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PIVOTO, Flávia Lamberti. Proposta de Processo de Enfermagem em Unidade de Tratamento 

Intensivo Pós-Operatória Cardiológica. 2008. 116 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) 

- Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande, Rio 

Grande. 

 

Trata-se de um estudo qualitativo de caráter exploratório e descritivo, com seu trajeto 

metodológico ancorado na metodologia convergente-assistencial, que objetivou elaborar em 

conjunto com as enfermeiras da Unidade Pós-Operatória Cardiológica de Tratamento 

Intensivo, uma proposta de Processo de Enfermagem aos pacientes em pós-operatória de 

cirurgia cardíaca. A proposta contempla as etapas de: histórico, diagnóstico, prescrição e 

evolução de enfermagem, e foi validada em cinco encontros que utilizaram a técnica de grupo 

de convergência, do qual participaram cinco enfermeiras envolvidas na assistência prestada na 

Unidade. Vale ressaltar que todas as questões éticas foram respeitadas no desenvolvimento do 

estudo. A primeira fase da proposta, incorporou o instrumento de coleta de dados para o 

histórico de enfermagem já elaborado na unidade, que foi utilizado como fonte dos dados que 

embasaram as etapas subseqüentes. Juntamente com as evoluções de enfermagem, contidas 

nos prontuários dos pacientes, as anotações do livro de ocorrências de enfermagem, nos quais 

se realizou pesquisa documental para levantamento de dados relevantes, que foram 

distribuídos em seis grupos conforme o dia de pós-operatório a que correspondiam os 

registros dos pacientes investigados e organizados em tabelas contendo a freqüência com que 

cada dado foi evidenciado em relação ao número de pacientes pesquisados. Consultou-se os 

registros referentes à 20 pacientes submetidos a cirurgias num intervalo de 30 dias. Os dados 

relevantes evidenciados passaram a constituir ou embasaram o estabelecimento das 

características definidoras e fatores relacionados dos enunciados diagnósticos. Estabeleceu-se 

15 enunciados diagnósticos para o período pós-operatório de cirurgias cardíacas, baseados na 

taxonomia II da NANDA. Para tanto, foram planejadas prescrições de enfermagem correlatas, 

apoiadas na experiência profissional das participantes, bem como na literatura da área, 

visando a satisfazer as necessidades identificadas. Com o intuito de operacionalizar e agilizar 

a elaboração da prescrição de enfermagem, elaborou-se quatro modelos de prescrições com 

base nas prescrições correlatas aos diagnósticos e nos grupos de dados relevantes segundo o 

dia de pós-operatório. O primeiro modelo corresponde ao período pós-operatório imediato; o 

segundo, ao primeiro dia de internação; o terceiro ao segundo dia, e, o quarto modelo, do 

terceiro dia em diante. Surgiram, respectivamente, 37, 27, 25 e 19 intervenções de 

enfermagem adequadas às necessidades de cada período, sendo permitido o acréscimo ou a 

retirada de intervenções de acordo com a necessidade. A última etapa incorporou a 

metodologia de desenvolvimento da evolução de enfermagem da unidade de estudo, sendo 

desenvolvida diariamente, na transferência e/ ou óbito do paciente. A proposta desenvolvida 

parece retratar as necessidades de assistência de enfermagem ao paciente em pós-operatório 

de cirurgia cardíaca. Além de, viabilizar a demonstração e o registro de forma sistematizada e 

organizada das ações de enfermagem. A adoção de um método científico específico de 

organização, planejamento e execução das atividades de enfermagem com a implementação 

do Processo de Enfermagem na prática profissional representam estratégias à delimitação dos 

fazeres e saberes da enfermagem, à visibilidade e reconhecimento do trabalho realizado e à 

maior valorização profissional. 
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This is a qualitative, exploratory and descriptive study which is based on the convergent- 

assistance methodology that aimed to elaborate a Nursery Process proposal to patients who 

are in the pos-operatory period after they did a heart surgery. This proposal was elaborate 

with the nursery team of the Pos-operatory Cardiologic of Intensive Treatment Unit. The steps 

that follow were contemplated by the proposal: diagnoses, prescription and nursery evolution. 

