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RESUMO 

Este trabalho de investigação tem por tema os cuidados de enfermagem à pessoa submetida a 

implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI). A pessoa submetida a TAVI passa por um 

internamento hospitalar, onde o papel do enfermeiro é fulcral para que se trate de um processo 

seguro e o mais natural possível. Apesar de ser um procedimento minimamente invasivo, as 

co-morbilidades que a pessoa apresenta juntamente com as possíveis múltiplas complicações 

e alterações hemodinâmicas, tornam estas pessoas um grupo potencialmente instável que 

requer cuidados de enfermagem especializados. Para isso, este trabalho desenvolve um 

protocolo de cuidados de enfermagem à pessoa submetida a TAVI. Trata-se de um estudo 

exploratório descritivo de natureza qualitativa. Como método de recolha de dados foram 

realizados dois focus group, no primeiro semestre de 2018, com 6 enfermeiros 

(respetivamente) do serviço de cardiologia do hospital de S. João, no Porto (Portugal) que 

prestam cuidados a estas pessoas e família. Na análise de conteúdo dos dados recolhidos, 

além das categorias pré definidas (pré-TAVI, peri-TAVI e pós-TAVI) surgiram as 

subcategorias das intervenções de enfermagem autónomas e interdependentes, nos domínios 

do executar, gerir, informar, atender e determinar.  

Para além do protocolo de intervenções de enfermagem, este estudo também aborda as 

expectativas dos enfermeiros sobre os cuidados de enfermagem que têm de prestar a este tipo 

de pessoas, com a identificação de expectativas em relação à pessoa, expectativas em relação 

aos cuidados de enfermagem, expectativas em relação à técnica de TAVI propriamente dita e 

por fim expectativas quanto à formação de uma consulta de heart  team. 

 

Palavras-chave: Implantação percutânea de válvula aórtica, cuidados de enfermagem, 

estenose aórtica. 
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ABSTRACT 

This investigation work has for theme the nursing care for the person submitted to 

percutaneous aortic valve implantation (TAVI). The person who goes under this procedure 

spends some days at the hospital, where the nurses work is essential for this procedure to 

become the most safe and natural as possible. Despite being a minimal invasive procedure, 

the co-morbilities that the patient has, with the possibility of multiple complications and 

hemodinamical alterations, make these patients into a particular group of unstable patients 

that require a lot from specialized nursing care. This is the reason why this work develops a 

nursing care protocol for the patient submitted to TAVI. This is an exploratory and descritive 

qualitative study. The data collection was made in two focus group, on the first semester of 

2018 with 6 nurses (respectively) that work at the cardiology service of S. João hospital in 

Porto (Portugal), whom work with this kind of patients and family. In the data content 

analysis, beyond pre-defined categories (pré-TAVI, peri-TAVI and pós-TAVI) new categories 

emerged like autonomous and interdependent nursing interventions and nursing care related 

with execution, managing, informing, attending and determining.  

In addition to the nursing care protocol, this investigation approaches the expectations of the 

nurses about the nursing care they have to provide to this type of people, with the 

identification of expectations regarding the person, expectations regarding nursing care, 

expectations regarding the TAVI technique itself and finally expectations about the formation 

of an heart team appointment.  

 

Key words: Percutaneous aortic valve implantation, nursing care, aortic stenosis. 
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PREÂMBULO 

Este trabalho representa a meta do mestrado em enfermagem da pessoa em situação crítica da 

Escola Superior de Saúde, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que frequentei 

entre 2016-2018.  

Não poderia considerar melhor forma de terminar este mestrado do que esta, a realização 

desta dissertação de natureza aplicada, onde posso refletir em todos os conhecimentos teórico 

práticos que a frequência deste curso me proporcionou, conhecimentos não só ao nível da 

enfermagem, mas também de ferramentas, técnicas e métodos de investigação.  

A investigação foi e é uma das grandes áreas de atuação em enfermagem. É através dela que a 

enfermagem recebe dados, que a permitem evoluir como disciplina fonte de conhecimento. 

Como tal, é imperativo num curso de mestrado existir formação adequada a esta realidade. 

Confesso que a temática de investigação não é de todo por mim estranha, dado que recebi 

formação durante a licenciatura em enfermagem, que permitiu aprofundar conhecimentos. 

Contudo (e já passaram cerca de 13 anos desde essa formação), durante os momentos formais 

de aprendizagem que tive a oportunidade de experienciar (formação pós graduada) estes 

assuntos não foram abordados, pelo que para mim em especial, as matérias de investigação 

leccionadas ao longo do mestrado e que pude pôr em prática neste trabalho de investigação, 

foram essenciais e imprescindíveis. 

O primeiro passo para a elaboração deste trabalho de investigação foi a escolha do tema a 

tratar para a sua realização. Não tive dificuldade em selecionar a área para o desenvolvimento 

do tema, queria algo relacionado com a minha atividade profissional: os cuidados de 

enfermagem especializados à pessoa em situação crítica com doença cardíaca.   

Sou enfermeiro na unidade de cuidados intensivos (UCI) de cardiologia do Centro Hospitalar 

de S. João, EPE, desde 2005. A UCI de cardiologia faz parte do serviço de cardiologia, que 

para além da UCI é composto também pelo serviço de internamento e pelo bloco de 

cardiologia invasiva. 

A UCI de cardiologia tem capacidade para receber oito doentes, sendo que uma das unidades 

é um quarto, que quando necessário funciona como quarto de isolamento. São várias as 

doenças que as pessoas internadas na UCI apresentam, contudo todas do âmbito da 

cardiologia, dado ser uma unidade que está equipada para prestar cuidados a doentes em via 
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verde coronária (que podem surgir a qualquer momento) e por isso, não poder ter as camas 

ocupadas por doentes internados por doença não cardíaca. 

 A doença mais frequente na UCI é sem dúvida o enfarte agudo do miocárdio, seja enfarte 

agudo com supra do segmento ST (com indicação para angioplastia primária no bloco de 

cardiologia invasiva), ou sem supra de ST. Para além desta doença, há uma grande 

percentagem de pessoas internadas por insuficiência cardíaca, muitas delas em fase pré-

transplante cardíaco e doenças de alteração do ritmo cardíaco, agudas, ou crónicas, com 

necessidades de colocação de dispositivos como pacemakers ou cardido-desfibrilhadores 

implantáveis. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os cuidados de saúde e consequentemente os cuidados de enfermagem, estão sempre em 

constante evolução com as novas técnicas e novos avanços tecnológicos. Estes avanços são 

visíveis com o desenrolar do tempo. A minha experiência profissional permitiu ao longo 

destes anos assistir a alguns desses avanços, e há uma área que considero que tem evoluído 

muito rapidamente e que tem dado provas de inovação e eficácia: é a área da cardiologia 

estrutural e dentro desta, as intervenções direcionadas para as pessoas com doença valvular 

aórtica. 

A estenose da válvula aórtica é uma doença bastante frequente. Em Portugal cerca de 3-4% 

das pessoas com mais de 75 anos apresentam estenose aórtica grave, 75% das quais já com 

sintomatologia associada. Dentro destes 75%, cerca de 18% são de alto risco ou até mesmo de 

inoperabilidade para substituição cirúrgica de válvula aórtica (Teles, 2017). Para estas pessoas 

cujo tratamento inicial era conservador, surgiu há cerca de 16 anos uma técnica que permite 

resolver e melhorar a estenose aórtica, de forma menos invasiva para a pessoa e, 

consequentemente com um internamento de menos dias, graças a uma recuperação e 

reabilitação mais céleres: é o implante percutâneo de válvula aórtica transcatéter (TAVI). Este 

procedimento é feito na maior parte das vezes recorrendo apenas a sedação, e em que através 

de uma abordagem vascular (usualmente femoral) é introduzida a nova válvula (recorrendo à 

ajuda de introdutores, fios guia e fluoroscopia) no local da válvula aórtica estenosada.  

Não é um procedimento inócuo, apesar de menos invasivo que uma cirurgia cardíaca de 

substituição valvular, pelo que existem riscos de alterações hemodinâmicas, de ritmo 

cardíaco, de hemorragia, de AVC ou de EAM, necessitando a pessoa, após este procedimento, 

ficar  internada numa UCI, usualmente  de  cardiologia. 

Ao cuidar destas pessoas deparei-me com a necessidade de maior investigação nesta área e de 

maior sistematicidade dos cuidados de enfermagem, tendo em vista a excelência da prática e 

consequente satisfação das pessoas e família. Aquando da nossa conversa de pares, deparamo-

nos que as pessoas submetidas a TAVI apresentam muitas especificidades individuais, mas 

também muitas características comuns na prestação dos cuidados de enfermagem. Foi então, 

no contexto desta constatação, que decidi enveredar por este trabalho de investigação cujo 

objetivo geral é elaborar um protocolo de cuidados de enfermagem para pessoas submetidas a 

TAVI. 
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De acordo com Werneck, Faria e Campos (2009), os protocolos são os cuidados e as ações de 

gestão de um determinado serviço, equipa ou departamento, elaborados a partir do conhecimento 

científico atual, respaldados em evidências científicas, por profissionais experientes e especialistas 

numa área e que servem para orientar referências, condutas e procedimentos clínicos e/ou de 

organização dos trabalhadores dos serviços de saúde. De acordo com os mesmos autores, os 

protocolos são elaborados pelos gestores e profissionais de saúde, a partir de problemas do dia-a-

dia e tornam-se instrumentos importantes para o desenvolvimento das ações de saúde através: 

 Da organização de processos de trabalho e na construção do modelo de atenção; 

 Da padronização de rotinas de trabalho; 

 Da utilização científica de procedimentos e ações, assim como da introdução de novos 

métodos e conhecimentos; 

 Do estabelecimento de relações mais efetivas com os usuários; 

 De um processo mais efetivo de planeamento e avaliação assegurado pela produção de 

indicadores e pelo estabelecimento de metas. 

Ribeiro e cols. (2015), afirmam que relativamente ao trabalho dos enfermeiros, a 

sistematização vem sendo implementada na prática assistencial, conferindo maior segurança 

às pessoas, melhorando a qualidade da assistência e a autonomia dos profissionais de 

enfermagem, por organizar o trabalho quanto ao método, pessoal e instrumentos, e ainda por 

permitir viabilizar a operacionalização do processo de enfermagem. O que reitera a 

importância de realização de protocolos de atuação como a realização deste estudo pretende.   

A escolha deste tema é principalmente justificada por ser um procedimento relativamente 

recente no meu serviço (desde 2016) e com uma população ainda considerável dado que a 

média de realização de TAVI  é cerca de duas por semana, realizadas no mesmo dia.  

Como referido, estas pessoas após a intervenção ficam internadas na UCI de cardiologia, 

usualmente durante 48 a 72 horas, e são pessoas que requerem muita atenção e cuidados dos 

enfermeiros, não só ao nível de execução de procedimentos técnicos de alta  complexidade, 

mas  também da vigilância constante, tendo em vista prevenir o aparecimento de 

complicações, e sempre que estas estejam  presentes, controlá-las e  eliminá-las.  

Revejo-me na prestação dos cuidados especializados de enfermagem ao nível do paradigma 

da transformação preconizado por Kerouac e cols (1996), em que os cuidados de enfermagem 

são mutuamente enriquecedores, tanto para a pessoa como para o enfermeiro.   
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Centro-me também na Escola do Ser Humano Unitário, de Rosemarie Parse no modelo de 

“human becoming”, em que a enfermagem assume-se como ciência humana prática e como 

tal os cuidados de enfermagem centram-se no ser humano como uma unidade 

multidimensional viva, bem como na importância da sua participação qualitativa nas 

experiências de saúde (kerouac e cols., 1996). 

A realização de um protocolo de atuação permitirá uma ação de enfermagem centrada na 

pessoa, o que para além de evitar erros ou omissões, permitirá ganhar tempo; que é 

imprescindível em cada turno realizado pelo enfermeiro, e que deixa espaço para esta 

vivência de saúde enriquecedora e transformacional. 

Para isso, pretendo identificar as intervenções de enfermagem adequadas para a pessoa em 

situação crítica submetida a TAVI, descrever o percurso da pessoa submetida a TAVI desde 

que é indicada para este tipo de intervenção até ter alta após o mesmo, e, compreender as 

expectativas dos enfermeiros sobre os cuidados que têm de executar a pessoas submetidas a 

TAVI.  

O enquadramento teórico foi suportado em pesquisa exaustiva de artigos realizada em base de 

dados científicas (principalmente a b-On), pesquisa essa efetuada nos anos de 2017 e 2018 e 

usando descritores associados à temática.  

Apresenta-se depois a metodologia de investigação escolhida para a realização deste trabalho 

(tipo de estudo, participantes, questões e objetivos de investigação, instrumento de recolha de 

dados, tratamento de dados), e por fim a apresentação e análise dos resultados com a 

caracterização dos participantes, a análise efetuada aos dados e as conclusões que essa análise 

insurgiu. 

Termina com a elaboração do protocolo de cuidados de enfermagem à pessoa submetida a 

implante percutâneo de válvula aórtica que esta investigação permitiu.
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1. Enfermagem: a arte e ciência do cuidar 

Pode-se dizer que a enfermagem existe desde que existem pessoas. Cuidar é algo inerente ao 

ser humano e como tal o âmago da enfermagem existe desde que existe um ser semelhante 

que em algum momento da vida precisa de cuidados. Todos sabemos que necessitamos 

constantemente de cuidados, sejam cuidados curativos, sejam cuidados de relação e 

comportamento, sejam cuidados profiláticos. 

Contudo, a forma como os cuidados são prestados e por quem os presta foram sendo 

diferentes ao longo da evolução da humanidade e durante as diferentes fases, mais ou menos 

problemáticas pelas quais o homem tem passado. 

Os cuidados, inicialmente prestados por mulheres como necessidade evidente, passaram 

depois a ser prestados por religiosas num sentido de colaboração divina. Após, surgiram 

cuidados que nasceram da necessidade da profissão médica de colaboração ou até mesmo de 

substituição em algumas tarefas. Posteriormente assistiu-se a uma maior autonomia dos 

cuidados, começando a enfermagem a afirmar-se como uma profissão, com ensino próprio e 

independente, culminando na enfermagem que vemos hoje; que está em constante 

desenvolvimento que acompanhou e acompanha o avanço tecnológico, sendo por isso uma 

profissão que vai desde o cuidado mais básico ao ser humano, a cuidados com recurso a 

tecnologia avançada e muitas das vezes até sem presença física de intervenientes. 

Desta forma, é sempre relevante aprofundar como surgiu o conhecimento em enfermagem, 

como evoluiu, quais as fases por que passou até se tornar a base da prática dos cuidados. Para 

sabermos o caminho a percorrer, é inevitável e salutar descobrir como chegamos até aqui. 

A crescente teorização em enfermagem é de relevante importância não só para a prática, mas 

também, para o desenvolvimento conceptual no âmbito da investigação e da produção de 

conhecimento. Os diferentes modelos e teorias de enfermagem que foram surgindo resultaram 

de interrogações e reflexões que os enfermeiros foram colocando sobre a sua própria atividade 

trazendo novos conhecimentos e novos incrementos ao desenvolvimento da profissão de 

enfermagem, tanto ao nível da formação como da criação de várias associações profissionais 

(McEwen & Wills, 2015). 
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Segundo Meleis (2005), a teoria é o vasto campo de conhecimento, permite ao enfermeiro ter 

uma linguagem universal, facto que lhe permite comunicar com os seus pares de uma forma 

mais eficiente e eficaz. A comunicação é de relevante importância na profissão de 

enfermagem para que a informação se faça de maneira inteligível e sem ruído.  

O conhecimento aliado à teorização permite aos enfermeiros não só adequar as suas ações, 

mas também, fundamentá-las com precisão junto dos utentes e dos seus pares, visando a 

melhoria do seu desempenho profissional. 

As teorias de enfermagem representam um dos elementos que compõem a sua linguagem 

específica. Objetivam consolidar o seu desenvolvimento enquanto profissão autónoma e 

enquanto disciplina do conhecimento, na área da saúde.  

Só as teorias podem fornecer uma linha orientadora na prática diária, na investigação e no 

ensino, inovando a enfermagem, deixando de estar reduzida à mera realização de tarefas 

prescritas por outros. 

Acredita-se amplamente que o uso das teorias oferece estrutura e organização ao 

conhecimento de enfermagem e proporciona um meio sistemático de reunir dados para 

descrever, explicar e prever a prática (McEwen & Wills, 2015). 

O desenvolvimento da teoria em enfermagem torna-se particularmente importante para a 

evolução da profissão. Esta, afirma-se atualmente como uma disciplina académica 

socialmente reconhecida. 

Segundo Alligood e Tomey (2004), os trabalhos dos teóricos de enfermagem representam as 

ideias mais extensas e o conhecimento mais sistemático sobre a enfermagem, portanto, a 

teoria é vital tanto para a disciplina como para a profissão. Uma disciplina é o ramo do 

conhecimento ordenado por meio de teorias e métodos que evoluem a partir de uma visão de 

fenómenos de interesse (Parse, 1997, como citado em Alligood & Tomey, 2004). 

A transferência do ensino da enfermagem dos hospitais para as estruturas universitárias 

desencadeou o desenvolvimento da disciplina, através do incremento de teorias e 

enriquecimento do conhecimento em enfermagem.  

Segundo Rutty (1998, como citado em McEwen & Wills, 2015), as características de uma 

profissão incluem, uma base definida de conhecimento, poder e autoridade sobre o treino e o 

ensino, registo, serviço altruísta, código de ética, socialização prolongada e autonomia. Nesta 
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linha de raciocínio verificamos que a enfermagem assume um importante compromisso 

social, está em permanente evolução e afirma-se como um pilar fundamental da saúde. 

As várias teorias de enfermagem foram surgindo essencialmente ao longo da segunda metade 

do século XX. 

De acordo com Kidd e Morrison (1988, como citado em McEwen & Wills, 2015) as teorias e 

filosofias em enfermagem podem ser divididas em seis estágios. 

 Estágio do conhecimento silencioso: Este conhecimento perdurou durante cerca de 80 anos. 

Iniciou-se no século XIX e durou até aos inícios do século. XX. Este conhecimento buscava a 

sua fonte essencialmente no conhecimento médico. O ensino e a prática de enfermagem 

focavam-se no desempenho de habilidades, técnicas e poucos princípios básicos. As tarefas 

das enfermeiras dependiam dos diagnósticos e prescrições médicas pois adotavam o modelo 

médico, sendo submissas e obedientes, sem pensamento crítico, não surgindo conhecimentos 

próprios da enfermagem. 

No entanto, em 1924, em Yale, surgiu a primeira Escola de Enfermagem autónoma, que 

proporcionou ao mundo entrar numa nova fase de conhecimento e evolução (McEwen & 

Wills, 2015). 

Estágio do conhecimento recebido: Logo depois da segunda Guerra Mundial conquistaram-se 

mudanças substantivas no ensino de enfermagem. O modelo que vigorava no ensino de 

Enfermagem era o problema fulcral para o avanço de conhecimento. Foi então que surgiu a 

necessidade de passar as Escolas de Enfermagem para o domínio Universitário (Kalisch & 

Kalisch 2004, como citado em McEwen & Wills, 2015). Surgiram as primeiras licenças de 

enfermagem, em 1950, e surge também a primeira revista de enfermagem, Nursing Research, 

com publicações de conhecimento em enfermagem, questionando assim as bases sobre a qual 

a profissão assentava, promovendo a investigação e desenvolvimento de teorias explicativas. 

Estágio do conhecimento subjetivo: Hildegard Peplau, em 1952, juntamente com outros 

autores promoveu a revolução do conhecimento a nível da Enfermagem, quando descreveu o 

processo interpessoal entre enfermeiro e doente. Surgiu também uma estrutura conceptual 

independente para o ensino e prática de Enfermagem (Donahue, 2011, como citado em 

McEwen & Wills, 2015). Descreveram o desenvolvimento e natureza da teoria para uma 

disciplina prática. Tentaram definir enfermagem, descrever os propósitos sociais, explicar 

como se atingem esses mesmos propósitos e identificar os parâmetros e variáveis que 
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influenciam a saúde e doença (Chinn & Krammer, 2011, como citado em McEwen & Wills, 

2015). Há uma orientação para outras fontes de conhecimento e torna-se a investigação 

centrada na prática, no contacto com o utente e sua situação clínica. 

Estágio do conhecimento processual: Em 1970 a enfermagem era vista como uma disciplina 

científica, sendo a sua aplicação prática centrada no doente. Foi produzido inúmero 

conhecimento científico e publicado, aparecendo imensos modelos concetuais. Teóricas 

como, Orem, King, Neuman, Roy, deram o seu contributo, sendo as suas teorias inovadoras, 

mas pouco realistas, com uma aplicação prática difícil (Kenney, 1995, como citado em 

McEwen &Wills, 2015). No entanto, com Chinn e Krammer (2011, como citado por McEwen 

& Wills, 2015) as teorias passaram a definir o papel da enfermagem, transportaram esta, do 

papel reativo e dependente do contexto, para uma abrangência proactiva e independente. 

Estágio do conhecimento construído: No final da década de 1980 surgiu a necessidade de se 

focarem nas teorias com fundamentos significativos para a prática de Enfermagem, 

fundamentos na prática, vinculados à pesquisa. O foco deixou de ser as grandes teorias e 

passou-se para as teorias de médio alcance e aplicabilidade da teoria ligada à pesquisa e à 

prática, introduziu-se a ideia da prática baseada na evidência (McEwen & Wills, 2015). 

Estágio do conhecimento integrado: A necessidade de direcionar o desenvolvimento de 

conhecimento de enfermagem para uma relevância clínica, obrigou esta disciplina do 

conhecimento a adotar novas abordagens metodológicas, e a largar a metodologia rígida e 

aceite. 

Na segunda década do século XXI, o atual estadio do desenvolvimento do conhecimento diz-

nos que a ciência em enfermagem continua a evoluir com a prática baseada na evidência em 

ligação com a pesquisa translacional (Chinn & Kramer, 2011, como citado em McEwen & 

Wills, 2015). A pesquisa translacional transfere a atenção da mistura de perspetivas diferentes 

para um esforço multidisciplinar que em uníssono trate das disparidades da saúde 

identificadas, assim como, as inadequações do atendimento da saúde. A ideia é absorver todos 

os contributos da aplicação de evidências oriundas de todas as ciências relacionadas com a 

saúde (Powers & Knapp, 2011, como citado em McEwen & Wills, 2015). 

 Paradigma, segundo Khun (1972, como citado em Lopes, 1999) é um conjunto organizado de 

crenças, de valores, de leis e de princípios, de metodologias e respetivas formas de aplicação, 

para o qual as disciplinas deveriam convergir. Estes definem formas de ver e compreender a 

realidade em determinadas épocas. Segundo o mesmo autor, a predominância das ideias de 
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cada um destes paradigmas pode ser cronologicamente localizado, não significando isto que 

não coexistam ideias dos diferentes paradigmas. Baseados na evolução das Escolas de 

Pensamento em enfermagem Kerouac e cols. (1996), definiram três paradigmas: paradigma da 

categorização, paradigma da integração e paradigma da transformação. 

Paradigma da categorização: Neste paradigma valoriza-se a relação linear entre causa-

efeito. Os fenómenos são vistos de forma isolada, descontextualizada, dotados de 

propriedades definíveis, mensuráveis, ordenáveis e quantificáveis. Para Lopes (1999), se 

aplicarmos este paradigma ao domínio da saúde, o pensamento é orientado no sentido da 

procura de um fator causal para as doenças e da associação entre esse fator, uma determinada 

doença e um quadro sintomatológico característico. Por sua vez, estas manifestações possuem 

características bem definidas, mensuráveis e categorizáveis. Este paradigma enquadra-se num 

contexto histórico e social, pois no século XIX começou-se a identificar alguns agentes 

patogénicos e a sua relação com algumas doenças. Posteriormente, descobrem-se os 

antibióticos e surgem as noções de assépsia e antissépsia. 

Os cuidados de enfermagem têm como objetivo primordial tratar a doença e os seus sintomas, 

sendo a pessoa entendida como o resultado do somatório das suas partes e não como um todo. 

O ambiente é algo distinto da pessoa e constituído por uma dimensão física, uma cultural e 

uma social e, regra geral, entendida como hostil para o ser humano (Kerouac e cols., 1996). A 

saúde é vista como a ausência de doenças e esta tem origem numa causa única que determina 

o tratamento. As doenças físicas não são enquadradas num contexto social, cultural e 

ambiental, próprios.  

Surgem avanços científicos e tecnológicos que permitem cada vez mais diagnosticar e tratar 

as doenças, passando os médicos a dispôr de menos tempo e delegando algumas das suas 

competências nas enfermeiras. Os cuidados de enfermagem surgem em contexto hospitalar e 

comunitário, passam pelo controle das condições sanitárias e a ser dirigidos para os 

problemas, limitações e incapacidades das pessoas, substituindo-as naquilo que não 

conseguem fazer, mas sem a sua participação ativa. A enfermeira detém o conhecimento e o 

doente é o “objeto” da sua prática. 

