientes internados em UTI são a atividade constante que se verifica neste setor

hospitalar, o ruído, o odor, a condição física, os procedimentos de enfermagem, as

luzes, entre outros.

e
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LIMPEZA

No componente Limpeza, o diagnóstico de enfermagem Déficit no

autocuidado para banho/higiene alcançou uma freqüência de 60116 entre os

pacientes acometidos por IM internados em UTI.

Déficit no Autocuidado para Banho/Higiene

O banho proporciona bem-estar, estimula a circulação, remove odores,

abre os poros, dá oportunidade para observação do estado da pele e venficação de

anormalidades e alivia a sensação de fadiga, além de representar o principal recurso

de manutenção da integridade da pele, pois esta quando íntegra constitui-se em

barreira de proteção contra infecção e lesão dos tecidos (KOCH et ai., 1998). De

acordo com Carpenito (2002, p. 557), "a limpeza é importante para o conforto, para a

auto-estima positiva e para as interações sociais com outros."

Para Florence (NIGHTINGALE, 1989), tanto a higiene corporal do

paciente como a higiene ambiental são essenciais para a manutenção cia saúde e a

recuperação dos enfermos. Segundo eia, a pele representa uma barreira de

proteção do corpo e toda excreção vinda da pele deve ser removida, pois acreditava

que muitas doenças provocam o rompimento da pele. Afirmava que, do mesmo

modo que é necessário, freqüentemente, renovar o ar em tomo de um doente para

retirar os eflúvios mórbidos da pele e dos pulmões, é igualmente necessário manter

• os poros livres de qualquer excreção que possa obstrui-los. Florence preocupava-Se,

também, com a limpeza dos lençóis de cama, pois, segundo a mesma, a umidade

exalada pela pele e pulmões penetra nos lençóis que permanecem impregnados se

os mesmos não forem trocados diariamente. Ela acreditava que a higiene estendia-

se às pessoas que cuidam dos doentes, afirmando que as enfermeiras devem lavar

as mãos com muita freqüência durante o dia.

No caso específico dos pacientes acometidos por IM, observa-se uma

capacidade reduzida para desenvolver atividades de autocuidado devido

principalmente ao comprometimento do sistema circulatório. Tal fato é confirmado

por Carpenito (2002) ao afirmar que, a resistência da pessoa de desempenhar suas

atividades é influenciada pela capacidade de utilizar o oxigênio para produzir
o
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energia, relacionada ao funcionamento dos sistemas respiratório e circulatório,

assim, indivíduos com problemas nesses sistemas têm capacidades menores de

produzir energia e necessitam de demanda maior de energia.

Carpenito (2002) enfatiza que incentivar as habilidades de autocuidado do

indivíduo pode aumentar sua sensação de controle e independência, promovendo

um bem-estar geral, em contrapartida, a incapacidade para cuidar de si mesmo

provoca sentimentos de dependência e baixo autoconceito, além de ser causa de

negação, raiva e frustração. Com maior caoacídade de autocuidado a auto-estima

aumenta. Segundo Tracey (1992, apud CARPENITO, 2002, p. 554), o conceito de

autocuidado enfatiza o direito de cada pessoa de manter o controle individual sobre

o seu próprio padrão de vida.'

O diagnóstico de enfermagem Déficit no autocuidado para banho/higiene

é conceituado pela NANDA (2002) e por Carpenito (2002) como capacidade ou

habilidade prejudicada para desempenhar ou completar as atividades de

banho/higiene por si mesmo, Sparks, Tayor e Dyer (2000) definem o referido

diagnóstico como uma incapacidade de realizar as atividades associadas à própria

higiene.

O diagnóstico em questão foi evidenciado pela incapacidade de lavar o

corpo ou partes do corpo e obter ou chegar à fonte de água. Sparks, Taylor e Dyer

(2000) consideram como características definidoras do diagnóstico em questão: a

incapacidade de realizar a higiene pessoal, de pegar água ou de ir ao banheiro e

lavar o corpo ou partes dele.

Os indicadores empirícos utilizados na investigação do diagnóstico foram

a dependência ou a independência parcial do paciente para realizar sua higiene

corporal, além da observação das condições da higiene corporal e da higiene oral,

classificadas, no primeiro caso, como preservada ou precária, e como adequada ou

inadequada, no segundo caso. Foram, ainda, adicionadas as variáveis- mobilidade
no leito e tolerância à atividade, visto que, em conseqüência do infarto, tais fatores

podem representar dificuldades ao paciente para realizar por si próprio sua higiene

corporal, portanto, fatores relacionados ao diagnóstico Déficit no autocuidado para

banhomigíerie. Durante a investigação deste diagnóstico de enfermagem, observou-

se, também, a higiene da unidade onde o paciente se encontrava, pois o modelo
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conceitual de Florence t'1ightingale visa a higiene corporal da pessoa e a higiene do

ambiente onde o paciente se encontra inserido.

Visuahza-se na Tab. 11 que, dos pacientes que apresentaram o

diagnóstico Déficit no autocu,clado para banho/higienes 2 (10%) pacientes

apresentavam higiene corporal precária; 5 (25%) pacientes possuíam higiene ora)

inadequada; 11 (55%) pacientes eram dependentes quanto à realização de sua

higiene corporal.

Tabela 11 - Distribuicão das características definidoras do diagnóstico Déficit no
autocuidado para banho/higiene em pacientes acometidos por infarto do miocárdio
internados em UTI. João Pessoa - PB, nov12003 a jan12004.

4
Déficit no autocuidado	 Total

Variáveis	 Categorias	 para	 oIhigiefle
Sim	 Não

f
	 f	 f

Higiene corporal 	 PresGrvada	 10 50,0	 . ,	 18 90,0

Precária	 2
	 10,0	 II	 2	 10,0

Higiene oral	 Adequada	 7 35,0
	

E 15 75,0

Inadequada
	

5 25,0 E E 5 25,0

independência para higiene Total
	

o
	 0,0
	

E
	

1
	 5,0

Parcial
	 1	 5,0

	
E E
	

8 40,0

Dependente	 11 55,0 E E 11 55,0

Sim: reduzida
	 8 40,0 E E 11 55,0

frttolerâncta
	 2	 10,0	 2

	 10,0

Observa-se que nos pacientes acometidos por infarto este é um

diagnóstico freqüente, devido principalmente à prescrição de repouso no leito e à

rotina da Unidade que não permite ao paciente realizar sua higiene por si próprio. Os

fatores relacionados, que elucidaram o diagnóstico em questão, foram

representados basicamente pelas barreiras ambientais, como a impossibilidade de ir

ao banheiro, impostas pela hospitalização em UT1. Observou-se, também, que 9

(45%) pacientes apresentavam-se com o estado geral regular e 2 (10%) graves; 8

(40%) possuíam tolerância à atividade reduzida e 2 (10%) eram intolerantes à

atividade, dificultando, portanto, que realizassem sua própria higiene corporaL
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ai	 VARIAÇÃO DO AMBIENTE

Foram encontrados 3 diferentes diagnósticos de enfermagem rio conceito

Variação do ambiente, dentre os quais 2 alcançaram uma freqüência alta ou média ^:

dentre os 20 sujeitos participantes do estudo: Atividades de recreação deficientes

encontrado entre 16 (80%) e Risco para intolerância à atividade, presente em 11

(55%) dos integrantes da amostra.

Atividades de Recreação Deficientes

O diagnóstico de enfermagem Atividades de recreação deficientes é

definido pela NANDA (2002, p. 41) como "estimulação (ou interesse, ou

engajamento) diminuída em atividades recreativas ou de lazer." Neste trabalho,

atividades de recreação são entendidas como qualquer atividade que distraia o

paciente e desvie sua atenção do ponto de preocupação. Pode ser ler um livro ou

revista, assistir a televisão, ouvir uma música, ou outra atividade que possa ser

executada no ambiente hospitalar, e que seja adequada às condições do paciente.

As características definidoras descritas pela NANDA (2002) para tal

diagnóstico são: as deciaraç.ões dos pacientes relatando enfado e desejo de que

houvesse algo para fazer ou ler e declarações sobre os passatempos habituais, os

quais não podem ser realizados no hospital.

Dentre os pacientes que apresentaram o diagnóstico Atividades de
Ib
	

recreação deficientes, o principal indicador empírico encontrado foi o relato de

ausência de atividade de distração: 16 (60%) pacientes referiram não possuir

nenhuma atividade de distração no ambiente de UTI.

O principal fator relacionado ao diagnóstico foi a ausência ambiental de

atividades de recreação, corno em internações de longa duração e tratamentos

prolongados freqüentes, assim como está descrito na NANDA (2002). Na UTI,

observa-se que, de modo geral, não há qualquer atividade de distração corno ler ou

assistir televisão, nem é permitido ao paciente deambular ou ausentar-se do leito

para se distrair, principalmente o paciente acometido por IM que permanece restrito

ao leito. Também contribuíram para o diagnóstico a tolerância reduzida ou a

•	 intolerância à atividade, o cansaço físico, a mobilidade restrita ao leito, a ansiedade,
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48 a comuncação verbaS prejudicada, a depressão e a preferência por ficar sozinho,

evidenciados dentre alguns dos pacientes que apresentaram o diagnóstico.

Horence acreditava que a variação do ambiente é um fator crítico para a

recuperação do paciente (NGHTNGALE. 1989). Preocupava-se com os efeitos da

mente sobre o corpo e defendia, portanto, a necessidade de atividades de distraão

que el iminassem da mente do doente os penSamentOS negativos, de forma que

afetassem positvamente a recuperaçao do paciente. Afirmava que o doente não

deveria passar o dia todo olhando para urna parede ou um teto liso e declarava que

as atividades para distrair o paciente eram benéficas para a recuperação de sua

saúde. Defendia, também, a realização de atividades de distração corno a leitura ou

trabalhos manuais para evitar o aborrecimento do doente.

Risco para ÇntoÇerâncía à Atividade

A NANDA (2002, p. 141) define o diagnóstico de enfermagem Risco para

intolerância à atividade como "estar em risco de experimentar insuficiente energia

fisiológica ou psicológica para suportar ou completar as atividades diárias requeridas

ou desejadas. » Como fatores de risco, são descritos na NANDA (2002, p.141) a

inexperiência com a atividade, presença de problemas circulatórios/respiratórios,

história de intolerância prévia e estado de não-condicionamento físico.'

Carpenito (2002) lista, dentre os fatores relacionados à ?tolerância à

Ih atividade, as patologias cardíacas como o infarto do miocárdio, a angina, a

insuficiência cardíaca congestiva, as disritrnias, as doenças cardíacas congênitas, as

cardiomiopatias e as doencas valvulares. Sparks, Taylor e Dyer (2000) destacam,

além dos problemas cardiovascares, o repouso prolongado no leito e o relato

verbal de fraqueza ou fadiga, como sendo fatores de risco para o diagnóstico Risco

para intolerância à atividade.

Entre os pacientes que compuseram a amostra deste estudo e

evidenciaram o diagnóstico de enfermagem Risco para intolerância à atividade,

verificou-se que os mesmos apresentavam, além do infarto, os seguintes fatores de

risco: mobilidade restrita no leito, tolerância à atividade reduzida, cansaço físico,

repouso insatísfatóno e sonolência diurna. Considerou-se também como fator de
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risco para esse diagnóstico a'terações no estado emociona corno depressão ou

tristeza crônica.

Tabela 12 - Distribuição dos fatores de risco do diagnóstico de enfermagem Risco
para intolerância á atividade em pacientes acometidos por infarto do miocárdio
internados em UTÍ. João Pessoa - PB, nov12003 a janJ2004.

