
 

 

Orientação de Enfermagem no Pré e Pós-Operatório deCirurgiaCcardiaca: 

Uma Revisão Inegraiva 
 

Tema: Enfermagem 

 

VIVIANE RAMOS GOMES; RITA MELO DE MELO; FERNANDA COSTA 

 

UNISINOS 

Viamao/RS 

 

Introdução e objetivos: o coração é conhecido popularmente como o órgão vital, sede da vida, das 

emoções e sentimentos. O presente estudo tem como objetivo caracterizar os artigos publicados pela 

enfermagem brasileira com relação às orientações fornecidas durante o período pré e pós-operatória da 

cirurgia cardiaca.  

 

Material e Métodos: trata-se de uma revisão integrativa realizada por meio de busca às bases de dados 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVSBIREME), privilegiando os bancos de dados da Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde(LILACS) e 

ScientificElectronic Library Online (SCIELO) no período de março de 2006 a março de 2016, tendo a 

seguinte questão: “O que tem sido produzido na literatura brasileira sobre orientações de enfermagem 

ao paciente nas fases pré e pós operatória de cirurgia cardíaca?” Como critério de inclusão utilizou-se 

artigos científicos publicados nos últimos dez anos abordassem a temática da atuação da enfermeira 

tanto na fase pré e pós-operatória da cirurgia cardíaca. 

 

Resultado e Discussão: foram selecionados 10 artigos. Destes, oito contemplam a cirurgia cardíaca geral e 

dois referente a cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio. Foi realiza análise descritiva que 

possibilitou a construção de dois núcleos temáticos: período pré-operatório e pós-operatório, que 

arrolaram cinco subcategorias: de sentimentos no pré-operatório; déficit de conhecimento em relação 

ao procedimento e a importância da orientação; espiritualidade do paciente; percepção no período pós-

operatório sobre a cirurgia e o adoecimento  e finalizando o impacto das orientações pré-operatórias 

para o bom desenvolvimento do pós-operatório. 

 

Conclusão: A percepção de que esse procedimento continua causando forte impacto nos pacientes pela 

associação do coração com a vida e as emoções demonstram a necessidade de um maior 

desenvolvimento e expansão das orientações prestadas neste período. 