Foi durante este período que surgiram as primeiras Escolas de Enfermagem, alicerçadas em 

hospitais e geridas por médicos. Isto influenciou o conhecimento que os enfermeiros 

necessitavam adquirir dado que esse conhecimento era “crivado” pelos médicos. Contudo, 

esta formação inicial, não é de descurar dado que foi ela que permitiu dotar as primeiras 
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enfermeiras de conhecimentos. Estes conhecimentos passavam sobretudo pelos princípios de 

higiene pública, como a prevenção de infeções e ferimentos e a promoção de modos de vida 

saudáveis. A primeira formação, ainda que delegada e selecionada pelos médico, não deixa de 

ser uma mais-valia, pois foram os primeiros passos de um vasto caminho teórico que 

cronologicamente foi crescendo. 

Às enfermeiras era negado desenvolver espírito crítico, curiosidade ou interrogação (Collière, 

1999). A investigação passava pela descoberta da verdadeira relação de causa efeito entre 

doença e quadro sintomatológico. Passava também, pela compilação de dados estatísticos 

comparando índices de morbilidade e mortalidade. 

Como as tarefas em enfermagem eram delegadas por médicos, e a formação das mesmas eram 

em Escolas hospitalares geridas também por outros profissionais, a gestão em enfermagem 

era bastante rudimentar. Deste modo, a autonomia e a responsabilização dos atos de 

enfermagem eram inquestionavelmente limitados.  

Paradigma da integração: Depois de um paradigma centrado na doença surge o paradigma 

da integração centrado na pessoa. Este surge nos Estados Unidos nos anos 50 do século XX, 

num contexto de fim da Segunda Guerra Mundial e por um grande desenvolvimento das 

ciências humanas e sociais. Os fenómenos passam assim a ser contextualizados e sujeitos a 

diferentes variáveis. Existe uma relação circular e inter-relacional entre os fenómenos, deixa 

de haver uma relação linear e direta. Na prática, a doença não surge só perante determinado 

agente patogénico, pois o contexto da pessoa influenciará o surgir da doença. A pessoa passa 

a ser entendida como um todo e deixa de ser vista como a soma das suas partes, surgindo o 

conceito de ser bio-psico-social. A saúde e doença passam a coexistir num equilíbrio 

dinâmico não se limitando uma a ser a ausência da outra. Neste contexto, o modelo biomédico 

deixa de conseguir dar explicação a todas as problemáticas, pelo que a enfermagem se 

distância deste. Inicia-se a investigação em enfermagem: surge nos Estados Unidos da 

América uma publicação periódica – Nursing Research (1952), destinada a divulgação de 

trabalhos de investigação, de forma a melhorar os cuidados de enfermagem e a desenvolver 

uma base de conhecimentos científicos de enfermagem. 

Como referido anteriormente, situamos este paradigma no fim da Segunda Guerra Mundial, 

com todas as suas influências e mudanças na sociedade. Na enfermagem assistimos também a 

algumas mudanças, nomeadamente, ao nível da formação, em que as Escolas de Enfermagem 

deixaram de estar sobre a alçada dos hospitais e dos médicos e passaram a ser independentes, 
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associadas a universidades e, mais importante que tudo, geridas por enfermeiros e para 

enfermeiros. Segundo Lopes e Lourenço (1998), foi possível a origem de um novo olhar sobre 

a formação na profissão, dado o ensino de enfermagem estar numa estrutura universitária, 

com acesso a todos os graus académicos.  

Como a formação e a investigação se dissociou da autorização médica, a prática dos cuidados 

de enfermagem deixou de estar delegada e passou a ganhar autonomia. Esta autonomia trouxe 

acréscimo em responsabilização e esta responsabilização permitiu reflexão crítica para a 

prática dos cuidados. A prática de enfermagem era direcionada para a pessoa e deste modo 

visava a manutenção da saúde da pessoa em todas as suas dimensões (ser bio-psico-socio-

cultural-espiritual). Deste modo a enfermeira fazia uma avaliação das necessidades da pessoa, 

sempre tendo em vista estas dimensões, e executava um plano para a prática dos seus 

cuidados, agindo com a pessoa que era vista como um ser somatório de várias partes que 

formavam um todo cujas necessidades precisavam de ser satisfeitas em equipa com a ajuda da 

enfermeira. 

 Não só na prática dos cuidados, a enfermagem ganhou autonomia e responsabilização mas 

também na gestão, dado que as Escolas de Enfermagem eram geridas por enfermeiros, e era 

da responsabilidade destes o conhecimento a ser transmitido, a ser lecionado, com base nas 

necessidades da profissão (McEwen & Wills, 2015).  

Toda esta curiosidade intelectual permitiu o desenvolvimento da investigação em 

enfermagem, pelo descobrir o porquê, por saber direcionar os cuidados para a pessoa com 

todas as suas dimensões, com todas as suas influências com o meio que a rodeia. A 

investigação deu-se ao nível do desenvolvimento das ciências sociais e humanas, dado que se 

valoriza o contexto, a subjetividade que era inexistente no paradigma da categorização. Deste 

modo, convém ressalvar as investigações de Adler sobre a psicologia individual, de Rogers 

sobre a terapia centrada no cliente e de Maslow sobre motivação. Em todas estas 

investigações o ser humano existe no meio de uma sociedade e é reconhecida importância a 

este fator. 

Na opinião de Kérouac e cols. (1996), houve uma alteração nos conceitos do metaparadigma 

de enfermagem, nomeadamente, na pessoa que passou a ser vista como um ser bio-psico-

social. Surgiram também os primeiros modelos conceptuais orientadores da prática de 

enfermagem. Dentro desses modelos podemos identificar algumas escolas de pensamento 

como: 
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Escola das Necessidades: Esta Escola tem forte associação à pirâmide das necessidades de 

Maslow, olhando o ser humano como um ser complexo com 14 necessidades fundamentais, e 

que pode ser influenciado positiva ou negativamente pelo meio em que está inserido. Essas 

necessidades à medida que vão sendo satisfeitas fazem com que a pessoa funcione de forma 

independente tendo em vista a sua saúde. A enfermagem surge como veículo na conservação 

ou no restabelecimento da independência da pessoa tendo em vista a sua autonomia na 

satisfação das referidas necessidades. A teórica mais associada a esta Escola é Virgínia 

Henderson que acredita que a pessoa deve ser independente na satisfação das suas 

necessidades humanas básicas e que para isso precisa de força, vontade e conhecimento. 

Dentro da Escola das Necessidades surge Dorothea Orem que enfatiza o autocuidado. 

Segundo ela, a pessoa é um todo integrado com dimensões simbólicas, sociais e biológicas 

que visam o autocuidado. Esta vontade de autocuidado na pessoa pode ser influenciada por 

fatores externos do meio ambiente onde a pessoa está inserida. A enfermagem surge como 

advogada no ultrapassar das dificuldades nos autocuidados que a pessoa enfrenta. 

Escola da Interação: Esta Escola inclui o modelo teórico de Hildegard Peplau e dá ênfase à 

relação interpessoal. A pessoa é vista como um ser biopsicossocial em constante 

desenvolvimento inserida num meio estrutural e cultural de referência. A saúde surge como 

um movimento contínuo da pessoa para uma vida de relação, sendo deste modo a doença 

encarada como uma experiência humana. Os cuidados de enfermagem são vistos como uma 

ação humanitária, sendo intuitivos e subjetivos num processo interpessoal terapêutico. Ainda 

na Escola da Interação tem de se abordar a teórica Imogene King com o Modelo do Alcance 

dos Objetivos. Segundo ela, a pessoa surge como um sistema aberto com fronteiras 

permeáveis às mudanças externas. Desta forma, a saúde surge como ajuste dinâmico dos 

fatores internos e externos através da otimização do potencial individual da pessoa. Os 

cuidados de enfermagem são um processo de interação recíproco entre o enfermeiro, o doente 

e o ambiente, com objetivos comuns que têm em vista o melhor estado funcional em saúde da 

pessoa. Há quem interprete este modelo teórico como o precursor do processo de 

enfermagem, dado que procura avaliar as necessidades, diagnosticar fenómenos e planear as 

consequentes intervenções com a pessoa. 

Escola dos Efeitos Desejados: Dentro desta Escola encontramos o Modelo de Adaptação 

proposto por Calista Roy. Define a pessoa como um sistema de adaptação que utiliza 

processos cognitivos e de regulação que lhe permite adaptar-se à mudança. Esta adaptação 
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pode também ser devida a circunstâncias, situações ou influências que o meio ambiente 

provoque. Já a saúde é definida como estado e como processo que leva a resultados 

decorrentes de esforços constantes. Esta adaptação pode ser promovida e facilitada por 

cuidados de enfermagem direcionados aos diferentes estímulos. Nesta Escola encontramos 

também o modelo de Betty Neuman de Sistemas de Cuidado, em que a pessoa é um ser bio-

psico-social capaz de se desenvolver, sendo ao mesmo tempo um todo integral com um 

ambiente interno e externo. A saúde é definida como um estado dinâmico de bem-estar e as 

intervenções de enfermagem neste contexto visam a integridade da pessoa e ao mesmo tempo 

as respostas individuais a situações de Stresse. 

Escola da Promoção da Saúde: Nesta Escola, Moyra Allen defende que a pessoa é um ser 

inserido numa família com a qual está em interinfluência constante. Os cuidados de 

enfermagem promovem deste modo a saúde da família e dos seus membros através da 

ativação de processos de aprendizagem. A saúde, deste modo, resulta do “coping familiar”, de 

um processo social interpessoal de aprendizagem inserido num ambiente com a qual está em 

interação constante. 

Paradigma da transformação: Este paradigma caracteriza-se numa abertura da enfermagem 

ao mundo e associa-se à Escola do Ser Unitário e à Escola do Cuidar. Os fenómenos são 

vistos como únicos, mas em interação com tudo os que os rodeia. As mudanças ocorrem por 

estágios de organização e de desorganização, mas sempre em níveis de organização 

superiores, (Newman como citado em Lopes, 1999). Assume-se que o equilíbrio total e 

absoluto não existe, mas estamos em mudança perpétua sujeitos à interação de fenómenos 

múltiplos, no sentido de uma maior complexidade. Este paradigma surge em meados da 

década de 70 do século XX. A pessoa passa a ter a possibilidade de participar e decidir sobre 

os cuidados de saúde. A Organização Mundial de Saúde elabora a declaração de Alma-Ata 

(1978) assegurando que “os homens têm o direito e dever de participar individualmente e 

coletivamente no planeamento e na implementação de medidas de proteção sanitárias que lhe 

são destinadas”. 

A pessoa é vista como um ser único em constante transformação e em interação com o meio 

ambiente (interno e externo), um todo indissociável em relação consigo e com o universo. Os 

cuidados visam manter o bem-estar da pessoa tal como ela o define. Os enfermeiros passam a 

ser parceiros nos cuidados e não apenas prestadores de cuidados.  
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Neste paradigma, a saúde é um conceito subjetivo, definido pela pessoa e a prática dos 

cuidados de enfermagem têm em vista intervir “com a pessoa”, seguindo as suas crenças, 

vontades, experiências de saúde de acordo com o ritmo e com o caminho que ela própria 

escolher. Deste modo, enfermeiro e pessoa tornam-se parceiros nos cuidados que são 

altamente individualizados. Segundo Meleis (2005), a essência de toda a ação do cuidar reside 

na relação entre o paciente e o profissional. O doente deixa de ser visto como objeto de cuidar 

mas como elemento da equipa de cuidar. Parte dele muitas das decisões na adoção de estilos 

de vida saudáveis. É de salientar a importância da ação de enfermagem virada para a 

comunidade e numa atitude preventiva de promoção de saúde. 

Neste paradigma a formação deve incidir sobre a importância das interações entre o doente e 

o enfermeiro, na criação de um ambiente propício à partilha e ao desenvolvimento de 

comportamentos adequados. Enfoque na influência mútua no cuidado como uma experiência 

entre duas pessoas em que cada uma delas sente a disponibilidade, a proximidade e a 

compreensão uma da outra, na partilha de histórias de vida, trajetórias e angústias. A relação 

entre os dois é de proximidade, disponibilidade e mutuamente enriquecedora. 

Ao nível da investigação e segundo George (2000), a investigação passa pela observação, 

identificação e revisão do problema, uso do conhecimento existente na literatura, não 

esquecendo a formulação de hipóteses sobre os fatores que possam influenciar um problema 

usando variáveis definidas. A investigação faz-se de forma organizada, usando critérios 

rigorosos de investigação não se focando apenas nos objetos mensuráveis mas também em 

toda a subjetividade todas as necessidades pessoais, interpessoais, psicossociais e biofísicas. 

A gestão passa a ser descentralizada dado que os cuidados são globais, passando pela gestão 

individual de cada caso numa perspetiva de abertura ao mundo. 

Neste paradigma, de acordo com Kérouac e cols. (1996), podemos integrar outras Escolas de 

Pensamento como: 

Escola do Ser Humano Unitário: Segundo Martha Rogers, a pessoa é um ser humano unitário, 

aberto e com especificidades. Esta abertura do ser humano está em consonância com o meio 

ambiente também aberto e em mudança contínua. A saúde é vista como um bem-estar 

individual, um valor ajustado à cultura e à pessoa e por isso variável. Já os cuidados de 

enfermagem são promotores de harmonia e bem-estar ao reconhecerem os padrões e ao 

reformulá-los de acordo com as necessidades de forma deliberada. Dentro desta Escola está 

também Margaret Newman com o modelo da Expansão da Consciência. Assim, a pessoa é 
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vista como a consciência com padrões específicos, e a saúde uma expansão desta consciência 

de acordo com padrões de evolução. O meio ambiente é visto como campo de energia com 

movimento espaço temporal. Já os cuidados de enfermagem são a ciência que reconhece os 

padrões de resposta e favorecem a expansão da consciência para uma relação terapêutica 

mútua (Kérouac e cols., 1996). Por último, nesta Escola é imperativo abordar-se Rosemarie 

Parse com o modelo de “Human Becoming” e o respeito do homem como ser humano aberto 

com significações e padrões de resposta individuais. Desta forma, saúde passa também por 

uma significação e experiência pessoal, sendo os cuidados de enfermagem facilitadores da 

qualidade de vida tal como ela é percebida pela pessoa numa relação de subjetividade, 

intersubjetividade entre a pessoa, o enfermeiro e o ambiente numa troca constante de energia. 

Escola do Cuidar: Nesta Escola integramos Jean Watson e o modelo do Cuidar Humano. Vê-

se a pessoa como “ser no mundo” com as suas dimensões corporal, espiritual e “alma”. Desta 

forma a saúde é uma unidade entre estas dimensões, uma coerência entre o “eu desejado” e o 

“eu percebido”. O meio ambiente é vasto nas suas dimensões de mundo físico, espiritual, as 

forças do universo, bem como o ambiente mais imediato à pessoa. Os cuidados de 

enfermagem surgem para ajudar a pessoa através de um processo intersubjetivo para atingir o 

mais alto nível de harmonia pessoal: falamos em relação transpessoal. Por último temos o 

modelo do Cuidar Transcultural de Madeleine Leininger onde a pessoa nunca pode ser 

dissociada da sua história cultural, sendo a sua saúde um bem-estar individual variável de 

cultura para cultura. O meio ambiente assume a dimensão de todos os contextos onde a pessoa 

se insere e os cuidados de enfermagem são de transculturalidade, respeitando os valores 

culturais e os estilos de vida pessoais. O enfermeiro deve sentir-se confortável perante a 

diferença (Kérouac e cols. 1996). É nesta altura que a pessoa é então percebida como ser bio-

psico-sócio-cultural e espiritual. 

Independentemente da época cronológica, do paradigma em vigor, há elementos comuns, 

conceitos principais que constituem a enfermagem e que estão sempre presentes de uma 

forma mais ou menos destacada. São os elementos que constituem o metaparadigma de 

enfermagem. De acordo com McEwen & Wills, 2015, há quatro elementos ou conceitos 

principais que constituem o metaparadigma de enfermagem, são eles: a pessoa, a saúde o 

ambiente e os cuidados de enfermagem.  

Este último elemento do metaparadigma traduz o cerne da atividade dos enfermeiros. 

Segundo a Ordem dos Enfermeiros (2012), o enfermeiro distingue-se pela sua formação e 
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experiência que permite compreender e respeitar os outros numa perspetiva multicultural, 

onde se abstém de juízos de valor relativamente à pessoa, cliente dos cuidados de 

enfermagem.  

A abordagem da enfermagem orienta-nos para uma prática que desenvolva uma abordagem 

humanista na qual a pessoa é vista como alguém de valor para ser apreciada, respeitada, 

educada, compreendida e assistida. (Watson, 2002). Uma abordagem humana que combine e 

integre a ciência com a beleza, a arte, a estética, e a ética de cuidar a pessoa pela pessoa: o 

enfermeiro e a pessoa no sentido da promoção da saúde e bem-estar. 

No âmbito do exercício profissional de enfermagem estabelece-se uma relação terapêutica, 

com respeito pelas capacidades da pessoa e valorização das mesmas tendo em vista o seu 

projeto de saúde, e envolvendo as pessoas significativas para o cliente individual (família, 

convivente significativo). 

Apesar de muitos problemas da pessoa não poderem ser totalmente resolvidos pelo 

profissional de saúde (por questões a ele transcendentes), é possível dizer que a identificação 

das necessidades individuais de cada ser humano, possibilita oferecer-lhe, uma assistência que 

lhe proporcione melhoria da qualidade de vida; as equipas multidisciplinares têm um papel 

importante para a obtenção desse objectivo. É sempre importante que os enfermeiros 

compreendam a estrutura da família do seu doente por forma a poderem dar um apoio mais 

eficaz ao doente e à família, o que minimizará as repercussões físicas e psicológicas do 

processo de doença. 

Sendo assim, os cuidados de enfermagem procuram prevenir a doença e promover processos 

de readaptação, procurando satisfazer as necessidades fundamentais e a máxima 

independência na realização das atividades de vida, ao longo do ciclo vital da pessoa, 

procurando-se uma adaptação funcional aos défices.  

De acordo com a Ordem dos Enfermeiros (2012), o exercício profissional dos enfermeiros 

insere-se num contexto de atuação multiprofissional, pelo que encontramos dois tipos de 

intervenções de enfermagem: as iniciadas por outros técnicos da equipa (intervenções 

interdependentes - por exemplo, prescrições médicas) e as iniciadas pela prescrição do 

enfermeiro (intervenções autónomas). Nas intervenções interdependentes o enfermeiro 

assume a responsabilidade pela sua implementação. Nas intervenções autónomas, a tomada de 

decisão do enfermeiro é justificada pela identificação das necessidades de cuidados de 

enfermagem da pessoa individual ou de grupo. Após identificadas as necessidades em 
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enfermagem, as intervenções efetuadas têm em vista evitar riscos, detetar precocemente 

problemas potenciais e resolver ou minimizar os problemas reais identificados. No processo 

da tomada de decisão em enfermagem e na fase de implementação das intervenções, o 

enfermeiro incorpora os resultados da investigação na sua prática. Reconhece-se que a 

produção de guias orientadores da boa prática de cuidados de enfermagem, baseados na 

evidência empírica, constitui uma base estrutural importante para a melhoria contínua da 

qualidade do exercício profissional dos enfermeiros.  

A doença, e muitas das vezes os internamentos e processos de cura a ela associados, 

constituem inquestionavelmente fonte de sentimentos e necessidades várias não só para o 

indivíduo mas também para a sua família. As perturbações do momento, ou as sequelas mais 

prolongados geradas por uma patologia sintomática (ou não) são geradoras de processos de 

adaptação e de mudança, muitas vezes de natureza qualitativa, originadoras de processos de 

ansiedade e stress associados muitas vezes a processos de resistência por parte dos doentes. 

No hospital, a unidade de cuidados intensivos é entendida como um lugar desconhecido e 

assustador, associado à valorização da vida, representada pelo elo entre o fim de todo um 

processo de vivência de uma pessoa e a liberdade para se viver, e continuar o projeto 

individual de existência humana em todas as suas vertentes. 

Os cuidados de enfermagem são o ponto-chave da hospitalização, uma vez que permitem 

estabelecer intervenções terapêuticas centradas no doente e, dessa forma, tornam possível o 

aprimoramento de uma relação interpessoal enfermeiro-doente-família. Com os cuidados de 

enfermagem pretende-se que o processo de hospitalização apesar de difícil, possa, ao mesmo 

tempo, ser o máximo possível como uma situação natural da vida. 

2.2. Da fisiologia cardíaca à patologia valvular aórtica 

O coração adulto situa-se na cavidade torácica entre os pulmões e é constituído por quatro 

cavidades: as aurículas e os ventrículos. 

As aurículas são duas: a direita e a esquerda estando separadas pelo septo interauricular. Os 

ventrículos, direito e esquerdo, por sua vez estão separados pelo septo interventricular. Esta 

separação permite que não haja mistura entre o sangue venoso e o arterial, permitindo deste 

modo uma oxigenação de todo o organismo pelo efeito mecânico de bomba que o coração 

produz ao impulsionar o sangue para circular em todo o organismo. 
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As aurículas abrem para os ventrículos através dos canais aurículo-ventriculares (Seeley, Tate 

& Stephens, 2011). Cada ventrículo tem na sua parte superior uma grande abertura, próxima 

da linha média do coração e que permite a saída de sangue impulsionada pela contração do 

ventrículo. O ventrículo direito abre para o tronco pulmonar e o ventrículo esquerdo para a 

aorta. 

Em cada canal aurículo-ventricular existe uma válvula aurículo-ventricular composta de 

cúspides. Estas válvulas permitem a passagem de sangue da aurícula para os ventrículos sem 

que haja retorno do mesmo para as aurículas. A válvula aurículo-ventricular entre a aurícula 

direita e o ventrículo direito tem três cúspides e é chamada válvula tricúspide. A que se 

encontra entre a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo tem duas cúspides e é chamada de 

válvula bicúspide ou mitral. 

Por sua vez a aorta e o tronco pulmonar possuem as válvulas semi-lunares (em forma de lua) 

pulmonar e aórtica (Seeley e cols, 2011). Cada válvula consiste de três cúspides semi-lunares 

em forma de bolsa em que as extremidades interiores livres se encontram no centro da artéria 

para bloquear a passagem do sangue. O sangue que sai dos ventrículos pressiona cada válvula 

forçando-a a abrir, mas quando o sangue reflui da aorta ou do tronco pulmonar para os 

ventrículos entra nas bolsas das cúspides, forçando-as a dirigirem-se para o centro da aorta ou 

tronco pulmonar, fechando-as e impedindo assim o refluxo de sangue para os ventrículos. 

Para uma melhor compreensão da importância das estruturas cardíacas, nomeadamente a 

válvula aórtica, convém explicar resumidamente o circuito do sangue dentro do coração. 

Deste modo, o sangue da circulação sistémica que retorna de todos os tecidos do corpo, entra 

na aurícula direita, passando para o ventrículo direito. Este contrai empurrando o sangue 

contra a válvula tricúspide forçando-a a encerrar, e contra a válvula semi-lumar pulmonar 

forçando a abrir, permitindo a entrada de sangue no tronco pulmonar. Este, ramifica-se 

formando as artérias pulmonares, que transportam o sangue para os pulmões onde o dióxido 

de carbono é libertado e o oxigénio captado. O sangue retorna dos pulmões e entra na aurícula 

esquerda através das quatro veias pulmonares. Ao passar da aurícula esquerda para o 

ventrículo esquerdo, o sangue abre a válvula bicúspide ou mitral e a contração da aurícula 

esquerda completa o enchimento do ventrículo esquerdo. Este, contrai empurrando o sangue 

contra a válvula bicúspide ou mitral, encerrando-a e contra a válvula aórtica, abrindo-a e 

permitindo a entrada de sangue na aorta. A circulação sanguínea através da aorta distribui o 
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sangue por todas as partes do corpo, exceto pelas partes dos pulmões que são irrigadas pelos 

vasos pulmonares (Seeley e cols, 2011). 

Quando estamos perante uma estenose da válvula aórtica existe uma obstrução à saída do 

fluxo sanguíneo do ventrículo esquerdo para a aorta. Esta estenose pode dever-se a vários 

fatores como alterações congénitas, reumáticas e calcificantes ou degenerativas. A estenose 

aórtica calcificante é observada em pessoas com idade igual ou superior a 35 anos e resulta da 

calcificação de uma válvula com anomalia congénita ou reumática ou de uma válvula normal. 

Causas raras de estenose aórtica incluem vegetações infecciosas obstrutivas, 

hiperlipoproteinemia homozigótica tipo II, doença óssea de Paget, lúpus eritematoso 

sistémico, artrite reumatóide, ocronose e irradiação (Walsh, Fang & Fuster, 2014).  

Em Portugal existem cerca de um milhão de indivíduos com mais de 75 anos. Destes, cerca de 

3-4% apresentam uma estenose aórtica grave, 75% dos quais com sintomatologia associada. 

Destes 25000 portugueses, cerca de 4500 terão indicação para a implantação de válvula 

aórtica percutânea por alto risco ou inoperabilidade (Teles, 2017). O registo nacional de 

válvulas aórticas percutâneas apresenta desde 2007 a 2015 cerca de 850 implantes, tendo sido 

realizados no último ano, 300. Comparando a substituição de válvula aórtica por via 

percutânea ou por cirurgia convencional estima-se que se tenham realizado em Portugal no 

ano de 2015 cerca de 2000 cirurgias valvulares aórticas (apesar de não haver registo nacional 

de cirurgia cardíaca) o que dá um ratio 1:6 comparando a substituição de válvula aórtica por 

via percutânea com a via cirúrgica convencional, o que está aquém de muitos países europeus 

cujo ratio é de 1:1 (Teles, 2017). 

