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RESUMO 

 

Introdução: A atuação do enfermeiro nas ações voltadas para o autocuidado, adesão 

aos tratamentos e estilo de vida saudável podem trazer resultados positivos para a 

redução e controle dos casos de doenças cardiovasculares. Nesse contexto, a 

consulta de enfermagem apresenta-se como cenário ideal para realizar essas 

intervenções. Objetivo: Construir modelo de consulta de enfermagem para 

implementação em ambulatório de cardiologia de um hospital universitário. 

Metodologia: Trata-se de uma Pesquisa Convergente Assistencial de cunho 

qualitativo. O local de realização da pesquisa foi o Hospital Universitário Walter 

Cantídio, em Fortaleza-CE. Participaram do estudo enfermeiros da instituição com 

experiência em consulta de enfermagem e cardiologia. A coleta de dados ocorreu de 

agosto de 2018 a outubro de 2020, realizada em duas etapas, que consistiram em 

uma entrevista aberta e discussão em grupo focal. A pesquisa foi submetida ao comitê 

de ética em pesquisa da instituição e teve aprovação por meio do parecer CAAE: 

17781919.4.0000.5045. Resultados: Os resultados do estudo foram discutidos em 

sete categorias temáticas, e os produtos finais foram os instrumentos para as 

consultas de enfermagem ao paciente em preparo para exames ambulatoriais, em uso 

de anticoagulante oral, em preparo para cirurgia cardíaca e em preparo para estudo 

eletrofisiológico do ambulatório de cardiologia do HUWC; além dos formulários para 

orientações que devem ser prestadas aos pacientes de cada atendimento específico. 

Também foi produzido um POP referente a execução desses atendimentos. 

Considerações finais: A construção coletiva dos instrumentos para a consulta de 

enfermagem trouxe reflexões sobre a ciência e a prática assistencial, destacando as 

dificuldades existentes e as perspectivas de melhorias. Espera-se qualificar o 

processo de trabalho do serviço, além de favorecer a integração dos enfermeiros nos 

processos de ensino aprendizagem e uniformização de condutas. Ressalta-se que 

esforços ainda serão necessários para que ocorra a implantação do que foi 

construído. Todavia, a pesquisa contribuiu para preencher a lacuna existente na 

assistência de enfermagem e reforçou a importância da atuação do enfermeiro no 

serviço, uma vez que o modelo criado poderá ser inserido no atual sistema utilizado 

pelo hospital (AGHU) e, futuramente, no prontuário eletrônico do paciente.  

Palavras-chave: Consulta de Enfermagem, Cardiologia, Assistência Ambulatorial.  
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ABSTRACT  

 

Introduction: The participation of a nurse in actions aimed at self-care, accession to 

treatments, and healthy life style may bring positive results in reducing and controlling 

heart disease cases. In this context, the nursing consultation meets an ideal scenario 

to perform these interventions. Aim: To build a nursing consultation model in order to 

implement it in the cardiology ambulatory of a University Hospital. Methodology: It is 

a qualitative Convergent Assistant Research. The research took place at the University 

Hospital Walter Cantídio, Fortaleza-CE.  The participants were nurses from the 

Hospital, all experienced with nursing consultation and cardiology. The data collection 

happened between August, 2018 and October, 2020. It was performed in two stages: 

an open interview and a focal group discussion. The research was submitted to 

institution’s research ethics committee and was approved through statement CAAE: 

17781919.4.0000.5045. Results: The research’s results were discussed in seven 

theme categories, and the final products were the instruments for nursing consultation 

to the patients when preparing them to ambulatory exams, the use of oral anti-

coagulant, cardio-surgery, and when preparing them for electrophysiological study 

from the cardiology ambulatory of the Hospital; besides the forms for orientation that 

must be rendered to patients in each specific consultation, it was also produced a POP 

referring to the execution of these consultations. Final Considerations: The collective 

construction of these nursing consultations brought reflections upon the science and 

assistant practices, highlighting the existent difficulties and perspectives of 

improvement. It is expected to qualify the work process of the service, in addition to 

favoring the integration of nurses in the teaching-learning processes and 

standardization of conduct. It is emphasized that efforts will be necessary for the 

implementation of what was built to occur. However, the research contributed to fill the 

gap in nursing consultation and reinforced the importance of the nurse's performance 

in the service, once the model created may be inserted in the current system used by 

the hospital (AGHU) and, in the future, in the electronic medical record of the patient. 

Keywords: Nursing Consultation, Cardiology, Ambulatory Assistant.  
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1 INTRODUÇÃO   

 

As doenças cardiovasculares (DCV) estão entre as principais causas de morte 

no mundo. Além de exercerem significativo impacto financeiro para o sistema de 

saúde do país, tem importante repercussão no bem-estar da população, uma vez que 

podem trazer limitações à qualidade de vida dos indivíduos. Atualmente, essas 

doenças são responsáveis por mais de 17 milhões de mortes a cada ano, constituindo 

o maior ônus para a saúde a nível mundial e, representando metade de todas as 

mortes por doenças não transmissíveis. A nível nacional, somente em 2015, o gasto 

foi de R$ 56,2 bilhões para quatro condições importantes: Insuficiência Cardíaca, 

Fibrilação atrial, Hipertensão Arterial e Infarto do Miocárdio, onde 62,9% desses 

custos foram para o sistema de saúde e os demais relacionados a gastos por perda 

de produtividade e renda (STEVENS et al., 2018).  

As DCV são caracterizadas como doenças crônicas e não transmissíveis.  

Para redução e prevenção dos riscos de complicações, faz-se necessário que sejam 

adotados hábitos de vida saudáveis, os quais incluem a redução do tabagismo e da 

ingestão de álcool, a prática de exercícios físicos regulares e a alimentação 

balanceada. Em 2014, redefiniu-se a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo as 

diretrizes para a organização das linhas de cuidado para essas doenças. Dentre as 

atividades incluídas na proposta da atenção especializada, tem-se no ambulatório 

especializado o componente que possibilita a assistência a grupos definidos conforme 

o seu perfil epidemiológico, além de permitir o acompanhamento e a continuidade do 

cuidado, aproximando-se do princípio da integralidade proposto pelo SUS (BRASIL, 

2014). 

Nesse sentido, as ações de enfermagem devem ser voltadas para a saúde e 

bem-estar do indivíduo, família e coletividade, dentro dos seus contextos de vida, 

trazendo a educação em saúde, promoção, prevenção, recuperação e reabilitação na 

base de suas intervenções, desempenhando papel importante na busca por melhoria 

na qualidade de vida (COFEN, 2017).  

Estudo recente comprovou que as intervenções de enfermagem são 

relevantes na melhoria do gerenciamento das doenças cardiovasculares, promovendo 

aumento na adesão ao tratamento e na mudança do estilo de vida, possibilitando 

melhores desfechos clínicos e resultados positivos. Nesse contexto, a consulta de 
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enfermagem é importante por ser momento de contato entre enfermeiro-paciente, 

trazendo vínculo e acolhimento, os quais poderão oportunizar a realização de 

atividades educativas e promotoras da saúde, viabilizando cuidado individualizado e 

voltado para as necessidades reais do indivíduo (GEORGIOPOULOS et al., 2018).  

Conforme preconizado em documentos legais que regem a nossa profissão, 

de acordo com a lei 7.498 de 1986 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), a 

consulta e a prescrição da assistência de enfermagem são atividades privativas do 

enfermeiro. A Resolução COFEN 358 de 2009, dispõe sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) e a implementação do Processo de Enfermagem 

(PE), os quais devem ser realizados em todos os ambientes em que ocorra o cuidado 

profissional de enfermagem, sejam públicos ou privados. Quando realizado em 

instituições que oferecem atendimentos ambulatoriais, o PE corresponderá a própria 

consulta de enfermagem. Ressalta-se que o PE é instrumento metodológico que 

orienta o cuidado assistencial de enfermagem e a documentação da prática 

profissional, sendo organizado em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes 

e recorrentes, a saber: coleta de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento da assistência de enfermagem, implementação e 

avaliação de enfermagem (COREN-SP, 2015).  

Evidências científicas da literatura revelam que o acompanhamento realizado 

através de consultas de enfermagem aumenta os níveis de conhecimento dos 

pacientes sobre suas condições de saúde, além de diminuir os escores de ansiedade 

e depressão, trazendo melhorias na qualidade de vida dos mesmos. Ademais, 

proporciona maior satisfação dos pacientes com o serviço onde estão inseridos. 

Nessa situação, observa-se que a realização da SAE promove benefícios para 

profissionais e pacientes/usuários envolvidos na assistência, viabilizando a 

organização e planejamento das ações, com registros e avaliações adequados 

(AKYOL et al., 2007; ZRINYI; HORVATH, 2003).  

No Brasil, os estudos ratificam o descrito acima, e apresentam vantagens para 

a saúde dos pacientes com doenças cardiovasculares. Também revelam a 

imprescindibilidade em avançar em estudos direcionados para a prescrição de 

cuidados e avaliação das intervenções educativas de enfermagem (CALEGARI et al., 

2012; LIMA et al., 2010).  

Mesmo após 10 anos da criação da resolução 358/2009 e da grande 

discussão sobre a importância da realização do PE para qualidade do cuidado em 
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saúde, ainda é frequente encontrar a implantação parcial e/ou fragmentada deste 

processo nos serviços de enfermagem e de saúde (SANTOS et al., 2012).  

O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), hospital de ensino, 

pesquisa e assistência, localizado em Fortaleza/CE, é filiado a rede Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), e possui um ambulatório de 

cardiologia. Este hospital é referência para todo o estado, recebendo pacientes e 

estudantes dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e Medicina.   

A equipe de enfermagem do ambulatório recebe aproximadamente 20 

pacientes diariamente para consulta de enfermagem, acompanhamento de 

tratamento medicamentoso e preparo de exames/cirurgias. Todavia, o serviço não 

dispõe de modelo direcionado para esses atendimentos e nem de registro adequado 

no prontuário do paciente. Por tratar-se de um hospital escola, o qual recebe 

estudantes de graduação e pós-graduação, incluindo a residência em enfermagem, 

as ações desempenhadas no serviço devem espelhar-se nas evidências científicas e 

na legislação existente, garantindo a qualidade assistencial e de ensino, o que justifica 

a relevância de estudos nessa área para a prática profissional.  

O profissional de saúde é um potencial pesquisador de questões, e a sua 

prática assistencial deve despertar a contínua busca por melhorias e soluções de 

problemas. Dessa forma, após reflexão sobre a realidade encontrada no serviço em 

questão, surgiu a seguinte questão de pesquisa: Como construir modelo de consulta 

de enfermagem ambulatorial de cardiologia no Hospital Universitário Walter Cantídio?  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Construir modelo de consulta de Enfermagem ambulatorial em cardiologia de 

um hospital universitário.   

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

● Realizar revisão integrativa da literatura acerca da consulta de 

enfermagem ambulatorial em cardiologia; 

● Construir, coletivamente, os instrumentos para registro da consulta de 

enfermagem ambulatorial em cardiologia compatível com o atual sistema 

utilizado pelo hospital e, futuramente, no prontuário eletrônico do paciente;  

● Elaborar o POP da consulta de enfermagem em cardiologia. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 A Cardiologia 

 

A cardiologia é a especialidade médica que estuda, diagnostica e trata as 

doenças relacionadas ao coração. São doenças caracterizadas por má circulação 

sanguínea sistêmica, sendo mais prevalentes na população idosa, devido ao processo 

de senescência. Indivíduos com histórico familiar de cardiopatias congênitas possuem 

maior risco de desenvolvê-las, assim como fatores de vida modificáveis 

(sedentarismo, abuso de álcool e tabaco, alimentação desregulada e estresse 

elevado) podem influenciar no surgimento e agravamento dessas condições de saúde, 

sendo importantes áreas de atuação para o setor saúde (BRASIL, 2019).  

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), as DCV incluem 

doenças coronarianas, cerebrovasculares, arteriais periféricas, cardíacas reumáticas, 

cardiopatias congênitas, tromboses venosas profundas e embolia pulmonar. Os 

sintomas incluem dor torácica, dispneia, tontura, dormência nos membros, cefaleia, 

síncope, arritmias, fadiga, dentre outros (OPAS, 2017).  

Para diagnóstico das DCV, preconizam-se exames clínicos e laboratoriais 

(hemograma, glicemia de jejum, creatinina sérica, sódio e potássio, perfil lipídico e 

outros), os quais podem auxiliar a identificar condições associadas. Exames de 

imagem, como a radiografia de tórax, podem ser úteis na identificação de alterações 

cardíacas no que tange ao tamanho e a forma. Também é bastante utilizado o 

eletrocardiograma, o qual contribui na rápida identificação de alterações ventriculares, 

arritmias, distúrbios de condução, sobrecarga cardíaca, alterações de repolarização e 

áreas eletricamente inativas (MASTROCOLA; MASTROCOLA; FERRAZ, 2019). Tem-

se o Holter 24 horas como auxílio na identificação de arritmias de caráter intermitente 

e a variabilidade da frequência cardíaca. O teste ergométrico avalia a funcionalidade 

do coração quando submetido ao esforço físico. O ecodopplercardiograma permite 

avaliação das dimensões e espessuras cardíacas, além da anatomia e função das 

valvas, contratilidade e funções ventriculares. O doppler permite analisar 

quantitativamente o gradiente transvalvar e estimar a pressão pulmonar. A avaliação 

hemodinâmica e angiocardiografica intravascular pode ser necessária em casos 

específicos (MASTROCOLA; MASTROCOLA; FERRAZ, 2019). 
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Salienta-se que dentre as prevenções das DCV destaca-se a prevenção 

primária, secundária e terciária. A prevenção primária envolve ações para evitar o 

acontecimento dessas doenças, com adoção de estilo de vida saudável, incluindo 

prática de atividade física, eliminação do fumo e etilismo, bem como alimentação 

balanceada. A prevenção secundária compreende o tratamento do indivíduo já 

acometido, evitando complicações provenientes da doença. Por fim, a prevenção 

terciária está relacionada a reabilitação cardiovascular, definida como: 

 
O conjunto de atividades necessárias para assegurar às pessoas com 
doenças cardiovasculares condição física, mental e social ótima, que 
lhes permita ocupar pelos seus próprios meios um lugar tão normal 
quanto seja possível na sociedade (HERDY et al., 2014, p. 2). 

 

3.2 Políticas Públicas em Cardiologia 

 

As DCV, os cânceres, as doenças respiratórias crônicas e a diabetes mellitus 

formam o grupo das principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 

responsáveis por alto número de mortes anuais no mundo. O Plano de Ações para o 

enfrentamento das DCNT no Brasil (2011-2022) pretende incentivar as políticas 

públicas e ações voltadas para a prevenção, controle, minimização dos agravos e 

redução dos fatores de risco modificáveis em comum para essas doenças. Dentre os 

objetivos, tem-se: preparar o país para enfrentar as principais DCNT, dentre elas as 

doenças cardiovasculares importantes, como acidente vascular cerebral, infarto e 

hipertensão arterial. O documento aponta as desigualdades sociais, as diferenças no 

consumo de bens e serviços, a baixa escolaridade, as desigualdades no acesso à 

informação e os fatores de risco modificáveis como as razões sociais determinantes 

para as DCNT (BRASIL, 2011).   

Destaca-se a Organização da Vigilância de DCNT e a Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS) como importantes políticas públicas implementadas e 

voltadas para o enfrentamento dessas doenças. O Programa Academia da Saúde, as 

ações voltadas para redução do tabagismo e incentivo à alimentação saudável, além 

da expansão da atenção farmacêutica, foram citadas como estratégias com a mesma 

finalidade. As ações visavam preparar o Brasil para a reunião de alto nível da 

Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro de 2011, definindo e priorizando 

ações e investimentos, a fim de estruturar o país a enfrentar as DCNT até o ano de 

2022 (BRASIL, 2011).  
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O plano fundamenta-se na vigilância, informação, avaliação e monitoramento 

das DCNT. Isto envolve busca ativa e registro dos casos, acompanhamento e 

tratamento adequado, práticas educativas e promotoras da saúde para prevenção 

dessas doenças; contribuindo para o cuidado integral, individual e coletivo, com o 

propósito de obter melhores resultados (BRASIL, 2011).  

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento das DCV são:  

hipertensão, dislipidemia, obesidade, sedentarismo, tabagismo, diabetes e histórico 

familiar. É evidente que fatores sociodemográficos, étnicos, culturais, dietéticos e 

comportamentais influenciam no surgimento e agravamento dessas patologias.  

Desta maneira, as políticas de saúde discutem e implementam ações voltadas 

para prevenção e controle desses fatores de risco, incluindo o estímulo aos hábitos 

de vida saudáveis, o acesso as medidas para prevenção primária e secundária de 

DCV, associados ao tratamento e reabilitação dos eventos cardiovasculares 

(PRECOMA et al., 2019).  

 

3.3. A Consulta de Enfermagem Ambulatorial em Cardiologia 

 

A Resolução COFEN 358/2009 define SAE como o instrumento metodológico 

que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática 

profissional, organizando a atuação profissional quanto ao método, pessoal e 

instrumentos, tornando possível a instrumentalização e implementação do PE. Esta 

legislação discorre que SAE organiza de forma sistemática a prática do cuidado, 

direcionada para cada indivíduo conforme as suas necessidades, permitindo a 

estruturação das atividades e dos serviços (COFEN, 2009). 

O PE, por sua vez, é ligado às bases técnico-científicas e filosóficas da 

profissão, sendo uma tecnologia do cuidado que pode ser utilizada por todos os 

enfermeiros na prática profissional, garantindo uma assistência qualificada, segura e 

com minimização de riscos, ofertada com base em uma fundamentação teórica. 

Assim, pode-se entender que o PE orienta o cuidado de enfermagem e o registro das 

suas ações, objetivando a atenção em saúde em sua totalidade, seguindo uma 

metodologia que observa a atuação da enfermagem desde o momento inicial até a 

avaliação dos resultados dos cuidados prestados (COFEN, 2009)..  

A SAE começou a ser fortemente discutida no Brasil com Wanda Horta, a 

partir dos anos 70/80. Em 1968, Horta publicou o primeiro artigo sobre diagnóstico de 
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enfermagem no país, e em 1979 dividiu o PE em etapas. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) também propôs, em 1985, a operacionalização do processo em etapas, 

permitindo a sistematização do cuidado e delegação de atividades de forma 

organizada e com foco nas necessidades do cliente (BARRA; SASSO, 2012). 

A consulta de enfermagem, atividade privativa do enfermeiro, é a 

denominação utilizada quando o PE é realizado fora do ambiente hospitalar, ou seja, 

em ambientes ambulatoriais, escolas, creches, empresas e outros. Na consulta, 

utiliza-se as ferramentas do PE para organizar e planejar, e a mesma tem sido 

desenvolvida como instrumento de produção do cuidado de qualidade, com foco nas 

necessidades individuais, contribuindo para melhor acompanhamento e desfecho 

clínico (BARRA; SASSO, 2012). 

No contexto das patologias cardíacas, estudos revelam a importância da 

consulta de enfermagem para o acompanhamento dos pacientes a nível ambulatorial, 

podendo auxiliar no melhor controle terapêutico e elevar o nível técnico dos 

profissionais, trazendo a reflexão sobre a importância da atuação do enfermeiro nas 

doenças crônicas (CAVALCANTI; CORREIA; QUELUCI, 2017). 

Pesquisa elaborada no condado de Delaware nos EUA, mostrou que a 

implementação de um programa ambulatorial de gerenciamento de terapia 

anticoagulante, coordenado por enfermeiros, repercutiu em melhorias substanciais 

nos resultados da anticoagulação dos pacientes, além de ressaltar a importância da 

atuação desses profissionais nessa área. O estudo ressaltou a gerência do enfermeiro 

como diferencial para os resultados positivos obtidos (GILL; LANDIS, 2002). 

Na Inglaterra, estudo realizado em hospital terciário de referência 

cardiotorácica avaliou a implantação de um serviço gerenciado pelo enfermeiro, o qual 

relacionava-se a clínica de dor torácica de acesso rápido. Os profissionais com 

experiência em cardiologia avaliavam os pacientes dentro de duas semanas do 

encaminhamento para o serviço, conduziam solicitações de exames e prescrições 

medicamentosas conforme protocolos institucionais, e também julgavam a 

necessidade de investigação adicional. Este estudo demonstrou que estes 

profissionais da saúde conseguiram executar com sucesso esse tipo de atendimento 

sem gerar risco elevado de diagnóstico incorreto. Ademais, o atendimento foi bem 

aceito pelos usuários que frequentavam a clínica. É incipiente ressaltar que o serviço 

oferecia aos pacientes acesso oportuno à avaliação de suas dores e facilitava o 

diagnóstico precoce de doenças cardíacas (POTTLE, 2005).      
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Outro estudo realizado nos EUA corroborou com o descrito acima e apontou 

o desenvolvimento de clínicas para atendimento pediátrico em cardiologia, 

gerenciadas por enfermeiros, baseado em estudos que avaliaram o impacto de 

clínicas de cardiologia adulta gerenciadas por esses profissionais. A mudança do 

modelo clínico médico tradicional para uma clínica de cardiologia preventiva 

gerenciada por outros trabalhadores da saúde resultou em melhoria na continuidade, 

no acesso e na satisfação dos usuários. Diante dessas investigações, sugeriu-se a 

importância de realizar treinamento apropriado com o escopo da prática do 

enfermeiro, podendo ser incluído nas subespecialidades com segurança e eficácia 

assistencial e gerencial (EVANGELISTA et al., 2012). 