Risco para intolerância à 	 Total
Variáveis	 Categorias	 atividade	 (n=2O)

Sim	 No

Ritmo cardíaco	 Normal	 -	 71350	 30	 13 65,0

Taquicardia	 4 20,0	 3	 15,0	 7 35,0

Ih	 Mobilidade no leito 	 Mmenta-se sem ajuda 	 6 30,06 30,0	 i2 6E0

Movimenta -se com ajuda	 5 25,01	 3	 15,0	 8 40,0

Tolerância â atvidade	 Normal	 O	 0,0	 7 ( 35,0	 71 35,0

Reduzida	 iL_55'°1.-_	 O,O	 11 55,0
10,0'	 2	 10,0

Cansaço Físico	 Sim	 6 30,0	 2	 10,0 	 8 40,0

Não5 25, 0	7 35,G	 12 60,0

Depressão	 Sim	 3 15,0	 1	 5,0	 4 20,0

Não	 8 401 0	 8 40,0;	 16 80,0

Tristeza crônica	 Sim	 3	 15,0	 3	 15,0	 6 30,0

Não	 81_40,0	 6 30,0	 14 70,0

Padrão de sono perturbado Sim 	 11	 55,0	 6 30,0	 17 85,0

*	 Não	 --	 O	 0,0	 3 15,0	 3 15,0

Conforme apresentado na Tab. 12, entre os pacientes com Risco para

intolerância à atividade, 4 (20%) apresentavam taquicardia; 6 (30) pacientes

movimentavam-se no 'eito sem ajuda apesar de possuírem o diagnóstico em

questão; 5 (25%) movimentavam-se no leito com ajuda; 11 (55%) possuTam

tolerância à ativkiade reduzida; 6 (30%) referiram sentir cansaço físico; 3 (15%)

evfdenciavam sinais de depressão e 3 (15%) de tristeza crônica. Ressafte-se que 11

(55%) pacientes que apresentaram o diagnóstico de enfermagem Risco para

intolerância á atividade também evidenciaram o diagnóstico Padrão de sono

perturbado.
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CONVERSANDO SOBRE ESPERANÇAS E CONSELHOS

No conceito Conversando sobre esperanças e conselhos, o diagnóstico

de enfermagem ,Ans.sedade esteve presente entre 10 (50%) pacientes da amostra de

pacientes acometidos  por infarto do miocárdio internados em UTI.

Ansiedade

Segundo Miiíer (1999. apud CARPENITO, 2002, p. 117), "a ansiedade

refere-se aos sentimentos provocados por uma ameaça não-especifica . . à saúde,

princípios, valores, ambiente, participação, satisfação das necessidades, alcance de

metas, relacionamento pessoal e sentido de segurança."

Conforme CARPENITO (2002), a pessoa utiliza recursos interpessoais e

intrapsíquicos para lidar com a ansiedade. Os recursos interpessoais inc.tuem a

transformação de sentimentos da ansiedade a raiva, retrair-se ou ficar imobizado

pela ansiedade, conversão da ansiedade em sintomas físicos ou utilização da

ansiedade de forma construtiva como para soluc4onar problemas. Dentre os recursos

intrapsíquicos, chamados de mecanismos de defesa, estão a negação, a regressão,

a projeção, a racionalização, a supressão e a identificação.

"A ansiedade varia de intensidade, dependendo da severidade da suposta

ameaça e do sucesso ou do fracasso dos esforços para lidar com esse sentimento"

(CARPENITO, 2002, p. 117). Segundo a classificação da ansiedade, esta pode ser

a normal, aguda ou crônica. A ansiedade normal é aquela necessária para a

sobrevivência, pois causa sentimentos construtivos. A ansiedade aguda é aquela

experimentada em resposta a uma mudança que altera o sentimento de segurança

do indivíduo A ansiedade crônica é aquela sentida diariamente que pode se

manifestar como insônia, dificuldade de concentração e problemas de

relacionamento. O grau de ansiedade pode variar de leve até o pânico. Na

ansiedade leve o indivíduo pode apresentar insônia, percepção e atenção elevadas

ou estado de alerta- Na ansiedade moderada a pessoa tem a percepção um pouco

diminuída com desatenção seletiva, a concentração fica levemente dificultada,

apresenta modificações no timbre da voz, tremores, instabilidade, as freqüências

respiratórias e cardíacas se elevam. A ansiedade severa manifesta-se por
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Percepção muito reduzida, aprendizado fica gravemente prejudicado, comunícacão

difícil, taquicardia, cefaléia, tontura e náuseas. O pânico manifesta-se por

sentimentos de morte iminente corno dis pnéia, palpitação, sudoese,

tontura/desmaio, tremores, parestesia, podem ocorrer percepção distorcida ccm

aumento de dispersão, comunicação não-compreensívei e aumento de atividade

motora (CARPENTO, 2002).

As pessoas com ansiedade gera'mente queixam-se de nervosismo,

apreensao, dor, nson, dsturoos gasmniesvns, dmcu)dades para adormecer ou

alimentar-se, tensão muscular e inquietação. Sparks, Taylor e Uyer (2000)

consideram que qualquer paciente hospitalizado pode apresentar o diagnóstico de

Ansiedade, embora seja mais comum nas pessoas com doenças crônicas como o

infarto do miocárdio.

O diagnóstico Ansiedade é definido pela NANDA (2002, p. 36), como "um

vago e incômodo sentimento de desconforto ou temor, acompanhado por uma

resposta autonõmica; um sentimento de apreensão causado pela antecipação de

perigo" Carpenito (2002, p. 116) define o diagnóstico Ansiedade como uestado em

que o indivíduo)gwpo apresenta sentimentos de intranqüiF;dade (apreensão) e

ativação do sistema nervoso autônomo em resposta a uma ameaça vaga e

inespecífica" Sparks, Taylor e Dyer (2000, p. 21) conceituam o diagnóstico

Ansiedade como "sentimento de ameaça ou perigo pessoal, ocasionado pelo medo

da morte ou incapacidade."

*	 .As caractenst .
cas definidoras descritas pela NANDA (2002) e por Sparks,

Taylor e Dyer (2000) para o diagnóstico em questão são, dentre outras: insônia,

ansioso, pulso aumentado, distúrbio do sono, excitação cardiovascular, anorexia,

pa?pitação, diarréia, fadiga, náusea, pressão sangüínea aumentada, dificuldades

respiratórias, aceleração da freqüência cardíaca, respirações rápidas, pee e

extremidades frias, hípertonia muscular, pupilas dilatadas. Segundo Carpenito

(2002), as características definidoras maiores, no campo fisiológico, que devem

estar presentes entre indivíduos que apresentam tal diagnóstico são: freqüência

cardíaca, pressão arterial e freqüência respiratória aumentadas; sudorese;

pa'pitações; náusea e/ou vomito; insônia; diarréia, anorexia; fadiga e fraqueza; rubor

o
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ou palidez, tonturaide.smajo: agitação: dores no corpo: micção freqüente: pupilas

dilatadas, tremores da voz.

Tabela 13 - Dtrtbuiço das características defidoras do diagnóstico Ansiedade em

pacientes acometidos por irifato do miocárdio internados em UTi. Joâo Pessoa - PB,
nov/2003 a jan/2004.

Ansiedade	 Total

Variáveis	 Categorias	 (fl20

f	 %	 t	 f

Aceit3câc da deta	 - -	 15.O	 2	 10	 5 25

Não	 0	 0,0	 2	 10.0)	 2 10,0
-

Em parteparte	 7	 30 1	 6	 30.0 13 65,0

Náusea	 Srn2 10,0	 2 10,0	 4 20,0

No	 S140,0	 8	 40,0	 16 80,0

Atividade de dstrao 	 Sim	 1	 5100	 0.0	 1	 5,0

Não	 9	 45.0 k 10	 50.0	 19 95,0

!nteraç.ão social 	 Interage com a equipe	 81 40,0	 8J 40,0	 16 80,0

Prefere ficar sozinho	 2	 10,0	 2	 10,0	 4 20,0

Ritmo cardíaco	 Normal	 7 35,0	 6 30,0 13 65,0

Taquicardia	 3	 15,0	 4 20,01	 35,0

Pulso	 Normoe.sfigmia 	 8 40,0 10
1

 50,0 18 90,0

Bradisflgmia	 iJ	 5,0	 O	 0,01	 5,0

Taquisfigmia	 i	 5,01	 01	 0,01 1	 5,0

Pressão arterial	 Norniotenso	 5 1 25,0	 5 25,010 50,0

Hipotenso	 3 ,1 15,0	 2	 10,01	 5 25,0

Hipertenso	 1	 21 10,0 ^ 	31 15,0	 5 25,0

Respiração	 Eupnéico 5 25,0j10 50.0 15 75,0

Taquipnétco 4 20,01 01	 00	 41 20,0

Bradipnéko	 11	 5,0	 01	 0.01	 1	 5,0

Padrão de sono perturbado 1Sim	 91 45,0	 840,0 17 85,0

1Não	 1	 5.0121001	 31 15,0

Conforme evidenciado na Tab. 13, dos 20 pacientes que apresentaram o

diagnóstico de enfermagem Ansiedade, 7 (35%) aceitavam a dieta em parte e 3

(15%) aceitavam a dieta, apesar do diagnóstico em questão; 2(10%) referiram sentir
o
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náuseas; 9 (4b%) não realizavam nenhuma atividade de distração; 8 (40%)

gostavam de interagir com os profissionais, apesar de se sentirem ansiosos; 2 (0%)

preferiam ficar sozinhos; 3 (15%) evidenciavam taquicardia, 1 (5%), bradisfigmia e 1

(5%), taquisfigma; 3 (15%) estavam hipotensos e 2 (10%) hipertensos. Quanto à

respiração, 4 (20%) estavam taquipnéicos e 1 (5%), bradipnéico. Observouse

também que, dos 10 pacientes que apresentaram o diagnóstico de enfermagem

Ansiedade, 9 (45%) apresentavam o diagnóstico Padrão de sono perturbado.

Os fatores relacionados ao diagnóstico Ansiedade são, pnrlc4palmente,

segundo a NANDA (2002), ameaça de morte, estresse, mudança no estado de

saúde e no ambiente. De acordo com Carpenito (2002), os fatores relacionados que

• podem levar ao diagnóstico Ansiedade são, dentre outros, aqueles relacionados à

doença e mudança no ambiente, como ria hospitalização, ou procedimentos

invasivos. Na UTL os fatores relacionados se tornam mais marcantes, visto que o

próprio ambiente, muitas vezes desconhecido, gera ansiedade em pacientes e

familiares, quando não entendem a dinâmica do setor. Há um grande número de

equipamentos que disparam alarmes ou possuem bipes, além do barulho de

pessoas presentes no setor, os quais dificultam o repouso e o sono do paciente,

podendo acarretar ansiedade e estresse.

e



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o que foi discutido na introdução deste trabalho, o infarto

do miocárdio é descrito como uma obstrução de um vaso coronarianc por trombo,

provocando necrose do tecido miocárdico em decorrência do insuficiente suprimento

sangüíneo, comprometendo fisiologicamente todo o organismo devido ao

desequilíbrio entre o consumo e a demanda de oxigênio. O infarto do miocárdio é

•	 considerado a patologia do tipo isquêrnica mais grave dentre as doenças cardíacas,

porque pode comprometer a função do coração ou levar a pessoa à morte.

O IM está cada vez mais freqüente entre a população, representando um

grave problema de saúde a nível mundial, haja vista o crescente número de casos

novos anualmente e à alta incidência de mortalidade. No Brasil, o Ministério da

Saúde constatou que, em todas as regiões do país, as patologias do aparelho

circulatório, apresentam-se como a principal causa de morte. ocorrendo

principalmente entre pessoas com 40 anos de idade ou mais. Percebe-se,

atualmente, que o infarto acomete tanto homens como mulheres, havendo uma

redução na proporção de casos entre ambos os sexos. Verifica-se que, a ingestão

de alimentos ricos em gorduras animais e sal, o sedentarismo, a competitividade no
•	 mercado de trabalho e o ritmo de vida sob constante pressão, colaboram com a

ocorrência do infarto.

Devido à complexidade clínica apresentada por pacientes acometidos por

infarto do miocárdio, justifica-se a realização deste trabalho, dada a necessidade de

uma assistência de enfermagem de qualidade e sistematizada através do Processo

de Enfermagem, que contribui para uma melhor assistência de Enfermagem.