The proposal was validated in five meetings that used the convergence group technique in 

which five nurses who attend in the Unit have participated. Every single ethical question was 

respected in the study developing. The proposal’s first stage used the data collect tool for the 

nursery historical made in the Unit that was used as the source of data that was in the 

subsequent steps. Together with the nursery evolutions in the patients’ records, there were the 

nursery occurrence book notes which were used to do a documental research to collect 

relevant data. The data was distributed among six groups according to the pos-operatory day 

that the patients’ registrations corresponded to. The patients were investigated and organized 

in tables that had the frequency of each data was discovered in relation to the number of 

interviewed patients. We researched in registrations referred to 20 patients submitted to 30 

days interval surgeries. The presented relevant data constitute the definer characteristics 

establishment and the diagnoses related factors. The study established 15 diagnoses based on 

taxonomy II of NANDA for the pos-operatory period of heart surgery. For that, correlated 

nursery prescriptions were planned based on  the participants’  professional experience and on 

the literature as well, aiming to satisfy the identified needs. Aiming to operate and make the 

nursery prescription elaboration faster, four prescription models were elaborated based on the 

prescriptions correlated to the diagnoses and in the relevant data groups according to  the pos-

operatory day. The first model corresponds to the immediately pos-operatory period; the 

second corresponds to the first day of admission; the third corresponds to the second day and 

the fourth model corresponds to the third day on. 37, 27, 25 and 19 interventions respectively 

came out. These were nursery interventions appropriated to the each period needs. The rising 

or decreases of interventions are allowed according to the need. The last step used the nursery 

evolution developing methodology of the study Unit. This methodology is daily developed in 

the patient’s transference or death. The developed proposal seems to show the needs of the 

nursery assistance to patients who are in the pos-operatory period. Besides, it makes possible 

the nursery actions’ demonstration and registration in a systematized and organized way. 

Adopting a specific scientific method to organize, plan and do the nursery activities together 

with the implementation of the Nursery Process on the professional practice represent 

strategies to the Nursery responsibilities and knowledge delimitation, to the visibility, the 

done work recognition and to a higher professional valorization. 
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RESUMEN 

 

PIVOTO, Flávia Lamberti. Propuesta de Proceso de Enfermería en Unidad Pos operatoria 

Cardiológica de Tratamiento Intensivo. 2008. 116 f. Disertación (Maestría en Enfermería) - 

Programa de Postgrado en Enfermería, Universidad Federal del Río Grande, Río Grande. 

 

Se trata de un estudio cualitativo de cuño exploratorio y descriptivo, con su trayecto 

metodológico anclado en la metodología convergente-asistencial,  que objetiva elaborar en 

conjunto con las enfermeras de la Unidad Pos operatoria Cardiológica de Tratamiento 

Intensivo, una propuesta de Proceso de Enfermería a los pacientes en pos operatoria de cirugía 

cardiaca. La propuesta contempla las etapas de: histórico, diagnóstico, prescripción y 

evolución de enfermería, y fue validado en cinco encuentros en que se utilizó la técnica de 

grupo de convergencia, donde participaron cinco enfermeras envueltas en la asistencia 

prestada en la Unidad. Vale decir que todas las cuestiones éticas fueron respetadas en el 

desarrollo del estudio. La primera fase de la propuesta, incorporó el instrumento de coleta de 

datos para el histórico de enfermería ya elaborado en la unidad, que fue utilizado como fuente 

de los datos que basaran las etapas subsiguientes. Juntamente con las evoluciones de 

enfermería, contenidas en los prontuarios de los pacientes, las anotaciones del libro de 

ocurrencias de enfermería, en los cuales se realizó pesquisa documental para levantamiento de 

datos relevantes, que fueron distribuidos en seis grupos conforme el día de pos operatorio a 

que correspondían los registros de los pacientes investigados y organizados en tablas 

conteniendo la frecuencia en la cual cada dato fue evidenciado en relación al número de 

pacientes pesquisados. Fue hecha una consulta en los registros referentes a los 20 pacientes 

sometidos a cirugías en un intervalo de 30 días. Los datos relevantes evidenciados pasaron a 

constituir o basaran el establecimiento de las características definidoras y factores 

relacionados de los enunciados diagnósticos. Se estableció 15 enunciados diagnósticos para el 

período pos operatorio de cirugías cardiacas, basados en la taxonomía II de la NANDA. Para 

eso, fueron planeadas prescripciones de enfermería correlativas, apoyadas en la experiencia 