Na Turquia, estudo revelou que o programa de acompanhamento de 

enfermagem em cardiologia aumentou os níveis de conhecimento dos usuários, 

diminuiu os escores de ansiedade/depressão e melhorou várias subescalas de 

qualidade de vida nos pacientes do grupo experimental do estudo, auxiliando na 

melhor adaptação à nova condição de saúde (CINAR; TOSUN; KOSE, 2013).  

Por serem consideradas atividades não invasivas e que apresentam 

efetividade, as ações educativas em saúde implementadas por enfermeiros devem 

ser ressaltadas como alternativas a serem utilizadas na formulação de políticas e 

estratégias de saúde. Cuidados de enfermagem individualizados ao paciente e 

respeitando o conhecimento prévio do usuário como colaborador na construção da 

sua saúde, auxiliam na melhor interação com a equipe, na satisfação com o cuidado 

e gera melhores desfechos. A conscientização do autocuidado pode trazer melhores 

resultados para o tratamento em saúde, uma vez que o indivíduo passa a perceber a 

importância do seu papel no próprio processo saúde-doença. Dessa forma, o 

enfermeiro deve realizar intervenções seguindo modelo que busque tornar o cliente 

atuante e corresponsável pela sua condição e manutenção da saúde (LIMA et al., 

2010).  

Nascimento, Oliveira e Puschel (2015) ressaltam resultados positivos na 

atuação do enfermeiro em ações voltadas para o autocuidado. O estudo avaliou o 

impacto das ações e apontou melhorias significativas no autocuidado, autoconfiança, 

qualidade de vida, redução de mortalidade, redução de idas ao serviço de saúde e 

novas internações. Demonstrou-se, dessa forma, o papel fundamental que o 

enfermeiro desempenha junto aos pacientes, o seu potencial para realizar mudanças 

significativas e a relevância da sua atuação junto a equipe multiprofissional. 
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Para assessorar a atuação do enfermeiro na assistência ao paciente 

cardiológico ambulatorial, a busca por tecnologias que facilitem, orientem e 

sistematizem o cuidado é primordial. Salienta-se que as ações voltadas para o 

cuidado, educação e promoção da saúde devem avaliar o paciente em todos os seus 

aspectos, além de propor um modelo de cuidado. Segundo Rocha, Paula e Silva 

(2012), modelo de cuidado é uma estrutura de conhecimento, assim denominada por 

propor um desenho da realidade através da conceitualização e da proposição da sua 

aprendizagem. Segundo as autoras, trata-se de um processo de cuidar representado 

por modelos esquemáticos (caixas de textos, figuras geométricas ou outros símbolos), 

com coerência, rigor científico e metodologia adequada. Nesse ínterim, entende-se a 

necessidade de um processo de pesquisa para a sua elaboração.  

Estudo realizado no município de Fortaleza, no estado do Ceará, avaliou a 

percepção de pacientes transplantados cardíacos acerca da consulta de enfermagem 

ambulatorial. Os participantes ressaltaram que a enfermeira agiu de forma 

humanizada, acolhedora, criando vínculos e promovendo o autocuidado, a fim de 

garantir melhorias na saúde, conforto e qualidade de vida ao paciente. Posto isso, 

ressalta-se a importância da consulta de enfermagem ambulatorial ao paciente 

cardíaco, atuando junto a equipe multiprofissional em todo o processo de prevenção, 

cura e reabilitação (PESSOA et al., 2017). 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A enfermagem desenvolveu seu conhecimento ao longo da história, saindo da 

fase empírica para a científica, com o avanço de suas teorias, sistematizando seus 

conhecimentos, pesquisando e tornando-se uma ciência independente que presta seu 

cuidado ao ser humano (HORTA, 1979).  

O modelo de consulta de enfermagem proposto fundamentou-se na Teoria 

das Necessidades Humanas Básicas, de Wanda de Aguiar Horta, professora que 

introduziu o processo de enfermagem no Brasil na década de 1970. A teoria de Horta 

compreende o ser humano a partir de suas necessidades humanas básicas, afetadas 

ou não pelo processo saúde-doença. A partir delas, a enfermagem realiza suas ações 

sistematizadas para assistir ao ser humano (HORTA, 1979).  

Wanda Horta espelhou-se na pirâmide de motivação humana de Maslow para 

a teoria das necessidades humanas básicas, as quais são: as fisiológicas, as sociais, 

as de segurança, as de estima e as de autorrealização. Nessa teoria, a motivação do 

indivíduo está em sempre buscar satisfazer um nível superior ao que se encontra.  

Considerando que, segundo a pirâmide de Maslow, nunca existe satisfação completa, 

pois então não haveria motivação, Horta também utiliza na enfermagem a 

denominação de João Mohana, que define as necessidades em três níveis inter-

relacionados: psicobiológico, psicossocial e psicoespiritual, nos quais os dois 

primeiros são comuns a todos os seres vivos e o último é característica única do 

homem (HORTA, 1979). 

Para a autora, a enfermagem cuida do ser humano que está em constante 

interação com o universo, podendo sofrer desequilíbrios no tempo e no espaço. A 

enfermagem, entendida como ciência e arte, é integrante da equipe de saúde e presta 

assistência com intuito de prevenir esses desequilíbrios e promover a independência 

do doente, ensinando o autocuidado, ajudando a recuperar, manter e promover a 

saúde em conjunto com outros profissionais. Logo, deve-se respeitar a unicidade, 

autenticidade e individualidade do ser. Reconhecê-lo como participativo no seu 

autocuidado e integrante de uma família e comunidade. Para desenvolver 

eficientemente suas ações, considerando todos esses aspectos, a enfermagem 

necessita de metodologias de trabalho, os quais são denominadas de processo de 

enfermagem (HORTA, 1979).  
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A resolução COFEN 358/2009, atual alicerce que dá sustentação às ações de 

enfermagem, divide o Processo de Enfermagem em cinco etapas: Histórico (coleta de 

dados objetivos e subjetivos do cliente), Diagnóstico de Enfermagem (guia para 

seleção das intervenções necessárias para atingir os resultados esperados para o 

cliente), Plano assistencial (definição dos resultados esperados de acordo com cada 

intervenção definida), Prescrição de enfermagem (realização das prescrições de 

enfermagem), e a Evolução/Avaliação (verificação de mudanças nas respostas do 

indivíduo, da família ou da comunidade em um dado momento, para determinar se as 

intervenções de enfermagem atingiram o resultado esperado).  

A teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta e a resolução 

COFEN 358/2009 fundamentaram o modelo de consulta proposto neste estudo 

(COREN-SP, 2015). A seguir, o quadro 1 ilustra as cinco etapas do processo de 

enfermagem. 

 

Quadro 1 – Etapas do Processo de Enfermagem 

Coleta de 

Dados 

Embora descrita como primeira etapa do processo de 

enfermagem, ocorre continuamente e consiste na coleta de 

dados objetivos e subjetivos do paciente, de forma sistemática e 

deliberada. A coleta de dados é organizada e segue uma 

sequência lógica de perguntas e observações. São quatro tipos:  

a inicial, realizada na admissão do paciente; a focalizada, que 

verifica a presença ou ausência de algum diagnóstico em 

particular; a de emergência, em situações que ameaçam a vida; 

e a de acompanhamento, após avaliação prévia. O enfermeiro 

necessita de instrumento para realização da coleta de dados e os 

fatores pertinentes devem estar definidos em manuais e 

procedimentos operacionais da instituição. 

Diagnóstico É o julgamento clínico sobre as respostas humanas reais e 

potenciais apresentadas pelo indivíduo, família ou comunidade. 

Serve como guia para seleção das intervenções necessárias para 

atingir os resultados esperados para o paciente. O foco do 

diagnóstico de enfermagem, que o diferencia das outras 
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profissões da saúde, é a saúde e bem-estar do indivíduo, família 

e comunidade. Na primeira fase o pensamento/intelecto/razão 

avaliam criticamente os dados coletados e, em seguida, o 

produto é definido em forma de diagnósticos.  Há sistemas de 

linguagem específicos da enfermagem, como a Classificação de 

diagnósticos da North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA-I), Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE), Sistema Omaha e Sistema de Classificação 

de Cuidados Clínicos de Sabba. 

Planejamento Envolve não somente a pessoa sob os cuidados de enfermagem, 

como os procedimentos necessários para promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da sua saúde onde o cuidado 

ocorrerá. Todos os atores envolvidos para que o cuidado 

aconteça estão presentes, como a família ou pessoa significativa, 

a equipe de enfermagem, a equipe de saúde e os serviços 

disponíveis. A atividade intelectual inserida no processo de 

planejamento inclui ordens verbais e a documentação com 

registro de metas a serem alcançadas para os diagnósticos 

identificados. Nesta etapa são definidos os resultados esperados 

de acordo com cada intervenção definida, os quais mostram a 

contribuição específica da enfermagem no cuidado do paciente.  

A mais utilizada no nosso meio é a classificação de resultados de 

enfermagem (Nursing Outcomes Classification - NOC). 

Implementação Ocorre a realização das prescrições de enfermagem definidas 

pela própria equipe. É o cumprimento das ações estabelecidas, 

de forma direta ou indireta, as quais necessitam ser devidamente 

registradas, para possibilitar a avaliação posterior do cuidado. 

Avaliação Pode ser de estrutura de processo ou de resultado. Consiste em 

processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de 

mudanças nas respostas do indivíduo, da família ou da 

comunidade em um dado momento, para determinar se as 
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intervenções de enfermagem atingiram o resultado esperado, 

bem como a necessidade de mudanças ou adaptações no 

processo de cuidado, caso não tenham sido atingidos. É o que 

se conhece como evolução de enfermagem. 

Fonte: COREN-SP, 2015. 
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5 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

5.1 A Pesquisa Convergente Assistencial 

 

Na busca por tecnologias que auxiliem na introdução de melhorias na prática 

profissional, a Pesquisa Convergente Assistencial (PCA) é uma metodologia de 

pesquisa qualitativa que proporciona a convergência entre pesquisa e prática 

assistencial. Desenvolvida em 1999 por enfermeiras no Curso de Mestrado em 

Enfermagem, na Universidade Federal de Santa Catarina, a PCA reflete sobre as 

necessidades da prática e retorna com soluções através da convergência entre as 

ações de pesquisa e da prática profissional (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2017).  

O seu diferencial está na imersão do pesquisador no cenário de pesquisa, 

atuando no campo de estudo. É fundamental que o pesquisador faça parte da 

realidade a ser estudada, além da atuação dos outros profissionais envolvidos no 

cenário da assistência, para que haja o encontro entre as ações assistenciais e de 

pesquisa, ao mesmo tempo e local, com troca de ideias entre os envolvidos, a fim de 

gerar mudanças (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2017). 

A PCA é desenvolvida em quatro fases: 

 

• Fase de Concepção 

 

Esta fase consiste na definição do problema de pesquisa. Nesse momento é 

realizado estudo sobre o conhecimento existente acerca do tema da pesquisa e a 

delimitação do problema a ser pesquisado (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014).  

Dessa forma, seguindo a metodologia proposta, identificou-se que os 

enfermeiros da unidade realizavam diariamente atendimentos para acompanhamento 

em anticoagulação e preparo de exames/cirurgias, porém existia deficiência na 

aplicação do processo/consulta de enfermagem. Este fato foi propulsor e gerou 

inquietações na pesquisadora deste estudo, que é enfermeira assistencial do serviço 

e aluna do mestrado profissional em Gestão e Inovação em Saúde da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares.  
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O referido programa de pós-graduação stricto sensu na modalidade de 

mestrado profissional, entendendo que as relações entre o ensino e os serviços de 

saúde são importantes para a formação em saúde e fortalecimento do Sistema Único 

de Saúde, busca formar especialistas que possam trazer contribuições para os 

avanços da ciência, tecnologia e inovação em saúde. Os alunos são motivados a 

realizar projetos transformadores para a prática profissional no SUS, e nesse contexto  

a metodologia da PCA poderá auxiliar nessa construção, uma vez que busca 

melhorias e inserção de inovações na prática profissional envolvida. Através da 

incorporação do método científico, busca-se melhorias e inovações que tragam 

impacto econômico e social positivos.  

Desse modo, foi identificada a primordialidade para criar modelos de consulta 

de enfermagem para o serviço, com intuito de sistematizar as intervenções e registros. 

O objeto deste estudo foi definido e discutido com as chefias do serviço, possuindo 

aceitação imediata. Em seguida, partiu-se para a proposta de construção coletiva do 

modelo de consulta de enfermagem com participação dos enfermeiros que atuavam 

ou já atuaram no serviço, de forma a buscar elaborar instrumentos direcionados para 

as necessidades existentes.  

 

• Fase de Instrumentação 

 

São definidos: o espaço físico, os participantes e os instrumentos para a coleta 

de dados da pesquisa.  

 

• Fase de perscrutação 

 

Para Trentini, Paim e Silva (2014, p. 46), essa fase caracteriza-se como “uma 

procura de modo minucioso e profundo de condições para mudanças em todo o 

contexto da investigação: físico, tecnológico, científico, emocional, cultural, social, 

senso de ética, entre outros”. Ainda segundo a autora, o processo de mudança em 

um espaço coletivo onde ocorre a assistência de enfermagem não pode ser realizado 

somente pelo pesquisador, necessitando da negociação e participação dos 

profissionais com o processo de mudança. 

Nessa fase, é realizada a coleta e o registro dos dados, com objetivo de obter 

as informações necessárias para a pesquisa. Vale ressaltar que a PCA propõe a 
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realização das atividades da assistência e da pesquisa como ações complementares, 

proporcionando a produção de conhecimento, melhorando o cuidado prestado pelos 

profissionais de enfermagem. Assim, definiu-se que a coleta de dados seria realizada 

em duas etapas. A primeira etapa consistiu em entrevista aberta com os participantes, 

e a segunda etapa ocorreu através da discussão em grupo sobre os principais dados 

encontrados na primeira etapa da coleta.  

 

• Fase de análise 

 

Representa a análise detalhada dos dados obtidos nas entrevistas e nas 

observações. A partir disso, após análise profunda, interpretaram-se e associaram-se 

as informações obtidas, no propósito de destacar os principais pontos encontrados e 

construir o objeto deste estudo. 

 

5.2 Revisão Integrativa da Literatura 

 

Realizou-se uma revisão integrativa de literatura no intuito de fundamentar o 

objetivo deste estudo. Desse modo, analisaram-se as evidências científicas 

disponíveis na literatura no que concerne a consulta de enfermagem ambulatorial em 

cardiologia. 

A questão norteadora da revisão integrativa foi: "Quais as evidências da 

literatura científica acerca da consulta de enfermagem ambulatorial em cardiologia?". 

Seguiram-se as etapas demonstradas na Figura 1, a seguir.  

Figura 1 – Etapas seguidas para revisão integrativa da literatura 

                  

 

    
 
 
    Fonte: Elaboração Própria, 2020 
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O levantamento dos artigos foi realizado por meio do Portal CAPES, nas 

bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Web of 

Science, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), SCOPUS 

e nas bibliotecas virtuais Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca 

Virtual da Saúde (BVS). Utilizaram-se os descritores cadastrados nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS)/MeSH: “Consulta de Enfermagem”; “Cardiologia” e 

“Enfermeiro”, e os seus correspondentes em inglês: “Office Nursing”; “Cardiology” e 

“Nurse”, integrados pelo operador booleano AND no campo assunto. 

 

Figura 2 – Fluxograma da seleção dos estudos segundo o Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA 2009). Fortaleza (CE), Brasil, 

2018 

 

      Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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Quadro 2 – Síntese dos artigos encontrados para o estudo. Fortaleza (CE), Brasil, 

2018 

 

  Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Revelou-se nesta revisão como tem sido realizada a consulta de enfermagem 

ambulatorial de cardiologia em diversos países, e a importância desse cuidado com 

resultados positivos em diversos serviços de saúde. Os artigos selecionados 

abordaram a relevância dos programas de acompanhamento de pacientes 

gerenciados por enfermeiros, os diagnósticos e intervenções de Enfermagem e a 

importância da atuação do enfermeiro na melhoria no autocuidado dos pacientes de 

cardiologia.  

Constatou-se que apesar da relevância na realização da consulta de 

enfermagem no ambulatório especializado de cardiologia, ainda é escasso o número 
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de estudos no que diz respeito ao assunto, o que pode indicar falhas na realização do 

PE e da SAE, assim como a não priorização dessas ações na rotina do profissional. 

Portando, é necessário a realização de estudos que descrevam as etapas do 

processo de enfermagem aplicadas ao paciente cardiológico no cenário ambulatorial, 

auxiliando outros profissionais nessas atividades. Destacou-se que a produção de 

conhecimento é fundamental para o avanço da Enfermagem como a ciência do cuidar, 

o que corrobora com os objetivos deste estudo. O estudo na íntegra pode ser 

consultado nos Apêndices (A a L). 
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6 METODOLOGIA  

 

6.1 Tipo de Estudo 

 

Para desenvolver este trabalho optou-se pela pesquisa qualitativa, 

caracterizada por analisar a natureza dos fenômenos. Nesse tipo de delineamento 

foca-se no universo dos significados, motivos e percepções, os quais não são 

quantificados de forma numérica, estudando e buscando a compreensão das ações e 

relações humanas (MINAYO; DESLANDES, 2007).  

 

6.2 Delineamento da Pesquisa  

 

Tratou-se de uma Pesquisa Convergente Assistencial (PCA), possuindo como 

objetivo construir o modelo para a consulta de enfermagem ambulatorial em 

cardiologia do HUWC. O processo foi conduzido por meio da interação entre os 

enfermeiros relacionados ao serviço, de modo a somar saberes e experiências, além 

de envolver os profissionais na busca por melhorias no processo assistencial.  

 

6.3 Espaço Físico da Pesquisa 

 

A PCA pode ser realizada em qualquer ambiente onde seja realizada 

assistência à população, em âmbito preventivo, curativo, restaurativo e promocional. 

Dessa forma, definiu-se como local de pesquisa deste estudo o Ambulatório de 

Cardiologia do Hospital Universitário de Fortaleza-CE (TRENTINI; PAIM; SILVA, 

2014).  

O HUWC pertencente a Universidade Federal do Ceará (UFC).  É um serviço 

público, totalmente contratualizado com o SUS, o qual oferece acompanhamento aos 

pacientes cardiopatas oriundos de todo o Estado e das regiões norte e nordeste do 

país. O hospital, que em 2019 completou 60 anos, dispõe de 207 leitos e tem como 

missão promover a tríade: ensino, pesquisa e assistência terciária à saúde. Recebe 

alunos de graduação e pós-graduação dos cursos de Medicina, Enfermagem e 

Farmácia da UFC e de outras universidades. Atualmente, o HUWC é centro de 

referência para assistência de alta complexidade à saúde e destaca-se na pesquisa 

clínica (EBSERH, 2019).   
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O Serviço de Cardiologia do HUWC colabora com a promoção de ensino e 

pesquisa, estando comprometido em prestar assistência de qualidade e humanizada, 

buscando atender as necessidades dos pacientes do SUS. A qualidade, o 

comprometimento, o profissionalismo, a ética e o foco em resultados são os pilares 

que fundamentam essas ações. O ambulatório de cardiologia do HUWC funciona para 

atendimentos nos turnos da manhã e da tarde, de segunda a sexta-feira, realizando 

consultas de enfermagem e médica, bem como exames. A unidade dispõe de sala 

específica para consulta de enfermagem, local onde foi utilizado para coleta de dados 

deste estudo.  

 

6.4 Participantes da Pesquisa 

 

A amostra foi do tipo não probabilística, onde foram convidados a participar 

da pesquisa profissionais do HUWC, com formação em enfermagem, que se 

incluíssem em pelos menos um dos seguintes critérios: atuação mínima na área de 

cardiologia de um ano, atuação em ambulatório com consulta de enfermagem, 

atuação em ambulatório de cardiologia e/ou cargo de chefia de unidade de cardiologia, 

atuação em educação continuada ou no centro de ensino e pesquisa da instituição. 

Excluíram-se da pesquisa enfermeiros assistenciais de unidades de internação ou em 

cargo de chefia que atuassem em outras especialidades dentro da instituição e que 

não tivessem história de atuação com consulta de enfermagem.   

Desse modo, após a adoção dos critérios de inclusão e exclusão totalizaram-

se dez participantes. Em consonância com os conceitos da PCA, os sujeitos estavam 

inseridos no contexto da prática assistencial do local escolhido, podendo contribuir de 

forma ativa e significativa nos processos de melhorias.  

 

6.5 Coleta de Dados   

 

A coleta de dados foi iniciada em agosto de 2018 e finalizada em outubro de 

2020. Utilizou-se entrevista aberta possibilitando a flexibilidade da coleta de acordo 

com o desenvolver da entrevista. A PCA permitiu flexibilização para temas 

emergentes a serem considerados para o desenvolvimento do estudo.  