A estenose aórtica calcificante nas pessoas de meia-idade e nos idosos é a causa mais comum 

de lesão valvular que requer substituição da válvula. Aliás, em pessoas com idade igual ou 

superior a 70 anos, as alterações degenerativas são responsáveis por quase metade dos casos 

cirúrgicos e os casos de válvula aórtica bicúspide congénita representam aproximadamente 

25% dos casos. Já em idades inferiores a 70 anos a bicuspidia congénita da válvula aórtica 

representa metade dos casos cirúrgicos. (Walsh e cols., 2014).  

Atualmente existem dados que apoiam a hipótese de que a estenose aórtica calcificada seja 

decorrente de um processo inflamatório semelhante à aterosclerose. Observa-se acúmulo de 

lipoproteínas oxidadas na íntima, activação do endotélio e recrutamento de linfócitos T e 

monócitos. Vários mecanismos têm sido propostos para a calcificação do tecido valvular, e a 

transdiferenciação de miofibroblastos em osteoblastos é um deles (Ghandour e cols., 2012). 
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A válvula aórtica tem de estar reduzida a ¼ do seu tamanho natural antes de ocorrerem 

alterações significativas na circulação. A válvula aórtica normal tem 2.0 a 4.0 cm
2
. O grau de 

estenose aórtica é classificado como ligeiro quando a área valvular aórtica for superior a 

1.5cm
2
, moderada quando superior a 1 e inferior a 1,5cm

2
 e grave quando inferior a 1 cm

2
. 

Em indivíduos de estatura média, os sintomas são raros se a área valvular for maior que 1,0 

cm
2
 (Walsh e cols., 2014). 

A obstrução do débito impõe sobrecarga ao ventrículo esquerdo o qual compensa esta 

alteração através do aumento da espessura da sua parede ventricular. A hipertrofia ventricular 

decorrente normaliza o esforço sistólico da parede, contudo pode dar-se alteração na função 

diastólica. As alterações da válvula aórtica podem culminar numa dilatação do ventrículo 

esquerdo, quando o ventrículo esquerdo já não consegue mesmo usando a reserva pré-carga, 

manter a função sistólica.  

De acordo com Walsh e cols. (2014), a contração auricular esquerda tem um papel importante 

nas pessoas com estenose aórtica, dado que se não se efetuar corretamente (como devido a 

uma fibrilação auricular por exemplo), origine um aumento na pressão auricular esquerda e 

uma diminuição do débito cardíaco o que pode precipitar insuficiência cardíaca clínica com 

congestão pulmonar. Contudo, na maioria das pessoas com estenose aórtica o débito cardíaco 

mantém-se normal e aumenta de forma adequada com o exercício, numa fase inicial. À 

medida que a estenose aórtica se vai agravando, o débito cardíaco continua a manter-se igual 

em repouso, mas quando em atividade, não aumenta proporcionalmente com o esforço, ou 

não aumenta de todo.  

Uma pessoa com estenose aórtica grave vê as suas necessidades em oxigénio do miocárdio 

aumentadas devido ao aumento da massa muscular do ventrículo esquerdo, ao aumento das 

pressões no ventrículo esquerdo e ao prolongamento do tempo de ejecção sistólica. Em 

consequência, estas pessoas podem apresentar angina de peito no caso de ausência de doença 

coronária, ou na presença desta, um maior desequilíbrio entre as necessidades e o 

fornecimento de oxigénio do miocárdio e também do fluxo de reserva coronário (Walsh e 

cols., 2014). 

A maioria das pessoas com estenose aórtica valvular permanece assintomática, a menos que 

apresente uma estenose aórtica grave; as pessoas com estenose valvular congénita poderão 

apresentar um sopro desde a infância. 
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A tríade clássica de sintomas de estenose aórtica é a angina de peito, a síncope (devido a 

diminuição da perfusão tecidular cerebral associada ou não a arritmia) e a insuficiência 

cardíaca (manifestada através de dispneia, associada ou não, a hipertensão pulmonar). Pode 

ocorrer morte súbita nestas pessoas (cerca de 5%) sendo que a morte raramente é a primeira 

manifestação de estenose aórtica grave. (Walsh e cols., 2014). 

É frequente a hipertensão arterial sistémica, que está presente em cerca de 20% das pessoas. 

De acordo com Walsh e cols. (2014), um quinto destas pessoas têm como primeira 

manifestação a insuficiência cardíaca congestiva. A relação homem mulher é de 2:1. 

O ecocardiograma/ doppler é um exame não invasivo extremamente importante nesta doença, 

pois permite avaliar o gradiente de válvula e a área valvular aórtica de forma não invasiva, 

para além de permitir avaliar o músculo cardíaco. O ecocardiograma transesofágico pode ser 

necessário para uma melhor avaliação das alterações da válvula aórtica, quando não se 

consegue uma avaliação adequada pela técnica transtorácica. 

Contudo o cateterismo cardíaco continua a ser a técnica de referência para avaliar com 

precisão a gravidade de estenose aórtica, através da avaliação de pressões diretas, de volumes 

de ejecção (entre outras medições) tendo a vantagem de permitir a exclusão, ou não, de 

doença coronária. 

A estenose aórtica valvular é frequentemente progressiva e o seu grau de gravidade aumenta 

com o tempo, desconhecendo-se os fatores que controlam a progressão. Desconhece-se 

também a duração da fase assintomática após o desenvolvimento de estenose aórtica grave. 

A doença grave no adulto é fatal com prognóstico pior que muitas doenças neoplásicas, 

sobretudo se a pessoa for sintomática. De acordo com Walsh e cols. (2014), a mortalidade a 3 

anos é de 36 a 52%, em 5 anos de 52 a 80% e em 10 anos de 80 a 90%, sendo que quase todas 

as pessoas já com insuficiência cardíaca morrem em 1 a 2 anos.  

De acordo com Lemos e cols. (2011), que analisaram uma população de 75 pessoas 

submetidas a TAVI em dois centros (um na Itália e outro no Brasil) a taxa de sobrevida global 

aos 30 dias pós TAVI foi de 91,6% e aos 12 meses de 79%. Já Ghandour e cols. (2012), num 

estudo com uma amostra de 23 pessoas submetidas a TAVI num centro cardiológico de São 

Paulo, verificaram que o desfecho combinado de eficácia (definido como sobrevivência livre 

de morte por qualquer causa, falência do tratamento para estenose aórtica ou disfunção da 

prótese) aos 12 meses foi de 78,3%; não existindo inclusive, neste período internamentos por 
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falência do tratamento da estenose aórtica, nem detecção de disfunções nas próteses 

implantadas. O que se verifica também no estudo de Candiello e cols. (2013), em que a 

sobrevida, aos 12 meses pós TAVI, numa amostra de 51 pessoas de um centro cardiológico 

em Buenos Aires, foi de 84,4%.  

As pessoas com estenose aórtica ligeira devem ser encorajadas a levar uma vida normal, 

saudável; por sua vez às pessoas com estenose aórtica moderada é aconselhada alguma 

contenção nos esforços, principalmente a prática de desportos de alta competição. 

Para a estenose aórtica grave a cirurgia está indicada. Em pessoas jovens pode ser suficiente 

uma comissurotomia simples ou reparação da válvula, com valvuloplastia com balão como 

procedimento eficaz, que tem em vista um adiamento para a substituição da válvula 

propriamente dita e cujo risco operatório é inferior a 1%. Contudo, em casos de estenose 

aórtica grave, se a mortalidade operatória prevista for inferior a 1%, há quem recomende a 

substituição valvular (Walsh e cols., 2014).  

De uma forma geral a mortalidade operatória nas cirurgias valvulares aórticas é inferior a 5%. 

Em casos de pessoas com doença coronária e valvular aórtica, a cirurgia de revascularização 

do miocárdio e de substituição de válvula aórtica deve ser feita num mesmo momento, para 

reduzir o risco de mortalidade operatória. 

O implante de válvula aórtica por via percutânea (transcatéter) foi realizado pela primeira vez 

em 2002 por Alan Cribier e foi aprovado em 2007 na Europa (Walsh e cols., 2014). Este 

procedimento já é realizado em mais de 29 países e Portugal é um deles. De acordo com 

Medtronic (2017), já mais de 6500 pessoas foram intervencionadas, sendo a taxa de sucesso 

na ordem dos 98,6%.  

As pessoas sujeitas a este tipo de procedimento referem melhorias significativas na qualidade 

de vida, entre as quais, alívio imediato de sintomas com o consequente aumento de vitalidade, 

bem-estar emocional, prática de atividades sociais, atividades físicas, e diminuição de dores 

no corpo. (Ussia e cols, 2009).  

Para além dos efeitos em qualidade de vida que a TAVI permite às pessoas com estenose 

aórtica grave, comparativamente com a cirurgia de substituição de válvula aórtica tradicional, 

acaba por ser um procedimento financeiramente mais apelativo; como comprovam Reynolds 

e cols (2012), que realizaram um estudo económico baseado em análise de custo, qualidade de 

vida, e tempo de sobrevida. Confirmaram que a substituição percutânea de válvula aórtica é 
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uma estratégia economicamente atrativa quando comparada com a cirurgia convencional, mas 

consideram ser uma área com necessidade de maior e mais efetivo estudo. 

A TAVI trata-se de uma técnica que reflete o avanço tecnológico em que uma válvula de 

tecido modificado, colapsável comprimida dentro de um catéter é colocada através de 

sistemas french 18-25 após valvuloplastia, através de uma abordagem femoral, subclávia/ 

axilar, ou mesmo apical. O procedimento é realizado num bloco de cardiologia invasiva com 

a ajuda da fluoroscopia. Durante o procedimento, as pessoas são ligeiramente sedadas 

(podendo ser anestesiadas, dependendo de cada caso) e o cardiologista de intervenção ou 

cirurgião cardíaco faz uma pequena incisão na região inguinal para introduzir o catéter na 

artéria femoral. Este cateter, tem um balão na extremidade que é insuflado quando está 

totalmente inserido na válvula aórtica, o que força a dilatação da válvula estenosada, 

preparando-a para o implante da nova válvula. Durante esta pré-dilatação com o balão, utiliza-

se um pacemaker provisório para elevar a frequência cardíaca entre 180 a 220 batimentos por 

minuto, evitando desta maneira a deslocação do balão no momento de insuflação. De seguida, 

procede-se ao implante da endoprótese (Ghandour et cols., 2012). A nova válvula começa a 

funcionar imediatamente e o procedimento acaba com a retirada do catéter e encerramento do 

local de inserção do catéter na artéria femoral, utilizando dispositivos de oclusão vascular 

como por exemplo Perclose ProGlide (Ghandour et cols., 2012).    

Após a intervenção, as pessoas são encaminhadas para uma unidade de cuidados intensivos 

(de cardiologia usualmente) onde ficam internadas cerca de 72 horas com vigilância, onde 

estão sujeitas às mais variadas intervenções de enfermagem associadas. Após estas 72 horas, 

ficam internadas mais três dias num serviço de internamento de cardiologia. 

Os ensaios clínicos demonstraram claramente a superioridade da TAVI sobre a terapia médica 

(atitude conservadora) em pessoas com estenose aórtica sintomática, com contra indicação 

cirúrgica. As complicações incluem lesão vascular e hemorragia, bloqueio cardíaco com 

necessidade de pacing, insuficiência aórtica, oclusão coronária ostial/ enfarte do miocárdio e 

acidente vascular cerebral, ou até mesmo morte. As taxas de eventos adversos diminuíram 

com sucessivos ensaios clínicos e novos desenhos. 

Transtornos de condução eléctrica cardíaca acontecem com alguma frequência durante o 

procedimento. O bloqueio de ramo esquerdo de novo é dos mais frequentes. De acordo com 

Aversa, Muratore, Nemesio, Tentori e Payaslian (2015), este bloqueio pode dever-se ao 

implante baixo da prótese, o que origina uma lesão mecânica sobre o sistema de condução, 
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pressionando o fascículo esquerdo. Esta lesão mecânica acompanha-se de inflamação e edema 

local. De acordo com os mesmos autores, quase metade das pessoas que apresentaram 

bloqueio de ramo esquerdo no pós procedimento (numa amostra de 28 pessoas) necessitaram 

da colocação de um pacemaker definitivo antes da alta por bloqueio auriculoventricular 

completo. Contudo, e no seguimento do estudo após um ano, a maior parte das pessoas com 

bloqueio de ramo esquerdo de novo associados à TAVI recuperaram a condução, o que pode 

corroborar a hipótese do edema e inflamação do sistema de condução que no pós 

procedimento mais alargado acaba por passar, e, consequentemente a alteração de ritmo. 

De acordo com Lemos e cols. (2010), o implante de pacemaker definitivo é necessário em 

aproximadamente 3 a 8% dos casos após o tratamento cirúrgico. Em contrapartida com a 

utilização da Corevalve (válvula percutânea) o pacemaker definitivo demonstrou-se 

necessário em cerca de 20 a 33 % dos casos e de aparecimento de bloqueio de ramo esquerdo 

em cerca de 40 a 50% dos casos. Esta diferença entre a abordagem cirúrgica e a percutânea 

pode dever-se ao fato de na cirurgia se efetuar a exérese do tecido valvular estenosado e na 

via percutânea não, formando-se com o implante da nova válvula compressão do anel valvular 

e das estruturas adjacentes nomeadamente do nó auriculoventricular e do ramo esquerdo, o 

que traduz a diferença de alterações de ritmo nas duas abordagens. 

2.3. Cuidados de Enfermagem à pessoa em situação crítica com doença valvular 

aórtica 

A nível organizacional, os cuidados de enfermagem evoluiram com o conceito de colocar as 

pessoas mais graves perto umas das outras e o mais perto possível dos enfermeiros, para que 

fosse possível uma avaliação frequente e intervenção rápida. Desde os blocos operatórios até 

à evolução das unidades de cuidados intensivos coronários, a concentração de pessoas com 

necessidades de cuidados altamente especializados, com acesso a tecnologias especiais, 

continuou sempre a ser o núcleo do desenvolvimento das unidades de cuidados intensivos. 

Para a realização de cuidados de enfermagem adequados às exigências de uma pessoa em 

situação crítica, é preciso uma estrutura organizacional específica tanto em recursos físicos e 

materiais bem como em relação aos recursos humanos.  

Para uma melhor explicação acerca do cuidado especializado de enfermagem à pessoa em 

situação crítica, com patologia valvular a necessitar de substituição de válvula aórtica 



  Enquadramento teórico 

 
25 

percutaneamente, é importante descrever de uma forma rigorosa e sistemática os cuidados de 

enfermagem nos vários momentos que este ato clínico exige.  

Surge assim a principal questão de investigação orientadora deste estudo: 

- Quais são os cuidados de enfermagem à pessoa submetida a implante de válvula aórtica por 

meio de cateter percutâneo?  

Associada a esta questão enunciamos ainda as seguintes sub-questões: 

- Quais são os cuidados de enfermagem à pessoa submetida a implante de válvula aórtica por 

meio de cateter percutâneo, no período pré- operatório? 

- Quais são os cuidados de enfermagem à pessoa submetida a implante de válvula aórtica por 

meio de cateter percutâneo, no período peri-operatório? 

- Quais são os cuidados de enfermagem à pessoa submetida a implante de válvula aórtica por 

meio de cateter percutâneo, no período pós- operatório? 

 A segunda questão é centrada nas expectativas dos enfermeiros: 

- Quais são as expectativas dos enfermeiros sobre os cuidados de enfermagem à pessoa 

submetida a implante de válvula aórtica por meio de cateter percutâneo?  

Estas são as questões que vão conduzir às decisões metodológicas. 
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3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

A investigação científica é um processo sistemático que procura resolver problemas 

relacionados com o conhecimento dos fenómenos no dia-a-dia, do mundo em que vivemos. 

Procura a aquisição de novos conhecimentos, como forma de encontrar respostas para 

questões que necessitam ser investigadas. 

De acordo com Fortin (2000), a investigação pode ser vista como um meio de demonstrar o 

campo de ação e de conhecimento de uma profissão. Trata-se de um método de aquisição de 

novos conhecimentos que permite fornecer aos membros de uma determinada profissão 

conhecimentos teóricos que sejam a sustentação da prática; prática que leva a colocação de 

novas questões que permitem o ingresso em novas investigações, que garantem evolução 

contínua de uma profissão. Um corpo profissional é credível quando os seus membros são 

reconhecidos como sendo peritos num domínio particular de conhecimento e da prática. 

Genericamente, ao consultarmos o Dicionário de Língua Portuguesa, o conceito de 

“investigar” consiste em “seguir os sinais ou vestígios, indagar, esquadrinhar, pesquisar 

acerca de”. Do ponto de vista científico, investigar não é apenas procurar a verdade, é 

encontrar respostas para questões propostas, recorrendo para tal a métodos científicos. 

Deste modo, a investigação científica é um método preciso, que se baseia num processo de 

pensamento rigoroso sobre a informação de que se dispõe, requerendo um tratamento 

criterioso, construído em conformidade com o caminho percorrido para se conhecer a 

realidade ou para descobrir algumas realidades. 

3.1. Questão e objetivos da investigação 

Em conformidade com a descrição anterior e as questões de investigação enunciadas, de 

acordo com Quivy e Campenhout (2003), é a partir da questão de investigação que se 

estabelece um primeiro fio condutor que levará à fase de exploração. Para conseguir 

responder a estas questões delineei três objetivos específicos. São eles:   

1. Identificar as intervenções de enfermagem à pessoa em situação crítica submetida a 

implante de válvula aórtica por meio de cateter percutâneo;   
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2. Descrever os cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica submetida a 

implante de válvula aórtica por meio de cateter percutâneo, desde que é indicada para este 

tipo de intervenção até ter alta, após o mesmo; 

3.   Compreender as expectativas dos enfermeiros sobre os cuidados que prestam à 

pessoa em situação crítica submetida a implante de válvula aórtica por meio de cateter 

percutâneo.  

3.2.Tipo de estudo 

Existem várias formas de fazer investigação e os métodos para essa realização podem ser 

muitos. Para este trabalho foi selecionado o método qualitativo de fazer investigação.  

Com o evoluir da prática dos cuidados de enfermagem baseados em evidência científica, 

houve uma crescente necessidade de aprofundar, investigar áreas que concernem ao ser 

humano na sua vertente porventura mais valiosa que é a saúde. Para tal, e para compreender 

os cuidados de enfermagem e sua obrigatória e consequente necessidade de evolução 

científica, partiu-se de uma tradição de dados quantitativos como os epidemiológicos (com 

toda a sua incontestável importância) para métodos de investigação que permitissem conhecer 

e investigar, crenças, atitudes, preferências de profissionais e pessoas, como é o caso do 

método de investigação qualitativo (Craig & Smith, 2004). 

A investigação qualitativa começa com a observação dos fenómenos a partir dos quais se 

podem gerar teorias; fenómenos esses que são vistos na perspetiva das pessoas que estão a ser 

investigadas. Por isso, o investigador acaba por ser um instrumento fundamental da 

investigação, dependendo muito da sua capacidade na recolha de dados, nomeadamente no 

desenvolvimento de relação com os informantes. 

A finalidade da investigação qualitativa é produzir compreensão do mundo social, dentro dos 

contextos naturais, dando ênfase aos significados, experiências, práticas e pontos de vista dos 

que neles estão envolvidos. A investigação qualitativa é indutiva, em oposição à dedutiva, 

pois a investigação emana do terreno. 

Este tipo de investigação exige elementos como estratégias de amostragem explícitas, 

explicação detalhada de como os dados foram sistematicamente recolhidos e analisados. 

Trata-se de um tipo de investigação cuja característica central não é procurar produzir 

respostas quantificadas para responder a uma questão de investigação, em que a verdade é tida 
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como relativa e não absoluta. O grande objetivo da investigação qualitativa é procurar 

examinar questões que não podem ser respondidas pelos métodos experimentais. Ao 

combinar métodos qualitativos com abordagens quantitativas, a capacidade de produzir 

evidência clínica aplicável, é grandemente aumentada (Craig & Smith, 2004). 

De acordo com os mesmos autores, os métodos qualitativos podem ser de dois tipos: pessoa-

a-pessoa ou “artefactos”. As entrevistas, a observação participante e não-participante e os 

grupos de referência fazem parte dos métodos pessoa-a-pessoa. O uso de documentos como 

cartas, memorandos, relatórios e diários constituem os “artefactos”. 

Este é também um estudo de carácter exploratório e descritivo. Exploratório na medida em 

que se procurar identificar e organizar as intervenções de enfermagem, num protocolo de 

atuação para cuidar da pessoa em situação crítica submetida a TAVI, mas também, descrever 

esse mesmo protocolo através das especificidades do percurso e das necessidades, pelas quais 

as pessoas passam ao longo do seu processo de tratamento. Daí a classificação de estudo 

descritivo, pois pretendemos descrever um fenómeno ou um conceito relativo a uma 

determinada população, para que se estabeleçam as características dessa mesma população ou 

de uma amostra dela (Fortin, 2000). Pretende-se observar, descrever, interpretar e analisar o 

meio e o fenómeno sem procurar controlá-lo, tal como se apresenta (Fortin, 2000).  

3.3. Participantes 

A população de uma investigação define-se como um conjunto de elementos (indivíduos, 

espécies, processos) que têm características comuns (Fortin, 2000). O que se pretende é que 

todos os elementos apresentem as mesmas características. O elemento é a unidade básica da 

população junto da qual a informação é recolhida.  

Deste modo, a população por mim escolhida constituiu-se por enfermeiros do serviço de 

cardiologia do Centro Hospitalar de São João, EPE, no ano de 2018. 

Dentro desta população, os participantes no estudo foram todos os enfermeiros que, de uma 

forma livre, esclarecida e voluntária aceitaram participar no mesmo. 

Deste modo, participaram enfermeiros das três unidades do serviço de cardiologia por onde a 

pessoa submetida a TAVI passa, sendo eles: a unidade de internamento, a unidade de bloco de 

cardiologia invasiva e a unidade de cuidados intensivos de cardiologia, de acordo com o 

preconizado por De Antoni e cols. (2001), no momento da seleção de participantes, referindo 
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que devem ser tidas em conta as experiências em comum e relacionadas ao tópico da 

pesquisa. Para manter o diálogo é necessária certa homogeneidade entre os participantes, 

neste caso existe o facto comum de todos os participantes prestarem cuidados à pessoa 

submetida a TAVI, e como existe continuidade nos cuidados de enfermagem, essa 

homogeneidade é ainda mais acentuada. 

3.4. Técnica e instrumento de recolha de dados 

Para o desenvolvimento deste trabalho a técnica de recolha de dados escolhida foi o focus 

group, também conhecido como entrevista grupal, ou grupo de referência.  

 Esta técnica, de acordo com Krueger e Casey (2009), é centrada numa discussão 

cuidadosamente preparada, tendo como objetivo obter dados acerca das percepções dos 

entrevistados em determinadas áreas de interesse. O entrevistador assume uma atitude não 

diretiva, mas provocatória, promovendo um ambiente favorável à espontaneidade e à 

emergência de atitudes e emoções que dificilmente seriam verbalizados noutras técnicas. 

Também tem a vantagem de permitir a participação ativa por parte de cada participante. E, 

como refere Morgan (1998), relativamente ao focus group, esta técnica distingue-se de outras 

para a obtenção de resultados, pois ao utilizar a entrevista em grupo, favorece o envolvimento 

ativo dos participantes na discussão. 

Permite ainda explorar pontos de vista ou algo que não esteja bem claro nas mentes dos 

informantes, o que não seria facilmente conseguido nas entrevistas individuais. O 

investigador está tão interessado na interação entre os participantes bem como no que é 

efetivamente dito. É através da comunicação gerada entre os informantes que se vão gerar os 

dados. Os grupos de referência têm sido usados para explorar as experiências de diferentes 

grupos de pessoas em relação à doença, tratamento e utilização de serviços de saúde. Podem 

também ser úteis para explorar atitudes e necessidades dos profissionais de saúde bem como 

para explorar como a evidência clínica é traduzida na prática (Craig & Smith, 2004). 

De acordo com Silva, Veloso e Keating (2014), focus group é uma técnica que visa a recolha 

de dados, podendo ser utilizada em diferentes momentos do processo de investigação. Trata-

se de um método de recolha de dados que utiliza a interação na discussão do grupo como 

fonte de dados investigáveis e em que o investigador tem um papel muito importante na 

dinamização do grupo para efeitos de recolha de dados. 
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Os focus group são especiais no reino dos grupos, sendo que aquilo que os define e os 

distingue de outros tipos de grupo é o facto de serem dirigidos à recolha de dados qualitativos 

junto de pessoas com alguma semelhança, numa situação de grupo, através de uma discussão 

focada. (Krueger & Casey 2009). 