profesional de las participantes, bien como en la literatura del área, visando a satisfacer a las 

necesidades identificadas. Con el intuito de operar y agilizar la elaboración de la prescripción 

de enfermería, se elaboró cuatro modelos de prescripciones con base en las prescripciones 

correlativas a los diagnósticos y en los grupos de datos relevantes segundo el día de pos 

operatorio. El primero modelo, corresponde al periodo pos operatorio inmediato; el segundo, 

al primero día de internación; el tercero al según día, y, el cuarto modelo, del tercero día 

enfrente. Surgieron, respectivamente, 37, 27, 25 y 19 intervenciones de enfermería adecuadas 

a las necesidades de cada periodo, sendo permitido  añadir o retirar intervenciones de acuerdo 

con la necesidad. La última etapa incorporó la metodología de desarrollo de la evolución de 

enfermería de la Unidad de estudio, sendo desarrollada diariamente, en la trasferencia  y/ o 

óbito del paciente. La propuesta desarrollada parece retratar las necesidades de asistencia de 

enfermería al paciente en pos operatorio de cirugía cardiaca. Además, promover la 

demostración y el registro de forma sistematizada y organizada de las acciones de enfermería. 

El adopción de un método científico específico de organización, planeamiento y ejecución de 

las actividades de enfermería con la implementación del Proceso de Enfermería en la práctica 

profesional representan estrategias a la delimitación de los “haceres” y “saberes” de la 

enfermería, a la visibilidad e reconocimiento del trabajo realizado y a una mayor valoración 

profesional. 

 

Descriptores: Enfermería. Procesos de Enfermería. Papel del Profesional de Enfermería. 

Procedimientos Quirúrgicos Cardíacos. Cuidados Postoperatorios. 

 



REFERÊNCIAS 

 

ALFARO-LEFEVRE, Rosalinda. Aplicação do Processo de Enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. Trad. Regina Garcez. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

ALMEIDA, Miriam de Abreu. Competências e o processo ensino-aprendizagem do 

diagnóstico de enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília/ DF, v. 57, n. 3, p. 

279-83, maio/jun., 2004. 

AQUINO, Daise Ribeiro. Construção e Implantação da prescrição de Enfermagem 

Informatizada em uma UTI. 2004. 170f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal de Rio Grande, Rio 

Grande. 

BAPTISTA, Cleide Maria Caetano, et al. Evolução de Enfermagem. In: CIANCIARULLO, 

Tamara Iwanow et al. Sistema de Assistência de Enfermagem: evolução e tendências. 3° 

ed. São Paulo: Ícone, 2001. p. 165-84. 

BARROS, Alba Lucia Botura Leite de, et al. Histórico da tradução da taxonomia dos 

diagnósticos de enfermagem da NANDA e sua utilização no Brasil. Acta Paulista 

Enfermagem, São Paulo/SP, v.13, n. especial, parte II, p.37-40, 2000. 

BASSANESI, Sérgio Luiz; AZAMBUJA, Maria Inês; ACHUTTI, Aloyzio. Mortalidade 

precoce por doenças cardiovasculares e desigualdades sociais em Porto Alegre: da evidência à 

ação. Arq Bras Cardiol, São Paulo/SP ,v.90, n.6, p. 403-12, jun, 2008. 

BENEDET, Silvana Alves; BUB, Maria Bettina Camargo. Manual de diagnóstico de 

enfermagem: uma abordagem baseada na teoria das necessidades humanas básicas e na 

classificação diagnóstica da NANDA. 1. ed. Florianópolis: Bernúncia, 1999. 

BENEDET, Silvana Alves; BUB, Maria Bettina Camargo. Manual de diagnóstico de 

enfermagem: uma abordagem baseada na teoria das necessidades humanas básicas e na 

classificação diagnóstica da NANDA. 2. ed. Florianópolis: Bernúncia, 2001. 

BITTAR, Daniela Borges; PEREIRA, Lílian Varanda; LEMOS, Rejane Cussi Assunção. 

Sistematização da assistência de enfermagem ao paciente crítico: proposta de instrumento de 

coleta de dados. Texto Contexto Enferm., Florianópolis/SC, v.15, n.4, p.617-28, out/dez, 

2006.  