A entrevista foi composta por perguntas que levaram à reflexão da prática 

profissional e das possibilidades de melhoria na consulta de enfermagem realizada no 
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HUWC (Apêndice L). As entrevistas foram gravadas, obtendo consentimento dos 

participantes, uma vez que o uso deste recurso assegura a fidedignidade das 

informações coletadas e o seu máximo aproveitamento.   

Nesta fase inicial da pesquisa foram realizadas dez entrevistas individuais. A 

primeira etapa da entrevista consistiu na caracterização dos participantes, coletando 

dados como: nome, sexo, idade, formação e tempo de formação, pós-graduação, 

tempo de atuação em cardiologia e tempo de atuação na instituição.  

A seguir, iniciou-se entrevista individual, com perguntas abertas que 

buscaram conhecer o entendimento sobre a consulta de enfermagem, de forma geral 

e na especialidade da cardiologia, a familiaridade e conhecimento sobre a SAE e o 

PE, além da percepção de como ocorria a sua realização na instituição. Questionou-

se também, a fim de atender ao objetivo deste estudo, quais os principais elementos 

que deveriam estar presentes em um instrumento voltado para essas consultas, e 

como pacientes deveriam ser beneficiados com esses atendimentos, no intuito da 

elaboração de instrumentos direcionados e efetivos. 

Após a finalização das entrevistas individuais, aconteceu a análise criteriosa 

dos dados obtidos. A partir dessa coleta, foi possível compreender a percepção dos 

participantes sobre a consulta de enfermagem em cardiologia. As entrevistas também 

forneceram as informações pertinentes para a elaboração do primeiro modelo do 

produto deste estudo.          

A segunda fase de coleta de dados seria realizada por meio de um grupo focal 

presencial para discussão dos resultados obtidos na primeira fase da coleta. Em razão 

da atual situação de pandemia do novo coronavírus, SARS-CoV2, e pela 

impossibilidade de reunir o grupo em virtude das orientações das autoridades em 

saúde para evitar aglomerações, optou-se por realizar essa etapa virtualmente em 

aplicativo de mensagens (WhatsApp). Dessa forma, foi possível manter essa fase tão 

importante para a pesquisa sem expor os participantes aos riscos de contaminação.  

Segundo Araújo et al. (2019), a utilização de redes sociais para coleta de 

dados em produções científicas na área da saúde é um campo novo e com perspectiva 

de ampliação crescente. O site oficial do aplicativo WhatsApp (2020) informou que 

mais de dois bilhões de pessoas, em mais de 180 países, usam o aplicativo digital, 

sendo programa de troca de mensagens instantâneas, de texto ou de voz, imagens e 

vídeos viabilizadas por meio da internet.  
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O aplicativo também permite a formação de grupos de conversa, 

possibilitando não só discussões em tempo real entre seus membros, como também 

a participação tardia dos sujeitos sobre o tema. O papel de administradora do grupo, 

desempenhada pela pesquisadora, foi ser responsável por apresentar aos 

participantes os objetivos do estudo e guiar as discussões, enquanto captava as 

principais informações apresentadas.  

As falas ficaram registradas no grupo sem prazo definido, favorecendo a 

coleta posterior de dados e o aproveitamento máximo das informações. Os 

participantes, que já haviam concordado em participar do grupo focal na primeira fase 

da coleta de dados do estudo, foram esclarecidos sobre a necessidade da mudança 

na forma da coleta de dados, e convidados a participar do grupo no aplicativo. Foi 

solicitada a assinatura do novo termo de consentimento, realizada por meio digital, 

através da tecnologia assinaturagratis.com, que atribui a todos os documentos 

assinados por ela validade jurídica, amparados pela Medida Provisória (MP) 

2.200/2001, regulada pela Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP) Brasil 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Após inclusão de todos os participantes, realizou-se a apresentação do motivo 

da criação do grupo e explicação dos seus objetivos. Em seguida, foram enviadas 

cópias da primeira versão dos instrumentos elaborados, em formato Word, que 

permitia aos participanytes realizar alterações e reenviar o documento ao grupo. A 

participação foi iniciada e aconteceu de forma a estimular a reflexão sobre os temas, 

mediante textos, áudios e imagens. Instigaram-se as participações até o esgotamento 

das respostas. 

 

6.6 Análise dos Dados 

 

A análise dos dados foi realizada conforme a proposta de Trentini, Paim e 

Silva (2014). Tratando-se de pesquisa qualitativa, a PCA segue a análise dos dados 

em quatro processos: apreensão, síntese, teorização e transferência. Destaca-se que 

a PCA sustenta o princípio da imersibilidade, no qual há envolvimento do pesquisador 

com o espaço da prática assistencial, inserindo-se como parte dela para a produção 

de mudanças. O investigador coleta dados durante o seu trabalho de assistir, tornando 

pesquisa e assistência ações complementares.  

Desse modo, realizou-se esquema da análise dos dados para melhor 

entendimento, conforme ilustra a Figura 3. 
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Figura 3 – Esquema para produção e análise dos dados da primeira fase 

                 
         Fonte: elaboração própria, 2020. 

 

A fase de apreensão consistiu no primeiro momento da análise, iniciando-se 

após a realização das primeiras entrevistas individuais. Realizou-se a leitura e escuta 

exaustiva do material, a fim de familiarizar-se com os dados para iniciar o processo 

de codificação. Os dados foram, então, transcritos e organizados, e em seguida 

iniciou-se a busca por unidades de registros nas falas dos entrevistados, sempre 

procurando atender ao objetivo da pesquisa. Os entrevistados receberam códigos 

para organização das falas. O Quadro 3 foi inspirado no instrumento indicado pelas 

autoras da metodologia no livro PCA, delineamento provocador de mudanças nas 

práticas de saúde, e adaptado para este estudo (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014). 
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Quadro 3 – Registro organizativo dos dados 

NE NOTAS DE ENTREVISTAS (Informações obtidas nas entrevistas) 

NO NOTAS DE OBSERVAÇÃO (informações obtidas nas observações 

durante as entrevistas) 

NG NOTAS DE DISCUSSÃO EM GRUPO (relato das informações obtidas 

durante as discussões em grupo) 

NC NOTAS DE CONVERGÊNCIA (Relato das situações onde houve a 

convergência da investigação com a prática assistencial) 

  Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

Dessa forma, foi possível realizar análise, processamento e agrupamento dos 

dados buscando responder as perguntas que nortearam e motivaram a realização do 

estudo, traçando linhas de raciocínio e agrupando as informações semelhantes, 

observando a exaustão dos dados. 

Para Trentini, Paim e Silva (2014), a síntese trata-se do processo que consiste 

em reunir elementos diferentes e fundi-los coerentemente. É o momento de incorporar 

entre si casos, histórias, pensamentos, com o propósito de descrever padrões e 

respostas típicas de um grupo, demonstrando dados essenciais para compreensão e 

desocultação do fenômeno. Dessa forma, seguindo as etapas, foi realizada a 

categorização das falas que contiveram semelhanças em seus significados (Quadros 

4 e 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
41 

 

Quadro 4 – Resumo dos registros organizativos dos dados referentes à primeira 

etapa da coleta 

NOTAS DE ENTREVISTAS 

Codificação Unidades de registros temáticas 

TEMA  

 

A  

Percepção 

sobre a SAE e 

PE 

E4: “É um ganho para a enfermagem, e representa que a gente 

está tendo um respaldo técnico, porque a partir do momento 

em que você faz o processo de enfermagem, realiza a 

sistematização, você está mais fundamentado nas teorias e fica 

mais técnico. O profissional fica respaldado e para o paciente 

fica mais proveitoso, porque você vai seguir as etapas. O 

profissional vai traçar uma metodologia.” 

E4: “O papel é fundamental porque lida principalmente nas 

questões relativas à elaboração do plano de cuidado, a 

elaboração de instrumentos de anamnese, instrumentos que vão 

ser aplicados pelo enfermeiro e depois avaliados e visto a sua 

eficácia dentro do objetivo dele, que é a nossa necessidade.” 

E6: “Organização, planejamento, execução das ações, do 

cuidado. Vou me organizar para planejar, executar e monitorar 

aquelas ações. Quando consigo dar um DE, e vou aplicar a ação 

de enfermagem, preciso do feedback se realmente foi efetivo ou 

se não foi.” 

E10: “Sistematização da atenção, ter um guia para identificar 

melhor as necessidades daquele paciente para você orientá-lo. 

É o registro e o registro nos dá respaldo." 

TEMA B  

 

Percepção 

sobre a 

consulta de 

enfermagem 

ambulatorial em 

E7: “Eu acho que estamos colocando agora em prática a 

utilização do prontuário eletrônico, agora está com mais forma 

de consulta, antigamente era só verificar o INR e tomar algumas 

condutas.” 

E4: “É essencial, a gente observou que antes da consulta de 

enfermagem muitos pacientes perdiam exames porque não 

compreendiam o que era o exame, não conseguiam entender o 
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cardiologia 

 

processo do exame e muitos perdiam porque não estavam 

preparados.” 

E5: “É uma valorização, reconhecimento, uma prática. Tinha 

médico aqui que não aceitava fazer exame de paciente que não 

passasse pela consulta de enfermagem.” 

E5: “Já fizemos até para o paciente do tilt-test, mas só a 

orientação, não tinha registro, cadê o registro.” 

E9: “É um guia, um instrumento valioso para o enfermeiro, 

onde ele faz a identificação do seu trabalho.” 

TEMA C  

 

Como acha que 

deveria 

acontecer essa 

consulta? 

 

E1: “Que seja marcado e atendido uma quantidade “x” de 

pacientes e uma avaliação completa do paciente. Eles acabam 

realizando somente a consulta da anticoagulação.” 

E4: “individualizada, agora precisaria de uma sala com espaço, 

onde vocês pudessem fazer um exame físico melhor... Porque o 

espaço de vocês agora não dispõe de uma maca né? pra que 

vocês possam fazer o exame físico do paciente, uma sala 

fechada, um consultório de enfermagem.” 

E6: “Deve sim usar o DE, usar o exame físico, fazer a anamnese, 

devemos conhecer o doente, conhecer as limitações que ele 

tem para poder aplicar melhor o seu cuidado e sua orientação.” 

E2: “Traçar diagnósticos de enfermagem relacionados aos 

pacientes da cardiologia, através da anamnese podia traçar os 

DE relacionados aos pacientes cardíacos. Porque quando você 

faz o processo tem que contemplar as etapas direcionado para 

os pacientes cardíacos.” 

E2: “Sugiro que o paciente do ambulatório passe por consulta 

de enfermagem, mas sei que a demanda é grande e são poucos 

profissionais para essa demanda.”  

E4: “Deveria ter um roteiro, onde é registrada a anamnese que 

é feita e os dados que são coletados. Hoje só temos o cartão do 

INR do paciente, mas não fica nenhum registro com vocês. O 

paciente vai embora com o cartão e vocês dependem da 



 
43 

 

informação que ele vai passar por telefone. Seria um formulário 

que respalde essa consulta desenvolvida.” 

TEMA D  

 

Como trazer 

mudanças e 

melhorias 

nesse 

processo? 

E4: “Poderiam ser criados instrumentos, uma melhor 

elaboração e arquivar esses registros, porque o enfermeiro hoje 

desempenha um papel fundamental aqui no ambulatório de 

cardiologia, mas não é registrado.” 

E9: “Não fazia a consulta em si através de registros, a gente 

participava das salas, a dinâmica era diferente, fazíamos a 

consulta de forma informal, não tínhamos um instrumento guia, 

o que seria interessante.” 

E6: “A gente tinha um formulário específico, mas dada a 

dificuldade de conseguir compilar esses dados e ter um sistema, 

um banco de dados que a gente conseguisse acompanhar, tudo 

isso acabou se perdendo, ficava inviável o prontuário vir até a 

gente, então a gente fazia um formulário, a parte do histórico e 

sistematização que ficou inviável pela dificuldade de ter um 

prontuário para inserir, a consulta não era adicionada ao 

prontuário, e aquilo que não tem registro né?” 

E8: “Um acompanhamento mais próximo para que as 

consultas não fiquem tão distantes, veríamos mais a realidade 

dos pacientes, temos muitos pacientes do interior, a enfermagem 

tem esse olhar do ser completo, ele não é só um hipertenso, um 

coronariopata, ele é um todo, ele tem uma realidade e dentro da 

realidade dele podemos fazer mais por ele.” 

E8: “O paciente de primeira vez na cardiologia, o primeiro contato 

deveria ser com a enfermeira e depois ir para a consulta médica, 

e em paralelo, voltar com a enfermeira para acompanhar. Temos 

muitos pacientes que passam a vida no hospital, com 

procedimentos invasivos, podíamos ficar acompanhando, saber 

como se comportam em casa, acompanhar de fato.” 

E8: “Quando o paciente vem da rede, marcaria a primeira 

consulta com o enfermeiro, e de repente fazer uma triagem de 
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com quem seria acompanhado, de repente olhar as agendas 

com mais detalhes, deixar a coisa mais próximas, ter protocolo 

onde pudéssemos solicitar exames para que o paciente fosse 

para a primeira consulta médica já com os exames em mãos. Os 

pacientes que voltassem da cirurgia também passariam com a 

gente, a consulta já ficaria marcada no relatório de alta. Mas 

precisaria de muito mais enfermeiras lá.” 

E8: “O hipertenso, seria um foco para melhorar a qualidade de 

vida deles. Os que passaram por procedimento cirúrgico, pode 

ser pré e pós, para ele compreender melhor o que está 

acontecendo com ele. Tenho um pai que foi revascularizado e 

desorientou, mas não foi preparado para a cirurgia porque foi de 

urgência, se tivesse sido preparado, até o tempo de internação 

dele teria sido menor.” 

E5: “A anticoagulação precisa, o eco de stress, o teste 

ergométrico porque tem o protocolo do betabloqueador, as 

orientações de jejum. É um campo enorme para a enfermagem 

neste ambulatório. O paciente de ablação e do estudo 

eletrofisiológico.” 

E2: “Acho que todos os pacientes coronariopatas, 

hipertensos, e os que vão para cirurgia cardíaca, o pré-

operatório é muita informação, e uma coisa muito agressiva na 

cabeça deles e a orientação de enfermagem seria fundamental 

no pré-operatório.” 

TEMA E 

 

Como deve ser 

um instrumento 

para essa 

consulta? 

E1: “Os dados do paciente, os hábitos de tudo, alimentação, 

exercício, consumo de substâncias, a questão das medicações, 

como faz uso, os horários.” 

E2: “A gente não conhece o perfil dos pacientes, não existe o 

documento com consultas de enfermagem do paciente.” 

E10: "Diagnósticos de enfermagem e orientações possíveis, 

teria que ver se os diagnósticos estão inclusos na realidade da 

cardiologia. Eles estão distantes da nossa realidade, vemos na 
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faculdade e mal utilizamos. No tempo que temos no ambulatório 

precisa ser uma coisa mais direcionada e focada.” 

E5: “Acho que a consulta do eco de stress deveria ser 

aperfeiçoada.  Deve ter um papel específico para a consulta de 

enfermagem, a que tínhamos era do Dr. que implantou e ele não 

deixava mudar, tinha que ter um papel específico que fique como 

legado da enfermagem para a unidade.” 

E5: “São tantos instrumentos. Se ficar um instrumento para cada 

um ficaria cansativo, se conseguir encaixar só em um, mas é 

difícil conseguir. Dá pra encaixar alguns, mas não todos.” 

E6“Os processos podem ser revistos, adaptado para o 

procedimento. Formulários adaptados que tivessem a SAE, 

onde você pudesse conhecer brevemente a história do paciente 

e os DE. Dá pra gente fazer um breve histórico, objetivo, com 

espaço para os principais DE que vamos encontrar, pode até ser 

único, aplicado de acordo com cada atendimento, com campo 

aberto para acrescentar alguma coisa que não esteja ali no 

padrão.” 

E9: “Identificação do paciente, conhecer com quem você está 

falando, o nível de escolaridade, o que ele sabe sobre o 

procedimento e sobre o serviço, o que ele sabe sobre a doença. 

Diagnóstico situacional como pessoa e como doente, e depois 

ter um plano de ação, e que esse plano seja viável, porque, às 

vezes, as coisas são muito bonitas no papel, mas na realidade 

não dá pra fechar. Não adianta encher de processo, uma coisa 

longa, tem que ser enxuto, para que haja objetividade.” 

TEMA F  

 

Dificuldades 

para 

implantação de 

mudanças 

E1: “A gente aqui identificando um problema não pode 

referenciar para outro serviço e pedir avaliação.” 

E1: “Utiliza recursos que a gente orienta de melhor forma, apesar 

de que a grande demanda de pacientes em alguns dias e 

horários prejudica essa consulta.” 

E1: “Deveria ser, mas a gente não consegue, acabamos 
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pegando mais os pacientes da anticoagulação, mas acho que a 

gente deveria ter a consulta aplicada para outras 

subespecialidades, não só para anticoagulação como pacientes 

hipertensos, pré-operatório, o problema é que não dá.” 

E9: “A gente tinha o contato com o paciente, mas não dispunha 

de tempo para examinar, avaliar exames, de se inteirar do 

histórico, fazer exame físico. A gente direcionava muito para o 

procedimento que fazia naquele momento.” 

E9: “Se tivéssemos tempo e pessoal todos os pacientes 

deveriam passar pela consulta de enfermagem, é difícil dizer 

qual precisa mais. Se precisarmos afunilar, acredito que 

principalmente os pacientes que vão para procedimentos, eco de 

stress, ergometria, até os mais simples. Como o nível dos nossos 

pacientes está aquém, isso gera um stress.” 

NOTAS DE OBSERVAÇÃO 

CODIFICAÇÃO NOTAS OBTIDAS A PARTIR DAS OBSERVAÇÕES DA 

PESQUISADORA 

TEMA G  

 

Percepções do 

pesquisador 

Desconforto ao não recordar as definições dos termos 

discutidos. 

Percepção de que o enfermeiro não realiza as atividades 

assistenciais em sua totalidade por estar ocupado em atividades 

administrativas. 

Preocupação que a proposta do estudo não se revele como uma 

nova “burocracia” a ser cumprida. 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 
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Quadro 5 – Categorização das informações 

CODIFICAÇÃO CATEGORIAS Unidades de registros temáticas 

A I - Percepção sobre 

a SAE e PE 

Ganho para a profissão 

Respaldo técnico 

Fundamentação do cuidado 

Monitorização adequada da assistência 

Eficácia nas ações 

B II - Percepção da 

consulta de 

enfermagem 

ambulatorial em 

cardiologia 

Formato de consulta 

Essencial para o atendimento 

Valorização e reconhecimento 

Instrumento de trabalho importante 

C, D III - Avaliando as 

possibilidades de 

melhorias no 

processo 

Quantitativo de agendamentos 

Individualização 

Consultório próprio e equipado 

Avaliação completa do paciente 

Sistematização do atendimento 

Atendimento inicial 

Instrumentos para registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

E IV- Elaborando os 

instrumentos 

Instrumentos próprios 

Registro adequado em prontuário 

Acompanhamento mais eficaz 

Humanização do cuidado 

Foco na melhoria da qualidade de vida 

Abrangência do cuidado 

Dados gerais que permitam traçar o 

perfil do paciente 

Valorização do saber próprio da 

enfermagem. 

Instrumento focado e direcionado 

Fácil aplicabilidade 
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Padronizações das intervenções 

F, G V- Avaliando os 

entraves do 

processo 

Impossibilidade de o enfermeiro 

referenciar pacientes para outros 

serviços 

Grande demanda de pacientes 

Dimensionamento de enfermagem 

   Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

Após a primeira etapa da coleta, iniciou-se a elaboração dos instrumentos 

para a consulta de enfermagem ambulatorial. A partir das notas das entrevistas e 

notas de observações, construiu-se o primeiro modelo dos instrumentos para 

apresentar aos participantes, dessa vez em grupo, para discussões e intervenções 

coletivas do material. 

Esta etapa ocorreu por meio de um grupo virtual em aplicativo de mensagens 

instantâneas, o WhatsApp. Inicialmente, explicou-se o motivo da criação do grupo e 

as expectativas acerca das discussões. Em seguida, divulgaram-se os instrumentos 

elaborados a partir dos dados coletados na etapa anterior e solicitou-se avaliação dos 

integrantes. Os diálogos no grupo ocorreram durante oito dias corridos, por meio de 

mensagens de texto, áudios de voz e imagens, até o esgotamento dos dados e das 

participações. 

Seguindo o mesmo padrão para análise dos dados foi realizada criteriosa 

leitura das falas e áudios transcritos, captando as principais informações sugeridas 

para a melhoria dos instrumentos propostos (Quadro 6 e 7). 

 

Quadro 6 – Notas de discussão em grupo 

CODIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES DAS DISCUSSÕES EM GRUPO 

TEMA H  

 

Percepções da 

pesquisadora 

Nove dos dez integrantes participaram das discussões em 

grupo. 

O tempo para resposta e início dos diálogos no grupo 

virtual foi maior do que o esperado.  

Preocupação com a aplicabilidade dos instrumentos 
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Três participantes demonstraram preferência por passar 

suas sugestões em ambiente privado. Sensibilizados com a 

importância da troca com o grupo, aceitaram a proposta e 

iniciaram discussões em grupo.  

Um participante demonstrou interesse de além da 

participação virtual, ter encontro presencial para conhecer 

melhor o estudo. 