Os focus group permitem obter mais dados e de uma forma mais célere de um determinado 

grupo, e consequentemente com menores custos, do que se essa informação fosse obtida 

através de entrevistas individuais, para além de permitirem incluir no grupo indivíduos de 

baixa escolaridade e dos mais variados contextos, de acordo com o que se pretender 

investigar. Têm a desvantagem de caso o moderador adote uma atitude mais diretiva, isso 

poder influenciar a capacidade do grupo de ganhar a sua própria dinâmica. Para além disso, 

nem todas as matérias são susceptíveis de serem analisadas em grupo. Há certas matérias do 

foro íntimo ou pessoal que não são susceptíveis de serem investigadas através deste método 

de recolha de dados. 

A fase de realização do focus group propriamente dita, é apenas uma de várias fases que 

compõem o desenvolvimento deste método de colheita de dados. De acordo com Silva e cols. 

(2014), o processo de implementação de um focus group envolve 5 fases: 

1. Planeamento: esta fase está assente nos objetivos do próprio projeto de investigação, 

pois é através de uma definição correta e concreta de objetivos que muitas decisões 

subsequentes de estruturação são tomadas. Por exemplo, se a colheita de dados vai ser feita de 

forma pré-estruturada que permita que a discussão gerada no focus group possa ser 

encaminhada na direção do atingimento de determinado objetivo. Por outro lado, podemos ter 

um guião aberto, assente em palavras ou temas chave, sem questões pré-determinadas e em 

que o moderador passa essencialmente por ser um elemento de suporte ao grupo, na discussão 

e na abordagem a conteúdos e ideias durante o mesmo. Os guiões moderadamente 

estruturados são os mais comuns e acabam por juntar o melhor de dois mundos ao permitirem 

numa fase inicial uma abertura para que os elementos possam expressar-se de forma livre e 

mais genérica, para depois (e ao longo do momento de discussão) as ideias serem mais 

encaminhadas de encontro à concretização dos objetivos, tendo o moderador um papel 

importante para que ao longo da entrevista grupal as ideias geradas sigam o rumo pretendido. 

Segundo De Antoni e cols. (2001), a estruturação ou planeamento das sessões inclui o estudo 

do tópico da pesquisa e o desenvolvimento de questões de orientação. A elaboração de três a 

cinco questões de orientação que guiarão as sessões, é útil e permitirá o desenvolvimento de 
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temas ou categorias de análise de dados. Na elaboração das questões de orientação, é 

necessário explorar os tópicos da pesquisa e conhecer a experiência dos participantes, tendo 

em vista as contribuições dos membros do grupo e a investigação apropriada do tema durante 

a realização do focus group. 

Ainda na fase de planeamento há um aspeto crucial que tem de ser delineado, como é o caso 

da composição e número de focus group. Relativamente ao primeiro aspeto, o grupo deve 

possuir o número de elementos adequado, que possuam características comuns, que permitam 

uma discussão o mais produtiva possível; caso contrário poder-se-à cair no risco de juntar um 

grupo de pessoas que têm pouco a dizer entre si, ou então gerar conversações que pouco 

tenham que ver com a investigação em causa. No caso desta investigação, todos os 

participantes tinham em comum realizar ações de enfermagem à pessoa submetida a TAVI, 

em diferentes estadios do processo de TAVI. 

 Outro aspeto relevante é gerar um ambiente confortável que permita a melhor partilha de 

ideias e consequente melhor génese de informação relevante. Com ambiente confortável 

entende-se como não apenas o ambiente físico em si, mas também o ambiente entre 

elementos; como exemplo: pode-se gerar desconforto num focus group acerca de uma 

temática desportiva e cujos elementos sejam adeptos de equipas rivais.  

Dependendo da investigação pode haver necessidade de realização de um ou mais grupos, 

como por exemplo o caso de uma investigação comparativa em diferentes grupos 

homogéneos. Neste caso, deverá existir um grau de estandardização elevado para que a 

comparação entre os grupos possa ser mais frutífera (Silva e cols, 2014). Para além disso, 

existe também o risco de saturação de dados, e em que a realização de um novo grupo não 

acrescenta valor a dados já colhidos com grupos anteriores. A realização de apenas um grupo 

não é impraticável e pode em alguns casos ser benéfica como é o caso em que o número de 

potenciais participantes não permite a realização de vários grupos, ou o caso em que os 

recursos económicos não são favoráveis. Nestes casos pode dar-se a necessidade de recurso à 

triangulação, ou seja, saber em que medida a comparação de dados obtidos na discussão de 

grupo com a informação obtida por outras fontes é consistente (Morgan, 1998).  

Foram realizados dois focus group em momentos diferentes, isto porque a população de 

enfermeiros do serviço de cardiologia do hospital de São João não é muito extensa e a 

conciliação de horários compatíveis entre os participantes, que permitisse a sua realização, 

não era fácil. Contudo, foi possível realizar dois focus group, não existindo do ponto de vista 
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da investigação, necessidade de realização de um terceiro, dada a saturação das categorias 

aquando da realização da análise de conteúdo.  

Embora o tamanho do grupo possa oscilar entre quatro a doze participantes, o número ideal de 

elementos do grupo situa-se entre 5 a 10 participantes (Krueger & Casey, 2009). Contudo, o 

número de participantes deve ser adequado aos objectivos da investigação em causa, podendo 

dar-se o caso em que 5 participantes possam constituir um grupo pequeno e 10 participantes 

um grupo demasiado grande. De referir que um grupo pequeno dá oportunidade aos seus 

elementos de participarem mais na discussão, atribuindo-lhes uma maior responsabilização. 

Por outro lado, grupos grandes sobrecarregam menos cada elemento podendo dar-se o caso de 

não lhes permitir tantas oportunidades de se expressarem.  

Para os dois focus group realizados, houve convite para sete participantes sendo que em cada 

focus group um dos participantes não pôde comparecer, por isso os participantes, em cada 

focus group, foram seis. 

Como referido anteriormente, os potenciais participantes serão aqueles que em grupo possam, 

com as suas características específicas, responder de forma mais efetiva aos objectivos da 

investigação. Como tal, a amostra dos participantes é intencional e não aleatória. 

 

2. Preparação: nesta fase procede-se ao recrutamento dos participantes e da escolha do 

local e das condições logísticas para a realização do focus group. De acordo com Morgan 

(1998), os participantes devem ser contactados duas semanas antes da realização do focus 

group; uma semana antes deverão receber uma carta de confirmação e na véspera devem ser 

contactados telefonicamente. O encontro com o investigador, prévio à realização do grupo, 

pode revelar-se benéfico no sentido em que permitirá ao potencial participante esclarecer 

algumas dúvidas quanto ao contexto e intuito da investigação. Aliás, todos os participantes 

devem estar claramente informados quanto aos objectivos da investigação em causa, quais as 

vantagens e desvantagens que poderão enfrentar perante a sua participação no focus group, 

bem como a duração prevista do mesmo, isto para se evitarem abandonos de elementos 

durante o decorrer do mesmo.  

O convite para a participação no focus group foi feito pessoalmente e com antecedência 

adequada, explicando quais os objetivos da investigação e quais as vantagens e desvantagens 

para o participante. Na véspera da sua realização, os participantes foram contactados 

telefonicamente. 
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3. Moderação: embora, em média, a duração de um focus group seja de 90 minutos 

(Morgan, 1998), a duração do mesmo pode estender-se até cerca de duas horas e meia. Já De 

Antoni e cols (2001), refere que cada sessão possui em média cerca de uma a duas horas de 

duração. É nesta fase que um bom trabalho por parte do moderador irá levar a bom porto a 

investigação. Ele terá a responsabilidade de criar condições que permitam uma autorrevelação 

dos elementos do grupo, como tal terá o papel de questionar, ouvir, manter a conversação no 

trilho e certificar-se que cada elemento do grupo tem a oportunidade de participar, sentindo-se 

livre, respeitado e livre de juízos de valor para o fazer (Silva e cols., 2014). Poderá existir 

uma equipa de moderadores em que um moderador ficará responsável pela condução e 

manutenção da discussão e um auxiliar de moderação, responsável pelo equipamento de 

gravação e das condições logísticas favoráveis durante a realização do focus group, bem como 

pela realização de notas sobre a discussão de grupo. Relativamente à questão de realização de 

notas sobre a discussão de grupo, são de opinião contrária Haro e cols (2016), ao 

considerarem que pela própria dinâmica e complexidade do focus group que pode gerar vários 

discursos em simultâneos, o registo em notas e apontamentos é desaconselhado. 

 

4. Análise dos dados: inicia-se com a transcrição integral da gravação efetuada do focus 

group. Esta transcrição deve ser o mais fiel e mais precisa de modo a que a sua leitura permita 

visualizar na perfeição o desenvolvimento do focus group. O moderador assume nesta fase 

uma importância relevante, pois, para além do que foi verbalizado teve acesso à forma em 

como aconteceu (tons de voz, expressões faciais, e contextos em que foram proferidas as 

afirmações).  

De acordo com Bloor, Frankland, Thomas e Robson (2001), após a transcrição da entrevista 

grupal surge a fase de atribuição de categorias e de sub-categorias que reflitam os temas 

presentes no guião, bem com os novos temas que emergiram na discussão (etapa da 

codificação/ indexação). Segue-se a etapa do armazenamento/ recuperação, em que se realiza 

a compilação dos extratos de texto relativos à mesma categoria para que se possa efetuar uma 

comparação. Este processo pode ser feito manualmente ou com recurso a programas 

informáticos como é o caso do NUD.IST ou NVivo. Por último, temos a etapa de 

interpretação em que se realiza uma análise sistemática de dados, podendo, para isso, utilizar-

se métodos específicos como é o caso da indução analítica. Nesta fase de análise pode 

também ter-se em conta, para uma análise mais abrangente os próprios factores contextuais. 
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5. Divulgação de resultados: é a última fase e geralmente efetua-se sob a forma de um 

relatório escrito. Para além de todo o processo metodológico de investigação efetuado, neste 

relatório poderão constar citações que permitam aumentar a credibilidade da análise realizada, 

para além disso estas citações permitirão uma ligação mais direta entre os dados gerados e a 

análise efetuada, permitindo também uma ligação mais forte entre o leitor e a voz dos 

participantes.  

3.5. Considerações éticas e procedimento na recolha de dados  

Numa fase inicial do projeto de investigação, este, foi partilhado com a Enfermeira Chefe e 

com a Diretora Clínica do serviço de cardiologia. Após parecer favorável das mesmas, foi 

efetuado pedido de realização deste projeto de investigação à Comissão de Ética para Saúde 

do Centro Hospitalar de S. João EPE, seguindo o protocolado no hospital e apresentando toda 

a documentação necessária. O parecer foi positivo, não havia investigação com doentes de 

forma direta, nem por acesso a dados clínicos, tratando-se os participantes de serem 

profissionais de saúde. Contudo, e dado se utilizar como método de colheita de dados um 

focus group, foi feita a ressalva da necessidade de destruição da vídeogravação do focus 

group, quando terminado o trabalho.  

A realização dos focus group deu-se na sala de reuniões do serviço de cardiologia do hospital 

de S. João, EPE. A seleção deste local, teve a ver com a necessidade de proximidade com o 

local de trabalho dos participantes, dado que para juntar o maior número de participantes, foi 

escolhida a hora após da passagem de turno. A sala de reuniões tem um ambiente agradável, 

já é conhecida dos participantes, e acima de tudo permite que durante o seu uso não haja 

interrupções ou distrações alheias. Os participantes foram sentados em círculo, para que todos 

tivessem contacto visual entre eles e entre o moderador, que permitisse uma melhor 

discussão, conforme preconizado por Krueger (2002). 

Antes do início do focus group foi entregue o documento de consentimento informado a cada 

participante para assinarem, juntamente com alguma informação acerca do projeto de 

investigação, conforme protocolado pela comissão de ética do hospital. Aquando do convite 

para participar no focus group foram explicados os objetivos do estudo e as vantagens e 

desvantagens para o participante do focus group, pelo que os participantes não tinham dúvidas 

e assinaram o seu consentimento. Aliás, apenas a sua presença para participar já constitui, 
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ainda que de forma indireta o consentimento para participar no estudo (Carey, 1994, como 

citado em De Antoni e cols, 2001). 

O primeiro focus group foi realizado no dia 9 de Março de 2018, e o segundo no dia 12 de 

Abril de 2018. Contaram com a presença de 6 participantes em cada grupo e do moderador. 

Foram convidados a participar 7 elementos em cada focus group, contudo, por motivos de 

força alheios ao investigador, em cada focus group houve um elemento que no próprio dia 

confirmou a sua ausência.  

De acordo com De Antoni e cols (2001), o número de 6 participantes é o número ideal pois 

cada elemento fica com mais oportunidade de falar, isto facilita ao moderador a dinamização 

do grupo, o processo de informações e a atenção individualizada para cada participante. 

O primeiro focus group teve início cerca das 19:45, e o segundo por volta das 15:00, isto 

devido a ser o momento ideal daqueles dias, respetivamente, para reunir o maior número de 

participantes e tiveram a duração de aproximadamente 60 minutos.  

De acordo com Morgan (1998), o número necessário de realização de focus group num 

processo de investigação é de 3 a 5, mas cada processo de investigação é único, sendo que há 

uma característica específica quando se realiza um focus group, que pode justificar a 

realização até de apenas um, num processo de investigação e a realização desse único focus 

group ser suficiente. Trata-se da sinergia entre os participantes do grupo que forma um 

processo dinâmico e único que permite que cada focus group seja compreendido como um 

contexto diferenciado. Ou seja, num focus group ocorre uma união de duas ou mais forças 

que produzem um efeito maior do que a soma dos efeitos individuais. 

Esta sinergia foi bastante visível no decorrer dos focus group, tanto que o feedback dos 

participantes foi muito positivo nos focus group realizados. Todos consideraram o projeto 

importante para a prestação de cuidados de enfermagem no serviço em que trabalhamos, e, 

todos consideraram que o método de colheita de dados adoptado foi o melhor, pois permitiu 

uma saudável interação entre os participantes, que levou à discussão de assuntos muito 

importantes relacionados com a prática diária dos cuidados que prestam. Foi unânime também 

a referência positiva ao facto de estarem presentes no focus group enfermeiros das três 

unidades de cardiologia que prestam cuidados à pessoa submetida a TAVI, pois permitiu com 

os relatos de cada participante, explicitar melhor particularidades dos cuidados de 

enfermagem em cada serviço, que por vezes passam despercebidas, ou até mesmo 

incompreendidas (por serem executadas de determinada forma ou outra), mas que com a 
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discussão sobre a prática na abordagem em cada tema do focus group, foi propícia a esse 

esclarecimento. 

3.6. Tratamento e análise de dados 

Para o tratamento de dados foi efetuada a análise de conteúdo dos mesmos. De acordo com 

Quivy e Campenhout (2003), o lugar ocupado pela análise de conteúdo na investigação social 

é cada vez maior, nomeadamente porque oferece a possibilidade de tratar de forma metódica 

informações e testemunhos que apresentam um certo grau de profundidade e complexidade.   

Para Bardin (2009), a análise de conteúdo organiza-se em torno de três pólos: pré análise 

(objetivando a sistematização para que o analista possa conduzir as operações sucessivas de 

análise), a exploração do material e o tratamento de resultados (a inferência e a interpretação).  

Os objetivos propostos para este trabalho incluíam identificar e descrever os cuidados de 

enfermagem à pessoa submetida a TAVI desde que é indicada para este procedimento até ter 

alta após o mesmo. 

Para tal, definiram-se à priori três categorias de análise: cuidados de enfermagem pré-TAVI, 

cuidados de enfermagem peri-TAVI e cuidados de enfermagem no pós-TAVI. 

Para tratar e analisar os dados obtidos foi necessário proceder à sua codificação. A 

codificação corresponde a uma transformação dos dados em bruto do texto, transformação 

esta que, por recorte, por agregação e enumeração, permite atingir uma representação do 

conteúdo, ou da sua expressão.   

De acordo com Bardin (2009), a codificação inicia-se com a seleção da unidade registo. Esta, 

é uma unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento do conteúdo a 

considerar como unidade de base, visando a categorização. As unidades de significação 

podem ser várias como por exemplo, a palavra, o tema, o personagem, o objeto ou referente, o 

documento.  

Para esta análise de conteúdo optou-se usar como unidade de registo o tema: esta é a unidade 

de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos critérios 

relativos à teoria, que serve de guia à leitura. O tema, enquanto unidade de registo é muitas 

vezes usado em respostas a questões abertas, em entrevistas não diretivas ou mais 

estruturadas, individuais ou de grupo (Bardin, 2009).  
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Usando o tema como unidade de registo foi possível identificar citações alusivas a diversas 

intervenções de enfermagem, aquando da análise do focus group. Dentro dessas intervenções 

associadas aos cuidados de enfermagem foi possível categorizá-las em domínios diferentes da 

ação de enfermagem, domínios esses que eram concordantes com os cinco grandes domínios 

das ações de enfermagem, conforme preconizado pela CIPE na versão 1: o gerir, o executar, o 

atender, o informar e o determinar.  

Bardin (2009), relativamente à formação de categorias no processo de categorização, refere 

tratarem-se de rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de 

registo no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em 

razão das características comuns destes elementos. 
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4.  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após a recolha e tratamento dos dados passa-se à fase de apresentação e análise dos 

resultados. Inicia-se com a caracterização dos participantes neste estudo, seguindo-se a 

descrição e análise das intervenções de enfermagem à pessoa submetida a TAVI nos 

diferentes momentos (Pré-TAVI, Peri-TAVI e pós-TAVI) 

Termina-se com a apresentação e análise das expectativas dos enfermeiros sobre os cuidados 

que prestam à pessoa submetida a TAVI. 

4.1.Caracterização dos participantes 

Participaram neste estudo, conforme já descrito anteriormente, doze enfermeiros que prestam 

cuidados de enfermagem a pessoas em situação crítica submetidas a TAVI, nos diferentes 

momentos deste procedimento clínico, durante o período de internamento a ele associado. Na 

tabela 1 são apresentados os dados referentes à caracterização de todos os enfermeiros 

participantes neste estudo. 
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Tabela 1 - Caracterização dos participantes 

 
IDADE GÉNERO TEMPO EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL 

TEMPO DE 

EXERCÍCIO NA 

UCI 

CATEGORIA 

PROFISSIONAL 

FORMAÇÃO 

ACADÉMICA 

P1 45 anos Feminino 28 anos 14 anos Enfermeira 

graduada 

Licenciatura 

P2 36 anos Masculino 15 anos 5 anos Enfermeiro Licenciatura 

P3 35 anos Feminino 13 anos 6 anos Enfermeira Licenciatura + 

Especial. Enf.  

Saúde Infantil 

e Pediátrica 

P4 35 anos Feminino 13 anos 10 anos Enfermeira Licenciatura + 

Especial. Enf. 

Saúde Materna 

e Obstetrícia 

P5 40 anos Masculino 15 anos - Enfermeiro Licenciatura 

P6 34 anos Masculino 12 anos 2 anos Enfermeiro Licenciatura + 

Especial. Enf. 

Reabilitação 

P7 43 anos Feminino 21 anos Apoio (SOS) Enfermeira 

graduada 

Licenciatura 

P8 42 anos Feminino 20 anos Apoio (SOS) Enfermeira 

Graduada 

Licenciatura 

P9 44 anos Masculino 18 anos 12 anos Enfermeiro Licenciatura + 

Especial. Enf. 

Saúde 

Comunitária 

P10 33 anos Feminino 11 anos 6 meses Enfermeiro Licenciatura 

P11 55 anos Feminino 33 anos 10  meses Especialista  em 

enfermagem  

médico-cirúrgica 

Mestrado em  

Cuidados 

Paliativos 

P12 43 anos Feminino 22 anos Apoio (SOS) Enfermeira 

graduada 

Licenciatura 
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Como podemos observar no gráfico 1 foram oito enfermeiras (67%) e quatro enfermeiros 

(33%) os participantes deste estudo 

 

Gráfico 1 - Género dos participantes 

 

No gráfico 2 verificamos que a idade média dos participantes situou-se entre 40 a 44 anos (5 

participantes); sendo que o participante mais idade tinha 55 anos e o mais jovem 33 anos. 
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Gráfico 2 - Idade dos participantes 
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No gráfico 3 verificámos que a média de tempo de exercício profissional estava situada entre 

os 10 e os 14 anos, com 4 participantes neste intervalo. No intervalo 15-19 e 20-24 anos de 

experiência profissional situavam-se 3 participantes (respetivamente). O participante com 

mais experiência profissional apresentava 33 anos de experiência e o participante com menos 

experiência 11 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Tempo de exercício profissional 
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Cinco dos enfermeiros participantes tinham tempo de exercício na UCI inferior a um ano. 

Contudo, um dos participantes apresentava 14 anos de experiência em UCI e outro não tinha 

experiência em UCI, como se comprava no gráfico 4. É importante referir que os participantes 

com experiência em UCI igual ou superior a cinco anos eram 5. 

 

O gráfico 5 demonstra que 59% dos participantes (7) pertenciam à categoria profissional de 

enfermeiro. Um dos participantes era especialista em enfermagem-médico cirúrgica e os 

restantes (33%) eram enfermeiros graduados. 

 

Gráfico 5 - Categoria Profissional 
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Gráfico 4 - Tempo de exercício na UCI 
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No gráfico 6 verificamos que 59% dos participantes (7 enfermeiros) tinham como formação 

académica licenciatura em enfermagem., 33% tinham como formação pós graduada 

especialidade em enfermagem em diferentes áreas (4 participantes) e apenas um participante 

(8%) era mestre.  

4.2. Intervenções de enfermagem à pessoa em situação crítica submetida a TAVI 

A unidade de registo adotada, foi o segmento de texto que identifica e descreve o cuidado de 

enfermagem, optando-se pelo recorte da declaração do participante no focus group. Elas 

foram agrupadas nas 3 categorias pré-definidas (pré-TAVI, peri-TAVI e pós-TAVI) e nas 

subcategorias que emergiram da análise de conteúdo: intervenções autónomas e 

interdependentes, e intervenções de ação dos domínios do executar, gerir, informar, atender e 

determinar conforme se pode constatar nas seguintes tabelas. Decorrente ainda da questão 

acerca das expectativas sobre os cuidados de enfermagem às pessoas submetidas a TAVI, 

surgiram novas categorias construídas a posteriori, conforme passamos também a descrever. 

4.2.1.  Intervenções de enfermagem à pessoa submetida a TAVI no período pré-operatório 

Após a conclusão do estudo pré-operatório, a pessoa com necessidade de TAVI fica internada, 

na véspera do procedimento no serviço de cardiologia, podendo ficar alocada ao serviço de 

internamento, ou ao serviço de cuidados intensivos de cardiologia conforme a estabilidade e 

59% 

33% 

8% 

Formação Académica 

Licenciatura

Licenciatura+Especialidade
Enfermagem

Mestrado

Gráfico 6 – Formação académica 
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dependência no autocuidado. Como cuidado de enfermagem pré procedimento é efetuada a 

tricotomia na região torácica, é efetuada punção venosa para colocação de cateter venoso 

periférico de grande calibre num membro superior (idealmente o esquerdo), são 

monitorizados os sinais vitais: frequência cardíaca, frequência respiratória, avaliação de 

tensão arterial e de temperatura, monitorização da saturação de oxigénio, avaliação da 

glicemia capilar, monitorização do peso e altura. Realiza-se também colheita de sangue para 

análises, administra-se terapêutica prescrita. 

São realizados os ensinos esclarecedores do procedimento a que a pessoa vai ser submetida, 

esclarecem-se dúvidas, facilita-se o suporte familiar e promove-se o cuidado confortador. 

No dia do procedimento a pessoa é assistida ou cuida da sua higiene com champô 

bacteriostático, veste uma bata e touca e é transportada para o bloco de cardiologia invasiva 

onde irá ser realizado o procedimento de implante de válvula aórtica por meio de cateter 

percutâneo. 