Para fundamentar a pesquisa, utilizou-se o modelo conceitual de Florence
Nightíngale, o qual norteou todo o trabalho» Assim, nos propusemos a estabelecer, à

luz do modelo conceitual de Florence Nightingale, um perfil diagnóstico de

enfermagem de pacientes acometidos por infarto do miocárdio internados em



unidade de terapia intensiva. Para a denominação dos diagnósticos encontrados

utilizou-se a taxonomia li da NANDA

A pesquisa de campo foi realizada nas unidades de terapia intensiva de

duas instituições hospitalares localizadas na cidade de João Pessoa - P8, e contou

com a participação de 20 pacientes no total, os quais compuseram a amostra-

Dentre os pacientes pesquisados, 10 (50%) eram do sexo masculino e 10 (50%)

eram do sexo feminino. A faixa etária predominante foi a compreendida entre 43 a

53 anos com 8 (40%) pacientes, sendo 43 anos a idade mínima e 83 anos a idade

máxima pesquisadas, havendo uma média de 57 anos de idade entre os sujeitos da

amostra.

ia Verificou-se que, entre os sujeitos pesquisados 5 (25%) encontravam-se

no 20 dia de internação em UTI no momento da coleta de dados, encontrou-se urna

média de pacientes no 40 dia de internamento, havendo também, pacientes no 1 0 e

no 130 dia de internação em UTI.

Dentre as queixas pregressas, foram relatadas pelos pacientes, dor

precordial, irradiação da dor, cansaço físico, dispnéia, tontura, síncope, náuseas,

vômitos, sudorese, palpitação, cefaléia, pressão arterial elevada, dormência em

membros e fraqueza no corpo. Sendo que, a queixa pregressa de maior freqüência

foi a dor precordial, sendo relatada por 17 (85%) pacientes. Com  relação às doenças

pré-existentes, foram encontrados entre os pacientes, diabetes, hipertensão arterial

sistêmica e insuficiência cardíaca congestiva. Sendo a hipertensão, a doença pré-
o existente mais relatada pelos pacientes com 12 (60%) casos. Dentre os indicadores

de risco, foram encontrados, tabagismo, sedentarismo, estresse, etilismo, uso de

anticoncepcionais hormonais, terapia de reposição hormonal, obesidade e

alimentação rica em gorduras e tnglicerídeos: sendo a obesidade, o indicador de

risco de maior freqüência, 17 (85%) dos casos. No que diz respeito aos tratamentos

realizados pelos pacientes, anteriores ao infarto, encontrou-se dietas, catetensmo

cardíaco, uso de medicamentos e angioplastia. Dentre os tratamentos anteriores, o

uso de medicamentos foi relatado por 11(55%) sujeitos.

No momento da coleta de dados, a maioria dos pacientes apresentaram-

se corri o estado geral regular (85%),, norrnotensos (50%), pulsos com

normoesfigmia (90%), eupnéicos (75%) e norrnotérrnicos (95%).



Entre os 20 pacientes entrevistados, foram encontrados 19 diferentes

diagnósticos de enfermagem. Houve um total de 148 afirmativas diagnósticas com

uma média de aproximadamente 7 diagnósticos por paciente. Dentre os 19

diferentes diagnósticos de enfermagem. 8 (40%) alcançaram uma freqüência k 50%

na amostra estudada e passaram a constituir o perfil diagnóstico de enfermagem de

pacientes acometidos por infarto do miocárdio internados em UTI: Risco para

infecção (90%), Padrão de sono perturbado (85%), Ativídades de recreação

deficientes (80%), Débito cardíaco diminuído (75%), Constipação (70%), Déficit no

autocuidado para banhoMigiene (60%), Risco para intolerância à atividade (55%) e

Ansiedade (50%).

Os diagnósticos encontrados foram dispostos por conceito do modelo de

floence Nightingale, para posterior discussão Convém destacar que os

componentes Circulação sangüínea e Hidratação não são conceitos do Modelo de

Florence Nightingale, mas foram incluídos no estudo visando a especificidade do

paciente com IM.

Verificou-se que, das 148 afirmativas diagnósticas, 44 (28,4%) pertencem

aos componentes Hidratação e Nutrição, 29 (18,7%) ao conceito Variação. 29

(18,7%) ao componente Conversando sobre esperanças e conselhos. 17 (11%) aos

conceitos Ruído e Iluminação, 15 (9,6%) à Circulação sangüínea, 12 (7,7%) ao

conceito Limpeza e 2 (1,3%) pertencem ao conceito Ventilação.

Os componentes Hidratação e Nutrição apresentaram o maior número de

diagnósticos, sendo 8 no total, dentre os quais 2 (Risco para infecção e

Constipação) alcançaram uma freqüência k 50% da amostra. O segundo conceito

com maior número de diagnósticos foi Conversando sobre esperanças e conselhos

com 4 diagnósticos encontrados, dos quais 1 (Ansiedade) passou a constituir o perfil

diagnóstico da clientela estudada. No conceito Variação do ambiente encontrou-se 3

diagnósticos dos quais 2 (Risco para intolerância à atividade e Atividades de

recreação deficientes) apresentaram uma freqüência 2k 50%. Os demais

componentes - Ventilação, Circulação sangüínea, Ruído e Iluminação e Limpeza.

apresentaram 1 diagnóstico cada. Apenas no conceito Ventilação, o diagnóstico

encontrado não alcançou a freqüência k 50% dos pacientes estudados.
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Após a categonzação dos diagnósticos segundo os conceitos do modelo

em pauta, os diagnósticos, que compuseram o perfil diagnóstico de Enfermagem,

foram discutidos de acordo com a literatura pesquisada.

O diagnóstico que alcançou a maior freqüência entre os sujeitos da

amostra foi Risco para infecção com 90% dos casos, seguido por Padrão de sono

perturbado (85%), Atividades de recreação deficientes (80%) . Débito cardíaco

diminuído (75%), Constipação (70%), Déficit no autocuidado para banho/higiene

(60%), Risco para intolerância à atividade (55%) e Ansiedade que obteve uma

freqüência de 50% entre os participantes do estudo.

O diagnóstico Risco para infecção, presente entre 18 (90%) pacientes foi
Ia relacionado principalmente a procedimentos invasivos como venóclise nas diversas

modalidades e sondagem vesical, embora é sabido que o próprio ambiente

hospitalar, em especial o ambiente de UT1, já represente um risco para

desenvolvimento de tal diagnóstico em qualquer pessoa presente no ambiente.

O diagnóstico Padrão de sono perturbado, apresentado por 17 (85%)

pacientes foi relacionado ao barulho ambiental, tanto por profissionais quanto de

equipamentos, como também, a iluminação e a temperatura ambientais levaram ao

referido diagnóstico- Atividades de recreação deficientes foi firmado para 16 (80%)

sujeitos e esteve relacionado, principalmente, à ausência de qualquer atividade que

possa ser realizada no leito e que desvie a atenção do paciente do foco de

preocupação - a hospitalização e a doença-

0 diagnóstico de enfermagem Débito cardíaco diminuído alcançou uma

freqüência de 75% dos casos e se deve à própria patologia estudada, haja vista, é

um diagnóstico bastante freqüente entre pacientes cardiopatas. O diagnóstíco

Constipação presente entre 14 (70%) foi relacionado principalmente à

impossibilidade de ir ao banheiro, imposta pela hospitalização em J.JTI, e à

prescrição de repouso prolongado no leito que não permitia ao paciente levantar-se.

Tal diagnóstico ocorreu também, devido à mudança ambiental sofrida pelos

pacientes, bem como a falta de privacidade na UT1, o que alterava seus hábitos

intestinais.

O diagnóstico Déficit no autocuidado para banho/higiene atingiu uma
e	 freqüência de 60% dentre os sujeitos pesquisados e esteve relacionado às barreiras
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o ambientais na UTI e à rotina do setor que não permitem ao paciente realizar sua

higiene por si mesmo. O diagnóstico Risco para intolerância à atividade, com
freqüência de (55%), deu-se à patologia cardíaca e à prescrição de repouso

prolongado no leito, além disso, o ambiente de UTI não permite que o paciente

caminhe, nem dispõe de espaço para tal. Ansiedade foi apresentado por 10 (50%)

pacientes e foi relacionado à patologia, ao ambiente de UTI e à hospitalização em si.

Dentre os diagnósticos que constituíram o perfil diagnóstico de

enfermagem de pacientes acometidos por infarto do miocárdio internados em UTI,

observou-se diagnósticos bastante diferentes entre si, os quais não refletem um
modelo ou teoria biomédica, mas constatou-se a presença marcante do referencial

teórico de Florence Nightingale, refletindo um modelo de assistência voltada para o

meio ambiente e as influências deste sobre o ser humano.

Conclui-se que estabelecer um perfil diagnóstico de enfermagem pode

contribuir para uma assistência qualificada, proporcionando maior autonomia à

equipe de enfermagem, visto que, a partir do perfil diagnóstico, a assistência pode
ser planejada e as intervenções de enfermagem podem ser implementadas de forma

rápida e segura.

Percebe-se que o modelo conceitua) de Florence Nightingale, selecionado

como referencial teórico deste estudo, é perfeitamente aplicável no âmbito

hospitalar, não só em unidades de terapia intensiva, mas nos diversos setores do

hospital, por se tratar de um modelo ambientalista que tem como foco principal a
la	

influência do ambiente sobre o homem, incluindo neste caso, a hospitalização.

O modelo conceitual de Florence Nghtingale pode nortear a assistência,

a pesquisa, o ensino e a administração hospitalar, pois visa principalmente o meio

ambiente e o entende como sendo tudo aquilo que se encontra ao redor do ser

humano e lhe diz respeito, além disso, Horence com seu senso de organização, é

considerada a primeira administradora hospitalar.

As reflexões, a partir das leituras realizadas e das análises do referencial

empírico, constituíram relevante expenência e valiosa contribuição profissional,

resultando em crescimento no conhecimento da problemática estudada.
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APÊNDICE A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

João Pessoa, setembro de 2003.

Prezado (a) Sr (a).

Eu, DENYSE LUCKWÜ MARTINS, enfermeira, aluna do Mestrado em Enfermagem
da Universidade Federal da Paraíba, pretendo realizar uma pesquisa com os
pacientes que apresentam alterações cardíacas do tipo infarto do miocárdio e
encontram-se internados em unidade de terapia intensiva.
Este trabalho tem como objetivo identificar problemas apresentados pelos pacientes
que têm alterações cardíacas e estão internados em unidade de terapia intensiva.
Este estudo pode contribuir com a melhoria da qualidade da assistência de
Enfermagem.
Portanto, solicito do Senhor (a), participar de uma entrevista sobre os problemas
apresentados devido às alterações cardíacas e peço sua permissão para realizar um
breve exame físico. Solicito também autorização para divulgar os resultados da
pesquisa em eventos e revistas de Enfermagem.
Gostaria de deixar claro que o Senhor (a) tem a liberdade de participar ou não da
pesquisa, podendo retirar-se da mesma a qualquer momento que desejar, não
acarretando em prejuízos ao seu cuidado. Esta pesquisa não trará prejuízos para a
sua assistência.
Garantimos o sigilo do seu nome, bem como a privacidade das informações
fornecidas. Sua participação será muito importante.
Estou a sua disposição em caso de dúvida ou para maiores esclarecimentos.