Um participante não se manifestou nem no privado e nem no 

ambiente de grupo, mesmo tendo aceitado o convite para a 

participação.  

TEMA I  

 

Visão dos 

entrevistados 

acerca dos 

instrumentos 

criados 

E9: “O documento é bem extenso, como ele vai funcionar 

na prática??? Ele está completo... mas na prática é 

viável??? Quem vai ter acesso? Para opinar é preciso saber 

como vai ser a logística. De antemão, parabéns pelo tema 

que conduz à prática educativa, no cuidado ao paciente 

cardiológico.” 

E2: “Estou amando a leitura, material direcionado, 

objetivo, conciso.” 

E2: “Nosso ambulatório permite nossos enfermeiros realizar 

consulta de Enfermagem e tomar condutas imediatas 

diante das circunstâncias, principalmente no 

acompanhamento dos nossos pacientes em uso de 

anticoagulantes orais.” 

E10: “Não vejo viabilidade, na prática, de como realizar 

parte desses diagnósticos já sugeridos, através do telefone.” 

E10: “Entendo que todos os pacientes para 

EEF/CATE/CIRURGIA CARDÍACA, devam passar pelo 

enfermeiro para a consulta antes de realizá-los, mas na 

prática do HUWC, esses pacientes passam pela 

enfermagem presencialmente? Existe viabilidade para 

isso?” 
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E10: “Supervisão e controles" (3): o que seria nesse caso, se 

já temos, no início desta consulta, a faixa alvo; e logo acima 

dele as orientações dadas?” 

E10: “Sugiro o item de medicação suspensa na consulta do 

EEF.” 

E10: “No instrumento que já existe no ambulatório hoje, fala 

sobre a gema de ovo, como também alimento a ser 

controlado, e explica como fazer antes de usar óleos. Esses 

dois itens não estão no seu instrumento. A orientação 

mudou?” 

E3: “O acompanhamento por telefone na época COVID é 

muito bem colocado, inclusive o nosso gerente quer trabalhar 

a telemedicina. Mas acho que poderia usar um termo mais 

abrangente, tipo: não presencial ou telemedicina mesmo! 

E3: “Acho que o significado das siglas deve estar no 

rodapé ou atrás. Somos um hospital escola e precisamos 

pensar nisso.” 

E3: “Os exames de laboratório vocês avaliam ou só conferem 

se têm? Se avaliarem poderia colocar um item tipo: 

laboratório alterado: ( ) sim ( ) não” 

E10: “Importante, mas para essa viabilidade é preciso 

dimensionamento correto de enfermeiros também. Precisa 

-se estabelecer o fluxo de atendimento desse paciente no 

pré-operatório. Com o encaminhamento para a 

enfermagem.” 

E2: “Necessário melhorar a estrutura física para acomodar 

e garantir privacidade ao usuário durante a consulta de 

enfermagem...é fundamental o profissional enfermeiro tenha 

um consultório com maca e todos os instrumentos de 

trabalho disponível para desenvolver a consulta de 

enfermagem.” 

E4: "Acho importante as informações serem mais lúdicas. A 

nossa realidade é que o paciente não lê o que é passado. 
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Que seja um sistema de checklist para o profissional ir 

fazendo e checando as orientações que passou para o 

paciente, se houve a compreensão.” 

E1: “A alimentação, dessa forma, fica uma coisa muito 

ampla, talvez fosse melhor criar uma espécie de grupo de 

alimentos e em forma de checklist ir ticando nos grupos que 

fazem partem da alimentação habitual.” 

E1: “Aqui na programação do estudo eletrofisiológico, acho 

importante deixar claro que paciente recebeu a orientação de 

suspensão da medicação orientada pelo médico assistente. 

Vi que tem orientações, porém já houve episódio do paciente 

chegar para internar e informar não ter recebido nenhuma 

orientação para suspensão do medicamento.” 

E6: “Acho que o cateterismo não deveria estar no 

ambulatório, porque o médico solicita e o paciente vai marcar 

na hemodinâmica, não marca conosco.” 

  Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

Quadro 7 – Resumo das notas de convergência 

CODIFICAÇÃO UNIDADES DE REGISTROS 

TEMA J 

 

Observações 

acerca da 

convergência 

Processo de enfermagem na teoria versus processo de 

enfermagem na prática, a visão do PE como atividade 

burocrática. 

A adesão à implementação da sistematização da assistência 

estaria relacionada ao volume de trabalho e ao 

dimensionamento da equipe.  

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

Durante esta etapa, foi possível perceber fortemente a convergência entre a 

pesquisa e a prática. À medida em que os integrantes iniciaram as avaliações dos 

instrumentos, surgiram críticas e sugestões na busca de torná-los fundamentados na 

ciência da enfermagem, mas ao mesmo tempo sendo prático e de fácil aplicabilidade, 
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uma vez que eram baseadas em suas experiências e vivências com o tema (Quadro 

8). 

 

Quadro 8 – Categorização dos dados da segunda etapa da coleta 

CODIFICAÇÃO CATEGORIAS 

TEMÁTICAS 

UNIDADES DE REGISTROS TEMÁTICAS 

I VI 

Avaliando os 

instrumentos 

Correções no texto 

Sugestões de retirada e acréscimo de conteúdo 

Sugestões na forma de apresentação das 

orientações 

Logística 

Fluxo 

Estrutura física  

Dimensionamento 

H, J VII 

A 

convergência 

entre a 

pesquisa e a 

prática 

assistencial 

 

Tempo de resposta  

Grupo virtual  

Preocupação com a aplicabilidade  

Discussão em grupo.  

Interesse em aprofundar o assunto 

PE percebido como burocrática 

Adesão x dimensionamento 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

A seguir, realizou-se nova leitura do material e iniciou-se o processo de 

teorização. Trentini, Paim e Silva (2014) acreditam que teorizar é processo que 

envolve construções, desconstruções e formulações para descrever fenômenos reais 

da vida cotidiana. Implica em especular, verificar, selecionar e revisar até descobrir os 

valores contidos nas informações. Buscaram-se os sentidos e intenções, que por sua 

vez auxiliaram na formulação de pressupostos e questionamentos para extrair sua 

significação. A teorização foi desenvolvida através da discussão com a literatura do 

tema, com base no referencial teórico selecionado. Como já mencionado, escolheu-

se a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, de Wanda de Aguiar Horta, para 
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embasar a análise reflexiva dos resultados encontrados e construir o objetivo deste 

estudo.  

Para as autoras da metodologia, a PCA consiste em: investigar e assistir, 

assistir e investigar, construir o conhecimento, reconstruir o conhecimento, avaliar os 

resultados, transmigrar da prática existente para a nova prática e então inovar a 

prática. Dessa forma, a sua última fase consiste no processo de transferência. Em 

posse das conclusões, o pesquisador buscará a aplicabilidade dos resultados para 

introduzir as mudanças e inovações na prática assistencial (TRENTINI; PAIM; SILVA, 

2014). 

Esse processo pode ser utilizado como estratégia, através de tecnologias da 

informática ou de tecnologias das relações humanas. Vale ressaltar que as 

tecnologias são divididas em dura, leve-dura e leve (MERHY, 1997). As tecnologias 

leves consideram as ações das relações humanas relacionadas ao acolhimento e ao 

estabelecimento de vínculo, para concretização dos processos de trabalho, sendo 

este o contexto deste estudo, que propõe melhorias no processo de realização das 

consultas de enfermagem no local da pesquisa (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014). 

Após análise criteriosa das unidades de registros e buscando responder aos 

objetivos da pesquisa, organizou-se os dados obtidos em categorias temáticas para 

discussão que serão trabalhadas a seguir (Quadro 9). 

 

Quadro 9 – Definição das categorias temáticas 

CODIFICAÇÃO CATEGORIA TEMÁTICA 

A Conhecimento da Sistematização da assistência de enfermagem 

e do processo de enfermagem. 

B Conhecimento da consulta de enfermagem ambulatorial em 

cardiologia 

C, D Avaliação das possibilidades de melhorias no processo 

E Elaboração de instrumentos 

F Avaliação coletiva dos instrumentos construídos 

G Avaliação dos entraves no processo: aplicabilidade e viabilidade 

dos instrumentos 

H, J A convergência entre a pesquisa e prática assistencial 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 
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6.7 Aspectos Éticos e Legais 

 

O estudo foi encaminhado para apreciação do comitê de ética em pesquisa 

por meio da Plataforma Brasil, sendo aprovado para a sua realização (CAAE: 

17781919.4.0000.5045) (Anexo A). A coleta de dados iniciou no mês de agosto de 

2018 e foram observados, durante todo o processo, os princípios éticos e legais para 

pesquisa envolvendo seres humanos, segundo a Resolução do Ministério da Saúde 

nº 466/12. Os participantes foram informados a respeito dos objetivos do estudo e 

solicitados a participarem mediante a assinatura do TCLE (Apêndice M e N). 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os entrevistados desse estudo foram enfermeiros, na faixa etária entre 37 a 

58 anos, com tempo mínimo de formação em enfermagem de cinco anos e máximo 

de 37 anos, todos lotados, atualmente, no HUWC. Em relação à experiência em 

cardiologia, apenas um dos entrevistados não possuía experiência especificamente 

em ambulatório de cardiologia, mas possuía experiência em consulta de enfermagem 

ambulatorial e chefia de serviços ambulatoriais de enfermagem, além de ter atuado 

com pacientes cardiológicos em unidades de internação. A tabela 1, abaixo, traz a 

caracterização os participantes desse estudo. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos participantes do estudo. Brasil, 2020 

CARACTERÍSTICAS  n  (% )  

Sexo  

Feminino  08 (80)  

Masculino  02 (20)  

Faixa etária, anos  

30-39  01 (10)  

40-49  05 (50)  

50-59  04 (40)  

Tempo de formação, anos  

01-10  03 (30)  

11-20  02 (20)  

21-30  05 (50)  

Pós-graduação  09 

Pós-graduação em cardiologia - 02 

Nenhuma pós-graduação - 01 

Tempo de trabalho na instituição, anos  

01-05  02 (20)  

06-10  01 (10)  

11-15 02 (20) 

16 - 20 01 (10) 

Acima de 20 04 (40) 

Tempo de atuação em cardiologia   

Nenhum 01* - 

1 a 5  03 - 

6 a 10  01 - 



 
56 

 

11 a 16  02 - 

17 a 20  02 - 

Acima de 20 01 - 

*Participante se enquadra no critério de experiência em consulta de enfermagem.  

Fonte: Dados coletados pela autora, 2020. 

 

Para a melhor compreensão do processo de construção do objetivo deste 

estudo, apresentaram-se os resultados e discussões dispostos em categorias 

temáticas, as quais discorreram sobre a percepção dos participantes relativamente 

aos temas trabalhados, os entraves identificados no processo e sobre a construção 

coletiva dos instrumentos. Finalizou-se com a discussão da convergência da pesquisa 

com a prática assistencial e seus benefícios.  

 

7.1 Conhecimento acerca da Sistematização da Assistência de Enfermagem e 

do Processo de Enfermagem 

 

Os participantes do estudo demonstraram familiaridade com os termos 

sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem. Quando 

questionados no tocante ao tema, demonstraram entendimento geral sobre os termos, 

empregabilidade e conhecimento sobre a sua importância na atuação profissional.  

 

E6: “Eu acho, será que ainda me lembro disso? O Processo de 
enfermagem inclui todo o cuidado ao doente, né?” 
 
E6: “O processo inclui todo o cuidado que temos com o doente desde 
a hora que o conhece até a hora que ele possa ter alta dos seus 
cuidados, e você possa orientar o autocuidado. A sistematização é a 
forma mais organizada de realizar esse cuidado. O planejamento da 
execução desse cuidado.” 
 
E1: “Pula o processo, sei não.” 

 

A SAE e o PE foram compreendidos pelos participantes do estudo como as 

etapas a serem percorridas para a atuação do enfermeiro, como ferramentas de 

organização e planejamento das ações e como forma de fundamentar o cuidado em 

teorias, garantindo o reconhecimento profissional. A maioria dos participantes revelou 

dificuldades em recordar definições e etapas do processo, o que demonstrou que 

esses termos tem sido considerados distantes da prática profissional dos enfermeiros, 

ressaltando a importância de trabalhar a empregabilidade na prestação dos cuidados. 



 
57 

 

  

E1: “Sistematização é justamente os passos que a gente tem que 
percorrer para a nossa assistência, para os nossos cuidados. Você 
tem um direcionamento das suas ações, o que você tem que fazer com 
o paciente durante todo o atendimento.” 
 
E2: “O processo de enfermagem é mais didático, engloba aquelas 
cinco etapas, histórico, levantamento de dados, diagnósticos de 
enfermagem, evolução e avaliação, já a sistematização é a parte 
prática, onde você vai realizar aquela consulta e a partir daquela 
consulta traçar os diagnósticos, e realizar aqueles cuidados. A 
sistematização é a prática.” 
 

Assim, houve reconhecimento do papel da SAE e do PE na fundamentação 

teórica do cuidado de enfermagem. Salientou-se a importância dessas tecnologias 

para o cuidado seguro e de qualidade, fundamentando as ações e proporcionando 

cientificidade à prática profissional. Também foi identificado o ganho para os pacientes 

na realização de atendimento organizado e planejado de forma individualizada.  

 

E4: “É um ganho para a enfermagem, e representa que a gente está 
tendo um respaldo técnico, porque a partir do momento em que você 
faz o processo de enfermagem e realiza a sistematização, você está 
mais fundamentado nas teorias.  O profissional fica respaldado e para 
o paciente fica mais proveitoso, porque você vai seguir as etapas. O 
profissional vai traçar uma metodologia.” 
 

Horta (1979) considera a enfermagem como ciência por ser atividade humana 

que acumulou conhecimentos empíricos do ponto de vista histórico, de maneira 

crescente, e que detém teorias relacionadas entre si e referentes ao universo natural. 

Define ainda a enfermagem como ciência do cuidado ao humano, visando atendê-lo 

em suas necessidades humanas básicas e, para isso, utiliza-se de pensamento crítico 

e teorias que embasam as suas ações.  

Na fala dos entrevistados, percebeu-se o reconhecimento das etapas do 

processo de enfermagem e da necessidade de, nessas etapas, contemplar-se o 

indivíduo como um todo. Por isso, a importância de coletar dados relacionados ao 

histórico de vida, antecedentes pessoais de saúde, hábitos relacionados a estilo de 

vida, e todos os dados necessários para uma avaliação global do paciente. Dessa 

forma, registrou-se a demanda em buscar conhecer o ser humano enquanto um ser 

complexo, considerando-o e compreendendo-o como parte de uma família e 

comunidade, possibilitando intervenções mais direcionadas (HORTA, 1979). 



 
58 

 

 

E4: “A nível de ambulatório não existe consulta de enfermagem. Só 
para pacientes que vão fazer exames especializados como eco de 
stress e teste ergométrico, que já existe um impresso que vocês vão 
preencher, né?  No Impresso eu vejo que vocês colocam os dados, 
comorbidades, medicações em uso, sinais vitais, dados 
antropométricos, mas ele não contempla todo o processo de 
enfermagem”. 
 
E9: “Conhecer com quem você está falando: o nível de escolaridade, 
o que ele sabe sobre o procedimento e sobre o serviço, o que ele sabe 
sobre a doença. Fazer um diagnóstico situacional como pessoa e 
como doente, e depois ter um plano de ação”. 
 
E9: “Por onde eu passei não teve formalmente, apesar de eu ter 
passado por vários setores do hospital, nos setores nós seguíamos os 
passos, mas não tinha a formalização, o registro, o instrumento de 
trabalho.” 
 

Identificaram-se nas falas que o PE não é contemplado em sua totalidade no 

local do estudo.  As falas dos entrevistados demonstraram além da necessidade de 

ampliação do serviço, essa preocupação com a elaboração de instrumentos 

apropriados para o mesmo, visto que, para os entrevistados, o serviço de enfermagem 

não realizava o registro adequado de suas ações, o que ocorreria, também, pela 

ausência de formulários específicos para este fim. Instrumentos criados para atender 

as necessidades desses atendimentos, amparados em evidências científicas próprias 

da área, poderiam direcionar e facilitar o registro de informações. 

Chamou atenção para a percepção dos instrumentos voltados para a 

sistematização do cuidado, muitas vezes, representarem uma atividade burocrática e 

distante da realidade assistencial. Nesse ínterim, percebeu-se que o contato mais 

próximo com essas teorias se restringiu à academia, sendo vistos como instrumentos 

ligados às ações de ensino. Moser et al. (2018) mostram que muitos enfermeiros 

questionam a operacionalidade e aplicabilidade das teorias da enfermagem nas 

práticas assistenciais. A sistematização é percebida como instrumento que não 

articula a teoria com as ações do dia a dia da Enfermagem. Este fator pode influenciar 

diretamente na confiabilidade e adesão à implementação desses processos por parte 

da equipe profissional.  

Salienta-se que a Resolução COFEN 358/2009 define a SAE e o PE como 

instrumentos metodológicos e tecnologias que organizam e orientam o cuidado da 

enfermagem e a sua documentação. A sua instrumentalização e implementação são 
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imprescindíveis para se garantir uma assistência de qualidade dentro dos preceitos 

legais da profissão (COFEN, 2009). 

Considerando que a resolução 358 também define que o processo de 

enfermagem deve ser realizado em todos os ambientes em que se aplique o cuidado 

profissional de enfermagem, é importante que os enfermeiros compreendam a SAE e 

o PE em sua teoria e busquem a sua aplicabilidade na prática assistencial por meio 

de instrumentos que representem a realidade de cada serviço. Para Sampaio (2019), 

é indispensável a implementação de uma metodologia que auxilie o enfermeiro na 

sistematização, organização e prestação da assistência. Além de trazer autonomia 

para as ações de enfermagem, essa sistematização do cuidado proporciona 

benefícios para o profissional, o cliente e a instituição, fortalecendo a ciência própria 

da categoria.  

Entretanto, ficou claro que as teorias e metodologias de trabalho precisam 

caminhar conjuntamente com as práticas assistenciais para que possam ser vistas 

como ferramentas positivas para o processo. É preciso buscar a comunhão da teoria 

e prática para que se possa mostrar a SAE e o PE como as ferramentas que auxiliam 

no pensamento crítico do cuidar, atribuindo cientificidade e visibilidade às suas ações, 

não sendo apenas instrumentos de padronização.       

 

7.2 Conhecimento acerca da Consulta de Enfermagem Ambulatorial em 

Cardiologia  

 

A enfermagem é parte integrante da equipe de saúde e sua atuação é 

fundamental para manter o equilíbrio dinâmico, prevenir e reverter desequilíbrios do 

ser humano. Quando em desarmonia, o ser humano necessita desta assistência, e o 

enfermeiro é profissional habilitado para atendê-lo em suas necessidades (HORTA, 

1979). 

Todos os participantes da pesquisa atuavam ou já haviam atuado em 

unidades cardiológicas. No entanto, apenas um dos entrevistados possuiu o título de 

especialista na área. Vale ressaltar que por ter formação generalista, o enfermeiro é 

o profissional apto a atuar em diversas especialidades, não havendo exigências da 

especialização para atuação no local da pesquisa.  

Percebeu-se na fala dos entrevistados que a consulta de enfermagem em 

cardiologia é vista como relevante e indispensável para o bom funcionamento do 
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serviço e acompanhamento adequado dos pacientes. Espera-se que o paciente que 

passe por essa consulta seja orientado e preparado para exames e cirurgias, que 

tenha acompanhamento da terapia medicamentosa e avaliação de rotina para 

prevenção de complicações relacionadas ao tratamento e, controle adequado dos 

fatores de risco relacionados a doenças cardíacas.   

Horta (1979) destaca que as ações de enfermagem devem aumentar o 

conhecimento do indivíduo sobre as suas necessidades básicas, limitado ao seu 

próprio saber, a fim de restaurar o equilíbrio de suas funções. 

  

E2: “É essencial, a gente observou que antes da consulta de 
enfermagem muitos pacientes perdiam exames porque não 
compreendiam o que era o exame, não conseguiam entender o 
processo do exame e muitos perdiam porque não estavam 
preparados... Foi de grande relevância para o serviço e principalmente 
para o usuário, que teve mais oportunidade e mais confiança na 
equipe multiprofissional.” 
 

     Destacou-se que a consulta de enfermagem é vista como momento de 

proximidade com o paciente, de esclarecimentos sobre o tratamento e a patologia. 

Trata-se de um período importante para identificação de possíveis complicações, 

melhorando a condução do tratamento e a orientação para o autocuidado. Isto ocorre 

pelo fato de a enfermagem ser ciência que respeita a individualidade do ser humano, 

e prestar a sua assistência a ele, não à sua doença ou desequilíbrio. Suas ações são 

preventivas, curativas e de reabilitação, entendendo o ser como participante e peça 

fundamental dentro do seu processo saúde-doença. A humanização da assistência é 

percebida pela equipe de enfermagem como a promoção do cuidado integral, aliado 

a atenção, respeito e empatia nas relações estabelecidas entre profissionais e 

usuários (SILVA et al., 2020).   

 

E7: “Se tivesse uma consulta de enfermagem entre a chegada do 
paciente e a entrada no consultório, ajudaria bastante o paciente a 
compreender o momento que ele está passando.” 
  