As tabelas 2 e 3 apresentam uma síntese sobre os cuidados de enfermagem que os 

participantes referiram relativamente ao período pré operatório correspondente à véspera do 

procedimento (tabela 2) e no próprio dia (tabela 3). 
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Tabela 2 - Ações de Enfermagem à Pessoa Submetida a TAVI (Pré TAVI) – véspera do procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré –

TAVI 

 

(dia 

anterior) 

 

 

 

 

 Executar Determinar Atender Informar Gerir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação autónoma 

 Tricotomias (P5) 

 Tricotomia bifemoral, nos homens 

tentar fazer aquele calção, e também 

torácico, torácico e abdominal (P2) 

 Arranjar um acesso (P1) 

 Preparação intestinal (P3) 

 

 Colocamos catéter (P8) 

 Pomos um acesso, um catéter (P11) 

 Eletrocardiograma (P12) 

 

 

 São monitorizados habitualmente 

(P6) 

 Perceber um pouco como o doente 

é antes do procedimento (P6) 

 É importante também quando 

fazemos a avaliação, verificar se ele 

tolera o decúbito (P6) 

 Avaliar, quando eles entram para o 

internamento, como eles estão ao 

nível da autonomia (P6) 

 Os sinais vitais (P12) 

 O peso e a altura (P12) 

 Colheita de dados (P10) 

 A colheita de dados total (P11) 

 Fazemos a avaliação inicial (P8) 

 A avaliação inicial em diversos 

parâmetros (P12) 

 

 

 Acolher o doente 

(P5) 

 Identificar o doente 

(P5) 

 Identificação em 

primeiro lugar, do 

doente (P11) 

 a identificação do 

doente (P12) 

 Tornámos a 

identificar o doente 

(P11) 

 

 

 

 Informado acerca do procedimento 

(…) Nós damos umas luzes dentro 

das nossas capacidades e funções 

(P5) 

 Explicamos todo o percurso que vai 

ocorrer nos próximos dias (P10) 

 Explicamos (P11) 

 Esclarecemos dúvidas, quer ao 

acompanhante que normalmente 

esses doentes vêm sempre 

acompanhados (P12) 

 Explicar novamente o 

procedimento deste ato (P11) 

 O contacto telefónico do 

familiar (P12) 

 As alergias (P12) 

 Damos o nosso contacto 

telefónico (P12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação interdependente 

     Colocação de soro pelo 

menos 12 horas antes do 

procedimento. (P3) 

 

 Colheitas de sangue (P5) 

 Fazemos também a colheita 

de sangue para tipagem que 

é por causa… (P3) 

 Colhemos sangue (P8) 

 O soro que também já 

começa no dia anterior (P8) 

 A medicação para depois o 

médico prescrever (P10) 
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Tabela 3 - Ações de Enfermagem à Pessoa Submetida a TAVI (Pré TAVI) – dia do procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré –

TAVI 

 

(dia) 

 

 

 

 

 Executar Determinar Atender Informar Gerir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação autónoma 

 

 Cuidados de higiene com 

sabão bacteriostático (P6) 

 É feita a higiene (P12) 

 Coloca-se uma bata de bloco (P12) 

 Touquinha também (P8 e P12) 

 Tricotomia: Virilhas (convém ser mesmo 

calção) (P10) também fazemos a parte 

torácica (P12) 

 Transporte hemodinâmica: enfermeiro e 

auxiliar (P8 e P11) 

 

 Monitorização de sinais 

vitais (P6) 

 Verificar se o acesso 

venoso periférico está ou 

não permeável (P6) 

 

 Depois há aquele 

(cuidado) mais 

pormenorizado, no 

sentido da ansiedade ou 

não do doente (P11) 

  As próteses dentárias (P4) 

 Devia começar a Vanco um pouco 

antes do doente subir, ou seja, os doentes estão 

programados para subirem (P2) 

 Estar em Jejum (P3) 

 Tem de ficar em jejum (P12) 

 Guarda-se as coisas para depois se 

colocar na unidade, os valores e as coisas do 

senhor (P12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação interdependente 

 A preparação do antibiótico que tem de ir, 

(P6) 

    Se já estiverem internados com mais de 

48 horas, têm que fazer Vancomicina, 

Gentamicina, e outro geralmente a 

cefoxitina (P2) 

 o levar o processo e a medicação; (P6) 

 vai com o soro em curso que tem (P12) 

 antibiótico: timing certo, e qual o 

antibiótico (P8, P10, e P11) 
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4.2.2. Intervenções de enfermagem à pessoa submetida a TAVI no período peri-operatório 

No bloco de cardiologia invasiva existem vários profissionais de saúde responsáveis pelos 

cuidados à pessoa que vai ser submetida a TAVI entre os quais quatro enfermeiros: um de 

anestesia, um circulante, um instrumentista e o quarto está alocado ao cathcor para registo de 

pressões e calibramento da máquina de fluoroscopia.  

 Para além destes, existe um médico anestesista e dois cardiologistas invasivos, fazendo 

também parte da equipa um assistente operacional e um técnico do laboratório que produz a 

válvula a ser implantada. Quando a pessoa entra na sala para ser submetida à TAVI, os 

enfermeiros presentes trabalham em conjunto em vários procedimentos necessários para a 

intervenção que vai ser realizada. Como tal, é preparado todo o material necessário e testados 

e preparados todos os dispositivos.  

Começa-se pelo correto posicionamento da pessoa na marquesa e explica-se relembrando tudo 

o que irá ser realizado, assistindo a pessoa nas suas dúvidas, procurando a diminuição da 

ansiedade e o estabelecimento de uma relação de segurança e confiança. 

 É puncionada uma veia periférica, com catéter venoso periférico 18G no membro superior 

esquerdo (caso o acesso venoso periférico que traga do internamento seja de menor calibre).  

Após, é efetuada a colocação de catéter vesical para avaliação de diurese. Entretanto vai 

sendo preparado o material para colocação de catéter venoso jugular direito para a colocação 

de pacemaker provisório, e é preparado o material para a abordagem vascular da pessoa que 

vai ser submetida à implantação da prótese (geralmente abordagem femoral inguinal direita e 

esquerda, vários introdutores).  

O procedimento inicia-se pela punção das artérias femorais para colocação de introdutores 

como porta de abordagem para a realização do procedimento. Coloca-se também o pacemaker 

provisório (geralmente via jugular direita) para se efectuar a pré dilatação da válvula aórtica 

(quando necessário, faz-se uma taquicardia extremamente rápida, que provoque o efeito 

semelhante a uma curta paragem cardíaca que permita a estabilização da zona onde se irá 

efectuar esta pré-dilatação). O pacemaker provisório também trará a vantagem de correcção 

de eventos arrítmicos associados à colocação da válvula.  

O enfermeiro instrumentista é responsável pela preparação da válvula a ser introduzida. É um 

procedimento meticuloso que exige preparação e treinos prévios. Quando o enfermeiro 
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instrumentista acaba de preparar a válvula e esta fica pronta a ser usada, é inserida pelos 

introdutores femorais e direcionada até à zona matriz, junto à inserção do seio coronário 

direito, esquerdo e não coronariano, e com os valores de referência calculados por angioTAC, 

ela fica corretamente inserida. 

 Após a colocação da mesma e verificando o seu correto funcionamento, o cardiologista 

invasivo realiza o encerramento arterial recorrendo na maior parte das vezes a dispositivos 

próprios de encerramento vascular. 

O enfermeiro circulante colabora durante o procedimento na disponibilização do material 

necessário para os cardiologistas invasivos e para o enfermeiro instrumentista, dado que este 

se encontra também esterilizado para a preparação da válvula e para a colaboração no 

implante da mesma. 

O enfermeiro de anestesia é responsável pela preparação e administração de fármacos, bem 

como pela verificação e monitorização de sinais vitais da pessoa durante o procedimento. O 

procedimento pode ser feito com a pessoa acordada e com apenas controle de analgesia; pode 

ser feito sob sedação, ou então sobre anestesia geral, pelo que a presença de um médico e de 

um enfermeiro de anestesia são indispensáveis. 

Quando o procedimento termina e os cardiologistas invasivos deixam a sala, os enfermeiros 

continuam a monitorização de todos os sinais vitais da pessoa bem como da avaliação do 

estado de consciência e comportamentos da mesma. Fazem compressão das zonas inguinais 

onde foi realizada a abordagem para a intervenção e posteriormente executam penso 

compressivo nas mesmas. Pode-se dar o caso, de a pessoa no pós TAVI imediato, regressar à 

unidade de cuidados intensivos de cardiologia, ainda com introdutores nas artérias femorais, 

devido à impossibilidade de encerramento vascular diretamente na sala, ou à instabilidade da 

pessoa que justifique o mantimento dos introdutores para caso seja necessário ser re-

intervencionada. Contudo, e dado no procedimento ser-se administrada heparina endovenosa 

que pode dificultar o encerramento dos acessos vasculares, realiza-se frequentemente a 

avaliação das características de coagulação do sangue da pessoa e quando adequada, é 

realizada a reversão da hipocoagulação (com protamina por exemplo) o que facilita o 

encerramento do acesso vascular.  

Os enfermeiros do bloco de cardiologia invasiva realizam também cuidados à ferida por 

pacemaker provisório e verificam a correta operacionalização do mesmo.  
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Após a realização dos pensos, a pessoa é transferida para a cama e é encaminhada para a UCI 

de cardiologia acompanhada de dois enfermeiros, da assistente operacional e do médico 

anestesista. 

 Na tabela 4 podemos observar a síntese das expressões dos enfermeiros relativamente aos 

cuidados executados neste período. 
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Tabela 4 - Ações de Enfermagem à Pessoa Submetida a TAVI (Peri - TAVI) – durante o procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peri –

TAVI 

 

(próprio 

dia) 

 

 

 

 

 Executar Determinar Atender Informar Gerir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação 

autónoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocamos um acesso antes do doente ir pra 

sala. À esquerda, e com o maior calibre 

possível (P1) 18 ou 20 (P2) 

 Algaliar o doente até a maior parte das vezes 

eles já estão dentro da sala (P2) 

 Nós neste momento cá, temos 4 pessoas 

preparadas para a montagem da válvula da 

Medtronic (P2) 

 Encerramento dos acessos ao retirar os 

introdutores (P2) 

 Feitos os pensos quando é feito o 

encerramento (P2) 

 em geral é necessário tirar a prótese (P10) 

 Posicionamento do doente na marquesa (P7) 

 Algaliámos o doente (P7) 

 E temos o colega que está entretanto a 

preparar a válvula, teve preparação, está 

certificado (P7) 

 No final, depois enquanto está anestesiado é 

fazer o tratamento das feridas cirúrgicas (P7) 

 às vezes fazer compressão porque fazemos 

muitas vezes compressões ainda dentro da 

sala (P7) 

 

 Vemos os acessos se 

estão permeáveis ou 

não (P2) 

 2 acessos periféricos, 

um deles 18, que é o 

mínimo estabelecido, 

um acesso grande 

preferencialmente (P10) 

 Vigilância: ritmo, 

hemorragia (P7) 

 

 

 As pessoas geralmente estão 

equipadas como se fosse uma 

cirurgia geral, com máscara 

(P1) 

 Tem o colega que 

está na parte de 

fora a fazer os 

registos, para ver 

se fica com 

insuficiência 

aórtica ou se não 

fica. (P2) 

 E dizemos que vai 

incomodar um 

bocadinho e na 

altura quando 

fazemos pace 

rápido, se tivermos 

de fazer pace 

rápido sentem 

tonturas, nessa 

altura dão um 

bocadinho de 

propofol (P7) 

 

 Tem o enfermeiro de anestesia que tem de controlar todos os valores 

hemodinâmicos do doente (P2) 

 

 Confirmamos se tem reserva de sangue (P1) 

 Num doente hipocoagulado confirmar como está a hipocoagulação (P6) 

 Confirmamos se tem pulseira, tiramos uma etiqueta da pulseira e ligamos 

para o serviço de sangue a ver se há reserva, quantas unidades e se tem o 

sangue disponível (P10) 

Ação 

interdepend

ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a colocação do introdutor na jugular interna 

direita, colocado pelo anestesista (P2) 

 

 

  (transporte) é assim o anestesista, um ou dois 

enfermeiros e a auxiliar (P2) 

 Tem o enfermeiro 

circulante que à 

partida está no 

pacemaker (P2) 

 

 E depois passamos para a parte 

da sedação (P2) 

 Colaboramos na colocação do 

catéter jugular para fazer depois 

entretanto o pacemaker (P7) 

 Além de preparar a válvula 

depois fica também como 

terceiro operador para   

colocação da válvula (P7) 

  E depois é a parte de acordar o doente, o anestesista ..  damos o antídoto  

do curarizante, quando é uma anestesia geral, quando é só sedação, é só 

parar a medicação e eles vão acordando por eles (P2) 

 Quem está a circular é circulante, todo material que seja necessário que 

normalmente nós temos já caixas preparadas com todo o material que seja 

necessário para o momento, mas podem às vezes mudar a estratégia do que 

querem fazer e por isso nós às vezes podemos ter que alterar mas 

normalmente também temos o material dentro da sala (P7) 

 Na altura dos introdutores, que é quando dói mais, reforçamos a dose de 

fentanil (P7) 
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4.2.3. Intervenções de enfermagem à pessoa submetida a TAVI no período pós-operatório 

Ao ser recebida na unidade de cuidados intensivos de cardiologia, a pessoa é rapidamente 

monitorizada para avaliação de sinais vitais, e é também avaliado o estado de consciência. 

Realiza-se um eletrocardiograma e verificam-se todas as feridas que a pessoa apresenta. 

Como referido, no procedimento da TAVI a abordagem tradicionalmente é feita por via 

femoral direita e esquerda, sendo que a pessoa pós TAVI apresenta pensos compressivos nas 

zonas inguinais. Esses pensos podem apresentar ainda introdutores que precisem de ser 

removidos, ou (caso se tenha efetuado o encerramento com um sistema próprio) estarem 

definitivos, com a compressão adequada. Como tal é preciso verificar as zonas inguinais para 

se excluir alguma hemorragia visível, ou presença de hematomas. Para além disso, e 

concomitantemente é necessária a avaliação das características de perfusão dos membros 

inferiores para despiste de complicações, como tal é importante a avaliação de pulso, 

temperatura e coloração dos mesmos. 

Para além destas feridas cirúrgicas, a pessoa submetida a TAVI apresenta outras feridas 

cirúrgicas, como uma linha arterial e um pacemaker provisório. A linha arterial é geralmente 

colocada na artéria radial e tem como função a monitorização invasiva e contínua das 

pressões arteriais. É preciso verificar o local de inserção da mesma, para excluir a presença de 

hemorragia ou de sinais inflamatórios, bem como de verificar as características do membro 

em que está colocada, quanto a sinais de má perfusão. 

Quanto ao pacemaker provisório este apresenta-se geralmente colocado na veia jugular direita 

e é um pacemaker provisório que fica como profilaxia de alterações rítmicas que a pessoa pós 

TAVI possa apresentar e que sejam solucionadas com o pacemaker provisório. Com esta 

ferida cirúrgica é necessário verificar a integridade e segurança do penso, que para além da 

proteção do local de inserção do eletrocatéter do pacemaker, tem também como função a 

fixação do mesmo. Este equipamento é dos equipamentos que mais transtorno causa à pessoa 

submetida a TAVI, pois talvez pelo local onde se encontra e pela sua dimensão causa 

desconforto ao utente sendo necessário recorrer com frequência a analgesia. De referir que o 

introdutor de pacemaker colocado numa veia central acaba por permitir a administração de 

fármacos ou volume funcionando como um catéter venoso central, sendo necessária a 

verificação da permeabilidade desta via.   
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Para além deste acesso venoso central a pessoa submetida a TAVI apresenta também acessos 

venosos periféricos (geralmente dois cateteres) colocados no momento de admissão. É 

necessário verificar a permeabilização dos mesmos, bem como as características do penso de 

proteção e do local de inserção. O enfermeiro gere também a administração de soroterapia 

prescrita (geralmente um soro fisiológico de 0.9% a 42 ml/h). 

De referir que todas as feridas, cirúrgicas ou não, são alvo de realização de cuidados de penso 

quando necessário ou em horário programado. 

Quando a pessoa submetida a TAVI dá entrada na UCI de Cardiologia vem com 

oxigenoterapia. É papel do enfermeiro gerir a oxigenoterapia de acordo com os valores de 

monitorização de sinais vitais bem como os valores da gasimetria arterial comunicados pelo 

médico. 

A pessoa submetida a TAVI é algaliada durante o procedimento. Na UCI, o enfermeiro tem a 

responsabilidade de monitorizar a diurese, bem como avaliar as características da urina. Para 

além disso avalia também qualquer desconforto relacionado com o catéter vesical e gere a 

medicação prescrita para esse efeito.  

Como protocolo do hospital de São João sempre que uma pessoa é admitida é avaliado o risco 

de úlcera de pressão, através da escala de Braden, é avaliado o risco de queda através da 

escala de Morse, é avaliada a dor através da escala numérica da dor e são avaliadas as 

características da pele de forma a prevenir possíveis complicações e promover os melhores 

cuidados de enfermagem. 

Todo o trabalho realizado pelo enfermeiro tem de ficar registado e tem de ser organizado de 

forma eficaz. Como tal e para que os cuidados de enfermagem possam ser personalizados, 

realiza-se o processo de enfermagem com a identificação dos problemas/ focos de atenção em 

enfermagem que permitirão a identificação de diagnósticos de Enfermagem, e as respectivas 

intervenções de enfermagem adequadas. Para além disso é efetuada uma avaliação inicial 

sobre os hábitos de vida da pessoa que são registados, para que se possa ter termo de 

comparação em caso de alguma intercorrência, e para que tendo acesso aos hábitos de vida da 

pessoa, as intervenções de enfermagem possam ser mais direcionadas e eficazes, ao encontro 

da manutenção desses mesmos hábitos de vida. 

Todos os cuidados de enfermagem realizados são registados em suporte informático, 

recorrendo ao programa SClínico em uso neste hospital. 
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As tabelas 5 e 6 apresentam sínteses das expressões dos participantes relativamente aos 

cuidados de enfermagem prestados à pessoa em situação crítica, submetida a implante de 

válvula aórtica por meio de cateter percutâneo, no período pós-operatório, na UCI (tabela 5) e 

posteriormente no internamento de cardiologia (tabela 6).
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Tabela 5 - Ações de Enfermagem à Pessoa Submetida a TAVI (Pós - TAVI) – UCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pós –

TAVI 

 

(UCI) 

 

 

 

 Executar Determinar Atender Informar Gerir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação  

autóno

ma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuidados de higiene no leito (P4) 

 Eles lateralizam só um bocadinho para massajar e assim (P4) 

 Temos uns casos em que não os transferimos para a cardiologia, nós 

vamos transportá-los para o hospital de origem, acontece-nos isso na 

unidade, normalmente o transporte se for ali nas pós 48horas/ 72  nós 

vamos sempre a acompanhados com o médico (P4) 

 Fazemos também o eletrocardiograma (P9) 

 Saindo da unidade todos os doentes vão acompanhados de enfermeiro 

e vai um auxiliar, se for fazer algum exame pela instabilidade do 

doente poderá também ser acompanhado por um médico (P9) 

 

 

 Nós vemos logo o estado de consciência do doente, se está 

consciente orientado (P4) 

 Razoavelmente acordado ou mais sonolento (P4) 

 Outra das preocupações é os acessos. Os femorais (P4) 

 Eles às vezes vêm com o introdutor (P4) 

 

 Vigilância dos pensos e principalmente o da direita costuma 

ser o maior (P4) 

 Vigiar os sinais vitais (P3) 

 Ritmo cardíaco (P2) para ver se está em ritmo de pace ou se 

não está (P4) 

 Vigiar o próprio local de inserção do introdutor venoso da 

jugular (P4) 

 Saco de drenagem livre e nós até mantemos porque não é 

preciso uma vigilância, uma monitorização de hora a hora 

(P4) 

 Vigilância do pulso (pedioso) desde o início (P1) 

 Fazemos a monitorização (P9) 

 A avaliação dos sinais vitais, o pulso, a temperatura, a 

frequência respiratória, as tensões arteriais (P9) 

 

 

 Nós recebemo-lo 

(doente).Basicamen

te passam as 

informações assim 

mais relevantes, do 

procedimento (P4) 

 Para evitar as zonas 

de pressão que 

depois é mais 

calcâneos, região 

sacro, por causa da 

posição sempre em 

dorsal (P4) 

 Recebemos o 

doente (P9) 

 Assim como a 

família, que chega 

e muitas das vezes 

vai e fica 

preocupada, não é a 

hora da visita, mas 

todos os colegas a 

recebem (P11) 

 

 

 Ensinamento 

relativamente à 

manutenção da posição na 

cama, de mobilidade 

aquelas primeiras 24 

horas, o que importa é que 

ele esteja mais em 

repouso (P6) 

 Nunca se descura a parte 

da relação com o doente, 

explicando como é que 

decorreu para ficar 

tranquilo e a recuperação 

(P11) 

 Eles e a família, que 

normalmente vêm sempre 

acompanhados, porque às 

vezes o doente até ouviu e 

não ouviu nada, não é 

por.. está sobre stress, 

(…). Quer dizer acho que 

estão receptivos uma 

palavra simples.. E às 

vezes tem se explicar 

mais do que uma vez 

(P11) 

 Mantém-se regra geral o repouso até a 

retirada do pacemaker (P4) 

 48 horas é o tempo mínimo de pace pelo 

fica dois dias em repouso (P10) 

 Optimização normal dos pensos todos, 

tanto os dos cateteres, como os dos locais 

de inserção de introdutor, como dos 

pacemakers, dos cvc’s quando trazem cvc 

colocado (P9) 

 

 

 

 

 

 

Ação 

interdep

endente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ou seja, os doentes que têm, definitivo, regra geral se o acesso femoral 

estiver tudo bem, a gente em 24 horas já pode fazer o levante (P4) 

 Introdutores arteriais nas inguinais fazemos uma colheita de aPTT 4 

horas após a última toma de heparina durante a intervenção, 

aguardamos o resultado do aPTT se tiver compatível com a retirada, 

retirámos o introdutor, fazemos a compressão manual e depois 

mecânica e fica com penso compressivo (P9) 

 Em relação ao pacemaker, se não houver necessidade, então 

retiramos o introdutor e faz-se uma compressão, aquilo é venoso não 

é uma técnica tão exigente como a do introdutor arterial (P9) 

    Depois nós colhemos o aPTT (P4) 

 Iniciam soro 12 horas antes a TAVI e depois 

continuam com soro mais 24 a 48 horas (P3) 

 Fazemos colheitas às vezes no momento, ou 

muitas vezes esperamos pela hora do aPTT 

quando ainda traz introdutor de lá de cima, 

que normalmente como trazem fazemos a 

junção do aPTT com o resto de colheitas para 

análises (P9) 

 Fazemos a optimização do pacemaker (P9) 
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Tabela 6 - Ações de Enfermagem à Pessoa Submetida a TAVI (Pós - TAVI) – Internamento 

 

 

 

 

 

 

Pós –TAVI 

 

(Internamento) 

 Executar Determinar Atender Informar Gerir 

 

 

 

 

 

 

Ação 

autónoma 

 Pode fazer o 

levante 

logo, ou 

então no dia 

a seguir 

(P8) 

 

 

 Mais algum cuidado 

relativo aos acessos uma 

vez que já aconteceu, 

mesmo em situações 

tardias hematomas que 

surgem (P6) 

 Ter em atenção, é o ritmo 

cardíaco do doente (P6) 

 Monitorizamos (P12) 

 Vigilância na mesma dos 

parâmetros vitais (P11) 

 Vemos se está com pace 

ou não (P8) 

 

 Promover ao máximo a 

autonomia deles nas atividades 

que eles conseguem realizar e ir 

vigiando qual a progressão (P6) 

 Algum cuidado relativamente ao 

cansaço deste doente, são 

doentes com a estenose aórtica 

severa que no pós procedimento, 

nunca reverte totalmente, 

naquele momento e portanto são 

doentes que necessitam de 

maiores cuidados ao nível dos 

diferentes auto-cuidados (P6) 

 

  Preparação 

para a alta 

(P11) 

 

Ação 

interdependente 

      As colheitas 

apropriadas 

(P11) 
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Após efetuado o processo de categorização, o próximo passo trata-se, segundo Bardin (2009), 

do tratamento de resultados (a inferência e a interpretação).  

A análise de conteúdo não se trata de um instrumento mas de um conjunto de técnicas, ou 

com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de 

formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações (Bardin, 2009). A 

análise categorial é cronologicamente a mais antiga nas técnicas de análise de conteúdo e é 

também a mais utilizada.  

 Segundo Galego e Gomes (2005), a análise deve extrair tudo o que for relevante e associado 

com o tema ou com a categoria pré-estabelecida (pré-TAVI, peri-TAVI, pós-TAVI), ou 

gerada a partir das informações obtidas (intervenções autónomas e interdependentes, executar, 

gerir, informar, atender, determinar). A análise deve captar as ideias principais que apoiem as 

conclusões. Os analistas podem buscar tendências e formular tentativas de conclusões sobre 

as conexões encontradas. 

De acordo com os resultados dos dados obtidos através dos focus group realizados com os 

enfermeiros que prestam cuidados às pessoas submetidas a TAVI, constatámos a importância 

fundamental da necessidade de cuidados especializados em enfermagem, neste caso relativos 

à pessoa em situação crítica. Segundo a Ordem dos Enfermeiros (2010), a pessoa em situação 

crítica é aquela cuja vida está ameaçada por falência ou eminência de falência, de uma ou 

mais funções vitais e cuja sobrevivência depende de meios avançados de vigilância, 

monitorização e terapêutica.  

Os cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica são altamente especializados e 

exigem observação, e vigilância contínua, de forma sistemática e sistematizada de dados, com 

o objetivo de conhecer a situação da pessoa alvo de cuidados, de forma a prever e evitar 

complicações assegurando uma intervenção precisa, concreta, eficiente e em tempo útil 

(Ordem dos Enfermeiros, 2010). 

A pessoa submetida a implante percutâneo de válvula aórtica, e analisando a definição da 

Ordem dos Enfermeiros, é sem dúvida uma pessoa em situação crítica.  

As competências do enfermeiro especialista em enfermagem em pessoa em situação crítica, 

preconizadas pela Ordem dos Enfermeiros são as seguintes: 

 Cuida da pessoa a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou falência 

orgânica; 
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 Dinamiza a resposta a situações de catástrofe ou emergência multi-vítima, da 

concepção à ação; 

 Maximiza a intervenção na prevenção e controlo da infecção perante a pessoa em 

situação crítica e/ou falência orgânica, face à complexidade da situação e à necessidade de 

respostas em tempo útil e adequadas. 