Diante das informações fornecidas pela enfermeira, aceito participar da pesquisa:

Denyse Luckwü Martins.	 Assinatura do participante
(pesquisadora responsável)

Telefone para contato: 9382-4245

4



APÊNDiCE B

LISTAGEM Dos POSSÍVEIS OAGNÕSTCOS DE ENFERMAGEM

CONCElTOS	 DlAGWOSTlCOS
DIAGNÓSTICOS APROVADOS

desequbrada:
inas cio que as
nec.esstdacles
corporais
-No tnção

DOMlN

Nutrição

• U	 4UWM

menos do que as
necessidades

Eliminação	 Hidratação	 Volume de	 -Risco para
líquidos	 voume de líquido

Sistema urinário	 Emnação	 -Errnação
urinária	 urinária

preiudcada
Retenção urinária - Retenção

Sistema pulmonar	 - Trocas	 de gases
preiudicaca

Sistema gastrintestinal
	

Constipação	 -Risco para
cs'tpaçãu

Padrão de sono	 -Padrão de sono
píuibado

e sono- -- -	 - --
Mobilidade	 I -Mobilidade física

Atividade de	 -Ativfrjades de
recreação	 recreação

deficientes
Autocuidado	 -Défic no

autocdado para
akrnentação
-Défictno
aLLda4io para
banho/ígere
-Déficit 00
auto&idado para
hioiene intima
-Déficit no
autocuidado para
'Iestr-s&anumar-

AtMdadelRepouso
	

Sono/Repouso

L------------ - - --
Atividade/Exercício

Equilíbrio de

Respostas
cardiovascutares/pulmonaras

se
Campo de energia -Campo de

enaria
W. turbado
-Fadiga

Débito cardíaco	 -Débito cardíaco
diminuído



11i1t))

[Percepcão/Coanicâo	 Onentacão

SensaçãoiPercepção

e i ki.a

Comunicação

Ventilação	 Ventilação
espontânea	 espontânea

prejudicada
1 o.' ercli «L,IC1 Cl	 -t iaMJ cli CÁ

atividade	 iitoiânca
atv?dacle
- }ntoierãnca à

ue -Reis ____-------1

venti(atõno	 dsuncona( ao
desmame

—3
r i uuciO	 -F, ei uu uuii

ineficaz
Padrão	 -Padião

II

nterpretacão	 -1n1egreacão
ambnte	 aente

Percepção	 -Percepção
sensorial 	 sensorial

e'	 e'
JI uiiia.J	 %Jt itQ	 i JI IIO

Memória	 -Memória
__jpreudicada
Processos do	 -Pressos.do
pensamento	 pensamento

Comunicação	 -Comunicação
ver	 ve'

Respostas do enfrentamento

r1 'i,;r	 r'rrir,ri tArii-	 r4r
p.-,'--.'-.- •.-..-.

identidade	 -Risco para
rnpoténcw

lAuto-estima	 -R.sco para baixe
OLIL.ISSL1I L

situaciona
Ftrss É1	 -Rtirnmi r$

II U.lClI iCÁ SÁ	 CU VV

ambiente	 rnudnça
-Risco para
síndrome do

Medo	 -Medo
Ansiedade	 -Ansiedade

reaUonacLa à

	

riri'lç+i Qr.r+1 ,	 ri" • -r'--"-	 -

	

-	 sta 3pifltLia

Auto-percepção	 Autoconceito

Aiitr-çtm

Rnns ni-tri
ao estrasse

Securanca/Protecão	 Lesão física	 Integridade da	 -Risco para
ri+Q,ridQlQ (1.

Conforto	 Conforto físico	 Dor	 -Dor aouda
O	 rc -

Náusea	 -Náusea
Conforto ambientai	 -	 -



1•	 APÉNDCE C

INS II I*ktf PAPA LEV k	 kITfI	 r A
1 %iI1.l' 4 %J 1.l	 1Jt%Js..Ii') iIJiV;L..P 4

	

N0 do instrumento:
	

Data da coleta: 	 Ir	 Inicio da coleta: - hs Término da coleta: - hs

1. DADOS DE IDENTWCAÇÃO

1.1 Data da admissão:

1.3 Idade:	 1.4 Sexo- M	 F	 1.5 Estado dvi:
	

1.6 Cor da Dele:

1.7 Escolaridade: 	 1.8 Proflsso!Ocupação:	 1.9 Religião:

2. DADOS GERAS
't A nA	 LI.	 ' - t- . .l.._.	 L..._ - , r	 .	 :--- i -

It	 U UI&J.	 UJIII ;
	

L'.f)..	 IJIII	 1 CitQ..

2.5 Estado gerai: Bom 1 Regubr . Grave

2.6 Quei'as preressas: Dor precordíal 	 Irradiação da dor	 Cansaço fisco	 Dpnéa
SUA---dII IJ1J4...	 IV U¼40%e4. -	 V .#IIIIL (J.J -	 SflhI	 1	 IyItÇ4.Cd - ..I%#101¼fl	 '..'átIO -.

2.7 Doenças preexisterites: Diabetes	 HAS	 Doença de Chagas 1 !CC	 Endccardite	 Canepatias
_4.II	 IItQ

2.8 Indicadores de risco: Tabagismo 	 Sedentarismo 1 Estresse	 Etilismo 1 Uso de anticercepcionais
,L......:4...4... -- Al i mentação	 __J. .___	 .i;_..JJ.._... -tOt ti iui Ia i	 t r 1	 i 	 411.0 l ii 9414 ALUI 0.	 ti I9IIA.I IU4_I

------------------------------------------	 --.----.

9 O Tr*+mnn+na -,r,+onnroc- fliaf,,c	 IrnnI,n+a dc,. n.rt-nccer. - rasa+o.-iemn r.,r,dorn -- Aiae4.r,,rnan+nc

-A-- -	 -
A.JULI1Jb - -

3. DADOS DO ESTUDO

1 Vntiat
--------.-----.--- ____	 _________

3 1.1 Ventilacão ambiental: Natural 	 Artificial

3.1.2 Respiração: Eupnéico	 Dispnéico T: taquipnéico 1 bradipnéico : respiração de Cheyre Stokes 1

3.1.3 Oxigenação: Ar ambiente 1 Oxigenoterapia 1: cateter nasal	 cãnula nasal = máscara acal 1 cãnula
endotraqueal traqueostomiaventdaçao mecamca cori1roada ventilação mecânica assistida e contrclada..

r3t4 Expansão torácica-. Normal 	 Dirmnuida .. 3.1.5 Tosse: Sim -: seca 	 com secreçao - Wao

3.1.6 Ausculta pulmonar: Normal	 Alterada : roncos	 estertores	 sibilos -

3.2 Cif iuiaçãu Syiiue

) 2 4tA.,... .........	 A	 4........ -.	 •........,... .-..k... -- 	 1..	 ...-....l...1 tAtu II'.) 1.OI ALI 01.41. 4 III II 101 .	 r.çrIU 1110 :. LOk$UIL.SI 	 1.AÇ8UII...OI ALIO

3.2.2 Pulso carotídeo: Normal 	 Arrítmico -- 3.23 Puiso perérico Palpável cheio filifene --

3.2.4 Perk'são periíéricw Preservada 1 [minuka_ - Precána	 3.25 Eslase gur uenosa: 5tm -

Ausente

-

3.2.6 Cianose de extremidades: Sim 1 Não:
	

3.2.7 Mucosas: Coradas:: Hi pocoradas 1 Cianôticas 1

3.2.8 Edema: Sim 1: MUI .— MMSS 1 anasarca 1 Não::

3.3 Nutrição e Hidratação

3.31 Venóciise: Sim	 veia periférica.-, dissecção venosa	 dispositivo venoso centrai 	 Não----------------.-------------------------------------.--- -
3.3.2 Tu(o( e eiasiicdade da peie. Ncnïiai 	 DiTiu&, T	 33.3 DOÍCSá. Sit 	 Nãú --

3.3.4 Umidade da poic: NormalI Úmida	 Soca : 32.5 Temperatura da pda: NormaL fra Quonta
lcljusi



1 JL

3.3.6 Estado nutricional: Norma' Obeso Desnutrido-'- 3.3.7 Via de alimentação: Oral 	 SNG	 SNE 1
(>1 4M	 Í Prg ntgrI -

	

---- -.-- --..-.-----	 _____iii_._--------------- _____
3.3.8 Independência para alimentar-se: Sim: total 	 parcial	 Dependente 1

3.3.9 Aceitação da dieta: Sim	 Não 1 3.3.10 Náusea: Sim 1 Não	 3.3.11 Vômito: Sim:: Freq.:
em parte	 Caract.:	 Não

3.3.12 Dificuldade na mastigação: Sim .1 Não	 3.3.13 Dificuldade na deglutição: Sim	 Não
__	 ---- ------- -----	 ---------- -- -i------___

3.3.14 Ruídos hdroaéreos: Normais .1 Aumentados 1 Diminuidosl Ausentes:

3.3. 15 Eliminação unnána: Esponlãnea . sondagem ves,ca 	 3.3. -1 Volume ulinâfio: 	 míh

33.17 Elit iiO inteíüui. Noirrii	 CorIsiipdçu - 3.3.18 Muda.ia de hàbiiu i 	 inai. Siw

Uiarréia

3.4 Ruído

3.4A 	 arbienta incomoda Sm 1 Não	 342O nuidoambienta apailiaosonu_3O

3.4.3 Sono: Satsfatório 	 lnsatfatório .: hônia .. acorda vias 3.4Ã Sonolência diurna: Sim
veres à iiuii.e

C.'..- -.	 ?i	 --	 A	 ...	 -	 1
CII I$JICI 0.01 0LICSIQII lO li 4 COIJUOtI. .dll II - I'IOIS ._.	 1 .J.1. l. 1 çsPuu.aj. l.JQI.1310t4.1I til - -	 lll.3000lat111 gil

3.5.1 lJm!ç am.lenta!: Natural Li AftiVi 	 Mista 1 3.5.2 Percebe as a mnclas dia/noite: 5fl'fl	 NO 1

3.5.3 A iluminação atraaIha o sono: Sim 1 Não 	 3.5.4 A iluminacão atrapalha o repouso: Sim 1 Não .1

3.6 Limpeza

3.6.1 Nigene corporal: Preservada 1 Precária:-,	 3.6.2 l-tgiene oral: Adequada = Inadequada

163 independência para higiene: Sim: total -. parcial . Dependente -

3.6.4 Higiene da unidade do paciente. Boa 1 Reguia	 Piecíia -

Si.I V fli IQijOS?

3.7.1 Mobilidade no leito: Movimenta-se semajudaI Movimenta-se com-----------------------------------..---__-

	

7.2 To!erânca Aa!ivda1e Sim 1 normal 1 re	 : (to(ernc4a 1	 3 nsaçx f(i.o 5m . NO

3.7.4 Úlcera de decúbito: Sim II localização -	 Não	 3.7.5 Atividade de distração: &m -. Não

3.8 Conversando sobre esperanças e conselhos

3.. 1 Comunicação verba!: Normal .1 Prejudicada 1

3.8.2 interação socai: interage com a equipe	 Preíere ficar sozinho

aa3 Estado mocioftaLArsdader_Depíes 	 146	 U- Medo Tclea	 -.
3.5.4 Conhecimento: Sobre -a 	 bom - deficitáno -- 	 Sobre o tratomcnto: bo ...dccitário

3.8.5 Sentimentos sobre a recuperação: Otimista 	 Desanimado	 Descrente.

3.8.6 Princioais incômodos relatados:

OUTRAS OBSERVAÇÕES

--.----.-..- .-. ...................-.-. -------------- ........--- .............---- ---------.-..-.- ...-.--.

L......-.	 --

da
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CENTRO DE CINCIAS DA SAÚDE
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

Certidão

Certifico que o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da
Saúde da Universidade Federal da Paraíba, em sua 46 Reunião Ordin&ia,
realizada em 24/1012003, aprovou por unanimidade o parecer favorável do Relator
Prof. Gerson da Silva Ribeiro referente ao projeto de pesquisa do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem / Mestrado em Enfermagem Fundamental, da
mestranda Denyse Luckwü Martins, intitulado 'PERFIL DIAGNOSTIC ,O DE
ENFERMAGEM DE PACIENTES ACOMETIDOS POR INFARTO DO MIOCARDIO,
À LUZ DO MODELO DE FLORENCE NIGHTINGALE".