Foi perceptível que os pacientes se sentiram mais livres para relatar dúvidas 

e queixas na presença do enfermeiro quando comparado a presença de outros 

profissionais. Nesse contexto, a consulta de enfermagem foi vista pelos entrevistados 

como ferramenta que aproxima o usuário do serviço, melhorando o seu entendimento 
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acerca da sua situação de saúde-doença e da importância da sua participação ativa 

no seu autocuidado.  

As premissas da Política Nacional de Humanização do SUS, de 2013, já 

trazem a importância do acolhimento e da escuta qualificada, que consistem no ato 

de acolher e reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de 

saúde. Dessa forma, é possível garantir ao usuário o acesso aos serviços e 

tecnologias disponíveis de acordo com as suas necessidades (BRASIL, 2015). 

 

E8: “...a enfermagem tem esse olhar do ser completo, ele não é só um 
hipertenso, um coronariopata, ele é um todo, ele tem uma realidade e 
dentro da realidade dele podemos fazer mais por ele.” 
 
E7: “Na maioria das vezes os pacientes chegam cheios de dúvidas e 
com vergonha de perguntar ao médico, na consulta de enfermagem 
eles se abrem mais, facilita. Na consulta médica já chegariam mais 
orientados.” 
 
E9: “Estamos acostumados a falar com o paciente como se eles 
soubessem dos nossos termos técnicos. A consulta de enfermagem 
vai com certeza ajudar a minimizar esses conflitos de comunicação.” 
 

Silva et al. (2020) afirmam que para ofertar uma atenção humanizada, o 

profissional da enfermagem deve embasar-se nos direitos e deveres profissionais, 

objetivando a excelência no cuidar, o que reflete em uma assistência integral e 

humana. Nota-se que a comunicação se revela como ferramenta importante para uma 

relação saudável entre a equipe de enfermagem e o paciente. A comunicação deve 

garantir a escuta e a troca de informações de forma clara e objetiva. Logo, a consulta 

de enfermagem é vista como ferramenta que auxilia nas ações de acolhimento e 

escuta do usuário.  

O Ministério da Saúde instituiu em sua portaria nº 529, de 1º de abril de 2013 

o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), e definiu a segurança do 

paciente como a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário 

associado ao cuidado em saúde. Em seus objetivos específicos, a política propõe 

envolver os pacientes e os familiares nas ações de segurança do paciente, a qual só 

será operacionalizada através desse contato próximo e da escuta qualificada 

(BRASIL, 2013).  

De acordo com documento de referência para o PNSP, a atenção centrada 

no paciente pretende proporcionar cuidados que respeitem e correspondam às 
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preferências e valores individuais; além de assegurarem que as concepções dos 

pacientes orientem todas as decisões clínicas. Traz-se também o conceito de 

efetividade das ações de saúde, que envolve o cuidado baseado no conhecimento 

científico para todos que dele possam se beneficiar, evitando subutilização e 

sobreutilização de informações e insumos (BRASIL, 2013). 

Considerando que a qualidade e segurança do paciente em serviços de saúde 

revelam-se como o conjunto de elementos de estrutura, de processos, de 

instrumentos e de metodologias baseadas em evidências, que tendem a minimizar o 

risco de sofrer um evento adverso no processo de atenção à saúde, a consulta de 

enfermagem ambulatorial em cardiologia deve envolver em suas ações as teorias 

próprias da profissão, mas também os preceitos internacionais para um atendimento 

de qualidade (BRASIL, 2013). 

Portanto, a consulta de enfermagem deve ser planejada com foco em ser esse 

espaço de educação em saúde baseado no acolhimento, escuta e diálogo efetivo, 

desenvolvendo relação de empatia e confiança. A escuta qualificada coloca o 

enfermeiro em posição diferenciada, aproximando o usuário do cuidado a ser ofertado 

no serviço de saúde, favorecendo o vínculo terapêutico (MOREIRA et al., 2019). 

 

7.3 Avaliando Possibilidades de Melhorias no Processo 

 

A consulta é reconhecida e avaliada como positiva para os usuários do 

serviço. Faz-se necessário que alguns fatores estejam presentes para tornar a ação 

mais completa e individualizada, além de enriquecer os registros de enfermagem 

necessários para o acompanhamento do paciente.  

Para Franzen et al. (2012), o acompanhamento ambulatorial deve manter-se 

ao longo do tempo. A primeira consulta deve incluir anamnese e exame físico para 

que se conheça o indivíduo e possa percebê-lo em sua totalidade. As demais 

consultas, denominadas de consultas de retorno, devem resgatar as informações 

coletadas anteriormente e buscar manter raciocínio clínico no planejamento seguinte. 

Os registros devem ser feitos em forma de evolução para garantir o acompanhamento 

e compreensão do histórico do indivíduo. A coleta e interpretação adequada dos 

dados dará ao enfermeiro a possibilidade de estabelecer com mais clareza os focos 

do cuidado, tornando-o mais efetivo.  
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Atualmente, no local do estudo, não é realizada a coleta de dados para o 

histórico do paciente, embora a sua realização seja vista como fundamental para 

compreender o contexto social e intervir de forma mais próxima da realidade existente.  

 

E1: “Os dados do paciente, os hábitos de tudo, alimentação, de 
exercício, de consumo de substâncias, a questão das medicações, 
como faz uso, os horários, porque os pacientes aqui têm o cognitivo 
muito baixo.” 
 

Para Horta (1979), o roteiro individualizado para coleta de dados permite a 

identificação dos seus problemas, levando ao segundo passo, que são os 

diagnósticos de enfermagem. Estes identificam as necessidades do ser humano e 

permitem ao profissional traçar um plano de cuidados individualizados. Em seguida, 

tem-se a implementação desse plano, a evolução de enfermagem e avaliação dos 

resultados obtidos. A realização dessas etapas é indispensável para condução 

adequada das ações de enfermagem.  

A necessidade de ambiente apropriado para a realização da consulta de 

enfermagem também foi citada pelos participantes, sendo consenso entre os 

entrevistados que o enfermeiro necessita de ambiente que proporcione conforto e 

privacidade para o paciente, permitindo avaliação adequada. A atual sala de 

enfermagem do serviço estudado localiza-se dentro da secretaria da unidade, sendo 

ambiente de intenso fluxo de pessoas, a qual não proporciona ambiente propício para 

a consulta de enfermagem.  

 

E4: “...precisaria de uma sala com espaço, onde vocês pudessem 
fazer um exame físico melhor. Porque o espaço de vocês agora não 
dispõe de uma maca para que vocês possam fazer o exame físico do 
paciente, uma sala fechada. Atualmente, a sala de vocês é geral, para 
tudo... Para gerência, administrativo, não existe uma sala específica 
para a consulta de enfermagem, com privacidade do paciente.” 
 
E7: “Tinha que ter uma sala bonitinha, né? Especial para vocês, com 
uma maca para fazer exame físico, com o paciente de frente para 
vocês, com instrumento da consulta de enfermagem para ficar 
registrada a consulta, alguns panfletos para orientar os exames.” 
 

A estrutura arquitetônica de unidades funcionais de saúde classifica uma 

unidade ambulatorial como aquela destinada a prestar assistência a pacientes em 

regime de não internação ou de internação por período de até 24 horas. O ambulatório 
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de cardiologia está enquadrado no nível terciário de atenção, como cenário 

especializado (BRASIL, 2011). 

Segundo o documento, o fluxo de pacientes de uma unidade ambulatorial 

deve ser idealizado de forma que os mesmos não interfiram nas atividades da equipe 

de saúde e não sejam inseridos em áreas reservadas a pacientes internos, médicos 

e funcionários. Isto garante a privacidade para a equipe assistencial e administrativa, 

melhorando a organização do serviço e mitigando riscos de contaminação, uma vez 

que se caracteriza como área semicrítica, de acordo com a RDC n°50/2002 (BRASIL, 

2011).  

A sala destinada às consultas de enfermagem deste estudo localiza-se dentro 

da sala da secretaria do serviço. Esta ambiência também serve de acesso para os 

consultórios médicos. O intenso fluxo de pessoas associados a fortes ruídos torna o 

espaço impróprio para as ações de enfermagem, pois não proporciona privacidade 

para o cliente e o profissional.  

O fato desta sala também ser destinada as atividades de gerência do serviço, 

acarretavam constantes interrupções dos atendimentos realizados, fragmentando e 

dificultando as ações, principalmente quando relacionadas à educação em saúde. 

Além desses fatores negativos, esta área não dispunha de estrutura e equipamentos 

adequados para realização de exame físico, assim limitando a avaliação integral do 

indivíduo que buscava o cuidado. Logo, faz-se necessário, que além de processos de 

cuidar sejam avaliados pontos referentes a estrutura física para que sejam 

implementadas melhorias no serviço. 

Quando questionados sobre a ampliação da aplicação da consulta de 

enfermagem, os serviços citados como essenciais para atuação da enfermagem 

foram: hipertensão, pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca e eletrofisiologia para 

pacientes com dificuldade de adesão ao tratamento, a fim de fortalecer o autocuidado. 

Isso demonstrou que os participantes reconheceram na consulta de enfermagem um 

momento importante de cuidado que pudesse trazer benefícios ao tratamento do 

paciente. 

 

E7: “Os que têm dificuldade de adesão ao tratamento e os pré-
exames. Eu acho que o próprio médico, na geriatria tem muito, os 
pacientes voltam sem melhora nenhuma, pressão e colesterol alto 
com medicação prescrita, é por não estar fazendo a medicação certa? 
A alimentação não está certa? Acho que isso a enfermagem poderia 
pegar. O médico sente a necessidade de encaminhar, paciente com 
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muito tempo de acompanhamento e que não evolui, o médico 
identifica e encaminha para enfermagem. Mas tem que ser conjunto 
com o médico.” 
 

Também foi citado nas falas dos participantes a possibilidade de expansão do 

atendimento com oferta do acompanhamento de enfermagem, sendo classificado 

como uma melhoria das ações ambulatoriais. Citou-se a possibilidade de os pacientes 

terem o primeiro contato com o ambulatório de cardiologia do HUWC por meio da 

consulta de enfermagem, onde seriam avaliadas as queixas e realizado exame físico, 

além das solicitações de exames para viabilizar diagnóstico e tratamento dos 

usuários.  

O decreto do COFEN nª 94.406/87 dispõe sobre a possibilidade de o 

enfermeiro realizar a prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em 

programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde (COFEN, 

1987). A portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, por sua vez, ao trazer as 

atribuições do enfermeiro enquanto membro da equipe de saúde na atenção básica, 

também apresenta como ações desse profissional a prescrição de medicações 

conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, e outras normativas técnicas 

estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, além da 

solicitação de exames complementares, sempre observando as disposições legais da 

profissão. Essas ações visam a atenção integral ao usuário do sistema de saúde em 

suas ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação 

e redução de danos (BRASIL, 2017). 

Apesar das legislações existentes possibilitarem diversas intervenções, 

atualmente, os enfermeiros do ambulatório de cardiologia não realizam solicitação de 

exames e possuem protocolo apenas para ajuste da terapia com anticoagulante oral 

(warfarina), não havendo outros protocolos institucionais que permitam mais ações.  

 

E8: “Quando o paciente vem da rede, marcaria a primeira consulta 
com o enfermeiro, e de repente fazer uma triagem de com quem seria 
acompanhado, de repente olhar as agendas com mais detalhes, deixar 
a coisa mais próximas, ter protocolo onde pudéssemos solicitar 
exames para que o paciente fosse para a primeira consulta médica já 
com os exames em mãos. Os pacientes que voltassem da cirurgia 
também passariam com agente, a consulta já ficaria marcada no 
relatório de alta. Mas precisaria de muito mais enfermeiras lá.” 
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Dessarte, observa-se que o enfermeiro é um profissional capacitado e 

habilitado para identificar e conduzir problemas de saúde. A existência de protocolos 

assistenciais que respaldem essas ações pode ser importante na viabilização do fluxo 

do paciente dentro do serviço. A discussão de casos com equipe multiprofissional é 

relevante e pode trazer melhores resultados. 

 

7.4 Elaborando os instrumentos  

 

Horta (1979) afirma que, para que a enfermagem atue eficientemente, 

necessita desenvolver sua metodologia de trabalho fundamentada no método 

científico denominado de Processo de Enfermagem (PE). O enfermeiro, ao aplicar seu 

cuidado ao indivíduo não hospitalizado, utiliza o PE e, quando o faz, está realizando 

uma consulta de enfermagem. São necessários instrumentos específicos que auxiliem 

nessa execução.  

Em relação aos instrumentos para a consulta de enfermagem, os participantes 

concordaram que é necessário haver o registro adequado das informações 

respeitando o processo de enfermagem, sendo, portanto, importante para dar 

visibilidade à categoria profissional dentro da equipe de saúde.  

 

E4: “Deveria ter um roteiro, onde é registrada a anamnese que é feita 
e os dados que são coletados hoje? Hoje só temos o cartão do INR do 
paciente, mas não fica nenhum registro com vocês, o paciente vai 
embora com o cartão e quando é por telefone, vocês dependem da 
informação que ele vai passar pelo telefone.”  
 
E4: “...poderiam ser criados instrumentos e arquivar esses registros, 
porque o enfermeiro hoje desempenha um papel fundamental aqui no 
ambulatório de cardiologia, mas não é registrado e talvez por isso não 
tenha tanto reconhecimento. Na rotina de hoje, ficam registrados no 
cartão amarelo, no caso do INR, onde o próprio paciente fica com o 
cartão e o serviço não fica de posse de nenhuma informação, para 
avaliação posterior, em caso de intercorrência.” 
 

Para Tavares e Tavares (2018), um instrumento elaborado é uma importante 

estratégia para a organização das ações e operacionalização do PE, trazendo 

padronização das ações e registros, possibilitando a continuidade da assistência e o 

melhor planejamento, além de proporcionar a visibilidade do cuidado, respaldando os 

profissionais.  
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Percebe-se, então, a primordialidade em criar instrumentos direcionados para 

os diversos atendimentos realizados no ambulatório em questão, que favoreçam o 

acompanhamento da história clínica do paciente, por meio da documentação e 

armazenamento adequado das informações. As ações de enfermagem devem estar 

presentes no prontuário do paciente, uma vez que são importantes para uma melhor 

condução junto a equipe multidisciplinar.  

 

E3: “O principal é isso, ter a sistematização para ficar registrado e ter 
um acompanhamento. Ficando no prontuário tem um 
acompanhamento pra vocês e até mesmo para os médicos ficarem 
sabendo o que vocês estão intervindo nos pacientes, acho que 
fazemos muito e não registramos.” 
 

Quando questionados acerca do instrumento ideal para a realização da 

consulta, os participantes citaram a necessidade de seguir as etapas do PE. Porém, 

houve a preocupação com relação a objetividade desse instrumento, visto a grande 

demanda de pacientes inseridos no serviço. 

  

E5: “Se ficar um instrumento para cada um ficaria cansativo, se 
conseguir encaixar só em um, mas é difícil conseguir, tem muita coisa 
que tem que ver. Se desse pra ser único era melhor, que contemplasse 
tudo, de repente vocês conseguem bolar um, bem sucinto.” 
 
E6: “Os processos podem ser revistos, adaptado para o procedimento. 
Formulários adaptados que tivessem a SAE, onde você pudesse 
conhecer brevemente a história do paciente e os DE. Dá pra gente 
fazer um breve histórico, objetivo, com espaço para os principais DE 
que vamos encontrar, pode até ser único, aplicado de acordo com 
cada atendimento, com campo aberto para acrescentar alguma coisa 
que não esteja ali no padrão.” 
  
E9: “Que esse plano seja viável, porque às vezes as coisas são muito 
bonitas no papel, mas na realidade não dá pra fechar. Não adianta 
encher de processo, uma coisa longa, tem que ser enxuto, para que 
haja objetividade.”  
 

Vale ressaltar que o modelo de cuidado proposto neste estudo foi 

fundamentado na teoria das necessidades humanas básicas de Horta (1979), que por 

sua vez baseia-se na teoria de motivação humana de Maslow. Segundo a autora, a 

enfermagem como parte integrante da equipe de saúde implementa estados de 

equilíbrio, previne estados de desequilíbrio e reverte desequilíbrios em equilíbrio pela 

assistência ao ser humano no atendimento de suas necessidades básicas.  
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Unindo a teoria à vivência trazida pelos participantes, o instrumento deste 

estudo contém as informações mínimas para que se conheça o indivíduo e atenda às 

suas necessidades básicas, buscando a integralidade em suas ações de fazer, 

auxiliar, orientar e supervisionar. Ao longo desse processo, surgiu também a 

necessidade de elaborar o protocolo operacional padrão para a consulta de 

enfermagem proposta, buscando padronizar as ações executadas pela equipe. O 

protocolo pode ser consultado no apêndice P.  

Na etapa inicial do estudo, compreendeu-se a importância da atuação da 

enfermagem dentro do ambulatório de cardiologia, as melhorias alcançadas com essa 

atuação e os benefícios para os pacientes que são acompanhados pela equipe de 

enfermagem, destacando-se também o desejo pela ampliação desse serviço.  

A discussão sobre o entendimento da consulta de enfermagem foi necessária 

para poder seguir as etapas do processo. Percebeu-se a partir daí a carência de 

instrumentos que contemplassem todos os atendimentos realizados e, a partir deste 

momento, com as informações obtidas, buscou-se construir um modelo de consulta, 

que se enquadrasse na realidade encontrada (Apêndice A a K). Este modelo foi 

apresentado aos participantes por meio de grupo virtual para avaliação, mantendo o 

objetivo de construí-lo coletivamente.   

 

7.5 Avaliando Coletivamente os Instrumentos Construídos 

 

Os instrumentos elaborados a partir da primeira fase da coleta foram 

apresentados ao grupo por meio de grupo virtual de troca de mensagens, devido à 

necessidade de adaptação dessa etapa em decorrência da pandemia do novo 

coronavírus. Optou-se por este tipo de aplicativo por permitir não apenas discussões 

em tempo real entre seus membros, como a participação tardia dos mesmos acerca 

do mesmo tema, possibilitando maior chance de interação digital entre os 

participantes. 

Seguindo os dados coletados nas entrevistas, buscando respeitar cada 

registro e considerando tratar-se de condições específicas, elaboraram-se 

documentos distintos para cada tipo de atendimento, assim como documentos 

destinados às suas respectivas orientações, para avaliação conjunta do material.  O 

material foi enviado em formato de documento único, que continha os instrumentos 

para os seguintes atendimentos: preparo de exames ambulatoriais, primeira consulta 
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para o paciente em anticoagulação, consulta de acompanhamento presencial da 

anticoagulação, acompanhamento telefônico da anticoagulação, consulta ao paciente 

com programação para cirurgia cardíaca, consulta ao paciente com programação de 

estudo eletrofisiológico e consulta ao paciente com programação para cateterismo 

cardíaco. 

Após a apresentação do grupo e abordado os objetivos de sua criação, três 

participantes interagiram inicialmente. Em seguida, aguardou-se a leitura e avaliação 

dos instrumentos por todos os integrantes. A primeira interação veio no terceiro dia 

após a abertura do grupo, trazendo considerações no tocante ao conteúdo. 

 

E2: “Estou amando a leitura, material muito bem produzido, 
direcionado, objetivo, conciso.” 
 

Percebeu-se que após a primeira interação, houve dúvidas relacionadas ao 

conteúdo, por tratar-se de documento único com conteúdo de atendimentos diversos. 

Dessa forma, decidiu-se desmembrar os documentos e ré enviá-los ao grupo para 

melhorar o acesso e facilitar a compreensão dos participantes. A seguir, as demais 

participações ocorreram com maior frequência e iniciou-se troca de conhecimentos, 

dúvidas e opiniões. Os participantes demonstraram ter realizado leitura atenciosa dos 

instrumentos, tendo surgido ao longo dos diálogos sugestões na estrutura, escrita e 

diversos pontos dos instrumentos.  

 
E10: “1a consulta - item 8 nec básicas: atividade profissional/estudantil 
(o que deseja que seja registrado nesse caso? Já temos escolaridade 
e ocupação na parte de identificação.) (Considerar nos outros tipos de 
consultas também).” 
 
E10: “No caso da avaliação, o último item, não seria um tópico à parte? 
Pois a avaliação é uma etapa do processo. Veja se precisa separar, 
mas o fato de você ter colocado já é super importante.” 
 
E1: “A alimentação, dessa forma, fica uma coisa muito ampla, talvez 
fosse melhor criar uma espécie de grupo de alimentos e em forma de 
checklist ir ticando nos grupos que fazem partem da alimentação 
habitual.” 

 

Registrou-se também a sugestão de acréscimo de itens não citados na 

primeira etapa da coleta, os quais foram vistos como importantes para avaliação dos 

pacientes e do seu registro adequado. Destacou-se o questionamento em relação a 

atualização do conteúdo existente, assim como demonstrou-se a necessidade de o 
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instrumento ser completo e explicativo. Isto ocorreu pelo fato de tratar-se de hospital 

universitário e do conteúdo poder ser utilizado como instrumento de aprendizado por 

alunos de graduação e pós-graduação em enfermagem.  