 

Competência: Cuida da pessoa a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou 

falência orgânica 

Considerando a complexidade das situações de saúde e as respostas necessárias à pessoa em 

situação de doença crítica e/ou falência orgânica e à sua família, o enfermeiro especialista 

mobiliza conhecimentos e habilidades múltiplas para responder em tempo útil e de forma 

holística.  

 

Unidade de competência: Presta cuidados à pessoa em situação emergente e na antecipação da 

instabilidade e risco de falência orgânica  

 

1 – Identifica prontamente focos de instabilidade: Como se trata de uma pessoa submetida a 

implante valvular no coração, os riscos associados são muitos, desde riscos de morte 

iminente, como por exemplo uma perfuração do miocárdio, ou do migrar da prótese valvular 

aquando do seu implante, passando por riscos hemorrágicos, associados ao acesso vascular de 

grande calibre necessário para a abordagem para implante da válvula, por isso esta pessoa tem 

de estar continuamente monitorizada nos sinais vitais (frequência cardíaca, respiratória, 

pressões arteriais, temperatura corporal, saturação de oxigénio, ritmo cardíaco, débito 

urinário, dor, glicemia capilar). Conforme se pode verificar analisando os dados obtidos: 

Vigiar os sinais vitais (P3), o ritmo cardíaco (P2), débito de urina (…) se está a urinar bem 

(P3); vigilância do ritmo e hemorragia (P7), outras das preocupações é os acessos: os 

femorais (…) eles às vezes vêm com introdutor (P4), vigilâncias em relação a tudo (…) muita 

vigilância técnica (P9).  

Esta monitorização permite identificar quando alguma instabilidade se instala, ou está perto 

de instalar, de modo a que se possa intervir para que os danos sejam minimizados. Para além 

desta monitorização contínua e intensiva, existem fatores que não são avaliados através da 
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monitorização através de equipamentos médicos, mas através da monitorização contínua do 

enfermeiro, como por exemplo a coloração da pele e as características da mesma, o fácies do 

pessoa, o que ela comunica verbalmente, que no seu conjunto podem explicar quando alguma 

instabilidade se instala: nós vemos logo o estado de consciência do doente, se está consciente, 

orientado (…) ou mais sonolento (P4), e dizemos que vai incomodar um bocadinho (…) (P7). 

 

2 - Responde de forma pronta e antecipatória a focos de instabilidade: são várias as situações 

que podem provocar instabilidade neste tipo de pessoas em situação crítica, uma simples 

mudança de uma medicação em perfusão, porque terminou o frasco, é o suficiente para que a 

pessoa instabilize. Por isso o trabalho realizado feito pelos enfermeiros é sempre de forma 

bastante antecipatória. As perfusões de medicação estão sempre duplamente preparadas para 

que a sua mudança seja o mais rápido possível, os equipamentos estão sempre calibrados e 

são continuamente revistos: tem o enfermeiro circulante que à partida está no pacemaker 

(P2). Os dispositivos para administração de medicação estão sempre optimizados. Verificar se 

o acesso venoso periférico está ou não permeável (P6), colocamos um acesso antes do doente 

ir pra sala. À esquerda e com o maior calibre possível (P1), (…) 18 ou 20 (P2), (…) um 

acesso grande preferencialmente (P10). Para além disso, a vigilância das zonas inguinais da 

pessoa, por exemplo, bem como das características de perfusão dos membros inferiores, estão 

continuamente a serem avaliadas para despiste de focos hemorrágicos ou isquémicos: 

vigilância do pulso (pedioso) desde o início (P1), vigilância dos pensos, e principalmente o 

da direita (inguinal) que costuma ser o maior (introdutor de maior calibre) (P4), (…) quando 

vem com introdutor ou não, às vezes vêm a sangrar. (P9) 

 

3 - Executa cuidados técnicos de alta complexidade dirigidos à pessoa a vivenciar processos 

de saúde/doença crítica e/ou falência orgânica: a pessoa submetida a TAVI, em regra regressa 

do bloco de cardiologia invasiva com pacemaker provisório inserido. É da responsabilidade 

do enfermeiro avaliar o ritmo cardíaco, confirmar com o médico não só o ritmo cardíaco da 

pessoa, bem como os parâmetros que devem constar no gerador de pacemaker e como tal, 

verificar se esses parâmetros estão adequados e corretos: (…) para ver se está em ritmo de 

pace ou se não está (P4), ter em atenção o ritmo do doente (P6). Para além disso, muitas das 

vezes a pessoa regressa do bloco de cardiologia ainda com introdutores arteriais inseridos nas 

artérias femorais. É da responsabilidade do enfermeiro a sua remoção de acordo com os 
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parâmetros de coagulação: depois nós colhemos o aPTT (P4), bem como da compressão 

manual ou mecânica da zona de inserção do introdutor, bem como da realização de penso 

compressivo aquando da realização da hemóstase, para prevenção de complicações: 

introdutores arteriais nas inguinais fazemos uma colheita de aPTT 4 horas após (…) 

retiramos o introdutor e fazemos a compressão manual e depois mecânica e fica com penso 

compressivo (P9), no final (…) é fazer o tratamento das feridas cirúrgicas (…) às vezes fazer 

compressão (…) (P7). Para além destes cuidados de alta complexidade, a pessoa submetida a 

TAVI apresenta também catéter venoso central, linha arterial cujo manuseamento exige 

cuidados técnicos de alta complexidade da responsabilidade do enfermeiro: otimização dos 

pensos todos, (…) inserção do introdutor (arterial), como dos pacemakers, dos cvc’s (…) 

(P9),  (…) e a linha arterial (P11). Não podemos descurar todos os cuidados de enfermagem 

que apesar de não serem de alta complexidade técnica são imprescindíveis no cuidar a pessoa 

TAVI e foram referidos por vários participantes durante a colheita de dados no focus group, 

entre eles: tricotomia bifemoral, nos homens tentar fazer aquele calção e também torácico e  

abdominal (P2), cuidados de  higiene com sabão bacteriostático (P6), fazer o transporte do 

doente acompanhado do anestesista (…) e dois enfermeiros (…) o de anestesia e o circulante 

ou quem preparou a válvula (P7). 

 

 4 - Demonstra conhecimentos e habilidades em suporte avançado de vida: nos cuidados à 

pessoa submetida a TAVI, as intervenções de enfermagem são realizadas de forma 

antecipatória de forma a evitar complicações: (…) enfermeiro de anestesia que tem de 

controlar todos os valores hemodinâmicos do doente (P2). Estas pessoas podem muitas vezes 

sofrer complicações hemodinâmicas, prontamente resolvidas com a intervenção precoce da 

equipa multidisciplinar, sendo poucos os casos de paragem cardio-respiratória que necessitem 

de intervenção de suporte avançado de vida, mas mesmo sendo poucos e quando acontecem é 

tida em conta a reanimação cardio-respiratória com suporte avançado de vida, preconizado 

pelo conselho europeu de ressuscitação. 

 

Unidade de competência – Gere a administração de protocolos terapêuticos complexos  
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1 - Diagnostica precocemente as complicações resultantes da implementação de protocolos 

terapêuticos complexos: à pessoa submetida a TAVI tem de ser administrada vária medicação 

prescrita, sendo que muita desta medicação é prescrita de forma protocolada pelo médico: (…) 

a medicação para depois o médico prescrever (P10). Este protocolo medicamentoso difere de 

acordo com algumas características da pessoa; por exemplo, a antibioterapia prescrita para a 

TAVI é diferente da antibioterapia prescrita em cirurgias valvulares convencionais: 

antibiótico (…) timing certo e qual o antibiótico. (P8, P10 e P11). Para além disso, também 

difere caso seja uma pessoa que já esteja internada no hospital por descompensação e que é 

submetida a TAVI, ou caso se trate de uma pessoa que seja admitida eletivamente para a 

realização do procedimento: se já estiverem internados com mais de 48 horas, têm que fazer 

vancomicina, gentamicina e outro (…) (P2). A antibioterapia a ser administrada em pessoas já 

internadas é mais intensiva. Para além disso, muita desta medicação tem de ser ajustada na 

sua dose, à função renal da pessoa. A pessoa submetida a TAVI é frequentemente uma pessoa 

com algumas co-morbilidades, nomeadamente diabetes e/ ou doença renal por exemplo. 

Durante a implantação da prótese é necessária a administração de contraste endovenoso, 

contraste este que é prejudicial para a função renal da pessoa. Como tal, em regra a pessoa 

submetida a TAVI vem com soroterapia prescrita para evitar o agravamento da função renal: 

colocação de soro pelo menos 12 horas antes do procedimento (…) e depois continuam soro 

mais 24 a 48 horas (P3) agravamento esse, que também pode ser exacerbado, caso não se faça 

o ajuste adequado das doses de antibiótico; como é o caso da vancomicina ou da gentamicina; 

é da responsabilidade do enfermeiro colher sangue para obter níveis séricos destes 

antibióticos na corrente sanguínea para se poder ajustar a dose e evitar agravamentos de 

função renal, que no pior dos cenários pode levar a técnicas de substituição renal dialíticas: 

colheitas de sangue (P5), (…) com o resto das colheitas para análises (P9). 

 

2 - Implementa respostas de enfermagem apropriadas às complicações: como referido no 

ponto anterior, o enfermeiro tem de estar alerta para além dos valores analíticos da função 

renal, também para a correta administração da medicação e soroterapia, bem como das 

funções vitais hemodinâmicas da pessoa como é o caso da avaliação (por vezes horária) da 

diurese: (…) débito de urina, ver se não houve repercussão, se está a urinar bem (P3), saco 

de drenagem livre e  nós mantemos porque não é preciso uma vigilância, uma monitorização 

de hora a hora (…) e depois vai dependendo da função renal (P4). Deve comunicar ao 
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médico sempre que há alguma alteração destes parâmetros e caso seja necessário colher os 

níveis séricos de antibioterapia antes da próxima administração, deve fazê-lo para o médico 

poder ajustar a dose de antibiótico adequada. 

 

3 – Monitoriza e avalia a adequação das respostas aos problemas identificados: a 

monitorização constante e a presença do enfermeiro sempre em vigilância e pronto a intervir, 

permite continuar a avaliar a resposta às implementações tomadas: (…) damos o antídoto do 

curarizante, quando é anestesia geral, quando é só sedação, é só parar a medicação e eles 

vão acordando por eles (P2), podemos ter que pré dilatar ou pós dilatar e então quem está a 

circular, vai pró pacemaker que é pra fazer pace rápido (P7), (…) nós temos já caixas 

preparadas (…) podem às vezes muda a estratégia do que querem fazer (…) temos o material 

dentro da sala (P7). 

 

Unidade de competência -Faz a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da pessoa em 

situação crítica e/ou falência orgânica, optimizando as respostas  

 

1 – Identifica evidências fisiológicas e emocionais de mal-estar: a pessoa submetida a TAVI 

refere muitas vezes dor. Essa dor é descrita de forma clara pela maioria das pessoas. O local 

mais referido como doloroso no pós TAVI é o pescoço da pessoa. Lá está inserido o 

eletrocatéter de pacemaker, que é um dispositivo com alguma dimensão, que causa dor à 

pessoa, bem como o penso ao local de inserção deste eletrocatéter que causa também restrição 

de movimentos da cabeça: trazem o pacemaker que dói (P9). A escala implementada para a 

avaliação da dor, e dado que se trata de pessoas conscientes e que comunicam é a escala 

numérica da dor. Aquando da admissão da UCI a dor, tal como os outros sinais vitais, é 

sempre avaliada, bem como periodicamente sempre que a pessoa refira dor, ou apresente 

evidências fisiológicas e emocionais de mal-estar, e são realizadas ações dirigidas para o seu 

controle: (…) que é quando dói mais, reforçamos a dose de fentanil (P7). 

 

2 - Demonstra conhecimentos sobre bem-estar físico, psico-social e espiritual na resposta às 

necessidades da pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica: a pessoa submetida a TAVI 

é uma pessoa em regra já com algum grau de dependência nas atividades de vida diária, dado 
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que a estenose aórtica pode ser bastante incapacitante para a realização de atividades simples 

e rotineiras do dia-a-dia, como por exemplo andar. Como tal, estas pessoas têm sempre o 

apoio de alguém no domicílio, geralmente familiares. Estes familiares são elo de ligação com 

a pessoa e são elementos essenciais condutores de bem-estar para a pessoa submetida a TAVI. 

Deste modo, o acesso e o suporte familiar são sempre tidos em conta e facilitados na UCI, 

cujo horário da visita é curto: assim como a família, (…) não é a hora da visita, mas todos os 

colegas a recebem (P11). 

 

3 - Garante a gestão de medidas farmacológicas de combate à dor: Há autonomia na 

administração de drogas analgésicas e opiáceas para alívio da dor por parte dos enfermeiros, 

administração essa que é comunicada e validada pelo médico: (…) e dizemos que vai 

incomodar um bocadinho (…) nessa altura dão um bocadinho de propofol , (…) quando dói 

mais reforçamos a dose de fentanil  (P7). 

 

4 - Demonstra conhecimentos e habilidades em medidas não farmacológicas para o alívio da 

dor: há várias medidas não farmacológicas para o alívio da dor, por exemplo um 

posicionamento da pessoa mais frequente e eficiente, uma massagem, o alívio da roupa da 

cama: eles lateralizam só um bocadinho para massajar e assim (…) para evitar as zonas de 

pressão (…) por causa da posição sempre dorsal (P4). Contudo e numa fase inicial, a pessoa 

submetida a TAVI não pode movimentar-se muito dado o risco de hemorragia pelos acessos 

vasculares, como tal é necessário, a presença do enfermeiro mais assídua nesta altura, para 

tranquilizar a pessoa e caso necessário o recurso às medidas farmacológicas: 48 horas é o 

tempo mínimo de pace pelo que fica dois dias em repouso (P10), o ensinamento relativamente 

à manutenção da posição na cama, de mobilidade aquelas primeiras 24 horas, o que importa 

é estar em repouso (P6). Numa fase mais posterior à TAVI a pessoa já pode movimentar-se 

com mais liberdade e pode recorrer à leitura, ou à audição de música para aliviar a dor. De 

referir que na UCI existem televisões que podem ser ajustadas para o alívio da dor na pessoa, 

como por exemplo colocar a televisão num canal de agrado da pessoa, posicionar a cama e a 

própria televisão para que a pessoa possa assistir aos seus programas favoritos. 
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Unidade de competência – Assiste a pessoa e família nas perturbações emocionais decorrentes 

da situação crítica de saúde/doença e/ou falência orgânica  

 

1 – Demonstra conhecimentos sobre a gestão da ansiedade e do medo vividos pela pessoa em 

situação crítica e/ou falência orgânica: para gerir a ansiedade e o medo na pessoa submetida a 

TAVI, o enfermeiro comunica com ela de forma clara, explicando o que está a acontecer, 

responde a dúvidas e otimiza a comunicação verbal e não-verbal: (…) nunca se descura a 

parte da relação com o doente, explicando como é que decorreu para ficar tranquilo e a 

recuperação (…) (P11), (…) informado acerca do procedimento (…) nós damos umas luzes 

dentro das nossas capacidades e funções (P5). O enfermeiro permite também um suporte 

familiar mais efetivo, que ajuda esta gestão: esclarecemos dúvidas, quer ao acompanhante 

que normalmente esses doentes vêm sempre acompanhados, nunca recebi nenhum que viesse 

sozinho (P12). 

 

2 - Demonstra conhecimentos e habilidades facilitadores da “dignificação da morte” e dos 

processos de luto: já foram várias as pessoas submetidas a TAVI às quais os participantes 

tiveram que prestar cuidados de enfermagem, mas nenhum dos participantes referiu ter sido 

necessário executar e demonstrar os conhecimentos deste ponto. Contudo, caso acontecesse, a 

atuação seria conforme se tem atuado em outras pessoas com outras patologias a quem se 

prestam cuidados na UCI e que precisam de intervenções e cuidados dignificadores de morte 

e operacionalização de processos de luto, seguindo as indicações post-mortem estipuladas 

pelo hospital. Contudo, existiram algumas alusões a complicações decorrentes do 

procedimento: (…) se ficam com pseudoaneurisma (femoral), depois têm que ficar com 

repouso vão fazer ecos etc de controle (…) ultimamente tem havido muitas complicações 

(P8), (…) de há uns tempos para cá, eu acho que eles próprios também devem ter afinado um 

bocadinho a técnica (P1). 

  

Unidade de competência – Gere a comunicação interpessoal que fundamenta a relação 

terapêutica com a pessoa/família face à situação de alta complexidade do seu estado de saúde  
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1 - Demonstra conhecimentos aprofundados em técnicas de comunicação perante a 

pessoa/família em situação crítica: o enfermeiro tem a oportunidade de falar com alguns 

familiares acerca da pessoa procurando incentivá-los à comunicação com o familiar. Para 

além disso tem uma relação privilegiada com a pessoa; no momento da admissão inicia-se a 

relação terapêutica. O enfermeiro utiliza técnicas de comunicação que permitam fazer a 

avaliação do seu estado geral, do seu nível de autonomia, dos seus hábitos de vida, e, 

documenta toda essa informação no registo informático da pessoa para que possa ser 

consultado pelos colegas dos serviços que a pessoa TAVI percorre: (…) acolher o doente 

(P5), fazemos a avaliação inicial em diversos parâmetros (P12),  a colheita de dados total 

(P11), explicamos todo o percurso que vai ocorrer nos próximos dias (P10). Na admissão na 

UCI muitas das pessoas submetidas a TAVI ainda vêm sonolentas, conforme o tipo de 

anestesia a que são submetidas. O enfermeiro incentiva a família a comunicar de forma 

verbal, e não-verbal com o familiar, explicando de que forma o pode fazer. 

  

2 – Demonstra conhecimentos em estratégias facilitadoras da comunicação em pessoa com 

“barreiras à comunicação”: como estratégias facilitadoras para a comunicação o enfermeiro 

que cuida a pessoa submetida a TAVI utiliza a própria comunicação verbal, explicando todos 

os procedimentos e situação da pessoa, bem como a comunicação não-verbal com recurso à 

mímica e ao toque: A pessoa submetida a TAVI apresenta muitas vezes hipoacusia, como tal 

a comunicação verbal é direccionada para o ouvido que permita uma audição melhor, ou 

então muitas das vezes é optimizada a prótese auditiva caso seja o caso: (…) depois há aquele 

cuidado mais pormenorizado no sentido da ansiedade ou não do doente (P11). 

 

3 – Adapta a comunicação à complexidade do estado de saúde da pessoa em situação crítica e 

ou falência orgânica: a comunicação com a pessoa é sempre adequada ao seu estado. Numa 

pessoa ainda muito sonolenta, no pós TAVI imediato, ou hemodinamicamente instável a 

comunicação verbal é ajustada, recorrendo (na medida do possível) aos familiares como meio 

intermediário na comunicação com a pessoa, que por vezes comunica melhor ao reconhecer 

vozes familiares (…) eles e a família, que normalmente vêm sempre acompanhados, porque 

às vezes o doente até ouviu e não ouviu nada, por estar sob stress, mas como eles vêm sempre 

acompanhados é importante a família também ajudar (P11). 
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Unidade de competência – Gere o estabelecimento da relação terapêutica perante a 

pessoa/família em situação crítica e/ou falência orgânica 

  

1 – Inicia a relação terapêutica, reconhecendo as transações da relação perante a pessoa com 

dificuldades de comunicação: a relação terapêutica é algo muito especial para o enfermeiro, e 

o enfermeiro de cuidados intensivos que presta cuidados à pessoa submetida a TAVI tem 

desafios efetivos dada a complexidade da comunicação com as pessoas, sendo mais difícil 

estabelecer e negociar metas. A pessoa no pós TAVI sente-se “presa”, está munida de 

diferentes dipositivos necessários à sua recuperação, sem complicações e intercorrências. Por 

isso, a voz orientadora do enfermeiro é crucial na explicitação do que pode ou não a pessoa 

fazer, assim como das atitudes que possam permitir uma melhor recuperação e reabilitação: 

algum cuidado relativamente ao cansaço deste doente, são doentes com a estenose aórtica 

severa que no pós- procedimento nunca reverte totalmente naquele momento, e, portanto são 

doentes que necessitam de maiores cuidados ao nível dos diferentes auto-cuidados (P6). 

 

2 – Reconhece o impacto das transações na relação terapêutica junto da pessoa em situação 

crítica: com uma válvula aórtica “nova” a qualidade de vida da pessoa submetida a TAVI vai 

melhorar substancialmente. A capacidade de débito cardíaco que a nova válvula permite, vai 

ajudar a que a pessoa possa fazer atividades de vida diária para as quais já tinha muita 

dificuldade, ou até nem conseguia executar. Como tal deve ser incentivada a relação 

terapêutica enfermeiro-doente em transações o mais precoce possível, para que o impacto seja 

maior. Como tal, o levante precoce, logo após as primeiras 24 horas, quando possível, já é 

uma intervenção que nada parece ter de especial mas que a pessoa pós TAVI refere ser feito 

com muito menos esforço; a dispneia funcional associada é muito menor ou inexistente, isto 

permite o continuar de uma relação terapêutica mais eficaz, rumo à adaptação à nova 

qualidade de vida: pode fazer levante logo, ou então no dia a seguir (P8), (…) se não tiver 

pacemaker provisório, e se o doente estiver em estado aceitável para fazer levante (…) 

levante mais precoce (P9). 
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3 – Seleciona e utiliza de forma adequada, as habilidades de relação de ajuda à pessoa em 

situação crítica: cada pessoa é única e a forma como reage ao internamento, e às intervenções 

também é algo muito pessoal. Por isso, o plano de recuperação de cada pessoa submetida a 

TAVI, tem de ser um plano que tenha em vista a melhor recuperação, que leve à melhor 

adaptação à condição que a nova válvula vai permitir, como tal é importante conhecer bem a 

pessoa, o ambiente em que está inserida, o que era capaz ou não de fazer (dada a estenose 

aórtica) e recuperá-la no sentido de lhe mostrar como a nova válvula lhe vai modificar a vida 

diária: avaliar, quando eles entram para o internamento, como eles estão ao nível da 

autonomia (…) perceber um pouco como o doente é antes do procedimento (…) é importante 

também quando fazemos a avaliação verificar se eles toleram o decúbito (P6). 

 

4 – Avalia o processo de relação estabelecida com a pessoa em situação crítica e/ou falência 

orgânica: o processo de relação tem de ser continuamente avaliado para ser continuamente 

reajustado. Mesmo com mais aptidão e força para a realização de atividades de vida diária, a 

pessoa pode levar mais tempo a inteirar-se da nova condição, até porque, e nos primeiros dias, 

pode não conseguir-se trabalhar mais afincadamente na reabilitação, dada a pessoa ainda estar 

muito vulnerável devido à intervenção e ter receio de se esforçar demasiado: promover ao 

máximo a autonomia deles nas atividades que eles conseguem realizar e ir vigiando qual a 

progressão (P6), preparação para alta (P11). 

 

Competência: Dinamiza a resposta a situações de catástrofe ou emergência multi-vítima, 

da concepção à ação 

Intervém na concepção dos planos institucionais e na liderança da resposta a situações de 

catástrofe e multi-vítima. Ante a complexidade decorrente da existência de múltiplas vítimas 

em simultâneo em situação critica e/ou risco de falência orgânica, gere equipas, de forma 

sistematizada, no sentido da eficácia e eficiência da resposta pronta.  

 Esta competência não se enquadra no contexto deste trabalho. 

 

Competência: Maximiza a intervenção na prevenção e controlo da infecção perante a 

pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à complexidade da situação e à 

necessidade de respostas em tempo útil e adequadas 
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Considerando o risco de infecção face aos múltiplos contextos de atuação, à complexidade 

das situações e à diferenciação dos cuidados exigidos pela necessidade de recurso a múltiplas 

medidas invasivas, de diagnóstico e terapêutica, para a manutenção de vida da pessoa em 

situação crítica e/ou falência orgânica, responde eficazmente na prevenção e controlo de 

infecção. 

  

Unidade de competência: Concebe um plano de prevenção e controlo da infecção para 

resposta às necessidades do contexto de cuidados à pessoa em situação crítica e/ou falência 

orgânica 

 

1- Demonstra conhecimento do Plano Nacional de Controlo de Infecção e das diretivas das 

Comissões de Controlo da Infecção: a pessoa submetida a TAVI apresenta múltiplos 

dispositivos que aumentam o risco de infeção. São muitas as vezes em que, em colegas se 

discute quando e em que situações se devem trocar alguns dispositivos, com vista a uma 

menor probabilidade de infeção; é de extrema importância o enfermeiro estar por dentro do 

plano nacional de controlo de infeção e das diretrizes das comissões de controlo da infeção de 

cada instituição, para que os cuidados de enfermagem à pessoa sejam o mais seguros possível, 

principalmente numa pessoa em situação crítica: mas atenção que esse protocolo existe o dos 

antibióticos (P7). 

2 – Diagnostica as necessidades do serviço em matéria de prevenção e controlo de infecção: a 

TAVI é um procedimento relativamente recente e como tal, torna-se muitas das vezes 

necessário, reavivar ou restabelecer planos de controle de infeção, o que exije muitas das 

vezes formação em serviço: agora tens é uns médicos que fazem aquela prescrição (de 

protocolo de antibioterapia) e outros que fazem outra (…) (P7), A TAVI como é muito recente 

mesmo lendo, há coisas que já não me lembro, passar por lá (bloco) na integração, manter 

isso, esse aprofundamento mesmo para os que já estão, ir até lá era muito importante (P11). 