Joio Pessoa, 24 de outubro de 2003

'Andrea Márcia Cunha Lima DAssunço
Secretária do CEPICCSIUFPB

Visto, encaminha-se à Coordenação de Pós-Graduação em Enfermagem

-___ 0D_2P7
Ri2d"rdo Cav3Icanti Duarte

Coordenador do CEF!CCSÍU FF9



o APÊNDICE O

ROTEIRO PARA ANÁLISE DOS DADOS

	

A rrc' c i,-' iirar' A Ifl ,rc' I-.-%	 A r s r,	 A rlIYr reç. r A rrc'	 1 ,rrc'r	 A e'	 A
•tLJtJ	 rtryr	 Vt.P LJt!	 ti tjtj..) L/r%L/I.j.7	 rnr ti	 t7rttp) r tre

rNIuMtrn)

Pac iente 1
ki2de 78 anos: sexo femnno.	 kde 78 anos; h; _r; .n A<2, HAS; Débtc cardíaco dimnído

qe	 PAi6OxOO, P85, PA-160x100, 	 P5	 Ri5,
R1; T35,5C: Fc14Ü; estaco oraiipna; tosse;
Qerat reQuar:	 estertores: taauicardia
cansaço	 fco:	 dispnéia
sudorese: HAS; obes;dade:	 taqu?carda bdpnéco:	 Troca da Qases DUdCada
cateterismo cardíaco. 	 mucosas hipocoradas;
medicamentos.	 oxigenoterapia: cânula nasaí
Dados do estudo

,.'..'-- 1•'•

iotco ,	-PiadfrikJo peie seca ca	 TUr&JS ds&tTtnbfado
canuh	 nasal;tosse	 com
secrecão:auscuita 	 pumc?nar: i Relato de acetacão em pane da Nutrição desequilibrada
estertores'. trii lIrr1i'	 r4it	 r1i4- i rr(ç, n	 m trr-çv mnr rr

E
cEI tttU'J. C? EÍ tE	 11 	 E	 til 11J1

mucosas hipocoradas; 	 hidrocéreos hiperativos: relato oe
venócUse: veia periférica- 	 diarréia
turrior e	 sticidde ííR ne'e
diminuído: poe soca obeso; 1 Reiato	 de	 diéo;	 ruídos Darréia
ceitdçZu Ud diei	 paíe; hidíoeéreohipeIi'os. Jança

diticulade na mastlgaç.ao;	 de habito iniestina,,
ruídos	 hidroareos hiperativos:
diarréIa; mudança	 Rivdo ambtenaf atrapaPa sonc Padrão de sono tLLrbaco

_,....	 1
E	 El EtEE	 E Ã!E..J	 t E ELFrT Etf	 EJT Et_'EE !tE	 JE(JE E

arraparna sono; rnson;a; sono;enca riscn;arepcuso	 ;nsahsrarcno;
diurna:	 iluminação
repouso insatisfatório. 	 i - 4ti-RnAiha sono e
ur.n3çc atrap3iha sono e

t)cj d	 Jeut p-	 oiee, Ddie	 pa	 gieí, DéEt ru	 ouudJo para
rnowmenta-se com ajuda to1erànca movrnenta-se 	 com	 ajuda; ano/flgene
à atividade reduzida. relato de Icile(ãnelã à atividade reduzida
ansiedade:
t.JE El t'E.,E! lW tttJ	 ia	 E

tratamento: aenctarto; temperatura toieranca a atvdae reduzida 	 ativdace
do ambiente: fria

RelaTo de ansiedade; insónia- i Ansiedade
-•-,-;.-	 --	 ..;-,	 1

quudTuld

Conhecimento sobre a patologia e Confiecimento deficiente
r frf,int,-- dcfj,'ikriri

Pte_2
idade 46anos; sexo mascuhno P= 07; R 24, estase juguiar 1 Debito cardíaco dminuda
Dados oerais PA= 120x80 P= 107 venosa edema MM1 osse- pulso
R= ')Á	 T-	 r4rr rrcr'.-rr4 j %	 rfrirrs	 ÇÇ'ry	 rc	 Çr

n_..._.E_.tt4UUl	 t.4'..l-r..E Eil, t__
ospnea;	 tontura;náusea; istco.
sudorese:maí-estar:	 diabetes: QxiQenoteçapia: cateter nasal: 1 Risco para infeco
NAS; tabagsrno:estresse: 	 venóc!ise: vea periférica

••I	 •-.S
E l	 E	 E

em gorduras e trigcerídeos;	 LRei-aio deconstipação, mudançaConstipação



1 lF
1 t t

meaicamenroade hábito inresrina
Dados do estudo: ventilação
ambemac artificial; 	 Barulho emba481 inc.omoda;	 Padrão de sono peiurbado
oxgnoterap;a: cateter nas: 	 wido emrte{	 patha sono:
tosse com secreçãw taquipnéia, insônia; s rroiência diurna
aquicwda; pulso periférico fiforine;
estase juguiar venosa: edema MMD: Dependente para higiene corporal: Dé f icit no autocwdado pata

rcrifâie'	 frrccQ MA no	 e-ia	 ir4	 rriu ilr-	 hrri
•	

r..	 . —.., -•-..	 .	 .-.
._I.._2...._:_	 2.	 ._.J. _.:.J.

U	 u	 1UUSL,

mudança de nãitc nestina; cansaço físico
barulho ambientai incomoda: ruído
amhiQria a trapa lhasono: inor1I	 Tnerancia a ai.vidøe reduzida	 para iritoIerana a
.!.f4 fl • t4 f r_.!Q 4!Ct? ! iC.	 ?iYfl\.'	 Qti Vk.iOt1

iiumnaçao ambientaL art;ncai,
dependente para higiene corporal. Relato de ansiedade: taqupnéia; Ansiedade
higiene	 da	 unidade	 regular.,!  taquicardia
IrtIor,rrk,	 fii,ii-lr'ti	 rrlt ,-'i#-li

cansaço fsco	 Relato de ausência de atdade de Atvdades de rreação
Ausênca de avvdaoe de oistraçào; ostraçào; toieràcia a atívioaae deficientes
ansiedade:	 reduzida: cansaço fíSICO
temperatura ambienta ! quente

r	 1t -J

Idade: 64 ano sexo fern ,,nwno	 PA1BOxiiO, 1F!=9bbpm: ft=22; Debito cardaco druicle
Dados	 oerais:	 PA180x1 10 i histÔria de HAS: tauuicardia. pulso
P=95hr2m- P	 ") T	 Ç rinr	 rnfrl	 rrrni,'t- íidQm MMII

PremCdQ cspnéia:	 ra; pele fria: pele	 da;	 osa;
náuseas;	 vômitos;	 sudorese: tosse seca; mucosas h;pocoradas:
paipitação;	 diabetes;	 1-IAS; 1 edema MMII
obesidade;	 tabagismo;

rir.,.-,, ., 1 imnr.I.,r...n ri fl nrn 1_á C#Árç de 4.,kC.,r.J ic.rn,s + .,r,, • r.nrr4 , Trnr,, ,4 r,.,c.ce a...-,.Cd ............ii	 £Cflt3 •	 •CSJt#Cdâ .41Cd. . i CflCd	 4C*.O

gordur	 e	 gkerídeo. ruo	 ipcoed, iiafi)ee
medcamentos
Dados do estudo: ventilacão História de diabetes: úlcera de 	 Risco para infecçi
ivnhiritil	 rtifiriii- nv	 nntr-*r,	 r4çr hitr	 v	 iru ii

.1...	 ...._._._.i.	 ......._.	 ..:..
•_.t (u	 __i
taquicardia:	 puisa	 carotideo
arrítmico; mucosas hípocoradas; Relato de constipação: mudança Constipação

1ema	 MMIi	 v;nr'liç.	 vp, de hihitn inti q t#n.q iacei tação d
...r,Ir ,',r.-ii,-k.- a ,-4.,,4.-. r...-

Jed;(b	 ee 'ild O,Je4.,
independência para alimentar-se; Barulho ambental incomoda; i-u idoi Padrão de sono perturbado
aceitacão da dieta em oaite: ambiental ah-aualha sono: insônia:
r1ifç'i iJr4,lo	 ri	 mct,r'5r-	 diuma, ri .irir-i mhirif.i

mança	 a	 s
intestinai:	 baniihc	 ambienrai insatisfatório
incomoda; ruído ambientai atrapalha
sonri insonia sonoenci dii irna Dpndent para higiene corporal Defiiit no ai itncuno para
ri Ç,-.- 	 i	 ri.,	 ..,.a. •ir..' . 'À	 &iitJ4c, itLI	 Q4.i cÁpJÇAI, ir' *	 1	 c,.ec..,i.,. 4.scit.e	 4 .?4j*.^ I ' I	 ,cai	 1'. (#i44t*

repouso insatisfatório, iluminação movmentase ro leito çorr ajuda,
ambientai mista; dependente para ntolerància à ativIdade; cansaço
higiene corpora higiene da unidade físico
regular:	 virrienta-se rio leito corri

.2.....:.	 4,__J,..	 ri..,,..._ ..j., 	 .2.	 ..'. .:,J..4....	 i.._...I	 .2.	 '	 •,J,,JJt21J.	 IttJi'EI i 1e..2	 iV2Lii_2.	 r\t1j i4	 ii 1&L11 I	 ti!iU1_t.	 II i2.tJÁ i I.,•

cansaço físico; úicera de cecúbto: i cansaço fisico; movimenta-se no
ausência de atividade de distração: leito com ajuda
medo; tristeza: temperatura do

rir. r.4;ri.-,ri,, ri,, 1	 ri,,
C4. 4 '.'PC.4 4t 'r-" 

74Ç	 • CrCflÇ' -Ã'Çi. C#4.àS4 ..-c. W.'Ç CÇ1 V .4Ç.fl.4Ç ..àZr. .	 %**r

dstraçâo, intoierãncia à atividade, deficientes
cansaço tisico



a

U

Paciente 4
PA=200x120: P86, história de Débito cardíaco drinuído
-AZ	 rdt

Cateterismo caroíaco; venãciise: Risco para nfecçêo
veia periférica

Ruds hdrooéreos dinudos; Cetipaço
tiaía de c	 pação. mudenç dej

em gorduras e trcendeos; habito mtestina acetaç.ão da deta
catetetismo	 cardiaco: em oa1e: nausea

..J_  	 ..	 .i..	 .&.
cja'jj	 tz'j estudo :	 t,t	 tj '&-*-ufltzea,acedaçãD u

ambeniai arrrncai; Taquc3roa; ciem em parte: taqu;caroa
venôcse veia periférica obeso:
ci1ç-o da d ieta em parte; insônia -, sono(éncia cliorna

• ,ca4....Cia,	 ?q ?t.,t.g ItVCI I.tsè 1 •C4

ruidos	 ririr rjw us	 tinir ruídos
constpaçáo; mudança de hábito i Higiene	 oral	 inadequada,

intestnai:	 insónia: sonolric	 dependente	 paia	 higiene:
diurna; hlnucnQ ora!	 rtrii —,-da; frr1rIrIcl l +IIfI1 rel riirI------------------------------------

L._.	 sl__.....
LZ)JI 'rJI I	 rtII (. UII t

á atividade reduz ida; ausência de Toieráncia à atividade reduzida;
atividade de distração; prefere ficar t ausência	 de	 atividade	 de
sozinho medo: cnheimnt 	 (itr,-g

a patulogía e o tratamento: PA20x1 20: P5: htóna de
deficitário	 HAS

Conhecimento sobre a patologia e Ir Conhecimento defic iente,
r ircfmcrtr ,fit-,r,

Relato de ausência de atividade de isolamento soda;
distração: prefere ficar sozinho:
mio

-1ut J

Idade: 49 nos; sexo rnascuno	 Venoclise: veia	 i Risco para intecço
Dados oerais. PA-1 20x80: P-68: Oxioenoerapia. cânula nasal
P=70	 1 '47°	 ,1r	 rrrrri

rradação da doç: dspnéia: tontura: Barufto ambenta ir 	 cda: ruído Padrão de sono perturbado
síncope;	 vômitos;	 sudorese, ambientei	 apaha sono; sono
palpitação:	 cefaléia; tabaqisrrio; 1 insatisfatório: acorda várias vezes