 
E3: “Os exames de laboratório vocês avaliam ou só conferem se têm? 
Se avaliarem poderia colocar um item tipo: laboratório alterado: ( ) sim 
( ) não.” 
 
E3: “Acho que o significado das siglas deve estar no rodapé ou atrás. 
Somos um hospital escola e precisamos pensar nisso." 
 
E10: “Sugiro o item de medicação suspensa na consulta do EEF.” 
 
E10: “No instrumento que já existe no ambulatório hoje, fala sobre a 
gema de ovo, como também alimento a ser controlado, e explica como 
fazer antes de usar óleos. Esses dois itens não estão no seu 
instrumento. A orientação mudou?” 

 

Concomitantemente, demonstrou-se a importância de que o material fosse 

prático e efetivo, contendo, preferencialmente, informações em forma de checklist 

para facilitar a coleta de dados e o registro das intervenções realizadas durante os 

atendimentos. Da mesma forma, citou-se a importância de que os documentos 

destinados à orientação dos pacientes fossem acessíveis e dinâmicos, atraindo a 

atenção para a leitura, facilitando a compreensão e, por conseguinte, contemplando 

os pacientes com menor nível de instrução.  

 

E4: "Acho importante as informações serem mais lúdicas. A nossa 
realidade é que o paciente não lê o que é passado. Que seja um 
sistema de checklist para o profissional ir fazendo e checando as 
orientações que passou para o paciente, se houve a compreensão.” 

 
E1: “Aqui na programação do estudo eletrofisiológico, acho importante 
deixar claro que paciente recebeu a orientação de suspensão da 
medicação. Vi que tem as orientações, porém já houve episódio do 
paciente chegar para internar e informar não ter recebido nenhuma 
orientação para suspensão do medicamento.” 
 

Durante as discussões, foi evidenciado que o atendimento ao paciente em   

para preparo para cateterismo cardíaco, inicialmente incluído no escopo deste estudo, 

deveria ser realizados em outra unidade (setor de hemodinâmica), onde já ocorre o 

agendamento e realização do exame. Optou-se então, por retirar esse item. 
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E6: “Acho que o cateterismo não deveria estar no ambulatório, porque 
o médico solicita e o paciente vai marcar na hemodinâmica, não marca 
conosco.” 
 

Outro ponto de destaque mostrou-se na possibilidade da formalização dos 

atendimentos telefônicos realizados pelas enfermeiras do serviço. Esta ação já vinha 

sendo executada por chamada telefônica pelas enfermeiras, as quais recebiam e 

faziam as orientações de pacientes, que por algum motivo não poderiam deslocar-se 

ao hospital para acompanhamento presencial da anticoagulação.  

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, na tentativa de minimizar 

as idas ao serviço hospitalar dos pacientes pertencentes aos grupos de risco, 

orientou-se aos pacientes em acompanhamento da anticoagulação a realizar o exame 

do INR em locais mais acessíveis e com menor aglomeração de pessoas. O resultado 

seria enviado pelo paciente ou responsável para a enfermeira do serviço através de 

aplicativo de mensagens, por onde o mesmo também receberia as orientações 

necessárias.   

 

E3: “O acompanhamento por telefone na época COVID é muito bem 
colocado, inclusive o nosso gerente quer trabalhar a telemedicina. Mas 
acho que poderia usar um termo mais abrangente, tipo: não presencial 
ou telemedicina mesmo.” 
 
E3: “Alguns serviços estão fazendo consulta médica por telemedicina. 
A enfermagem ainda não começou. Poderia se pensar, só para não 
colocar tão específico, se puder, porque poderá servir posteriormente 
para este fim. Tipo: não presencial.” 
 

A construção coletiva de instrumentos para a assistência de enfermagem 

apresentou resultados positivos em estudos presentes na literatura. Alguns utilizaram 

a PCA na busca dessa convergência com a prática e a elaboração de instrumentos 

direcionados para a prática vivenciada pelos participantes do estudo (Sena et al., 

2017). 

Corroborando com o que vem sendo discutido, Bruggmann et al. (2019), em 

estudo realizado em instituição psiquiátrica apontou como resultado a construção de 

um saber coletivo com base no saber/poder e na verdade dos enfermeiros envolvidos, 

representado pelo PE. O conhecimento científico dos enfermeiros associado à sua 

prática assistencial revelou-se como um momento de produção de saberes que 

qualificaram e conferiram visibilidade a assistência prestada por esses profissionais.                    
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Dessa forma, observou-se a importância de expandir e buscar soluções que 

trouxessem segurança e efetividade ao atendimento ambulatorial por meio da 

consulta de enfermagem, pensada e elaborada de forma direcionada ao tipo de 

atendimento. A construção coletiva de instrumentos para esse fim apresenta-se como 

alternativa importante para melhorar a conexão da teoria com a prática assistencial, 

influenciando também na melhor relação do paciente com o serviço.   

 

7.6 Avaliando os Entraves do Processo: A aplicabilidade e a viabilidade dos 

Instrumentos 

 

Estudos revelam que a aplicação efetiva da SAE e do PE na prática dos 

cuidados de enfermagem ainda é uma lacuna a ser superada. Apontam-se as falhas 

de comunicação entre os profissionais, a saber: inadequado nível de conhecimento 

dos profissionais e quantidade inadequada de recursos humanos como fatores que 

contribuem para a não adoção dessas ações na rotina profissional (OLIVEIRA et al., 

2019). 

Uma vez reconhecida a importância da consulta de enfermagem no 

ambulatório de cardiologia e a necessidade de melhoria do serviço já ofertado, 

percebeu-se na fala dos entrevistados o questionamento sobre o dimensionamento 

adequado para oferecer um cuidado de enfermagem de qualidade.  

 

E2: “Sugiro que todo paciente do ambulatório passe por consulta de 
enfermagem, mas sei que a demanda é grande e são poucos 
profissionais. A gente não conhece o perfil dos pacientes, não existe 
o documento com consultas de enfermagem do paciente.” 
 
E1: “...a gente não consegue, acabamos pegando mais os pacientes 
da anticoagulação, mas acho que a gente deveria ter a consulta 
aplicada para outras subespecialidades, como pacientes hipertensos, 
pré-operatório, o problema é que não dá.” 
             

Foi unânime a preocupação dos participantes com a viabilidade e 

aplicabilidade dos instrumentos propostos. Apesar do grande interesse demonstrado 

em sua realização, alguns termos foram frequentes nas falas dos participantes do 

grupo, como pode ser visto nas falas a seguir.  

 

E1: “O documento é bem extenso, como ele vai funcionar na prática? 
Ele está completo, mas na prática é viável?” 
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E10: “Não vejo viabilidade, na prática, de como realizar parte desses 
diagnósticos já sugeridos, através do telefone.” 
 
E10: “Entendo que todos os pacientes para EEF/CATE/CIRURGIA 
CARDÍACA, devam passar pelo enfermeiro para a consulta antes de 
realizá-los, mas na prática do HUWC, esses pacientes passam pela 
enfermagem presencialmente? Existe viabilidade para isso?” 
 

Quando é falado em cuidado holístico, também se faz fundamental refletir 

numa rede de atenção em saúde para que possa possibilitá-lo. Como dificuldade na 

prática atual foi citado por um dos participantes a atuação do enfermeiro em poder 

solicitar avaliação de outras especialidades, dentro de um protocolo estabelecido pela 

instituição, como integrante da equipe multiprofissional.  

 

E1: “... esses dias estava aqui com uma paciente que teve uma 
bradicardia, fez hipotensão, e aí depois que melhorou começou a 
chorar. Você via que estava depressiva, a gente aqui identificando o 
problema não pode referenciar para outro serviço e pedir avaliação.”  
 

     A grande demanda de pacientes e o dimensionamento de enfermeiros foi 

apontado como entrave na qualidade do atendimento realizado. Dessa forma, 

identificou-se a conveniência em ampliar o serviço de consulta de enfermagem. No 

entanto, aponta-se como limitação o número reduzido de enfermeiros na unidade.  

 

E1: “...a demanda grande de pacientes em alguns dias e horários 
prejudica a consulta.” 
 
E1: “...acho que deveria ser pra todos, mas a gente não ia conseguir 
atender todos.”  
 
E9: “A gente tinha o contato com o paciente, mas não dispunha de 
tempo para examinar, avaliar exames, de se inteirar do histórico, fazer 
exame físico. A gente direcionava muito para o procedimento que fazia 
naquele momento.” 
            

A preocupação vai além do conteúdo dos instrumentos criados, trazendo para 

o grupo a discussão e a reflexão a respeito da estrutura física, equipamentos e fluxo 

de atendimento atualmente existentes no serviço.  Entende-se que para implementar 

o processo de enfermagem em sua totalidade, é preciso dispor de ambiente e 

instrumentos adequados, além de profissionais habilitados. 
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E2: “Necessário melhorar a estrutura física para acomodar e garantir 
privacidade ao usuário durante a consulta de enfermagem...é 
fundamental o profissional enfermeiro tenha um consultório com maca 
e todos os instrumentos de trabalho para desenvolver a consulta de 
enfermagem.” 
 

Seguindo esta reflexão, levantou-se a preocupação com a logística dos 

atendimentos e estabelecimento de fluxo dos pacientes dentro do ambulatório. 

Atualmente, é realizado agendamento prévio de pacientes para o acompanhamento 

de anticoagulação e preparo de exames. Os demais atendimentos propostos não 

acontecem de forma programada e formal. 

Ainda na primeira fase da coleta de dados, surgiu a necessidade de 

estabelecer fluxo que possibilitasse ao enfermeiro o encaminhamento de pacientes 

para determinadas especialidades dentro da instituição, no intuito de tentar garantir a 

integralidade da assistência e, dessa forma, melhorar o acompanhamento dos 

pacientes em todas as suas necessidades. Diante desse problema, fez-se primordial 

desenvolver o fluxo de atendimento para o consultório de enfermagem, estabelecendo 

os propósitos do encaminhamento deste e para este serviço.  

Ressalta-se a presença unânime na fala dos participantes de temas 

relacionados ao dimensionamento da equipe de enfermagem. Percebeu-se a 

associação da implementação do processo de trabalho como uma atividade a mais a 

ser desempenhada, considerando a preocupação com a rotina de demandas já 

existentes.  

 

E10: “Importante, mas para essa viabilidade é preciso 
dimensionamento correto de enfermeiros também. Precisa -se 
estabelecer o fluxo de atendimento desse paciente no pré-operatório. 
Com o encaminhamento para a enfermagem.” 

 

Salienta-se a associação da precariedade dos registros de enfermagem à 

grande demanda de atividades assistenciais e gerenciais de responsabilidade do 

enfermeiro de cada turno, fato que é diretamente afetado quando o dimensionamento 

está aquém do que é indicado. 
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7.7 A convergência entre a pesquisa e a prática assistencial 

 

Como já discutido anteriormente, o diferencial da PCA encontra-se na 

convergência entre a pesquisa e a prática assistencial na busca por melhorias nos 

modelos e processos assistenciais. Os motivos que podem levar a querer buscar 

essas melhorias podem surgir da própria prática assistencial ou no estudo de seus 

modelos. 

Rocha, Prado e Silva (2012) apontam a desorganização na assistência, a 

realização de um cuidado não embasado cientificamente, a importância de garantir a 

segurança do paciente, a ausência de processo sistematizado e a necessidade da 

elaboração de novas tecnologias de cuidado como fatores que podem motivar 

profissionais a buscar melhorias nas práticas assistenciais, a fim de qualificar a 

assistência e garantir respaldo em suas ações.   

A pesquisadora encontrou a motivação deste estudo justamente na ausência 

de um cuidado sistematizado e cientificamente embasado para aplicação no local da 

pesquisa, encontrando na PCA a metodologia que permitiu direcionar a sua 

inquietação na busca pela construção desse modelo de cuidado. Nesse contexto, a 

metodologia proposta pela PCA mostrou-se ferramenta valiosa, onde o pesquisador, 

que faz parte do cenário assistencial pode somar e integrar-se na construção do 

objetivo do estudo. 

A elaboração de tecnologias de cuidado envolvendo os principais integrantes 

da prática assistencial mostrou-se como ferramenta ideal para desenvolver esses 

processos, pois cada um adicionou conhecimentos às suas vivências para construí-lo 

de forma que não trouxesse apenas as teorias da forma como já são conhecidas, mas 

que possibilitasse que elas se enquadrassem no perfil do local e do público para o 

qual foi destinado (SILVA, 2017). 

As observações realizadas durante as entrevistas revelaram a preocupação 

em relação ao objeto do estudo, não sendo apresentado como os modelos já 

conhecidos, os quais são percebidos como atividades meramente burocráticas e 

distante do cuidado realizado. Percebeu-se a motivação nas mudanças ´para 

melhorias dos processos, por meio do interesse na participação da elaboração e  

inserção de instrumentos que fossem realmente aplicáveis e trouxessem melhores 

práticas para o serviço.  
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Ao unir em um cenário de estudo indivíduos na busca por encontrar soluções 

para problemas vivenciados na prática de todos os envolvidos, percebeu-se que os 

resultados foram processos direcionados, práticos e efetivos, e que se conseguiu 

envolver os sujeitos não apenas na sua construção, mas também na expectativa da 

sua implementação, trazendo um sentimento de corresponsabilidade e confiança no 

processo. Esses fatores são indispensáveis para a comunhão da pesquisa com a 

prática assistencial.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A construção coletiva dos instrumentos para a consulta de enfermagem trouxe 

reflexões sobre a ciência e a prática assistencial, destacando as dificuldades 

existentes e as perspectivas de melhorias. A pesquisa contribuiu para preencher 

lacunas existentes na assistência de enfermagem do serviço, reforçando a 

importância da sua atuação e a possibilidade de ampliação da mesma.   

A utilização da PCA foi fator relevante no desenvolver da pesquisa, 

proporcionando a convergência da teoria com a prática assistencial, da concepção do 

problema do estudo ao desenvolver o produto, envolvendo e estreitando as relações 

entre pesquisador e participantes ao longo das etapas do processo. Esta 

característica foi fundamental para aguçar o interesse dos participantes e trazê-los 

para dentro do processo criativo, trazendo o sentimento de real participação  e 

corresponsabilidade no processo.  

As limitações deste estudo estiveram pautadas no enfrentamento de uma 

pandemia ao longo da sua realização, atrasando prazos e modificando seus 

processos. A mudança na forma de apresentação da coleta dos dados (de presencial 

para virtual) pode ter trazido prejuízos na observação e percepção do pesquisador em 

suas ações ao distanciá-lo dos participantes. Por outro lado, as tecnologias existentes 

possibilitaram a adequação do processo e a sua finalização, trazendo também 

praticidade e segurança nos registros, sendo importante ressaltar o seu uso como 

ferramenta de pesquisa.  

Destacam-se que esforços ainda serão necessários para que ocorra a 

implantação do que foi construído. Assim, segue-se com o planejamento de validação 

do conteúdo produzido pelo Setor de Qualidade e posterior adaptação junto à equipe 

da Tecnologia da Informação para inserção no atual sistema utilizado pelo hospital 

(AGHU) e, futuramente, no prontuário eletrônico do paciente, o que proporcionará a 

documentação adequada do cuidado prestado e a visibilidade dessas ações no 

serviço. É importante que se prossiga com o mesmo afinco para a aplicabilidade no 

contexto da equipe multidisciplinar e da gestão do serviço, buscando os meios 

necessários para a sensibilização, implementação e uso adequado.  

Os produtos deste estudo foram os instrumentos elaborados para as 

Consultas de Enfermagem ambulatoriais em Cardiologia do Hospital Universitário 

Walter Cantídio, em Fortaleza/CE, além do protocolo operacional padrão referente a 
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estas consultas, que foi construído ao longo do processo diante da necessidade de 

buscar a padronização da implementação desses instrumentos produzidos. A PCA, 

enquanto pesquisa qualitativa, permite essa flexibilização do processo a fim de 

responder as demandas do objeto de estudo, de acordo com as vivências 

experimentadas em campo, fato que enriquece a discussão estabelecida e, 

consequentemente, os resultados do estudo.  

Espera-se que essa sistematização das ações de enfermagem proporcione 

maior qualidade na implementação e registro das consultas ambulatoriais de 

enfermagem no ambulatório de cardiologia do HUWC, o que refletirá positivamente 

no acompanhamento dos clientes e em seus resultados, além de ser subsídio para 

outros profissionais da área que também buscam a qualidade da assistência.  
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APÊNDICE A 

PREPARO PARA EXAMES AMBULATORIAIS 

(   ) Eco de estresse farmacológico com dobutamina 
 

(   ) Teste ergométrico 
 

Solicitante:                     Justificativa:                         Data do exame: 
 

EXAME FÍSICO 

Queixa principal: 
 

PA :                               Circunferência abdominal: 
 

Peso:                             Altura:                                        IMC: 
 

Acuidade visual: normal (  ) diminuída (  )      
           

Pele: preservado (  ) alterado (   ) 
 

Pulmonar: preservado (   ) alterado (   ) 
 

Neurológico: preservado (   ) alterado (   ) 
 

Fala: (  ) normal (  ) disartria  
 

Força muscular: (  ) preservada (  ) déficit motor (  ) déficit sensitivo  
 

Marcha: (  ) normal (  ) caminha com déficit (  ) caminha com bengala/andador (  ) 
cadeirante 
 

DADOS DE INTERESSE PARA O PROCEDIMENTO 

Exames anteriores 
T.E                        sim (   ) não (   )    + (   ) – (   )     Data:                  Local:  
ECO Stress           sim (   ) não (   )    + (   ) – (   )     Data:                  Local:  
CATE                    sim (   ) não (   )    + (   ) – (   )     Data:                  Local:                        
Gonioscopia          sim (   ) não (   )    + (   ) – (   )     Data:                  Local:  
 

Histórico de procuras ao pronto atendimento, cs ou internações hospitalares: 
 

Fatores de risco:  
DVP  (  )  Hepatopatia  (  )  Distúrbios hemorrágicos(  )  Distúrbios da tireoide (  ) 
HAS   (  )    DM (  )   HF (  ) TAB  (  )   IAM (  )  DLP (  ) IRC (   )  HDL↓ (  )  LDL↑ (   )  
PTCA (  )  TGC↑(  )    Cirurgia (  )  Asma (   )  DPOC (  )  Alergia (  ) DAC (  )  ICC ( )  
Valvopatias (  )  BAV(  )  Gravidez(  ) 
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CONTROLE MEDICAMENTOSO 

Medicamento Dose (mg/mcg) Horários que toma o medicamento 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

Conhece os medicamentos que toma? ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

Toma adequadamente? ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

Reconhece os medicamentos? ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

Controle terapêutico ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório: 
 

Medicações suspensas para o exame: 
Não (     ) Sim (     ): Qual:                  Data da suspensão: 
 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

  
1.  (   ) Risco de débito cardíaco diminuído 
 

11. (   ) Mobilidade física prejudicada 

2.  (   ) Risco de intolerância à atividade 
 

12. (   ) Ansiedade 

3.  (   ) Risco de desequilíbrio nutricional 
 

13. (   ) Perfusão tissular periférica ineficaz 

4.  (   ) Risco de sangramento 
 

14. (   ) Integridade da pele prejudicada 

5.  (   ) Conforto prejudicado 
 

15. (   ) Falta de adesão 

6.  (   ) Risco de glicemia instável 
 

16. (   ) Deficiência de conhecimento 

7.  (   ) Obesidade 
 

17. (   ) Déficit no autocuidado 

8.  (   ) Volume de líquidos excessivo 
 

18. (   ) Estilo de vida sedentário 

9.  (   ) Padrão respiratório ineficaz 
 

19. (   ) Dor aguda 

10.(   ) Risco para infecção 20. (   ) Memória prejudicada 
 

PLANO ASSISTENCIAL 

1. Fazer/ajudar/orientar:   
 

2. Necessidade de encaminhamento:  
não (     ) sim (     ) : 
 

3. Intervenção medicamentosa:  
não (     ) sim (     ) : 

EVOLUÇÃO 
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APÊNDICE B 

ORIENTAÇÕES PARA O TESTE ERGOMÉTRICO 

O teste ergométrico, também conhecido como teste de esforço ou teste da 
esteira, é um exame que verifica as respostas do seu coração ao esforço físico, que 
será realizado através da caminhada em uma esteira rolante. Atenção para as 
orientações abaixo:  

 Comparecer ao exame com roupas adequadas para atividade física e que 
facilitem a colocação de eletrodos no tórax (SHORT OU BERMUDA, BLUSA 
ABERTA NA FRENTE).  

 Mulher: USAR SUTIÃ. 

 Homem: DEPILAR O PEITO. 

 Utilizar sapato fechado confortável, o ideal é usar um TÊNIS. 

 Após o banho, no dia do exame, não utilizar cremes, óleos, pomadas ou gel no 
corpo. 

 Lavar o peito com SABÃO.  

 Se fumante, suspender o cigarro 24hs antes do exame. 

 Suspender atividade física no dia anterior ao exame, no dia do exame e no dia 
após o mesmo. 

 Não tomar: chá, café, chocolate, refrigerante, bebida alcoólica no dia do exame. 

 Evitar grandes refeições nas duas horas que antecedem o exame. 

 Não é recomendado fazer o exame em jejum. 

 Trazer exames relacionados ao coração, se tiver. 

 Trazer a receita dos remédios que está tomando ou os próprios remédios para 
avaliação. 