 

3 -Estabelece as estratégias pró-activas a implementar no serviço visando a prevenção e 

controlo da infecção do serviço: a mudança está geralmente associada a alguma inércia, como 

tal é sempre um desafio estabelecer estratégias para reajustar algum cuidado de enfermagem, 
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mesmo que essas estratégias sejam claras em benefício para a pessoa: um protocolo é sempre 

assinado pela direção clínica do serviço e sendo assinado tem de ser seguido (P9). 

4 – Actualiza o Plano de Prevenção e Controlo de Infecção do Serviço com base na evidência: 

o enfermeiro deve estar sempre atualizado nos conhecimentos da sua área nomeadamente no 

que respeita ao controle de infeção e atualizar o plano de prevenção: há dois anos fui ao 

London Valve que é só sobre válvulas (…) (P7), eu acho que é o futuro (TAVI como opção e 

não como alternativa) (P10). 

 

Unidade de competência: Lidera o desenvolvimento de procedimentos de controlo de 

infecção, de acordo com as normas de prevenção, designadamente das Infecções Associadas à 

Prestação de Cuidados de Saúde à pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica  

1 – Demonstra conhecimentos específicos na área da higiene hospitalar que lhe permitam ser 

referência para a equipa que cuida da pessoa em situação crítica, na prevenção e controlo da 

infecção: o controlo de infeção, deve estar sempre presente no prestar dos cuidados em 

enfermagem, como tal o enfermeiro tem responsabilidade em ser exímio na aplicação dos 

conhecimentos específicos na área da higiene hospitalar, na prática dos cuidados à pessoa 

submetida a TAVI: as pessoas geralmente estão equipadas como se fosse uma cirurgia geral, 

com máscara (…) (P1) 

2 – Estabelece os procedimentos e circuitos requeridos na prevenção e controlo da infecção 

face às vias de transmissão na pessoa em situação crítica/falência orgânica: Como exemplo 

posso identificar a mudança de bata luvas, touca e máscara de doente a doente, bem como da 

lavagem das mãos e posterior desinfecção das mesmas com a solução antisséptica. Para além 

das precauções universais, a pessoa submetida a TAVI apresenta dispositivos centrais que 

aumentam o risco de infeção hospitalar de forma exponencial como é o caso do eletrocatéter 

de pacemaker, do catéter venoso central, do catéter arterial, catéter vesical, montagem da 

prótese valvular cuja manipulação deve ter em conta técnicas rigorosas de assepsia: 

encerramento dos acessos ao retirar os introdutores (P2), (…) depois enquanto está 

anestesiado é fazer o tratamento das feridas cirúrgicas, (…) algaliámos o doente (…) e temos 

o colega que está entretanto a preparar a válvula, teve preparação, está certificado (P7). 

3 -Faz cumprir os procedimentos estabelecidos na prevenção e controlo da infecção 

estipuladas: quando a pessoa submetida a TAVI é admitida na UCI, as visitas que recebe 
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precisam de ser orientadas pelo enfermeiro no sentido de usarem as precauções de controlo de 

infeção aquando do contato com a pessoa, dado que o último contato que tinham tido com o 

familiar antes da TAVI, ter sido no internamento; pelo que é da responsabilidade do 

enfermeiro explicar a necessidade dos cuidados especiais no contato com a pessoa dado o 

risco acrescido. Contudo é sempre preciso ter em conta, que não devemos assustar os 

familiares, daí a importância de ao explicar referir o que não devem fazer, mas explicitar o 

que podem e devem fazer. Outra responsabilidade do enfermeiro é a administração de 

terapêutica. As pessoas submetidas a TAVI necessitam de efetuar antibioterapia de forma 

profilática. Essa antibioterapia difere caso a pessoa venha do domicílio ser internada para 

colocar a válvula, ou se vem de outro serviço de internamento hospitalar. Para além disso, 

aquando da prescrição muitas vezes o médico prescreve o protocolo de cirurgia valvular 

convencional (com toracotomia), o que não é adequado. O enfermeiro tem de estar alerta e 

comunicar ao médico para reformular a prescrição antibiótica de acordo com a especificidade 

da pessoa: (…) devia começar a vanco um pouco antes do doente subir, ou seja (…) (P2),  

(…)  mas em relação aos antibióticos, depois tem de se ver as alergias, o tempo de 

internamento (P4). 

4 -Monitoriza, regista e avalia medidas de prevenção e controlo implementadas: é da 

responsabilidade do enfermeiro garantir que os cuidados de enfermagem à medida que vão 

sendo mais exigentes, como é o caso do cuidar a pessoa submetida a TAVI, as medidas de 

controlo de infeção sejam revistas, e se necessário ajustadas. Este ajuste tem de ser 

continuamente avaliado e monitorizado: Por exemplo damos uma toma única, não damos 

como se fosse uma cirurgia de peito aberto em que eles dão “x” e às vezes os doentes chegam 

lá com uma saca de antibióticos e não é isso que vamos fazer (…) (P1). 

 

Outros resultados da análise efetuada, são que as intervenções direcionam-se, ou acumulam-

se, de forma diferente de acordo com o tipo de trabalho efetuado nas diferentes unidades da 

cardiologia que acolhem a pessoa TAVI a seus cuidados. 

Sobre as intervenções autónomas e interdependentes, verificamos que é no serviço de 

internamento que as intervenções autónomas mais ocorrem, sendo as intervenções 

interdependentes menos citadas. Isto não quer dizer que elas não existam. O enfermeiro é 

como que um elo que une a equipa multiprofissional de saúde e como tal, as intervenções 

interdependentes existem imprescindivelmente em todos os focos de ação de enfermagem. 
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Contudo, no bloco de cardiologia foi onde se verificou uma maior número de ações 

interdependentes e no internamento de cardiologia o local, onde se verificaram menos. Trata-

se de mais uma concordância com o próprio trabalho do enfermeiro sendo que no bloco, a 

maioria dos cuidados passa pela colaboração com o cardiologista/ anestesista no decorrer do 

procedimento. Já no internamento as intervenções são predominantemente autónomas, tem-se 

em vista a reabilitação / recuperação da pessoa preparando-a para a alta, tendo em conta o 

apoio familiar e as infraestruturas de apoio existentes (Panos & George, 2014). 

Relativamente às intervenções do enfermeiro na UCI, podemos constatar que o eixo de ação 

mais referido pelos participantes, é o eixo de ação “Determinar”. De acordo com a CIPE, este 

eixo inclui várias intervenções de enfermagem como a vigilância, a monitorização, a 

avaliação. O facto da pessoa no pós- TAVI imediato necessitar de constante monitorização e 

vigilância, que permita prevenir alterações hemodinâmicas que alterem a estabilidade da 

pessoa, justifica as intervenções da UCI serem mais da ação “determinar”, já que existem 

complicações frequentes associadas ao procedimento TAVI como são as bradiarritmias, o 

AVC, a hemorragia, isquemia, juntamente com as co-morbilidades da pessoa já pré-existentes 

que são (na sua maioria) várias (Panos & George, 2014). 

4.3.Expectativas dos enfermeiros sobre os cuidados que têm de executar à pessoa em 

situação crítica submetida a TAVI. 

Na abordagem das expectativas dos enfermeiros sobre os cuidados que têm de executar à 

pessoa submetida a TAVI, os participantes tiveram inicialmente algumas dúvidas acerca de 

que tipo de expectativas se tratavam, se expectativas pessoais, se expectativas enquanto 

profissionais de saúde. 

 Foram esclarecidos que seriam todo o tipo de expectativas que eles quisessem referir, desde 

que relacionadas com a temática do estudo. Desta forma, os participantes puderam expôr as 

suas expectativas da forma que entenderam mais apropriada.  

O facto de ter sido a última questão colocada aos participantes durante o focus group foi algo 

benéfico para a dinâmica de grupo. A sua abordagem no final permitiu que existisse mais 

disponibilidade e “à vontade” dos participantes para discutirem esta questão. Segue-se a 

tabela 7 com as categorias emergentes das unidades de registo mais significativas. 
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 Tabela 7 - Expectativas dos enfermeiros sobre os cuidados de enfermagem que têm de executar à pessoa submetida a TAVI 
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Pessoa Cuidados de enf. Técnica de substituição de válvula Consulta Heart Team 
 São doentes com uma faixa etária nos oitentas, noventa anos e 

são recusados pela cirurgia torácica, ou seja é a última linha. É 

fim de linha mesmo, não há mais nada, digamos assim a fazer 

por eles, para melhorar a qualidade de vida (P4) 

 Tipo de procedimento para pelo menos eles terem mais alguns 

anos de vida e com qualidade (P4) 

 Quando eu penso que vou pra junto do doente TAVI, penso num 

doente debilitado Não pelo procedimento em si, mas porque é 

um doente já muito idoso habitualmente (P6) 

 Presumo que lhe dê um pouco mais de qualidade de vida, de 

autonomia e que o doente se sinta inclusivamente melhor. Já não 

é o primeiro doente a verbalizar mesmo já no internamento que 

já se sente melhor, “antes não conseguia fazer isto e agora já 

consigo fazer”  (P6) 

 Uma coisa que nós não temos muito a noção é a sobrevida destes 

doentes (P3) 

 Eles eram, todos, todos, todos desorientavam e agora é raro (P4) 

 Eu acho que eles vêm ainda bastante debilitados, e depois 

depende das co-morbilidades que ficam, com a punção: se ficam 

com pseudoaneurisma, depois têm que ficar com repouso vão 

fazer ecos etc de control (P8) 

 A própria condição do doente, também 

propicia isso,  a idade avançada (P12) 

 Não sei se eles têm muita perda de sangue ou não durante o 

procedimento na mesa, mas eles ficam de facto bastante 

debilitados (P8) 

 Se calhar a recuperação não vai ser numa semana, vai 

ser, mais tarde (P10) 

 Eles notam a diferença é depois. E ela esteve mal, esteve 

uma semana que quase nem se mexia, chega a casa e depois as 

coisas vão melhorando (P7) 

 Um doente que tenha, se eu tivesse 70 anos e me 

dissessem queres por uma válvula TAVI ou queres fazer uma 

cirurgia, provavelmente se calhar preferia fazer a TAVI não é? 

Só que nós não temos esta escolha neste momento, tem que haver 

uma recusa primeiro para os doentes, tem que haver uma recusa 

da cirurgia, não sei se esse vai ser futuro… (P7) 

 Fazer o inverso não é? (P8) 

 Exatamente, começar pelo minimamente invasivo e só 

se não conseguir.. (P10) 

 Acho que vão embora sem… se calhar pouca informação daquilo 

que é suposto acontecer depois da alta (P10 

 Vai necessitar muito da nossa 

prestação de cuidados, vai 

necessitar muito do nosso 

tempo, não pela quantidade de 

cuidados que temos de fazer, 

mas pelo tempo que o doente 

necessita para que eles sejam 

realizados (P6) 

 Tu muitas vezes de manhã no 

pré TAVI tu não tens tempo 

de conhecer o doente (P6) 

 Eu acho que de 

vez em quando valia a pena pelo 

menos irem lá e verem pelo 

menos uma válvula para verem 

(P7) 

 A cirurgia depois 

implica sempre um internamento 

maior e em doentes de pouco 

risco já estiveram a fazer estudos 

a nível de vantagens e a coisa 

anda ela por ela (P7) 

 Mas pelo menos 

levar alguma coisa escrita, o que 

é que é suposto acontecer, o que 

é que são os cuidados a ter, o 

que é que têm de estar atentos, o 

que é que é motivo para vir à 

urgência, o que é que não é 

motivo para vir à urgência, acho 

que eles deviam ser mais 

esclarecidos nesse sentido. Isso e 

não só as TAVI’s, todos os 

doentes que passam todos os 

dias pela cardiologia (P10). 

 A TAVI como é muito recente 

mesmo lendo, há coisas que já 

não me lembro, passar por lá na 

integração, manter isso, esse 

aprofundamento mesmo para os 

que já estão, ir até lá era muito 

importante (P11) 

 Eventualmente vai ser o futuro, os procedimentos tendem a ser o 

mais possível, ou seja, neste momento a validade digamos assim 

de uma válvula aórtica percutânea será à volta dos 10 anos, 9 

anos, mas possivelmente no futuro, esse tempo será aumentado 

(P2) 

 Muito provavelmente no futuro vamos ter um avanço nas 

válvulas que seja possível colocar, avaliar a globalidade ou 

colocar novamente uma segunda válvula. (P2) 

 O pós-operatório é mais curto (P1) 

 O doente no pós-TAVI ficava internado 10 dias, já é um 

doente que vai para o internamento e passados 3 ou 4 dias tem alta. 

(P6) 

 A anestesia tende a ser menos invasiva possível (P2) 

 Na abertura da válvula ficam mais hipotensos (P1) 

 Chegam lá e fazem propofol e numa altura em que haja 

mais dor, em que seja previsível que eles possam mexer, seda-se um 

bocadinho mais (P2) 

 Fazem um bocadinho de oxigénio com cânula a 4. (P2) 

 

 Eu não sei se vocês têm reparado de há uns tempos para cá, eu 

acho que eles próprios também devem ter afinado um bocadinho 

a técnica (P1) 

 

 Valve in valve, colocar uma válvula dentro de uma válvula que já 

tenha, normalmente são só as Medtronic e tem a ver também 

com a altura dos seios coronários, a altura dos óstios das 

coronárias (P7) 

 Doente com maus acessos é quase sempre para a válvula 

medtronic porquê? Têm os introdutores mais pequenos (P7) 

 As Edwards têm um frame mais pequenino por isso também dá 

pra proteger os óstios das coronárias. (P7) 

 Acho que é muito importante em vez de estar a abrir um tórax, 

fazer a técnica que se faz  que eu acho muito importante. (P11) 

 Nós estamos a por válvulas para estenose aórtica e há sítios onde 

já começam a pôr para insuficiências aórticas também, para tratar 

as insuficiências aórticas e já começam a fazer doentes de alto 

risco que é o que nós fazemos e já começam a fazer doentes de 

risco moderado e também já começam a fazer  em doentes  mais 

novos apesar de que não se sabe qual é a durabilidade da válvula 

(P7) 

 

 Eu acho que sim. Por vários motivos (P6) 

 Temos privilégio de termos contacto com ele durante mais tempo 

com o doente e com a família, e portanto nós temos a possibilidade 

de nos apercebermos das características do doente (P6) 

 Conseguimos apercebermo-nos muito melhor da 

necessidade de como é que o doente irá ser acompanhado 

posteriormente, e tenho em conta tudo isso eu acho que sim, o 

enfermeiro era importante estar presente (P6) 

 Sinceramente acho que é muito giro, o enfermeiro devia de 

estar, é quase como se fosse o advogado mais dentro da equipa toda, 

mas eu acho que nunca nos vão dar grandes ouvidos porque é muito 

técnico, muito clínico (P1) 

 Seria mais importante o enfermeiro estar envolvido no 

follow up do que propriamente no pré (P2) 

 No pré não dá. É mesmo a discussão clínica do caso e o que 

é que entre eles conseguem oferecer de melhor ao doente (P1) 

 Eu acho que devia estar no pré e no pós. Porque no pré nem 

que fosse para nós percebermos a autonomia do doente. Para perceber em 

termos de autocuidados (P4) 

 Mas mesmo para nós o já conhecermos melhor o doente em 

si, pelo menos por exemplo: se em casa já tinha períodos de desorientação 

ou se não, se tomava banho sozinho se não (P4) 

 Não contribuir para a decisão mas contribuir para um maior 

conhecimento do doente (P6) 

 Eu acho que era importante (P3) 

 E depois também no pós para realmente ver a evolução do 

doente se ele teve melhoria se não (P4) 

 Sabes quem faz parte da consulta de heart team aqui deste 

hospital não sabes? É um cirurgião dizer que não é para cirurgia e depois 

tens o Dr. R. a fazer a avaliação (P7) 

 Mas isso devia ser logo desde o início. Quando se 

implementou o projeto das válvulas (consulta de heart team) (P7) 

 Pra fazer comparação e ver a evolução (pré e pós) (P10) 

 O enfermeiro é o elo de ligação, muitas vezes, numa equipa 

multiprofissional, isso aí sem dúvida (estar presente na heart team) e 

num hospital central (P11) 

 À quinta-feira é a consulta de TAVI’s deveria haver um 

gabinete ao lado para fazerem por exemplo uma avaliação em vez de ir só 

ao Dr R. fazia uma avaliação primeiro na enfermagem e depois então ia à 

consulta (P7) 
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Após a síntese dos dados recolhidos foi possível identificar quatro tipos de expectativas que 

os participantes referiram quando cuidam da pessoa submetida a TAVI. Deste modo 

definiram-se quatro categorias mutuamente exclusivas: expectativas em relação à pessoa 

(ganhos em saúde e qualidade de vida), expectativas em relação aos cuidados de enfermagem, 

expectativas em relação à técnica de TAVI propriamente dita e por fim expectativas quanto à 

formação de uma consulta de heart  team. 

Na definição de expectativas, Tolman, psicólogo norte americano, foi um dos primeiros a 

realçar o seu papel, conforme refere Serra, Antunes e Firmino (1986). Mencionou que quando 

determinado sinal é seguido no tempo por outro que lhe dê significado, surge entre ambos 

uma relação cognitiva que formaliza o conhecimento de que comportar-se de certa maneira 

perante o sinal, conduz ao seu significado: assim se geram as expectativas. 

Na maior parte do trabalho dos enfermeiros, cuidar uma pessoa, cognitivamente, leva-nos 

para um significado de alcance de bem-estar por parte da mesma. Essa é a principal 

expectativa do enfermeiro, permitir o alcance do bem-estar, da qualidade de vida a uma 

pessoa ao efetuar os cuidados. 

Contudo, parte dos participantes referiram não ver grande evolução, grandes ganhos em saúde 

e qualidade de vida para a pessoa submetida a TAVI: durante o tempo de internamento que 

eles estão connosco no pós TAVI, eu ainda não me apercebi assim de melhoras francas (P12), 

Porque nós vemo-los a sair pior do que o que entram não é? (P11). Contudo este tema 

promoveu uma discussão sobre as vantagens de efetuar este procedimento.  

No hospital de S. João este tipo de procedimento ainda é recente, as pessoas selecionadas para 

este tipo de intervenção são pessoas que são recusadas pela cirurgia torácica para a 

substituição de válvula aórtica de forma convencional, como tal são pessoas com alguma 

idade, com antecedentes e co-morbilidades associadas, que na maior parte dos casos se 

traduzem em algum tipo de dependência nos autocuidados: fazem este procedimento a 

doentes muito caquéticos (P1), eu acho que eles vêm ainda bastante debilitados, e depois 

depende das co-morbilidades que ficam, com a punção: se ficam com pseudoaneurisma (…) 

(P8) 

Contudo, o facto de na realização do focus group estarem presentes participantes das três 

unidades do serviço de cardiologia, permitiu que se gerasse alguma discussão em torno deste 

tema, já que alguns participantes, principalmente os que trabalham com o médico que faz as 

consultas de follow-up destas pessoas tinham, uma opinião diferente: O Dr R. faz as consultas 
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de follow-up e estamos, temos doentes que faziam bicicleta uns tempos antes e que depois não 

conseguem por causa da estenose aórtica; “sr dr eu já posso andar outra vez de bicicleta, 

têm uma boa recuperação (…) Eles notam a diferença é depois. E ela esteve mal, esteve uma 

semana que quase nem se mexia, chega a casa e depois as coisas vão melhorando (P7). 

Analisando as citações anteriores, podemos concluir que as pessoas com indicação para 

TAVI, são mais dependentes e com mais co-morbilidades: São doentes com uma faixa etária 

nos oitentas, noventa anos e são recusados pela cirurgia torácica, ou seja é a última linha. É 

fim de linha mesmo, não há mais nada, digamos assim a fazer por eles, para melhorar a 

qualidade de vida (P4). 

O facto da maioria das pessoas TAVI serem idosas e a maioria delas com algum grau de 

dependência, faz com que necessitam imprescindivelmente do apoio do enfermeiro na sua 

passagem pelo hospital: Vai necessitar muito da nossa prestação de cuidados, vai necessitar 

muito do nosso tempo, não pela quantidade de cuidados que temos de fazer, mas pelo tempo 

que o doente necessita para que eles sejam realizados (P6). São pessoas que necessitam de 

uma correta avaliação das suas características, nomeadamente ao nível da autonomia, para 

que se possa fazer uma comparação da pessoa pré e pós TAVI, facto referenciado ser muitas  

vezes complicado dada a escassez de recursos humanos: Tu muitas vezes de manhã no pré 

TAVI tu não tens tempo de conhecer o doente (P6).  

Para um melhor conhecimento da pessoa, foi referida a importância da criação de uma 

consulta de heart team. Alguns participantes foram da opinião que o enfermeiro deveria estar 

presente apenas na consulta de pós-implantação de TAVI, dado que na consulta pré-TAVI, 

neste momento o doente apenas é avaliado pelo cardiologista: Sinceramente acho …, que o 

enfermeiro devia de estar, é quase como se fosse o advogado mais dentro da equipa toda, 

mas eu acho que nunca nos vão dar grandes ouvidos porque é muito técnico, muito clínico 

(P1), seria mais importante o enfermeiro estar envolvido no follow up do que propriamente 

no pré (P2). Esta opinião foi manifestada pelos participantes que trabalham no bloco e 

contactam com o médico que faz esta consulta pré avaliação e, que é também, um dos 

cardiologistas que realiza o procedimento de TAVI. Contrariamente a esta opinião, outros 

participantes que trabalham no internamento e na UCI: eu acho que devia estar no pré e no 

pós. Porque no pré nem que fosse para nós percebermos a autonomia do doente. Para 

perceber em termos de autocuidados (P4), (…) não contribuir para a decisão mas contribuir 

para um maior conhecimento do doente (P6). Este facto deve-se ao próprio trabalho do 
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enfermeiro dentro de um bloco, ou num serviço de internamento ou UCI, ter muitas 

características em comum, mas também intervenções específicas com objetivos diferentes. 

As ações de enfermagem no momento operatório inscrevem-se, no assistir a realização da 

técnica, no preparar a pessoa e família para a intervenção, no providenciar conforto e suporte 

a diferentes níveis não só à pessoa mas também à família, no munir-se de metodologia 

científica para a resolução de problemas providenciando uma total segurança durante o 

período peri-operatório, executando as diversas funções como instrumentista, circulante ou 

anestesia, não esquecendo o momento de pós anestesia, em que os cuidados de enfermagem 

têm de continuar a ser prestados (Cabral, 2014).    

Nas unidades de cuidados intensivos, as funções do enfermeiro estão diretamente relacionadas 

com os cuidados especializados à pessoa em situação crítica que integram um arsenal 

tecnológico específico, exigindo do enfermeiro conhecimentos e habilidades relacionados 

com o manuseio das máquinas e as necessidades das pessoas que precisam delas (Cenedési, 

Bernardino, Lacerda, Dallaire & Lima, 2012).  

Especificamente para a pessoa submetida a TAVI há certas vigilâncias que são importantes, 

pois são vários os riscos em saúde. Deste modo, e nas primeiras 24 a 48 horas após ser 

submetido à TAVI a pessoa fica na UCI onde fica com vigilância, monitorização e tratamento 

rigoroso dado o elevado risco de hemorragia, de disrritmias, de disfunções neurológicas que 

poderão acontecer no pós-TAVI imediato. Apesar da pessoa TAVI ser submetida a um 

procedimento menos invasivo, este acarreta riscos que juntamente com a condição geral da 

pessoa, constituem um grupo acrescido de risco. 

Após a estadia na UCI, a pessoa estável, hemodinamicamente, passa para o serviço de 

internamento, com monitorização por telemetria, onde ficará 5 a 6 dias até ter alta para o 

domicílio, ou instituição de apoio existente. (Panos & George, 2014).  

Esta afirmação reitera o facto de serem os participantes da UCI e do serviço de internamento 

que referiram a importância do enfermeiro estar presente na consulta pré TAVI (para se 

efetuar uma avaliação cuidada do grau de dependência e apoio à pessoa) pois são eles 

(contrariamente aos enfermeiros do bloco que referiram não ser necessário o enfermeiro estar 

na avaliação pré) que necessitam deste diagnóstico para poderem intervir, reabilitando a 

pessoa de acordo com as suas capacidades. 
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Na consulta de avaliação estaria presente uma equipa multiprofissional composta pelo 

cardiologista, pelo cirurgião torácico, pelo enfermeiro, pelo psicólogo, pelo nutricionista, em 

que a pessoa com estenose aórtica seria observada de forma holística e seria decidido o 

melhor tratamento para, e com ela. 

Esta consulta permitiria avaliar de forma eficaz e pormenorizada o grau de autonomia e de 

apoio da pessoa. Este diagnóstico permitiria adequar as intervenções durante o internamento e 

preparar a alta, de forma a que a passagem pelo hospital fosse um processo o mais natural e 

tranquilo possível: Pra fazer comparação e ver a evolução (pré e pós) (P10).  