	

strss	 nhsiod	 iimenfco	 nnsir sonoInri diurna nuno
rica- yn nrsr4. ,rc a +rir.lir.el	 ',rnhart,-ni	 otr,nf,ih.,	 rars?., ,ot 4• Stl	 Is	 J^4I4%J	 tjfllflrdanoS	 tAl it#I1l	 t4*.s?s 1A

cio	 ustudo.	 IÇ1O .iErpousu flSatiSatÜfiu), iklflfldÇ5c)
ambientai: articiai; oxigenoterapia i atrapairia	 sono;	 iiumiriaçao
cânula nasal, tosse com secrecão: atra palha repouso

	

ri iit	 ri iImç,rr citçrri2 r,,rrr'
1_;	 _s_,_,_J_,_•,_	 _..	 I.s;_;_••__._	 ;_..;•*_	 -VI t'.Jt	 IJIJ1 IUI	 1 1IU1 I 1	 ti	 1Jr

veia periférica; obeso; dependente da unidade reguiar: movimenta-se banho/higiene
para alimentar-se: aceitação da com ajuda; toierãncia à atividade i
dieta p.m parte; miudança dp buhito reduizid

k-sr ,Ii' 1	 lllS+li

frwcuuda, fukiu) a bint atra Dprrt	 pai	 ffef(a(-se, Nutiçãoibde
sono; sono insatusfatono: acorda aceitação d 	 ma dieta e	 parte; menos do que as
várias VCLCS á noite: sonokncia mucosas ilipocoradas	 : necessidades cor cais
diurna: ruido ambent 2traaihe
1	 1	 Ir t1I	 'JI Iti. tSIIJI II	 1 I1 Itt)aiĴbre a 1 t)tJl Ir rtdr 1	 Itt) IJIlI.I'1 ?t

numrnaçac arrapana sono e o tratamento cencurano
repouso: dependente para hiqiene:
hirwnp	 da	 un idaderuou uIr Medo- tnustçc rtesrumno	 TrustezR cIoflic.R

Idade 54 anos. sexo feminino
Dados rri	 PA)fV'eS')fl

r,-r	 r_	 oo-	 -J.-— jj	 f—fj	 j WJ, ÇJ

precoroiai; cansaço fisco; dispnéa;
tontura;	 síncope;	 náusea;
ppitçn:	 dihts 1-4AS;
t . .k,nr,.c. rne, r-e.dnrs4',r rnr- e,e4rnee

TRH, obsítJade, hmentaç.eu

Náusea

Pedro de sono pertorbedo

Deficit no autocuidacio para
banho/h ia iene

Risco para intoteância à
atividade



-	 1	 -.	 -.movimenTa-se com ajuda, rc•ierancia Movimenta-se	 com	 ajuoa: i<ssco para inrcierancia a
à atividade reduzida: ausência de toierância à atividade reduzida	 1 atividade
atividade r	 trrõ-	 medr'-

..,ItE)	 .-4..	 -4	 A •,	 A—.-&-.
4 otcte	 •A./t ri çÇ3.i ii c1 itt.,	 &.nn	 Ix., ,attJ S4i	 ttnc W ct, v ç.sat.s	 fltI V flC4'JO SAt 1 CJ rCtfCtfi

patoiogia e tratarriento deficitário; dstraçáo:	 movimenta-se com deficientes
desanimado

	

	 ajuda; tolerãncaa eivdade
reduzida

-	 o-;rn,4.s

idade 47 anos, sexo mascuiino, }Venóciise veia periférica, história Risco para infecção
U ivorciado	 de diabetes e tabagismo
Didos nriis PA=1 30x&1: P=68
O-Ofl•	 T-'	 O	 ,4e-sr	 ,ir-.-t.-r4,-,1	 DciI',+,'. de

1	 Ud UO	 5J	 J	 Ziade
tontura;	 nauseas;	 vómitos;
sudorese. cefaiéia dormência em Deøendenle para cJiene	 i Déficit no autocuióacio oata
MMSS e M!i: diabetes: tabagsmo:	 banho.'hene
estresse: aiimentação rica em
gorduras	 e	 trigticerídeos, Ruidos tiidioaõreas diminuídos; Constipação
medicamentos	 i relato de consti pação: mudança de

do	 siiidn	 vrihuco nhlTn fnrpçTInJ

ptrr ir1it;i, ceu dd ijftd ffl Soiio	 situu.	 if1sõnia, Padiu dt 5uiu	 1uibdo
parte;	 ruidos	 nictroaereos tluminaço arnbenta mista
diminuídos. relato de constioacào.
mudança de hábito ntestna 1: Reiato de anedade: acetacào da Ansiedade

1.	 ._.4,_I	 ..,_.s....rrrinr, rrurrrr-atj	rJrirflt tirrt. i_rrt	 tU	 IJt

dependente para ngene, ausência atividade de dsrraçãc.
de	 atividade	 de	 distração:
ansiedade: tristeza: c.onheimento 1 ReJato de tristeza descrente snhrei Tristeza cxônica
rr.krn	 ,.	 fra+nmnn4n	 4n.r.44r,n-	 r,r.

	

ti CflC#ii •S#i itt	 tâtfl ft.flttJ. tt.t. Cá	 CttC2L#

ie obie a recupç.u.
temperatura do ambiente: quente

Paciente 7
kade 73 anos: sexo feminino: vva dede 73 anos: PA=90x60: R=22: Débito cardiaco duido
Dados gerais. PA9a6O P=2 1 arritmia	 taquicardia. 	 pulso
R2L. =o, dispnea: sudorese; carotoeo amtmco: obeso. historia
fraqueza no corpo diabetes HAS: de HAS
+,h't,cmr,-	 fjery

...,__•	 ,_....r_.,__.	 .....,..:.:.._.	 -- ._.r_-jrt'	 /t iL1r	 Ljt ;ItI 1L.	 r'.ir,rJ

Dados	 o &StÜQQ. v&ntaç.o Sonoagem vesicai

ambientai	 aiiificiai:	 taquicardia:

pulso carotideo arrítmico: venôclise Relato de constipação: mudança Constipação

YI	 iI'	 YLP'J.	 '_"	 riZLJÇtJ ti ttt.tti

vesicai, raiato de constipação:

mudança de hábito intesUnaL parcial Relato de ausência de atividade de Atividades de recreaçao
independência	 para	 higiene distraçãc)	 deficientes

.4	 .if,ir4dit r4c
;::Cá	 r ;;;	 11dnt
connectmento oore patologia e soore a patoiogia e o tratamento
tratamento deficitário

Dir,f R
idade 43 anos; sro femininu. R25; 	 uipnéa, edernra MMU, Dt-bit ctdíaco dninuido
dtvorcada	 obeso; ,hstona de HS
Dados ueiais: PA=120x80: P=66:
R=25:T=37°: dor precorda!: Oxenoera p a:cãnuanasa	 Rsco para tnfeco

aormência

	

	

titjr.	 vr i'jt.rr	 UVJJ'JrYtJ	 v! ttft_j

tvtSE; i-tA; tabagismo; centrei.

etilismo; obesidade: reinfarto
flMos do	 sh ido- vnrilçãn Pn d p ni is; v!mitos	 Ni is
Cflr,?iV.n ttÇkP



ir
oxgenorerapa canuia nasai: edema
MMft venóclise dispositivo venoso
cen trl obeso: náuseas; võmitos;

-	 --S-'--,,-	 'S•4'
4 •1" %3C4ÇI	 &Pt1 44? !'_'t'Á'JO,

relato de constipao, mudança de
hábito intes tinal , baru lho amb iental
incomoda: ruído arnbiental arapaF'na
trsr44	 terI	 ire4Fcfrrir-
:4. .......:..Çu	 1 JUUtJ.

parc nciepencencia para higiene;
higiene da unidade reuiar:
toerâncie à at ividade reduzida;
-4••44•'4S•l4•S•	 '-Cl? ?rCl44Cl'AÇ?.	 S	 11 44_7 1 ??	 4174_I!.P4 Cl

patoiogia e tratamento deficitário.;

Ruidos mdroaéreos dimnuidos; ConsTipação
relato de const ipação: mudança de
hábito intestint

Ba( U% ambientai omoda. ruido j Padrão de sono peturbado
ambent& atrapalha repouso
repouso ff)satisíaório: iiuminaço
trr&h r.orl

Toterãnca à avioa•de recuZ il da
	

Rsco para intoterc.a à
atividade

À• 4
	 Ans;edad

desanimado	 Conhecimento sobre oatoiooa e Conhecmento diente
i tratamento deficitário

o

idade 54 anos; sexo femntno: Hrstôria de HAS; tosse seca: pulso Débfto cardiaco dnuido
divorciada	 periférico	 fiUorme;	 mucosas
fldos npra	 PA130x90 P=77: hinocoradas- obeso

	

do	 dip:	 Sono ir;.atat&;u. acoidi váua Pad^.Io de sonu pui bdu
nauscas; sudorese, paiptaço, vezes a nce, sonoienca duma
HAS. obeSidade ahmentaco rica

	

rn r,rir,li rre -ur,ir	 rr1r4r	 rri	 h,rIur	 flàhr'it r,rI i ,fr,-, li	 1r4 r'.r- .. ,
-.-.-..--.-,--

_..l.__._._._ 4L14J'J	 !L/	 tU'..1?J. t? t	 .'1Jr1J IJ? r a	 . ?.J)J	 lUk tt	 14 1LP 4

perifénco	 ffome;	 mucosas higiene: ntgiene da uncace
hipocoradas; obeso: aceitação da precária
dieta em parte: sono insatisfatório
acord2 várias vezc à	 "-:iTo!eránca á atividade reduzida; Risco para inte rár.ca à
sonuia !Junla. higin wrpoei	 roiêr;ia diurna	 atividade
precana; hgiene oral nadcquada,
dependerie para hgene: haiene da i Ausênca	 de	 atividade de i Atividades de recteação
4lrirr1	 r1rr'1ar4	 frIrrr'i	 rfrçr-	 trr-	 inrr1	 dcfíriie

.	 .
t1JU.1tj.	 L14 L?	 4

atividade de dstraço; prefere ficar
sozinho: ansiedade; tristeza 	 Prefere ficar sozinha: relato de Ansiedade

ansiedade disrhio do sono

Paciente u
idade 57 anos: sexo rnascuno	 P=92: PA= 4Ox90: iauicardia: Débito cardíaco diminuído
Dados	 Qeral!:	 PA=4Ox9O; estase iuqular venosa: tosse com
flfl) . r)—)(.
1	 1 \'J.	 4 IJJ. '_I'J?	 Jl 'AJ? '-44Cl?.

iradação da dor; cansaço físico, pele úmida
dispnéia, tontura, síncope; náuseas;
vômitos-	 sudorese	 cefaiéia: Venóciise veia periférica 	 i Risco para infecção
rIhc-;,-4.4-l•	 'Ir	 rr'	 ry

s	 Co;uentõ sotre p okrra e Conhecimento 	 ente
Dacios cio esucio: ventraçao tratamento etctánc
ambientai -artificiaL eupnéico: tosse
mmsecreção:

juguiar	 venosa:	 mucosas
hipocoradas;	 vonóciise	 veia
peirrenca; pele urmda: ooeso:
aceitaco da dieta em narte acorda
,órc s,õ-,e	 rr+; r'rIrIhr..mr+,-

	

e	 ne10
øerctáno	 _______

Li Paciente li
-;l.,-S.-	 444	 -!s.Cnat.. ,fl.l	 fl.'O.	 t.t,ta 4 .tT P44 P.	 t.#ÇtC(Ç4 .fl 4 9. 4.Çã4 t.00	 Ris= ).#Ckl V 44



1 1 (

gerais: PA í  0x70; P 85; R 24; Venôcse:	 sposivo venoso
T=36.5: dor precorda írradação centras: Dxerloterapa: cânula
da	 dor;dispn a:	 ráuseas; nasa
-.	 -

4J'.frt	 tf 1	 Cl'J.