 Procurar comparecer ao exame calmo (a), pois o mesmo será realizado por 
equipe especializada, com todo cuidado e segurança e com as cargas de 
exercícios adequadas a sua condição física. 

 Se você tiver alguma limitação física que o impeça de caminhar ou ainda com 
algum processo infeccioso (gripe forte, tosse com expectoração etc.) informe ao 
serviço com antecedência para adiar ao exame. 

 É necessário assinar um termo de consentimento para realizar o exame.  
 
 

Ass. do paciente ou responsável: 
 

____________________________  
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APÊNDICE C 

ORIENTAÇÕES PARA O ECOCARDIOGRAMA DE STRESS 

O ecocardiograma sob estresse farmacológico é um exame de ultrassom do 
coração associado ao uso de medicamentos (dobutamina e atropina), que irão 
aumentar a frequência cardíaca do paciente. Isso possibilita visualizar a contração 
do coração em repouso e em esforço máximo, semelhante ao atingido durante o 
exame de esforço realizado em esteira ergométrica.  

O exame não necessita de sedação, você estará acordado durante todo o 
procedimento e é importante que se comunique com a equipe ao longo do mesmo, 
informando qualquer possível alteração. A medicação é feita por punção venosa em 
um dos membros superiores. Além disso, será realizado ECG e verificação da 
pressão arterial em intervalos programados, antes, durante e após o exame.  

Para realizar o ECO de Stress no HUWC, é necessário passar por avaliação 
oftalmológica e realizar gonioscopia, liberando a utilização da atropina durante o 
exame. Também é necessário passar por consulta de enfermagem preparatória.  

No dia do exame:   

 Vir acompanhado 

 Não é necessário jejum 

 Trazer   exames   e   laudos   médicos (cateterismo, teste ergométrico, 
ecocardiograma, ECG e outros). 

 Se for homem, vir com peito depilado. 

 Se   portador   de   asma   ou   DPOC, trazer   medicação   de rotina 
(bombinhas)  

 Se estiver doente, entre em contato com o ambulatório para adiar o exame.  

 É necessário assinar um termo de consentimento para realizar o exame.  
 

Cuidados especiais: 
 

Utiliza betabloqueador? 
Não (     )  → Tomar as medicações de rotina normalmente 
Sim (     )  →  Qual:         Suspender dia: 

 
 

                                                             Ass. do paciente ou responsável:  
 

________________________________ 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA 
 

APÊNDICE D 

AMBULATÓRIO DE ANTICOAGULAÇÃO 
 

Consulta de Enfermagem – 1ª Consulta 

IDENTIFICAÇÃO 

Prontuário: 
  

Nome:     Sexo:    Idade:  
 

Estado civil:     Nº e idade dos filhos:  
 

Moradia:    Ocupação: 
 

Religião:     Escolaridade: 
 

Naturalidade:                        Município de residência:   
 

Origem do encaminhamento:  
 

Diagnóstico médico:    Médico responsável: 
 

COLETA DE DADOS 

1. O que espera da equipe de saúde e de enfermagem? 
 

2. Quanto tempo pensa necessitar deste acompanhamento? 
 

3. Sono e repouso: ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

4. Alimentação e hidratação: ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

5. Eliminação (intestinal, urinária, outros): ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

6. Habitação (condições de saneamento básico): ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

7. Sexualidade e reprodução: ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

8. Histórico de procuras ao pronto atendimento, CS ou internações hospitalares:  
 

9. Fumo (   ) álcool (   ) drogas (   )  
 

10. Exame médico periódico: sim (   ) não (   ) 
 

11. Rede de apoio : ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 

CONTROLE MEDICAMENTOSO 

Medicamento Dose (mg/mcg) Horários que toma o medicamento 
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1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

Conhece os medicamentos que toma? ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

Toma adequadamente? ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

Reconhece os medicamentos? ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

Controle terapêutico ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório: 
 

EXAME FÍSICO 

Queixa principal: 
 

PA:                               Circunferência abdominal: 
 

Peso:                             Altura:                                        IMC: 
 

Acuidade visual: normal (  ) diminuída (  )      
           

Pele: preservado (  ) alterado (   ) 
 

Pulmonar: preservado (   ) alterado (   ) 
 

Neurológico: preservado (   ) alterado (   ) 
 

Fala: (  ) normal (  ) disartria  
 

Força muscular: (  ) preservada (  ) déficit motor (  ) déficit sensitivo  
 

Marcha: (  ) normal (  ) caminha com déficit (  ) caminha com bengala/andador (  ) 
cadeirante 

 

Fatores de risco:  
DVP  (  )  Hepatopatia  (  )  Distúrbios hemorrágicos(  )  Distúrbios da tireoide (  ) 
HAS   (  )    DM (  )   HF (  ) TAB  (  )   IAM (  )  DLP (  ) IRC (   )  HDL↓ (  )  LDL↑ (   )  
PTCA (  )  TGC↑(  )    Cirurgia (  )  Asma (   )  DPOC (  )  Alergia (  ) DAC (  )  ICC ( )  
Valvopatias (  )  BAV(  )  Gravidez(  ) 
 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 
1.  (   ) Risco de débito cardíaco diminuído 
 

11. (   ) Mobilidade física prejudicada 

2.  (   ) Risco de intolerância à atividade 
 

12. (   ) Ansiedade 

3.  (   ) Risco de desequilíbrio nutricional 13. (   ) Perfusão tissular periférica ineficaz 
4.  (   ) Risco de sangramento 
 

14. (   ) Integridade da pele prejudicada 

5.  (   ) Conforto prejudicado 15. (   ) Falta de adesão 
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6.  (   ) Risco de glicemia instável 
 

16. (   ) Deficiência de conhecimento 

7.  (   ) Obesidade 
 

17. (   ) Déficit no autocuidado 

8.  (   ) Volume de líquidos excessivo 
 

18. (   ) Estilo de vida sedentário 

9.  (   ) Padrão respiratório ineficaz 
 

19. (   ) Dor aguda 

10.(   ) Risco para infecção 20. (   ) Memória prejudicada 
 

PLANO ASSISTENCIAL 

1. Fazer/ajudar/orientar:   
 

2. Necessidade de encaminhamento:  
não (     ) sim (     ) : 
 

3. Intervenção medicamentosa:  
não (     ) sim (     ) : 

EVOLUÇÃO 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA 
 

APÊNDICE E 

AMBULATÓRIO DE ANTICOAGULAÇÃO 
Consulta de Enfermagem – Acompanhamento presencial 

FAIXA ALVO:                                                            INR:  
  

EXAME FÍSICO 

Queixa principal: 
 

PA:                               Circunferência abdominal: 
 

Peso:                             Altura:                                        IMC: 
 

Pele: preservado (  ) alterado (   ) 
 

Estado Geral: 
 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 
1.  (   ) Risco de débito cardíaco diminuído 
 

11. (   ) Mobilidade física prejudicada 

2.  (   ) Risco de intolerância à atividade 
 

12. (   ) Ansiedade 

3.  (   ) Risco de desequilíbrio nutricional 
 

13. (   ) Perfusão tissular periférica ineficaz 

4.  (   ) Risco de sangramento 
 

14. (   ) Integridade da pele prejudicada 

5.  (   ) Conforto prejudicado 
 

15. (   ) Falta de adesão 

6.  (   ) Risco de glicemia instável 
 

16. (   ) Deficiência de conhecimento 

7.  (   ) Obesidade 
 

17. (   ) Déficit no autocuidado 

8.  (   ) Volume de líquidos excessivo 
 

18. (   ) Estilo de vida sedentário 

9.  (   ) Padrão respiratório ineficaz 
 

19. (   ) Dor aguda 

10.(   ) Risco para infecção 20. (   ) Memória prejudicada 

PLANO ASSISTENCIAL 

1. Fazer/ajudar/orientar:   
 

2. Necessidade de encaminhamento:  
não (     ) sim (     ) : 
 

3. Intervenção medicamentosa:  
não (     ) sim (     ) : 

EVOLUÇÃO 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA 
 

APÊNDICE F 

AMBULATÓRIO DE ANTICOAGULAÇÃO 
Consulta de Enfermagem – Acompanhamento por telefone 

FAIXA ALVO:                                         INR:  
  

Data de realização do exame:           Data do contato telefônico: 
 

Onde realizou o exame:            Responsável pelo contato: 
 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 
1.  (   ) Risco de débito cardíaco diminuído 
 

11. (   ) Mobilidade física prejudicada 

2.  (   ) Risco de intolerância à atividade 
 

12. (   ) Ansiedade 

3.  (   ) Risco de desequilíbrio nutricional 
 

13. (   ) Perfusão tissular periférica ineficaz 

4.  (   ) Risco de sangramento 
 

14. (   ) Integridade da pele prejudicada 

5.  (   ) Conforto prejudicado 
 

15. (   ) Falta de adesão 

6.  (   ) Risco de glicemia instável 
 

16. (   ) Deficiência de conhecimento 

7.  (   ) Obesidade 
 

17. (   ) Déficit no autocuidado 

8.  (   ) Volume de líquidos excessivo 
 

18. (   ) Estilo de vida sedentário 

9.  (   ) Padrão respiratório ineficaz 
 

19. (   ) Dor aguda 

10.(   ) Risco para infecção 20. (   ) Memória prejudicada 
 

PLANO ASSISTENCIAL 

1. Fazer/ajudar/orientar:   
 

2. Necessidade de encaminhamento:  
não (     ) sim (     ) : 

 

3. Intervenção medicamentosa:  
não (     ) sim (     ) : 

EVOLUÇÃO 
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AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA 
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 
AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA 

 

APÊNDICE G 

ORIENTAÇÕES PARA O USO DE ANTICOAGULANTE ORAL 

 
Por que usar o MAREVAN? 

O Marevan é uma medicação anticoagulante. Pacientes portadores de certas 
doenças como fibrilação atrial, insuficiência cardíaca congestiva, miocardiopatia 
dilatada, que sofreram infarto agudo do miocárdio ou passaram por implante de 
prótese valvar aórtica e/ou mitral, podem ter aumentada a formação de coágulos no 
sangue e, por isso, necessitam receber medicação anticoagulante.  

Como devo tomar o MAREVAN? 

A dose do Marevan é variada para cada pessoa e pode apresentar interações 
com outras medicações e alimentos, necessitando de testes frequentes para avaliar 
a sua dose individual. A medicação começa a fazer efeito após 24 horas de sua 
ingestão inicial, porém a sua ação total só é plenamente percebida após 5 a 7 dias 
do seu início. Então, após esse período de 7 dias você deve iniciar o seu 
acompanhamento no Ambulatório da Anticoagulação. Siga sempre a orientação 
dada nas suas consultas.  

           

Como é avaliado o tratamento? 

A ação da medicação é avaliada através da coleta de amostra de sangue e 
dosagem do INR. É importante comparecer a consulta com seu médico e enfermeiro 
do ambulatório nas datas agendadas para manter um tratamento seguro. Não é 
necessário jejum para coleta do exame de INR. Você receberá um cartão onde 
serão registrados todos os resultados dos exames de INR e prescritas as doses da 
medicação que devem ser usadas a partir desse dia. Sempre ingira a medicação 
conforme está escrito no seu cartão e em caso de dúvidas faça contato telefônico 
com a equipe.  

Qual o melhor horário para tomar o MAREVAN? 

O melhor horário para ingesta marevan é por volta das 18 horas. Tomando a 
medicação nesse horário, você terá o dia inteiro para providenciar a realização da 
coleta do seu INR na consulta de enfermagem do ambulatório, ter a sua dose 
ajustada de acordo com o resultado do exame, e só depois disso tomar a dose 
indicada da medicação.  
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Cuidados com a alimentação 

Os anticoagulantes agem reduzindo a atividade da Vitamina K, que está 
presente em alguns alimentos e também é produzida por bactérias no nosso 
intestino para o controle adequado da sua anticoagulação é importante conhecer os 
alimentos ricos em vitamina k e manter estável a quantidade da sua ingestão, uma 
vez que a dose da sua medicação será ajustada contando com esse equilíbrio. 

Os alimentos ricos em vitamina k são saudáveis e o seu consumo é 
importante. Não precisa deixar de comê-los, busque manter uma alimentação 
constante, sem muitas variações, e conseguiremos manter o seu INR dentro da 
faixa necessária.  

São exemplos de alimentos ricos em vitamina K: espinafre, couve, alface, 
salsa, agrião e mostarda, brócolis, nabo, couve-de-bruxelas, repolho, pepino com 
casca, cebolinha verde, nabo, aspargo, abacate, ervilhas, quiabo, fígado (boi, frango 
e porco), margarina, óleos (soja, canola, milho, algodão, oliva e azeite) gema do ovo 
e maionese. Além dos alimentos, chá preto e, principalmente, chá verde também 
contêm vitamina K.  

Se você costuma consumir esses alimentos, tente fazer de forma constante, 
por exemplo:  

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

Salada 
verde 

 

 Fígado 

 

 

 Salada 
verde 

 

 Chá 

 

 

 

 

Se for possível, procure acompanhamento de um nutricionista para adequar 
a sua alimentação e ajudar a manter o seu tratamento controlado.  

 

ATENÇÃO: A ingestão de bebida alcoólica é proibida. Ela pode alterar a ação da 
medicação, tornando o tratamento ineficaz ou aumentando o risco de 
sangramentos. O álcool altera não só a ação do Marevan, mas de todas as outras 
medicações que você faz uso. Além de ser prejudicial à saúde.  

 

Outras orientações importantes: 

1. Evitar atividades com risco de sangramento (atividades com instrumentos 
cortantes ou pontiagudos) 

2. Não retirar barba ou cutículas, ou retirá-los com muito cuidado. 
3. Evitar atividades de risco para acidentes e quedas. Existe maior risco de 

sangramentos graves. 
4. Informar a equipe do ambulatório sempre que encontrar manchas arroxeadas 

pelo corpo. Ou episódios de sangramentos.  
5. Em caso de sangramento persistente, procurar imediatamente uma emergência.  
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6. Realizar dosagem de INR para ajuste da dose sempre que agendado pelo seu 
médico ou enfermeiro.  

7. Em caso de cirurgias ou tratamentos dentários, procurar ambulatório para 
orientações adicionais. 

 

ATENÇÃO 

Procure comparecer sempre nas datas agendadas, contribuindo para organização 
das filas de atendimento. Em caso de dúvidas entre em contato com o serviço no 
telefone 85-33668111.  

 

 

Ass. do paciente ou responsável: 

_____________________________ 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA 
 

APÊNDICE H 
 

CONSULTA DE ENFERMAGEM PARA CIRURGIA CARDÍACA 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Prontuário: 
  

Nome:     Sexo:    Idade: 
 

Estado civil:     Nº e idade dos filhos:  
 

Moradia:    Ocupação: 
 

Religião:     Escolaridade: 
 

Naturalidade:              Município de residência:   
 

Origem do encaminhamento:  
 

Diagnóstico médico:   Médico responsável: 
 

COLETA DE DADOS 

1. O que espera da equipe de saúde e de enfermagem? 
 

2. Quanto tempo pensa necessitar deste acompanhamento? 
 

3. Sono e repouso: ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

4. Alimentação e hidratação: ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

5. Eliminação (intestinal, urinária, outros): ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

6. Habitação (condições de saneamento básico): ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

7. Sexualidade e reprodução: ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

8. Histórico de procuras ao pronto atendimento, CS ou internações hospitalares:  
 

9. Fumo (   ) álcool (   ) drogas (   )  
 

10. Exame médico periódico: sim (   ) não (   ) 
 

11.  Rede de apoio: ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
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CONTROLE MEDICAMENTOSO 

Medicamento Dose (mg/mcg) Horários que toma o medicamento 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

Conhece os medicamentos que toma? ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

Toma adequadamente? ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

Reconhece os medicamentos? ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

Controle terapêutico ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório: 
 

EXAME FÍSICO 

Queixa principal: 
 

PA:                               Circunferência abdominal: 
 

Peso:                             Altura:                                        IMC: 
 

Acuidade visual: normal (  ) diminuída (  )      
           

Acuidade auditiva: normal   (     )  diminuída (      ) 
 

Pele: preservado (  ) alterado (   ) 
 

Marca-passo: sim (     )    não (     ) 
 

CDI: sim (     )    não (     ) 
 

Pulmonar: preservado (   ) alterado (   ) 
 

Neurológico: preservado (   ) alterado (   ) 
 

Fala: (  ) normal (  ) disartria  
 

Força muscular: (  ) preservada (  ) déficit motor (  ) déficit sensitivo  
 

Marcha: (  ) normal (  ) caminha com déficit (  ) caminha com bengala/andador (  ) 
cadeirante 
 

DADOS DE INTERESSE PARA O PROCEDIMENTO 

Exames anteriores 
T.E                        sim (   ) não (   )    + (   ) – (   )     Data:                  Local:  
ECO Stress           sim (   ) não (   )    + (   ) – (   )     Data:                  Local:  
CATE                    sim (   ) não (   )    + (   ) – (   )     Data:                  Local:                        
Gonioscopia          sim (   ) não (   )    + (   ) – (   )     Data:                  Local:  
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Histórico de procuras ao pronto atendimento, cs ou internações hospitalares: 
 

Fatores de risco:  
DVP  (  )  Hepatopatia  (  )  Distúrbios hemorrágicos(  )  Distúrbios da tireoide (  ) 
HAS   (  )    DM (  )   HF (  ) TAB  (  )   IAM (  )  DLP (  ) IRC (   )  HDL↓ (  )  LDL↑ (   )  
PTCA (  )  TGC↑(  )    Cirurgia (  )  Asma (   )  DPOC (  )  Alergia (  ) DAC (  )  ICC ( )  
Valvopatias (  )  BAV(  )  Gravidez(  ) 
 

Exames pré-operatórios solicitados:  
ECG (   ) RX tórax(   ) LAB(   ) ECOTT (   ) ECOTE(   ) TE(    ) CM(    )  ECOSTRESS   
(     )  HOLTER(   ) CATE (   ) 
 

Exames pré-operatórios realizados:  
ECG (   ) RX tórax(   ) LAB(   ) ECOTT (   ) ECOTE(   ) TE(    ) CM(    )  ECOSTRESS 
(     )  HOLTER(   ) CATE (   ) 
 

Exames pré-operatórios alterados:  
ECG(   ) RX tórax(   ) LAB(   ) ECOTT (   ) ECOTE(   ) TE(    ) CM(    )  ECOSTRESS 
(     )  HOLTER(   ) CATE (   ) 
 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 
1.  (   ) Risco de débito cardíaco diminuído 
 

11. (   ) Mobilidade física prejudicada 

2.  (   ) Risco de intolerância à atividade 
 

12. (   ) Ansiedade 

3.  (   ) Risco de desequilíbrio nutricional 
 

13. (   ) Perfusão tissular periférica ineficaz 

4.  (   ) Risco de sangramento 
 

14. (   ) Integridade da pele prejudicada 

5.  (   ) Conforto prejudicado 
 

15. (   ) Falta de adesão 

6.  (   ) Risco de glicemia instável 
 

16. (   ) Deficiência de conhecimento 

7.  (   ) Obesidade 
 

17. (   ) Déficit no autocuidado 

8.  (   ) Volume de líquidos excessivo 
 

18. (   ) Estilo de vida sedentário 

9.  (   ) Padrão respiratório ineficaz 
 

19. (   ) Dor aguda 

10.(   ) Risco para infecção 20. (   ) Memória prejudicada 
 

PLANO ASSISTENCIAL 

1. Fazer/ajudar/orientar:   
 

2. Necessidade de encaminhamento:  
não (     ) sim (     ) : 
 

3. Intervenção medicamentosa:  
não (     ) sim (     ) : 

EVOLUÇÃO 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA 
 

APÊNDICE I         
 

ORIENTAÇÕES PARA O PACIENTE COM PROGRAMAÇÃO DE CIRURGIA 
CARDÍACA 

• Se você for fumante, é importante parar pelo menos 30 dias antes da cirurgia. 
Por que não parar desde já? 

• 10 dias antes da cirurgia, também não deve mais ingerir bebida alcoólica. 

• Utilize apenas os medicamentos prescritos pelo seu médico até o dia do 
procedimento.  

• Se for necessário suspender algum deles, faça de acordo com a orientação 
da equipe da cardiologia, nas datas específicas.   

• Entre em contato com a nossa equipe caso apresente qualquer alteração 
antes do dia da cirurgia, como dor, sintomas de gripe, ou qualquer sinal de 
complicação. 

• Você também passará por consulta com o anestesiologista para avaliação 
antes do seu procedimento. Todas as consultas são indispensáveis.  

• Procure realizar os seus exames pré-operatórios nas datas agendadas, leve-
os em todas as consultas. 

• Você já passou por transfusão sanguínea? A sua cirurgia será realizada com 
uma reserva de sangue, e para isso serão realizados todos os testes de 
compatibilidade.  

• Procure se manter calmo, apesar da indicação de cirurgia. Tudo será 
preparado para este dia, mas imprevistos podem acontecer e o seu 
procedimento ser adiado por questão de segurança. Confie em sua equipe e 
mantenha a tranquilidade.  