Durante a discussão deste tema, os participantes foram unânimes relativamente à criação de 

uma equipa de heart team, na qual o enfermeiro estaria presente e fosse elo essencial entre o 

ambulatório e o internamento da pessoa a ser submetida a TAVI: o enfermeiro é o elo de 

ligação, muitas vezes, numa equipa multiprofissional, isso aí sem dúvida (estar presente na 

heart team) e num hospital central (P11), (…) por exemplo uma avaliação em vez de ir só ao 

Dr R. fazia uma avaliação primeiro na enfermagem e depois então ia à consulta (P7). Este 

facto, é consensual com várias publicações acerca da necessidade e da importância de 

formação de equipas de heart team num hospital para uma avaliação mais correta e eficaz. A 

sociedade portuguesa de cardiologia recomenda que a decisão de substituição de válvula 

aórtica por via cirúrgica ou percutânea deva ser tomada numa consulta deste género, 

multiprofissional (Uva, Moreira, Gavina, Pereira & Lopes, 2014). 

A criação deste tipo de consulta, para além de ser recomendada é também importante, dado 

que a TAVI tem sido um procedimento cada vez mais disseminado e efetuado a nível 

mundial. Os participantes foram referindo que sendo uma técnica recente, ainda não se sabe o 

tempo de sobrevida destas pessoas, dado que algumas ao realizarem TAVI serem bastante 

idosas e que acabavam por falecer no domicílio, não devido a causa cardíaca mas a outras 

causas. Contudo, esta técnica começa a ser utilizada em pessoas mais jovens, de risco menos 

elevado, o que reitera a importância de investimento de consultas de apoio a pessoas com 

necessidade de realização deste tipo de procedimento: (…) Mas há centros que já começam a 

fazer em doentes de risco intermédio (…) Nós estamos a pôr válvulas para estenose aórtica e 

há sítios onde já começam a pôr para insuficiências aórticas também (…) e já começam a 

fazer doentes de risco moderado e também já começam a fazer em doentes mais novos (P7); 

contudo referem que a durabilidade média de uma válvula ronda os 10 anos, e que o futuro 

passará pela TAVI ser a opção e não a exclusão de partes, ou seja, passar-se para a decisão de 
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efetuar percutaneamente a substituição da válvula de forma preferencial, e só se não for 

possível, fazer-se a substituição de forma cirúrgica convencional, dado que percutaneamente o 

tempo de internamento e consequentemente a recuperação ser bastante mais rápida, por ser 

menos invasiva e até a nível estético ser mais eficaz, pois a pessoa não ficará com a cicatriz na 

zona torácica: Eventualmente vai ser o futuro, os procedimentos tendem a ser o mais possível, 

ou seja, neste momento a validade digamos assim de uma válvula aórtica percutânea será à 

volta dos 10 anos, 9 anos, mas possivelmente no futuro, esse tempo será aumentado (P2), 

Fazer o inverso não é? (P8), Exatamente, começar pelo minimamente invasivo e só se não 

conseguir.. (P10). Estas afirmações são corroboradas por Cribier (2012), que refere que a 

TAVI já tem sido realizada em alguns locais da Europa em pessoas de menor risco, e que os 

resultados têm sido promissores, mas que a decisão para pessoas mais jovens e de menor risco 

deve sempre passar por uma avaliação cuidada e que deve ser feita por uma equipa 

multidisciplinar. Refere ainda que é expectável que dentro de cinco anos a TAVI passe a ser a 

indicação para pessoas de menor risco e não apenas para aquelas em que não é possível 

substituir cirurgicamente a válvula. 
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5. CONCLUSÃO 

A realização deste estudo efetiva criteriosamente o que projetei no meu pensamento, no ano 

passado aquando da realização do projeto de investigação. O tema escolhido foi de 

importância salutar para a prática diária dos enfermeiros que prestam cuidados à pessoa em 

situação crítica, como é o caso da pessoa submetida a TAVI. Para além de todos os 

conhecimentos que foram atualizados e revistos, com a elaboração deste trabalho foi possível 

desenvolver um exercício crítico e reflexivo da prática dos cuidados de enfermagem 

especializados que se exercem diariamente na UCI. 

Quanto à metodologia de investigação, a opção por um estudo de natureza qualitativa foi a 

mais adequada pois, procurava descrever e identificar os cuidados de enfermagem e as 

expectativas dos enfermeiros perante esses mesmos cuidados.  

A opção para a recolha de dados através de  focus group, foi a mais viável, pois permitiu 

reunir enfermeiros com algo em comum e falar sobre o que durante tantas horas juntos fazem 

ao longo de todos os dias. Confesso que fiquei um pouco assustado aquando da tentativa de 

reunião dos participantes pois todos referiram pensar ser algo mais rápido (aquando do 

conhecimento da duração média de um focus group). Contudo, e após a realização dos 

mesmos, todos consideraram o tempo “voar” e todos consideraram ser de extrema 

importância este tipo de estudo de investigação, sobretudo direcionado para a prática diária 

dos cuidados de enfermagem. 

A análise de conteúdo permitiu explicitar e compreender com maior profundidade o que 

muitas frases dos participantes queriam dizer. Foi a partir da análise desta informação que foi 

possível elaborar o protocolo que este trabalho de investigação visava. 

Penso que ao analisar o conteúdo das entrevistas de grupo conseguiu-se obter dados que 

permitiram descrever os cuidados de enfermagem à pessoa submetida a TAVI, bem como as 

intervenções de enfermagem de que necessitam. Para além deste material orientador para a 

realização do protocolo que se pretendia e que a análise de conteúdo permitiu, os enfermeiros 

que participaram puderam expôr as suas expectativas perante o cuidar destas pessoas e, 

sentiram-se valorizados na medida em que foram considerados essenciais para a produção de 

material que permitiu a organização das intervenções e, consequentemente do trabalho dos 

enfermeiros, num protocolo de cuidados de enfermagem à pessoa submetida a implante de 
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válvula aórtica por meio de catéter. Protocolo adequado, eficaz e enriquecedor para os vários 

elementos da relação de cuidar. É importante referir que o protocolo elaborado encontra-se 

em fase de apreciação, para posteriormente ser assinado pelos diretores do serviço de 

cardiologia do Hospital de S. João, EPE. 

Penso que com esta investigação contribui igualmente para o desenvolvimento do 

conhecimento em enfermagem, não apenas ao nível da prática de cuidados, mas também ao 

nível da investigação, tendo em vista os ganhos em qualidade de cuidados prestados por 

enfermeiros capacitados para a prestação de cuidados especializados à pessoa em situação 

crítica. Na minha opinião, o desempenhar de uma profissão tão nobre como a nossa deve ser 

sempre um processo de crescimento contínuo e mutuamente enriquecedor. 

Rosemarie Parse, afirma que a essência da enfermagem é o relacionamento enfermeiro-pessoa 

e, a sua meta principal é a qualidade de vida sob a perspetiva da pessoa (Souza, Rosetto & 

Sodré, 2000). Para uma pessoa com estenose aórtica tomar a decisão de ser submetida a 

TAVI, considera, na sua perspetiva, que esta intervenção lhe vai permitir qualidade de vida.  

Durante o processo pelo qual a pessoa tem de passar para a realização da TAVI, o profissional 

de saúde com o qual mais irá contactar será o enfermeiro. Deste modo, o enfermeiro assume 

um papel fulcral perante esta pessoa, que de acordo com Parse, assume as vivências tendo por 

base três princípios: o da multidimensionalidade, o da ritmicicidade e o da co-transcendência. 

O princípio da multidimensionalidade manifesta-se quando a pessoa exprime valores e 

imagens por ela valorizados conseguindo compreender e definir o que aquela experiência 

vivida significa para ela; desta forma surge uma nova realidade criando novos padrões de 

vida. O princípio da ritmicicidade diz respeito ao ritmo de cada pessoa que se move junto com 

o das outras pessoas (como é o caso do enfermeiro). Nestes padrões rítmicos existe também 

algo paradoxal, pois ao mesmo tempo que a pessoa revela alguns aspetos de si, oculta outros, 

e o ser humano vai-se revelando no processo de transformar-se. Por último, o princípio da co-

transcendência, o efeito da pessoa mover-se para outras dimensões com sonhos e esperanças 

cultivados, criando novas formas de perceber o que já é conhecido. Quando a pessoa co-

transcende cria forças para originar novas formas de viver transformando assim seus padrões 

de vida (Souza e cols, 2000). 

Ser enfermeiro não é só executar tarefas, é ajudar a pessoa a encontrar o significado da 

experiência pela qual está a passar e ajudar essa mesma pessoa na transformação que esse 

processo vai trazer para a sua vida. Digamos que o enfermeiro é um caminhante que 
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acompanha esta etapa da vida da pessoa, em que ela, através das múltiplas dimensões que 

vivencia no hospital, co-transcende-se e transforma-se criando novos padrões de vida com a 

qualidade que a válvula nova inserida no seu coração lhe vai trazer. Atrevo-me a dizer que 

cabe ao enfermeiro mediar todo este processo. 
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6. SUGESTÕES 

A investigação é um processo contínuo e como tal, não sendo estanque, está sempre em 

processo de melhoria ou de reformulação. 

Este trabalho de investigação permitiu organizar o processo de cuidar a pessoa num caso 

muito específico. Sendo a realização do mesmo de forma qualitativa e tendo sido recolhidos 

os dados em focus group, permitiu que os participantes tivessem tempo e “à vontade” que 

facilitaram a expressão de para além de conteúdos relacionados com os objetivos deste 

trabalho de investigação, a expressão de sugestões que mesmo não sendo requeridas, foram de 

certo modo surgindo ao longo da realização do focus group, e que enquanto profissional de 

saúde também já tinha considerado. 

Uma delas foi, sem dúvida, a criação de uma equipa de heart team no hospital que permita 

uma eficiente avaliação da pessoa, de forma multiprofissional, que leve a que a intervenção 

TAVI decorra de forma mais segura e mais humana, recorrendo ao apoio familiar, e 

trabalhando com cada pessoa, de forma individual e holística cada aspeto que precise de ser 

reabilitado ou recuperado de forma mais específica. Esta consulta já existe noutras 

instituições onde é realizado este procedimento, e é uma indicação como fator facilitador de 

sucesso, recomendado por várias instituições entre as quais a sociedade portuguesa de 

cardiologia. 

Outra sugestão, que resulta desta investigação, é a realização de informação escrita, por 

exemplo em forma de panfleto, para ser entregue à pessoa e seus familiares no momento da 

decisão de realização de TAVI, e no momento da alta, para que deste modo tenham algum 

suporte informativo que lhes permita atenuar medos e atentar sinais de alarme. 

A formação em serviço é algo que faz parte das funções para o desenvolvimento profissional 

dos enfermeiros. Como tal, é importante que todos os enfermeiros que cuidam as pessoas 

submetidas a TAVI tenham a possibilidade de assistir a este procedimento dentro do bloco 

operatório, bem como de frequentar formações relacionadas com esta área. 

Este trabalho foi desenvolvido num contexto muito específico, num hospital e numa equipa de 

enfermeiros que cuidam a pessoa submetida a TAVI. Uma das sugestões, a ser feita em 

termos de investigação nesta área, é desenvolver uma investigação semelhante mas noutra 

instituição e comparar resultados em termos de protocolo de atuação, ou até realizar um 
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processo de investigação sobre esta temática, mas tendo por base uma metodologia 

quantitativa. 

Não existe, no nosso país, muita investigação nesta área em enfermagem. Foram vários os 

artigos científicos e publicações consultados sobre esta técnica, mas relacionados com a  parte 

clínica,  médica. Sendo uma técnica de substituição de válvula aórtica, cada vez mais 

realizada por todo o mundo e em grupos de menor risco, com pessoas mais jovens, poderei 

afirmar que a TAVI passará, em pouco tempo, a ser a opção e  não a alternativa face à  

substituição valvular cirúrgica. Assim sendo, a TAVI irá aumentar de forma exponencial e os 

cuidados de enfermagem a estas pessoas terão de ser adaptados e reajustados de acordo com a 

individualidade de cada pessoa, pelo que considero ser uma área em que a investigação em 

enfermagem deva evoluir. 
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APÊNDICE A - Autorização da Comissão de Ética para a Saúde para o estudo 
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APÊNDICE B – Consentimento informado 
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                                                                                                           UNIVERSIDADE DO MINHO 

                                                                                                                                                                                       ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM 

Título do Projeto de investigação: Protocolo de cuidados de enfermagem à pessoa 

submetida a implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI). 

Investigador: Ricardo Jorge Maia Ferreira Rodrigues Barbosa (cataninho@hotmail.com) 

Objetivos da investigação:  

 Identificar as intervenções de enfermagem adequadas para a pessoa submetida a 

TAVI; 

 Descrever os cuidados de enfermagem à pessoa submetida a TAVI, desde que é 

indicada para este tipo de intervenção até ter alta após o mesmo; 

 Compreender as expetativas dos enfermeiros sobre os cuidados que têm de executar a 

pessoas submetidas a TAVI. 

Metodologia: Estudo de natureza qualitativa, cuja recolha de dados será efetuada por focus 

group (entrevista de grupo focal). Os participantes serão os enfermeiros que exerçam funções 

no serviço de cardiologia do Centro Hospitalar de S. João - EPE. O focus group será 

vídeogravado e será realizada uma análise de conteúdo a partir dos textos resultantes da 

vídeogravação, pelo que esta, posteriormente, será destruída.  

A sua participação, neste estudo, é voluntária, opcional e todos os dados obtidos 

manterão o seu anonimato. 

 Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para a Saúde do Centro Hospitalar de 

S. João – EPE e é do conhecimento tanto do Diretor Clínico, como do Enfermeiro Chefe 

do serviço de Cardiologia. 

Apenas terá de dispor um pouco do seu tempo para a participação neste focus group, 

cuja finalidade será a  elaboração de um protocolo de cuidados de enfermagem 

adequado, enriquecedor e eficaz para os elementos da relação de cuidar o doente 

submetido a  TAVI. 

mailto:cataninho@hotmail.com
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APÊNDICE C – Guião do Focus group 
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Planeamento e guião do focus group  

 

 1 – Antes 

Solicitar sala de reuniões do serviço de cardiologia para a realização do focus group e agendar 

data.  

Preparar consentimento informado ao participante com informação acerca do focus group 

(objetivos, duração, confidencialidade). 

Preparar os meios técnicos (videogravador). 

Seleção e convite aos participantes: 7 participantes - 2 enfermeiros do internamento de 

cardiologia,  3 enfermeiros da UCI de cardiologia, 2 enfermeiros do bloco de cardiologia. 

 

2- Realização do focus group 

Apresentação ao grupo resumindo como irá decorrer o focus group. 

Referir aos participantes que se sintam confortáveis para intervir e dar a opinião livremente 

(não há opções corretas, nem se trata de avaliação de conhecimentos). 

Reforçar a questão da confidencialidade de todos os dados, bem como da destruição da 

videogravação após ter sido realizada a sua transcrição. 

Entregar documento para consentimento informado, para os participantes assinarem 

explicando que caso queiram podem desistir da sua participação em qualquer momento da 

entrevista grupal. 

Explicar que se devem tentar evitar conversas cruzadas e que todas as abordagens verbais 

devem ser feitas para todo o grupo 

Tempo estimado para a discussão: 60 a 90 minutos. 
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Questão introdutória 

 Quais as intervenções de enfermagem relacionadas com os cuidados à pessoa que é 

internada para ser submetida a implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI)? 

- cuidados de enfermagem na véspera; 

- cuidados de enfermagem no dia da intervenção; 

- cuidados de enfermagem imediatamente antes. 

Questão de transição 

 Quais as intervenções de enfermagem relacionadas com os cuidados à pessoa que está 

a ser submetida a TAVI (peri-operatório)? 

Questões chave 

 Quais as intervenções de enfermagem relacionadas com os cuidados à pessoa após ter 

sido submetida a TAVI? 

 

- cuidados de enfermagem imediatos (primeiras 24 h); 

- cuidados de enfermagem após 24 horas. 

 

 Existe algum foco de atenção ou diagnóstico de enfermagem que seja importante nos 

cuidados à pessoa submetida a TAVI, mas que ainda não esteja parametrizado 

informaticamente? 

 

 É importante incluir no protocolo de cuidados de enfermagem à pessoa submetida a 

TAVI a medicação que está prevista ser administrada e que seja comum neste tipo de 

procedimento? 

 

Questões finais 

 Quais as vossas expectativas face aos cuidados que prestam às pessoas submetidas a 

TAVI? 
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 Existe alguma questão ou sugestão que gostassem de colocar e que ainda não tenha 

sido abordada? 

 

3. Conclusão 

Agradecimento final, com a explicação que aquando do término deste trabalho de 

investigação será facultada aos participantes do focus group a divulgação dos resultados 

obtidos. 
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APÊNDICE D – Protocolo de cuidados de enfermagem à pessoa submetida a 

implante percutâneo de válvula aórtica 
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PROTOCOLO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM À PESSOA SUBMETIDA A 

IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI)  

No ano de 2015 foram realizadas cerca de 300 TAVI em Portugal, sendo o ratio 1:6 quando a 

comparamos com a substituição valvular aórtica cirúrgica (Teles, 2017). Contudo estima-se 

que este ratio seja cada vez mais equivalente, dado que este procedimento começa a ser 

utilizado em pessoas com menor risco cirúrgico, e que os resultados têm sido promissores; 

mas a decisão para pessoas mais jovens e de menor risco, deve sempre passar por uma 

avaliação cuidada e a chave para o sucesso é essa avaliação ser feita por uma equipa 

multidisciplinar  (Cribier, 2012). 

A pessoa submetida a TAVI passa por um internamento hospitalar onde o papel do 

enfermeiro é fulcral para que se trate de um processo seguro e o mais natural possível. Apesar 

de ser um procedimento minimamente invasivo, as co-morbilidades que a pessoa apresenta 

juntamente com as possíveis múltiplas disrritmias e alterações hemodinâmicas, tornam estas 

pessoas um grupo de pessoas potencialmente instáveis e que requerem múltiplos cuidados de 

enfermagem (Panos & George, 2014).  

Como tal, torna-se muito importante a elaboração do seguinte protocolo de atuação: 

 

1 - Cuidados de enfermagem no pré-procedimento 

 

1.1 – Cuidados de enfermagem pré procedimento a efetuar na véspera: 

 

- Acolher a pessoa de acordo com o protocolo estipulado na cardiologia; 

- Realizar a colheita de dados necessária para a elaboração da avaliação inicial; 

- Explicar as etapas associadas ao procedimento pelas quais a pessoa vai passar; 

- Esclarecer dúvidas da pessoa e de seus familiares; 

- Avaliar estado geral da pessoa e grau de autonomia; 

- Puncionar veia para colocação de cateter venoso periférico (idealmente18G) no membro 

superior esquerdo; 

- Realizar colheita de sangue para análises de acordo com requisição médica, (nomeadamente 

colheita de sangue para tipagem); 

- Realizar eletrocardiograma de acordo com o protocolo de serviço; 

- Monitorizar peso e altura 
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- Monitorizar sinais vitais (frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação 

de oxigénio, tensão arterial e dor); 

- Monitorizar glicemia capilar; 

- Administrar soroterapia de acordo com prescrição médica; 

- Realizar tricotomia desde o joelho até ao pescoço (regiões inguinais, abdominal, torácica e 

axilar); 

- Efetuar preparação intestinal de acordo com prescrição médica; 

 

1.2 - Cuidados de enfermagem pré – procedimento a efetuar no próprio dia: 

 

- Assistir no autocuidado uso do sanitário; 

- Dar banho na cama ou assistir no autocuidado higiene com sabão bacteriostático; 

- Assistir no autocuidado vestuário ou vestir bata descartável cirúrgica e touca; 

- Monitorizar sinais vitais; 

- Manter jejum; 

- Otimizar acesso venoso periférico; 

- Administrar terapêutica prescrita (ver protocolo de antibioterapia instituído no serviço – em 

caso de pessoa internada há mais de 48 horas iniciar administração de Vancomicina uma hora 

antes da pessoa subir para o bloco de cardiologia invasiva); 

- Gerir a ansiedade da pessoa recorrendo à escuta ativa e à relação de ajuda; 

- Gerir bens individuais da pessoa (entregar a familiares ou guardar devidamente identificados 

no gabinete da enfermeira chefe, de acordo com vontade da pessoa); 

- Acompanhar a pessoa no transporte para o bloco com a ajuda de um assistente operacional, 

não esquecendo o processo e a restante antibioterapia para ser administrada no bloco durante 

o procedimento; 

 

2 - Cuidados de enfermagem no peri-procedimento 

 

- Acolher a pessoa de acordo com protocolo estipulado na cardiologia; 

 

- Confirmar telefonicamente reserva de sangue (com o serviço de imunohemoterapia); 
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- Puncionar veia periférica para colocação de acesso venoso periférico do lado esquerdo e 

otimizar acessos venosos existentes; 

 

- Manter medidas de precaução universais associadas a bloco operatório; 

 

- Transferir a pessoa para a marquesa do bloco; 

 

- Posicionar a pessoa na marquesa do bloco; 

 

- Gerir a ansiedade da pessoa recorrendo à escuta ativa e à relação de ajuda; 

 

- Efetuar cateterização vesical para drenagem vesical e contabilização de débito urinário; 

 

- Administrar terapêutica de acordo com indicação médica (enfermeiro de anestesia); 

 

- Assistir o anestesista na colocação de introdutor venoso na veia jugular interna direita, para 

introdução de eletrocatéter de pacemaker (enfermeiro circulante); 

 

- Providenciar material necessário para a mesa operatória (enfermeiro circulante); 

 

- Vigiar monitorizações hemodinâmicas da pessoa (enfermeiro de anestesia); 

 

- Registar valores hemodinâmicos da pessoa (enfermeiro destacado para o polígrafo); 

 

- Executar montagem da válvula a ser introduzida (enfermeiro instrumentista); 

 

- Assistir o médico na implantação da válvula (enfermeiro instrumentista); 

 

- Regular gerador de pacemaker provisório de acordo com indicação médica (enfermeiro 

circulante); 

 

- Remover introdutor arterial de acordo com protocolo de serviço; 

 

- Comprimir partes do corpo; 

 

- Executar tratamento às feridas cirúrgicas; 

 

- Vigiar perda sanguínea; 

 

 - Transferir a pessoa para a cama do serviço onde está internado; 
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- Acompanhar a pessoa, devidamente monitorizada, no transporte para a unidade de cuidados 

intensivos de cardiologia (idealmente dois enfermeiros do bloco, médico anestesista e 

assistente operacional). 

 

3  Cuidados de enfermagem no pós-procedimento 

 

3.1 – Cuidados de enfermagem a efetuar na unidade de cuidados intensivos de cardiologia: 

 

- Acolher a pessoa de acordo com protocolo estipulado na cardiologia; 

 

- Avaliar estado de consciência da pessoa; 

 

- Monitorizar sinais vitais de forma contínua, nomeadamente a dor; 

 

- Realizar eletrocardiograma de acordo com o protocolo de serviço; 

 

- Manter administração de soroterapia conforme prescrição médica; 

 

- Vigiar penso da ferida por cateter venoso periférico; 

 

- Vigiar penso das feridas cirúrgicas; 

 

- Vigiar perfusão dos membros inferiores e se necessário, superiores; 

 

- Vigiar ritmo cardíaco; 

 

- Explicar à pessoa a importância da manutenção da posição no leito; 

 

- Assistir a pessoa no posicionamento   

 

- Posicionar a pessoa de acordo com grau de autonomia no diagnóstico de enfermagem; 

 

- Manter repouso no leito; 

 

- Monitorizar entrada e saída de líquidos; 

 

- Vigiar eliminação urinária; 

 

- Efetuar colheita de sangue de acordo com requisição médica; 

 

- Remover introdutor arterial de acordo com protocolo de serviço; 

 

- Comprimir partes do corpo; 
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- Vigiar ferida cirúrgica; 

 

- Executar tratamento à ferida cirúrgica; 

 

- Realizar penso compressivo; 

 

- Assistir na remoção de eletrocatéter de pacemaker (de acordo com indicação médica); 

 

- Remover penso compressivo; 

 

- Efetuar técnica de primeiro levante (após remoção de eletrocatéter de pacemaker e 

observação médica dos acessos vasculares inguinais); 

 

- Facilitar apoio familiar; 

 

- Explicar à pessoa as intervenções a efetuar; 

 

- Esclarecer dúvidas da pessoa e de seus familiares; 

 

- Acompanhar a pessoa na transferência para o serviço de internamento com a ajuda de um 

assistente operacional. 

 

3.2 – Cuidados de enfermagem a efetuar no internamento de cardiologia: 

 

- Acolher a pessoa de acordo com protocolo estipulado no serviço de cardiologia; 

 

- Monitorizar sinais vitais; 

 

- Vigiar ritmo cardíaco; 

 

- Assistir a pessoa no levante; 

 

- Efetuar colheita de sangue de acordo com requisição médica; 

 

- Vigiar perda sanguínea; 

 

- Vigiar perfusão dos membros inferiores; 

 

- Vigiar ferida cirúrgica (local de acesso vascular inguinal); 

 

- Assistir a pessoa no autocuidado; 
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- Promover a autonomia da pessoa; 

 

- Iniciar medidas de preparação para a alta da pessoa. 
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