riAS; tabag ismo, estrese: uso de P 8.5; R 24; iistõra de HAS: Débito cardíaco diminuido
anconcepconais 	 homons, taquicardia,	 puso	 carotideo
caeerismo cardiaco: medicamentos arrírnlco: aau pnéia: tosse seca
Dados	 de 	 vo*--,r
..._.L:_.	 a..,	 S.I.	 :....	 .J..UUJ1!1	 í'l1&U U	 14tJ U

oxigenoterapia cãnue nasal; tosse oieta em parte; ¶aqucaria
seca: taquicardia: pu'so carotídeo
arritmico;	 venócse disposfth,o Ru idos hdroaéreos dinudos;Constipeção
venoso	 cantra	 perc;a reato de	 st paco: mudança de
independência para afrrentar-se. hábito intestinal
aceitação da dieta em parte;
náuseas	 ruídos	 hdroaéreos Baruho ambienta Incomoda: ruído i Padrão de sono oerturbado
d!mnu!dos; reato de constp2cão: ambienta	 apstha sco; nsõna;
rriudarrça de hábito intestina, sonoència diurna; ruido ambta
baruno amD ; enta i incomoaa; n.Jao atrapaiha repouso; repouso
ambiental atrapaSha sono: insônia: insatisfatório: iluminação atrapalha
sononc diurna; ruido ambienta! repouso
QtI IJ

insatsfatóno; ikxminação atrpaiha Tolerância à ativ'dade: reduzida; Risco para intoeràncta à
repouso, parcial índependência para i cansaço físico	 atividade
hioiene	 tolerância à atividade
reduzida; cansaço fisco; ausência Relato de ansiedade; sãn: Medade
LJ	 dUVIUlaúe	 Ue	 U1IdU	 LfU1Ud,	 JUILS	 UU1U

ansiedade;	 meio;	 tristeza; arritmico; taquipnea
conhec imento sobre o tratamento
deticl tarlo	 descrente	 sobre Ausenc'a	 de	 tivIrif1e	 de i	 de fcreaçao

Jjt4 C?1J	 r '.^' t 	 u	 LSJC' Q' !t..'Q Q OU Y CPJ	 J1 Fl.UZI	 '

reduzida: cansaço flsico

Medo tristeza descrente sobre Tristeza crônica
rar, .neror5n

Padenf_12
Idade 83 anos: sexo masculino	 Dispnéia: pele fria e pea josa; Débito cardíaco díminuído
Dann' firais P1=17fl7fl P=f	 ninÇn nerJriei fiirnrmic. peru'ã
Vt	 -	 Sas.,	 frfl Çt.S.fl ÇÃPC4T,	 ^Ç'I )1P F'.'C4	 %.$I? 1fl t.Y,JC1,	 II

ÍtJdÇãO (ia ÇJOr, (i'iÇo Físiçc,, hipocoada ks.e i-n EÇI
dispnéia, tontura, náuseas; võmtos;
sudorese; taba g isiïio; et il ismo	 i Venóclise veia periférica	 Risco para infecção
Oados	 rn	 estudo: 	 ,ontiii5',

	

_...	
llt	 ._...i.._.U UJ? ILOl	 01	 .101.	 LIJ	 !._.tJl LI n.utuOs 1	 OolOS ULLU!! 1LUUIJ. ltJt ELllJ0L...0tJ

secreção; puso periférico fitiforme; reiSTo de constipação; mudança de
perfusão	 periférica	 diminuída: i hábito intestinal
mucosas hnnnnrds	 'enõclise

.-d-wiC1	 li I! qJs,	 44	 -C	 II t0.tI •,Cl It#tOI fl,tc	 .IItJI $ $Ç4, r 1 V4 $..tt cl.., 4C ot_$ 1.., J'CJt .%-tq-*..flJ

da pele diminuídos; pele fria e iluminação atrapalha sono e
pegajosa,	 dependente	 para repouso
alimentar-se: aceitacão da dieta em

r4rcc-	 ,Am itrt	 r)IfIr'I 1 IrIr1	 r	 r nr,hor.lmontá-1 crhr	 rtrrni	 n hO,-imc.ntr$ OftÕ1*..........................................................
— ._._,.x._.	 ... .:..J.....	 ,_,......_.II I0tIU0..0t.J.	 1 U1U$J	 ILUI tJ0l 0I.J	 tJ LI OtOI 1 L1 Itt) t.II 11 .R0l 11.)

diminuicos; retato de constipação;
mudança de hábito intestinal: Depressão: tristeza: comunicação Isolamento socialinsônia:nnoru-i	 di,irna-iverh prejudicada

1 III $ÇtyC$%J	 Cfl fl,P1Ç$ *Cà	 II

iiurnnação atrapalha sono e Tolerância à atividade reduzida; Risco para infterância à
*	 repouso; higiene 0í8i inadequada; cansaço fsico;	 imenta-se com atividade

deoendente	 para	 higiene; i ajuda



M

P,

movimenta-se com ajuda; toerãncia Higiene	 ora	 nadequada; Defici no aLITOCUiÔadO para
à atividade reduzida: cansaço físico: i de pendente	 para	 hiene: banho 1 hiiene

etiioade ile nistrr mrmn-s i'rm a'uda
'.A.JtlI&ÂI lll.JClvcltJ 	 VÇI 1JC4#	 ti 

CJL4IÁItA!tAÇ?

depressão: tristeza, çrjnhçjmento Ausência de atividade de Atiwdades de recreação
sobre patkC<logia e tratamento afistração, cornuncaçQ verbei d&cerites
deficitário: temperatura do ambiente 1 prejudicada depressão
quente

Dependente pera eenterse; Déficit no eut dedo para
acetaçàc da d ,eta em parte; aimentação
dificuidade	 na	 rnastiqação:
mrvimnf- rrm H1

4Paciente l
cade 45 anos; sexo mascuno	 Tosse seca; pertuso penfenca Debito cardiaco dminwCO
Dados oe(als PA=30x80. P =76. diminuída esiase juguiai venosa.
P=)í	 [=j0.	 ei,-r	 rirççfirriii muicosas n!rn
lI2'cl2,J	 Utjl. U1JIt2. t'Jl 2LU1.

náuseas;	 vámitos;	 sudorese; Ruídos horoaéreos diminuídos: Constpaçâo
paipitação; diabetes; tabasmo: reiato da consti pação; mudança de

wsmn	 mpnTwac	 rira pm ri.nItc) inrshni
nnrrl, .me' t 4nni,r.nr,lnnr

':

ambiental artiticia; tosse seca;
pertusào	 oerérica	 diminuída. i Baruiho ambiental incomoda ruído l Padrão de sono eiiurbado
estaset.ouiar venosa: mucosas ambtenta atr pa!ha sono: tnsna:
2 UQ'JJtJ.	 Y2 J1!S '	 lJl rL1C7T rra ljrLr,. !2J a1r2L'lI

penfénca; peie seca; aceitaçãc da atrapaiha	 repouso:	 repouso
dieta em parte: ruídos hidroaéreos insatisfatório
iiiminhiídns: rtn d rnnstipçãn;
mudança de hábito intectir'.a Higiene eraf indequada: parcia l Dófict no autocudade para
baru'ho arbierdai irximuda. ruido irrdeperTd&iicia 	 pa	 igiene. banho / içiene
aímbiental atrapaiba sono; tnsória, toierncia a atwidade reduzida,,
sonolência diurna: ruído arnbientai : canso físico

rrw"i, ir•	 rv'rii iri
ri.	 _..,.... j_..j._.	 .-..,..

II fUIUJI1tJ. ilUif iii iI.1J	 lii1Ji1 1L2	 t 12tJU.	 21 1L1 t!. #'14 I2t.2U

msta; higiene CfCi inadequada; aceitação a	 eta em parte,

parcial independência para hiqiene; náusea
ernci;:i à arividade. rdi

._c•l lS#l#	f l.,	 1 -rol

	

PVP Çfl flflO Cl Cfl' V tt,Cfllt.	 Ç)àÇ* 1 li,*J	 ,, ,nn, co ,t,.c. <1
atividade de dishdção. prfCrC ficar cansaço fi00	 atividade
sozinho, ansiedade; depressão,
conhecimento sobre tratamento Ausência de atividade de Atividades de recreação
ricfir',frir-	 dccr-rc,,*Q	 rihr	 fii-'-'r dinfc

	

_i__	 •l__,_.	 rr4.1_
LiiU	 UIJ	 2221L1	

a ,- 1. .
2U	 12ILZL!U.

ambiente quente	 prefere ficar sozinho

Descrente sobre recuperação; !soamento sociai
,,,-,,-..--,	 .-j-._.-	 e'll'•ll'SVfl31	 t¼1ÇW Cfl.J&Çl II	 taflh!

Paciente _i4
Idade 45 anos. sexo mascuno	 PA-11 0x90.-	 P8:	 R-22 Débito cardíaco diminuído

PA= i lflvCifl trii Iririiii-'i- httri-i tli2 irr:
r-oo.
r LilJ,	 2 -	 12'JI J2	 AJT 'JIQ!. L,1_P? 12	 e1Ca. 011SiJi	 J211t 1 ILII

irradiação da dor; cansaço físico, aiterada: roncos; ostaeuguiar

dispnéia,	 ICIC,	 tabagismo; venosa, mucosas hipocoradas;

sedentarismo etiiismcy obesidade edema MMII: obeso

aimentaçãc rica em ocrduras e

rgerd.	 V&.he veia	 iMnica	 RiO para infecção

Daac-s CO sstuao: ventnaçao Oxigenoierapia: cãnwa nasal

ambientai	 artificiai:	 taquipnéico:

oxienoteraacarit1 ia_nasa' tosse Ruidos__hldroaereosdirn t nuidos Çonstipaçao



1

com secreção; auscufta puimonar reiato de constipação; mudança de
alterada: roncos: estase juQuiar hábito intestinal
venosa; mucosas hipocoredas:
edema MMii: venócse va Barulho emb;enta 	 r.cda: ruido Padrão ria sono purtado
perifêrica,	 obeso:	 parci 

1 

mbrrtai atrapalha sono, insônia.
independência para alimentar-se, sonoléncia diurna, ruído ambiental
aceitação da dieta em parte: ruídos atrapalha 	 repouso.	 repouso
hidroaéreo dirninuos; r&ato de insatsfatõric

	

..J......._...	 _I...	 L.L:_.
ít	 * iuui tt_.	 u

intrai;

	

bar-,(no	 amoenta Connecmento xra pazotogÍa e Conhecimento decteçite
incomoda: ruído ambientai atrapalha tratamento: deficitária
SOnO, ir!SÔn i SOnO ) ?flCi durna
ruído ambiente! atrape!ha repouso: Desanimado sobre recuperação: Tristeza crônica
repouso irisatisfaÈórioç iluminação medo
ambiental	 mista;	 pai cial
independência	 para	 higiene Relato de ansiedade PA=I 10x90: Ansiedade
movimenta-se com ajuda tolerânda 

i
P88:	 R22;	 taquipicc:

à atMdade ie'JLjzda: cansaço fsico; aceitação da dieta em parte
auséncia de avvidade de stracão;
ansiedade:	 medo: Tolerância â alividade: reduzida: i Risco para intokerância á
conhecimento sobre patologia e 'cansaço íiico 	 atividade
'1 atct't tct ttt..,	 •..st tL.ttcii ri,.	 't rrt r

sobre recuperação; temperatura do Ausência de atividade de Atividades de recreação
ambiente quente	 distração; tolerãnca à atividade deficientes

reduzida cansaco Tísico

raçnw ;
Idade 57 anos: sexo feminino 	 Cateterismo	 cardíaco; i Risco para infecção
Dados ners- PA i OOx7O; P=55; anoplastia; 	 venóc.iise	 veia
R=22-1T=361-1	 d,t-

irradiação da dur,	 ii*as. vÕmito.
sudorese; diabetes; HAS; estresse; Ru idos hidroaêreos dminuidos; Gonstipaç.o
tabaasmo. etilismo. TRH: uso de reto de constipação: mudanca de
araconcepctonais	 hormonai hábito !ntestn
U't	 !	 fUtt,	 LLt	 t til
cardíaca	 Relato de ansiedade	 Ansiedade
Dados do estuda: ventilação
amn*ental rt*fii n*iisn nr*fpru-n Al1çn-iR ri,-*hviwe n (lisrrac.Á) .Erivi1ipç (ia ressção
ttrt...r ti 'C',	 V! i'fl.fltiO'Ç	 V CflC4	 'Ct flOr ti#C4,	 OPYi.,flC.i btt??