• Você já esteve em um centro cirúrgico? E em uma UTI? Tem alguma dúvida 
sobre isso? Você vai dormir antes da cirurgia e não sentirá nada, e ao 
acordar, estará na UTI. Na UTI, terá uma equipe completa para cuidar de 
você em todos os aspectos (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas). Não 
deixe de conversar com a equipe do ambulatório para esclarecer todos os 
pontos e diminuir a ansiedade em relação a isso.  

• Você fará uso de drenos e terá curativos após a cirurgia. A equipe vai cuidar 
disso para você, além de ensinar os cuidados que deverá ter em casa. Não 
deixe de sinalizar caso sinta dor ou qualquer desconforto.   

• É importante que você siga todas as orientações para garantir uma boa 
recuperação e passar por esse procedimento com o máximo de 
tranquilidade.  
 
Conte conosco!  
Em caso de dúvidas, entre em contato com seu médico ou pelo telefone do 
ambulatório (85-33668111).  
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA 
 

APÊNDICE J      
 

CONSULTA DE ENFERMAGEM PARA O ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO 

Procedimento:    Data do procedimento:         
                                            

IDENTIFICAÇÃO 

Prontuário: 
  

Nome:     Sexo:    Idade:  
 

Estado civil:     Nº e idade dos filhos:  
 

Moradia:    Ocupação: 
 

Religião:     Escolaridade: 
 

Naturalidade:                        Município de residência:   
 

Origem do encaminhamento:  
 

Diagnóstico médico:    Médico responsável: 
 

EXAME FÍSICO 

Queixa principal: 
 

PA:                               Circunferência abdominal: 
 

Peso:                             Altura:                                        IMC: 
 

Acuidade visual: normal (  ) diminuída (  )      
           

Pele: preservado (  ) alterado (   ) 
 

Pulmonar: preservado (   ) alterado (   ) 
 

Neurológico: preservado (   ) alterado (   ) 
 

Fala: (  ) normal (  ) disartria  
 

Força muscular: (  ) preservada (  ) déficit motor (  ) déficit sensitivo  
 

Marcha: (  ) normal (  ) caminha com déficit (  ) caminha com bengala/andador (  ) 
cadeirante 
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DADOS DE INTERESSE PARA O EXAME 

Exames anteriores 
T.E                        sim (   ) não (   )    + (   ) – (   )     Data:                  Local:  
ECO Stress           sim (   ) não (   )    + (   ) – (   )     Data:                  Local:  
CATE                    sim (   ) não (   )    + (   ) – (   )     Data:                  Local:                        
Gonioscopia          sim (   ) não (   )    + (   ) – (   )     Data:                  Local:  
 

Histórico de procuras ao pronto atendimento, cs ou internações hospitalares:  
 

Fatores de risco:  
(   ) HAS    (   ) DM      (  ) Hist.fam. (  )TAB   (   )  ÁLCOOL   (   )   IAM    (   ) DLP   
(   ) IRC      (   ) HDL↓   (  ) LDL↑       (  ) DAC   (   ) PTCA         (   ) TGC↑    (   )Cirurgia  
(   ) ASMA  (   ) DPOC (  )Alergia 
 

CONTROLE MEDICAMENTOSO 

Medicamento Dose (mg/mcg) Horários que toma o medicamento 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

Conhece os medicamentos que toma? ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

Toma adequadamente? ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

Reconhece os medicamentos? ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório 
 

Controle terapêutico ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório: 
 

Medicações suspensas para o exame: 
Não (     ) Sim (     ): Qual:                  Data da suspensão: 
 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 
1.  (   ) Risco de débito cardíaco diminuído 
 

11. (   ) Mobilidade física prejudicada 

2.  (   ) Risco de intolerância à atividade 
 

12. (   ) Ansiedade 

3.  (   ) Risco de desequilíbrio nutricional 
 

13. (   ) Perfusão tissular periférica ineficaz 

4.  (   ) Risco de sangramento 
 

14. (   ) Integridade da pele prejudicada 

5.  (   ) Conforto prejudicado 
 

15. (   ) Falta de adesão 

6.  (   ) Risco de glicemia instável 
 

16. (   ) Deficiência de conhecimento 

7.  (   ) Obesidade 
 

17. (   ) Déficit no autocuidado 

8.  (   ) Volume de líquidos excessivo 
 

18. (   ) Estilo de vida sedentário 

9.  (   ) Padrão respiratório ineficaz 19. (   ) Dor aguda 

10.(   ) Risco para infecção 20. (   ) Memória prejudicada 
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PLANO ASSISTENCIAL 

1. Fazer/ajudar/orientar:   
 

2. Necessidade de encaminhamento:  
não (     ) sim (     ) : 
 

3. Intervenção medicamentosa:  
não (     ) sim (     ) : 

EVOLUÇÃO 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA 
 

APÊNDICE K    

ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO 

O estudo eletrofisiológico é realizado para descobrir e estudar os defeitos no sistema 
elétrico do coração. Tem como objetivo descobrir as causas de desmaios, tonturas e 
palpitações; esclarecer como acontecem e a origem das dessas palpitações; avaliar a 
eficácia de medicamentos utilizados pelo paciente; avaliar o funcionamento do CDI utilizado 
pelo paciente, aparelho semelhante ao marca-passo e que tem a capacidade de detectar e 
controlar as arritmias automaticamente.  

Preparo para o procedimento 

• Suspender medicamentos conforme orientação do seu médico; 

• SUSPENDER MEDICAÇÃO: __________ DATA: __________ 

• Recomenda-se jejum de 6h; 

• Depilação nas regiões inguinais e torácica; 

• Realizar os exames preparatórios (sangue e eletrocardiograma) solicitados pelo seu 
médico, levar todos no dia do exame; 

• Retirar a prótese dentária (dentadura), remover batom, esmalte das unhas, jóias ou 
bijuterias, e entregá-los à pessoa que o estiver acompanhando; 
Após o procedimento 

• Será feito um curativo especial no local da punção (virilha), sem precisar dar pontos.  

• Você deverá permanecer em repouso com a perna imobilizada por 4 horas, siga as 
orientações do médico e da enfermagem. 

• Informe a enfermeira se estiver com dor, calor ou sangramento no local da punção, 
você estará sendo acompanhado e monitorado por ela a cada momento após o seu 
procedimento.  

• A alimentação será liberada quando você estiver bem acordado.  

• Evite esforços excessivos por um período de 24 horas. 
Na alta hospitalar 

• Você será orientado pela enfermeira quanto aos cuidados com o local da punção, 
não havendo necessidade de refazer o curativo. Apenas lave a região com água e 
sabão, mantendo-o sempre seco e limpo. 

• Na semana após o procedimento, pode aparecer hematoma na região da virilha, 
onde os cateteres foram inseridos.  

• O hematoma pode descer para as pernas ou para a região genital. Geralmente, ele 
desaparece em 2 semanas. Se aumentar, ficar dolorido ou muito quente, entre em 
contato com a equipe responsável pelo procedimento. 

• Tome somente os remédios receitados pelo seu médico. 

• O retorno ao trabalho e liberação para outras atividades será confirmado com seu 
médico, tire suas dúvidas no momento da sua alta.  

• Você receberá um relatório completo contendo as informações sobre tudo o que foi 
realizado. Guarde-o e leve com você para todas as consultas médicas e de 
enfermagem.  

 
 

Ass. do paciente ou responsável: 

__________________________  
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA 
 

APÊNDICE L 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

PESQUISA: CONSULTA DE ENFERMAGEM AMBULATORIAL EM CARDIOLOGIA: 
UMA PESQUISA CONVERGENTE ASSISTENCIAL 
PESQUISADORA: ANA CAROLINA LOBO DOS SANTOS 
PESQUISADORA ORIENTADORA: PROFA DRA MARIA CLAUDIA MEDEIROS 
DANTAS DE RUBIM COSTA 

 

Entrevista N°:           Data: ___/___/___     Início: ____:____ Término: ____:____ 
       

Nome:  Idade:  
 

Sexo:  
 

Formação:                                                   Tempo de formação: 
 

Pós-Graduação: Sim (     ) Não (    ) Qual: 
 

Tempo de trabalho na instituição: 
 

Tempo de experiência em cardiologia: 
 

Área de atuação atual: 
 

QUESTÔES NORTEADORAS 

1. Para você, a consulta de enfermagem deve ser aplicada no ambulatório de cardiologia 
do HUWC? 
 

2. Como você percebe a consulta de enfermagem no ambulatório de cardiologia 
atualmente? 
 

3. Na sua opinião, como deveria ser realizada a consulta de enfermagem no ambulatório 
de cardiologia? 
 

4. O que você entende por Sistematização da Assistência de Enfermagem e Processo 
de Enfermagem? 
 

5. Para você, que papel a SAE e o processo de enfermagem representam na prática 
profissional do enfermeiro?     
 

6. Como é realizada a documentação das consultas de enfermagem realizadas 
atualmente nesta instituição? E no ambulatório?  
 

7. Que pacientes dentro do ambulatório de cardiologia necessitam do processo de 
enfermagem? 
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8. Que informações deveriam estar contidas em um instrumento voltado para a consulta 
de enfermagem ambulatorial de cardiologia? 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA 
 

APÊNDICE M 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
PREZADO (A) SENHOR (A)__________________________________________ 
 
O (a) Sr(a) está sendo convidado(a) para participar de uma pesquisa do Mestrado 
Profissional em Gestão e Inovação em Saúde com o título CONSULTA DE 
ENFERMAGEM AMBULATORIAL EM CARDIOLOGIA: UMA PESQUISA 
CONVERGENTE ASSISTENCIAL. A pesquisa está sendo desenvolvida pela aluna 
Ana Carolina Lobo dos Santos, endereço institucional Rua Capitão Francisco Pedro, 
1290, Rodolfo Teófilo/CE, 60430-372, fone: (85) 33668167, e-mail: 
lobocarolina86@gmail.com sob a orientação do(a) Prof(a) Maria Claudia Medeiros 
Dantas de Rubim Costa, endereço institucional Av. Nilo Peçanha, 620 - Petrópolis, 
Natal - RN, 59012-300, (84) 3342-5000, e-mail: mclaudiadantas@gmail.com. O 
objetivo geral do estudo é: Construir e implantar modelo de consulta de enfermagem 
ambulatorial de cardiologia no Hospital Universitário Walter Cantídio, em 
Fortaleza/CE. Objetivos específicos: Definir com a equipe de enfermagem do 
ambulatório como seria a consulta de enfermagem necessária para os pacientes 
inseridos no serviço; Identificar os elementos que devem estar presentes na 
consulta de enfermagem ambulatorial de cardiologia; Construir, coletivamente, 
instrumentos de registro de enfermagem e modelo da consulta de enfermagem 
ambulatorial em cardiologia que possa ser inserido no atual sistema utilizado pelo 
hospital e, futuramente, no prontuário eletrônico do paciente. A finalidade deste 
trabalho é contribuir para a melhoria da assistência de enfermagem no ambulatório 
de cardiologia do Hospital Universitário Walter Cantídio, através da utilização do 
processo de enfermagem nas consultas realizadas pelos enfermeiros do serviço, 
trazendo qualidade e segurança ao serviço prestado, melhorando o 
acompanhamento dos pacientes inseridos no serviço e trazendo visibilidade para o 
papel desempenhado pela enfermagem na instituição. Solicitamos a sua 
colaboração para participar de uma entrevista, com tempo médio de duração de 10 
(dez) minutos de aplicação, como também da participação de grupos para 
discussão e construção coletiva de instrumentos voltados para aplicação na 
consulta de enfermagem ambulatorial em cardiologia. Solicitamos também a sua 
autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de 
saúde e publicar em revista científica nacional e/ou internacional. Por ocasião da 
publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. Os riscos 
decorrentes de sua participação na pesquisa são mínimos, e envolvem a 
possibilidade de algum constrangimento durante a entrevista. Para minimizar os 
possíveis constrangimentos, realizaremos a entrevista em um local reservado, onde 
será explicado cada questão de modo que o (a) participante possa entender da 
melhor maneira possível. Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária 
e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou 
colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Não há despesas 
pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e 
consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 
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Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 
investigador é Ana Carolina Lobo dos Santos. que pode ser encontrado no endereço 
Rua Capitão Francisco Pedro, 1290; telefone(s) 33668111/997977410. Caso decida 
não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não 
sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo 
na Instituição (se for o caso). Os pesquisadores estarão a sua disposição para 
qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HUWC – Rua Capitão 
Francisco Pedro 1290, Rodolfo Teófilo; fone: 3366-8589 – E-mail: 
cephuwc@huwc.ufc.br”. Caso você se sinta suficientemente informado a respeito 
das informações que leu ou que foram lidas para você sobre os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 
garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes e que sua 
participação é voluntária, que não há remuneração para participar do estudo e se 
você concordar em participar solicitamos que assine no espaço abaixo. 
  
 

------------------------------------------------------------------------ 
Assinatura do participante Data  ____/____/___ 

 
 

------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura do responsável pelo estudo Data  ____/____/___ 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA 
 

APÊNDICE N 
 

NOVO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Prezado (a) Senhor (a)________________________________________________ 
 
O (a) Sr (a) está sendo convidado(a) para participar de uma pesquisa do Mestrado 
Profissional em Gestão e Inovação em Saúde com o título CONSULTA DE 
ENFERMAGEM AMBULATORIAL EM CARDIOLOGIA: UMA PESQUISA 
CONVERGENTE ASSISTENCIAL. A pesquisa está sendo desenvolvida pela aluna 
Ana Carolina Lobo dos Santos, endereço institucional Rua Capitão Francisco Pedro, 
1290, Rodolfo Teófilo/CE, 60430-372, fone: (85) 33668167, e-mail: 
lobocarolina86@gmail.com sob a orientação do(a) Prof (a) Maria Claudia Medeiros 
Dantas de Rubim Costa, endereço institucional Av. Nilo Peçanha, 620 - Petrópolis, 
Natal - RN, 59012-300, (84) 3342-5000, e-mail: mclaudiadantas@gmail.com. O 
objetivo geral do estudo é: Construir e implantar modelo de consulta de enfermagem 
ambulatorial de cardiologia no Hospital Universitário Walter Cantídio, em 
Fortaleza/CE. Objetivos específicos: Definir com a equipe de enfermagem do 
ambulatório como seria a consulta de enfermagem necessária para os pacientes 
inseridos no serviço; Identificar os elementos que devem estar presentes na 
consulta de enfermagem ambulatorial de cardiologia; Construir, coletivamente, 
instrumentos de registro de enfermagem e modelo da consulta de enfermagem 
ambulatorial em cardiologia que possa ser inserido no atual sistema utilizado pelo 
hospital  e, futuramente, no prontuário eletrônico do paciente. A finalidade deste 
trabalho é contribuir para a melhoria da assistência de enfermagem no ambulatório 
de cardiologia do Hospital Universitário Walter Cantídio, através da utilização do 
processo de enfermagem nas consultas realizadas pelos enfermeiros do serviço, 
trazendo qualidade e segurança ao serviço prestado, melhorando o 
acompanhamento dos pacientes inseridos no serviço e trazendo visibilidade para o 
papel desempenhado pela enfermagem na instituição. Solicitamos a sua 
colaboração para participar de uma entrevista, com tempo médio de duração de 10 
(dez) minutos de aplicação, como também da participação de grupos para 
discussão e construção coletiva de instrumentos voltados para aplicação na 
consulta de enfermagem ambulatorial em cardiologia. Devido à situação de saúde 
mundial, onde enfrentamos a pandemia do coronavírus, a realização das 
discussões para construção coletiva do instrumento proposto será realizada através 
de aplicativo de mensagens, onde serão incluídos todos os participantes. 
Solicitamos também a sua autorização para apresentar os resultados deste estudo 
em eventos da área de saúde e publicar em revista científica nacional e/ou 
internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em 
sigilo absoluto. Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são mínimos, 
e envolvem a possibilidade de algum constrangimento durante a entrevista. Para 
minimizar os possíveis constrangimentos, realizaremos a entrevista em um local 
reservado, onde será explicado cada questão de modo que o (a) participante possa 
entender da melhor maneira possível. Esclarecemos que sua participação no estudo 
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é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações 
e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Não há despesas 
pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e 
consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 
Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 
investigador é Ana Carolina Lobo dos Santos. que pode ser encontrado no endereço 
Rua Capitão Francisco Pedro, 1290; telefone(s) 33668111/997977410. Caso decida 
não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não 
sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo 
na Instituição (se for o caso). Os pesquisadores estarão a sua disposição para 
qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HUWC – Rua Capitão 
Francisco Pedro 1290, Rodolfo Teófilo; fone: 3366-8589 – E-mail: 
cephuwc@huwc.ufc.br”. Caso você se sinta suficientemente informado a respeito 
das informações que leu ou que foram lidas para você sobre os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 
garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes e que sua 
participação é voluntária, que não há remuneração para participar do estudo e se 
você concordar em participar solicitamos que assine eletronicamente este 
documento. 
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APÊNDICE O 

ARTIGO DE REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 
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APÊNDICE P 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Tipo do 
Document
o 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
POP.SAMQ.001 – Página 
122/128 

Título do 
Documento 

CONSULTA DE ENFERMAGEM AMBULATORIAL EM 
CARDIOLOGIA 

Emissão: 
XX/XX/XXXX 

Próxima 
revisão: 
XX/XX/XXXX 

Executante: ENFERMEIRO 

Frequência: CONFORME AGENDAMENTO Versão: 1 

 

1. OBJETIVO(S) 

     Acompanhamento ambulatorial e ações de educação em saúde aos pacientes 

em uso de anticoagulante oral (warfarina), preparo para teste ergométrico, preparo 

para o ecocardiograma de stress, preparo para cirurgia cardíaca e preparo para o 

estudo eletrofisiológico, conforme indicação médica e agendamento prévio.  

2. MATERIAL 

• Computador;  

• Impressora;  

• Régua Antropométrica;  

• Balança;  

• Fita Métrica;  

• Estetoscópio; 

• Esfigmomanômetro;  

• Maca; 

• Água e sabão ou álcool 70%;  

• Luvas de procedimento;  

• Impressos de formulários padronizados. 

Equipamento de proteção individual - EPI 

• Luva de procedimento; 

• Máscara comum descartável. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS: 

1. Higienizar as mãos; 

2. Colocar a máscara; 

3. Chamar o paciente pelo sistema de senhas; 

4. Acolher o paciente;  

5. Realizar a higienização das mãos; 
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6. Confirmar o motivo da consulta; 

7. Abrir o atendimento no AGHU; 

8. Iniciar coleta e registro dos dados; 

9. Realizar exame físico próprio de cada atendimento; 

10. Checar exames pertinentes ao atendimento em questão; 

11. Realizar a troca de informações com o cardiologista sempre que necessário;  

12. Prestar todas a orientações pertinentes ao atendimento realizado; 

13. Entregar impresso com as orientações necessárias; 

14. Providenciar assinatura do termo de consentimento quando necessário; 

15. Realizar o registro do atendimento realizado no AGHU, seguindo o processo 

de enfermagem padronizado no serviço.  

 

4. CUIDADOS ESPECIAIS 

• Reavaliar prioridade estabelecida pelo sistema de senhas sempre que 

necessário. 

• Manter organização da fila de espera no espaço físico destinado a espera, 

evitando aglomeração e dificuldade de acesso ao setor.  

• Esclarecer dúvidas dos usuários sempre que necessário. 

• Avaliar atendimento de demanda espontânea, tentando garantir o 

acolhimento sempre que possível. 

• Manter comunicação efetiva com a equipe médica e com outros serviços do 

hospital, viabilizando a conduta indicada para o cliente. 

• Identificar situação que represente risco imediato de vida ou de 

comprometimento de órgão ou função, buscando intervenção imediata; 

• Providenciar avaliação e conduta do paciente que necessitar ser transferido 

para outro serviço ou instituição em situações de urgência;  

• Acompanhar transferências internas e externas quando necessário, em 

conjunto com a unidade de regulação e médico assistente;  

• Checar material de urgência conforme rotina do serviço.  

 

5. REFERÊNCIAS 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização. Brasília (DF): 

Ministério da Saúde, 2015. 

BRUNNER & SUDDARTH. Manual De Enfermagem Médico-Cirúrgica. 14. Ed. 

2019. 680-904. 

6. HISTÓRICO DE REVISÃO 

VERSÃO DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

   
 

ELABORAÇÃO  
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* Este campo será preenchido para as Validações do Jurídico, SCIH, USOST, conforme item 

4.4.3.d da NO.SAMQ-CH.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Carolina Lobo dos Santos, Lídia Stella Teixeira de Menezes, Jeruza Mara de Oliveira  

ANÁLISE  

Serviço de Avaliação e 
Monitoramento da Qualidade do HUWC 

Data: 
 
 
 ____/____/_______ 

Assinatura e carimbo: 
 
 
 

APROVAÇÃO 

 

Data: 
 
 
 ____/____/_______ 

Assinatura e carimbo: 
 
 
 

APROVAÇÃO 

 

Data: 
 
 
 ____/____/_______ 

Assinatura e carimbo: 
 
 
 

VALIDAÇÃO* 

 

Data: 
 
 
 ____/____/_______ 

Assinatura e carimbo: 
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ANEXOS 
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ANEXO A  

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

_______________________________________________________________ 
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ANEXO B  

TERMO DE CIÊNCIA DA PESQUISA 

 