rr:crs	 hid O*r	 úiM* 	i1
relato de constipação; mudança de
hábito intestinal: barulho ambiental

r....i	 ___._.,_..rtt	 ! rrJr	 rr ii t*:	
L)* Lr!

independência para higiene;
ausência de atividade de distração:
ansiedade; temperatura do ambiente

-,'II'?
Paciente í

Idade: 45 -anos: sexo masculino	 Ruído ambientai atrapalha sono: Padrão de sono oertürbado
Plados nr*J- Pt*i 4rlyf-rJ- PA	 ir	 r***'	 riu *rn	 rnri* *'ri 1___________....." ..........' 	 ....................

i — './E .	 WI	 iji	 ij.	 rt2uSraiOi ttj, rri.trrir* rar-a',., u a1j ri rcr
irradiação da dor; cansaço físico; sano e repouso
náuseas, sucorese, cefaléia, HAS;
tabaaismo estresse: obesidade Ausência	 de	 atividade de Atividades de recreaco

—tas;cateteri-----	 .-ri	 ctr-	 ertrl.',,t	 4, trrt-

	

.i	 '-Y	 '•-'
Ddo	 dO estudo	 veúiriação ot-se corY*
amDrenta armciaI: venÕclse veia -
Periférica -. estado nutriciorial obeso. Cateterismo cardíaco: venóclise - Risco para infeccão
mudança _de hab ito !ntestnaÇ:_ruido veia periférica: 	 história	 -e;_____



ambient atrapaiha sono: insõnia; tabagismo
sonoência	 diurna:	 repouso
insatf tõno; iiumraço ambientai
* $ ti 010. ** t. #! 4$11 IC$'yO*._Í d i i OIJC!Ç* It! 0tJ4 •tJ C

repouso. parct ir4dependéncia para
higiene, movimenta-se com ajuda,
ausencia de auvidaoe de distracão i-

Pactente_17
idade 73 anos; sexo mascuimo	 Sondagern, vesca;; venocnse veia ?-GsCO para nrecçao
Dadosqras: PA 00X70: P=72: periférica
R22 T35	 a, 5°	 crsçt) fisço:
A sc"^ ; a: s..dorc.so	 pata cao	 a c"e cC'Do'-a 4 ceca'ta ' g e'-e D&c "o aJoct.. dado oara
HAS. tabagsuu, ebe.e. eiiO. orar	 íJuada. iep denit para bnx iene
obesdade; amentaçao rica em rngene; higiene oa unidade regular
corduras e tnahcerideos
Dados do estudo:	 Conhecimento sobre a patoog!a e Conhecmer!to dec!ente

4	 1
1 $1J1V1 11	 dt (11 1i.IdI	 tJ'Z	 !..*JI t 1 1..) 11 dti 4	 i it'.J U1tt.,1tt1U

secreção;	 auscutta	 pulmonar
alterada: roncos: venáclise veiaComuricaçao verbal preiudicada; i Tristeza cronica
r)riTçrlr,4 fl1P ()P9IC)S	 ()h4So 1 tiSTP7.	 (iesnirfl,(in	 ohr

i0	 •	 ,'-1-,,..' !..'!4.i

d.ukiadEi na	 igaçãu.	 dut

rdroaereos dimnuidos, mudança Ausenca de atividade dc distração Ativdades de rccreaço
de hábito intesttnat	 sondaQem	 defcien(es
vesca!: acorda várias vezes noite: Acorda vénas vezes 2 noite;

.4;. ..$.J' 1$J4e .1...a	 U4LII 1'.	 tiuula	 -!J	 J1 'J17 n. 1d tÃU1 ti C2au tJ	 tjr ru $JVI tu? IJ!J!J

ambentai mista higiene corporal
precéria: hiqiene oral inadequada; Ruídos hidroaéreos diminuídos; Risco para ccnstipaçáo
rinncini pra nininp nioipnp oa i mi icsnc iip hhn p.tinAl
,r,r4.,4.o	 rc,'!. ii .,,-	 ci. *es1n,.	r4r.

afiv 	 de ishaç&o ci uriieicu PA-100X70, R22, ts iô	 de Débito cardíaco dinrikío
verba	 prejudicada,	 tristeza, - HAS,	 tosso com secreção;
conhecimento sobie patoioaia e ausculta	 puiinonai	 alterada
trrifnfri rlFir9htrir-	 rrtripç,	 rtc(	 itrci-r'

II	 .L.....ai1 LUL1	 O.
temperatura do amolente quente

 Paciente 18
!dade 58 9ncs: sexo feminino	 História de HAS; reinfarte: pulso Débte cardíaco divinuide

s: PA-2DX3O, P6O oeriféco	 forme.	perfusão
R =20; J36; estaco geral grave; cor perténca diminwca: mucosas
precordiaL irradiacão da dor: hi pocoradas: pele fria
cansaço fsco: dispnéia; sudorese:
L4AC' . .-.-,,,...,4... +..'.,i,.	 ID. ..4.-...1 CII 1$01 iii. t,..'di410, $ tu. C-tt C0C 	 1 !t1*.4'J0	1 It'J1tC0itJ0	 d*.41 $tC. iJJ1
Dados do estudo: vent.iiação relato de constpação mudança de
arriental	 artificiaL	 CuPfl6iCO, habito intesiriai: não aceiaçao da
oignoter.pia cânula nasal pulso dieta
periférico	 filiforme;	 perfusão
peíiféica	 diiïrinuda,	 rn'.K.OsaS Sôfna SC diurna	 Padrão d sono pefturbado

ipocoracas,	 venôcuse	 vea
eriférica: pele fria: não eceitacão Depressão:	 medo:tristeza- Tristeza crônica

d dit	 ni	 v$rrIifr$- ri ik1r 	 it'rnt	 rthr.
hdroaéreos ausentes: relato de recuperacão
constipação. mudança de hábito
intestnaf, irisonra: sonolencia diurna; Ausencia 	 cc	 atividade	 de i Avdadcs de recraaç.ao
iluminaçn	 ambienta(	 mista; distração: intoierncia ½ ativídadw deficientes

rtcir.	hr,iDr!. dci	 cir$Oci,.i-! c,'r$dependente pi...l 	 I*..	 • i**	 !.$•
tjndatje retiuLar. :ïlovrnena-se
ajuaa; intoJerànca à ativloace; intoierància à aiivoece; cansaço lntojer.nc3 ã a1ndade
carisaco	 físico:	 ausência	 de 1 físico: movimenta-se com aluda
atv lctade de dstração: depressão; 



medo; tristeza; desanimado e Dependente	 para	 higiene; Déficit no aurocuidado para
descrente sobre a recuperação	 movimenta-se	 com	 ajuda: banho / hiQiene

intor	 atMdade: carlsço
',-,-'-,. l_..,_,..,_, p4-, •	 r__,.

• .t%Jt.'.	 ••.4tÇ! qç &_q	 &41 IÇ*Ck&_*Ç 1

Neo acetaçao de dea: reíato de Náusea
náuseas: vômito

----------------tJÂj'i I1.J1	 t,1 Ut	 1	 f1.tJ JI
venóc1se veta penánca: e$Z&!O
ceral grave: hsr&a de tabaQismo

'TQ

	JziJi 57 t;o S'u íÚu;u	 Puso ç))	 knfli , çirusu Debro cardu ldu
Dados Qeras: PA=1 30xt50; P72; perÊterica drninwda; mucosas
R=20 T=35': estado Qerai orave. hioocoradas

P.rfrr	 rr	 r da rJrr

diabetes; estresse	 Parcial	 irp:dência	 para Nut .ção deseurada:
Dados do estudo: ventiiação aUmentar-se: 	 mucosas menos	 do	 que	 as
ambiental artiflcial; pulso periférico hipocoradas; não aceitação da necessidades corporais
fihrnrrnp	 nprfusjo	 npriferu': riipta oic kiacw n masTtacn

v ódist v1ia peiférka, uígo 	 Tuíui e	 atdade da pele Riscu	 3c VJh1frte de
elastctdade da pele dtmruos. imnudo; pele seca, venõcUse; Uqutdos desequttbado
pele seca. parcial independência veia oeriénca
rbr	 nr	 r

i__I•	 ...-1U!It. U!1R.U!tJU cl	 Ii tLIt2.,-t1.	 LJí	 C2r 11L21I FLI	 IUtJ. 1	 IZI tJ U	 .OI ti 1_1 tU! LUt.)

ruídos hidroaéreos dm;nuídos; o arnbntai atrepara sono: insõn:
relato de constipação: mudança de sonolência diurna: ruído ambientai
hhiw nstnai rniihn amri pnt atrapama	 rpnusn	 rpnhsn
r,rrsrnrsp.t, - e, 1 r4n .-.n.l--.nn+-',f •r',r,,jk.',

sonu. insônia, sOnOlêrTc diurna,
ruido ambental atrapalha repouso; Rutdos rudroaereos dmtnutdos; Uonstipaço
repouso msatisfatóno: ilumtriacão relato de consttação: mudança de
ambtenta mtsta: dependente para hábito testtra!

L:. 1 !t1f! 1'. 1 !IU!1	 Ida til 11UU	 U11

tc eranc la a a la.e reduza Desar az e oescrente sobre a tsotarnertto scc a
cansaço fisico: ausência de recuperação: comunicação verbal

	

viM d -jiçtran rnmjn	 pre sdaai8 pr*r* fii"r nznhn
e,,-.

4
, Ç.l LC1Y	 T çp.raP%Ca%áçfr, 	 1-'? Ç'P ÇI	 • II.C*I	 1
oznho, t jaão c:oreOrI,erio

sobre	 tratamento	 defcttàrto; Ausência	 de	 ativdade de Attvdades de recíeaço
desanimado e descrente sobre a dstracão. prefere ficar sozinho	 deficientes
recuperação:	 temperatura	 do
ambiente quente	 Tolerância à atividade reduzida: RLco para 	 olerância à

cansaço físico- sonoiéncia diurna: atMdaoe
repouso insatisfatório

e,e,,-,	 fl	 ,• 4e,'.,	 4,.1	 • 1	 *0! !	 O$I'I * I'	 O
da unidade regular: toierància à banho i higiene
atividade reduztda; cansaço físico

Venõchse veta perifértca: h istória i Rtsco oara tnfecco
tJ

Pac;ente 20
Idade 48 anos- sexo masculino 	 História de cateterismo cardíaco Risco oara infecco

	

Dfir-1')flvPfl D-,W - 	 s.i*	 r	 1

	

•Itlt4fl¼kd.	 •	 ''
—)r).r	 ejtn

trraoaçào	 da,	dor;	 atspnéta; tuíoos rtaroareos ctmnuídos; Constipaço
tabagismo:	 estresse:	 etilismo. 'eiato de constiPaco: mudanca de
obesidade: ahmentação rica em hábito	 _____	 ________ _____



n5

gorduras	 e	 rrigiicerideos: Barufro ambienta incomoda; ruído Padrão de sono perTurbado
cateterismo cardíaco	 i ambiental atraDaha sono: insônia;
Dados do esiudo	 ventiaQáo sonoêrcia diurna, rLdO ambienta(
aenta aca: tosse seca: atrepeta	 epouso:	 repoise
venóoise veia perifêrica, obeso; insatisfatório
aceação da dieta em parte; ruídos
hidroaéreos diminuídos: relato de Re)ato de ansiedade: insônia: Ansiedade

d	 hâhi4r	 øur çL dieta rr-L.-..-. .JL...
ti tttt	 I	 L7T Uli ttJ	 Jtt tt

ncomoaa; ruído arnbientat atrapatha Ausência de aivae dedistração Atwdades de recreação
sono; insónia; sonolência diurna; 	 deficientes
ruído ambiena! atrapalha repouso;

.If urc, ' 1 t,,ce,Ot Ctt'_,,	 lii?

ambiental mista; ausénda de
atividade de distração, relato de
ansiedade temoeratura do ambiente
quente
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