BRAGA, Cristiane Giffoni; CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da. A taxonomia II 

proposta pela North American Nursing Dignosis Association (NANDA). Rev Latino-

Americana de Enfermagem, Ribeiro Preto/SP, v.11, n.2, p.240-4, março-abril, 2003. 

BRANDÃO, Edna de Souza Batista; BASTOS, Maria Regina de Carvalho Melo; VILA, 

Vanessa da Silva Carvalho. O significado da cirurgia cardíaca e do toque na perpectiva de 

pacientes internados em UTI. Revista Eletrônica de Enfermagem, v.7, n.3, p. 278-84, 2005 

[Online]. Disponível em http://www.fen.ufg.br/Revista/revista7_3/original_04.htm   

http://www.fen.ufg.br/Revista/revista7_3/original_04.htm


BRASIL. Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício 

da enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Brasília, 26 jun. 1986. Seção 1, p. 1. 

CARPENITO, Lynda Juall. Manual de Diagnósticos de Enfermagem. Trad. Ana Thorell. 

8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

CARVALHO, Ariana Rodrigues Silva, et al. Complicações no pós-operatório de revasculação 

miocárdica. Ciência, Cuidado e Saúde, Maringá/PR, v. 5, n. 1, p. 50-59, jan./abr., 2006. 

CARVALHO, Emilia Campos de; GARCIA, Telma Ribeiro. Processo de Enfermagem: o 

raciocínio e julgamento clínico no estabelecimento do diagnóstico de enfermagem. In: III 

Fórum Mineiro de Enfermagem, 2002, Uberlândia – MG. Sistematizar o Cuidar: Anais. 

Uberlândia – MG: UFU, 2002, v.1, p.29-40. 

CARVALHO, Márcio Roberto Moraes de, et al. Associação de fatores pré-operatórios e 

óbitos na cirurgia de revascularização miocárdica em hospitais públicos do Rio de Janeiro: 

1999-2003. Rev. SOCERJ, Rio de Janeiro/RJ, v.21, n.5, p. 311-319, setembro/outubro, 2008. 

CESTARI, Maria Elisabeth. Padrões de conhecimento da enfermagem e suas implicações no 

ensino. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 24, n. 1, p. 34-42, 2003. 

CIANCIARULLO, Tâmara Iwanow, et al. Sistema de Assistência de Enfermagem: 

evolução e tendências. 3 ed. São Paulo: Ícone, 2001. 

CIANCIARULLO, Tamara Iwanow. O Desenvolvimento do Conhecimento na Enfermagem: 

padrões de conhecimento e sua importância para o cuidar. In: CIANCIARULLO, Tamara 

Iwanow et al. Sistema de Assistência de Enfermagem: evolução e tendências. 3° ed. São 

Paulo: Ícone, 2001. p. 15-27. 

COLER, Marga Simon. O projeto de integração da NANDA, NIC, NOC. In: GARCIA, 

Telma Ribeiro; NÓBREGA, Maria Miriam Lima da. Sistemas de classificação da prática de 

enfermagem: um trabalho coletivo. João Pessoa/PB, Associação Brasileira de Enfermagem: 

Idéia, 2000. 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Decisão nº 272, de 27 de agosto de 2002. 

Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE – nas Instituições de 

Saúde Brasileiras, Rio de Janeiro, 2002. 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução n. 196, de 10 de outubro de 1996. 

Dispões sobre as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos, Brasília, 1996. 

CRAFT-ROSENBERG, Martha; SMITH, Kelly. Diagnósticos de enfermagem na 

educação. In: North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Diagnósticos 

de Enfermagem da NANDA: definições e classificações 2007-2008. Trad. Regina 

Machado Garcez. Porto Alegre: Artmed, 2008, p.335-40. 

CROSSETTI, Maria da Graça. O uso do computador como ferramenta para a implementação 

do processo de enfermagem. Rev. Bras. Enferm.,  Brasília/DF, v. 55, n. 6, p. 705-708, 

nov/dez, 2002. 



CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da. A inserção do Diagnóstico de Enfermagem no 

processo assistencial. In: CIANCIARULLO, Tamara Iwanow et al. Sistema de Assistência 

de Enfermagem: evolução e tendências. 3. ed. São Paulo: Ícone, 2001. p.63-84. 

CRUZ, Izabel Cristina Fonseca da. Diagnóstico de Enfermagem e sua aplicação: revisão de 

literatura. Rev. Esc. Enfermagem USP, São Carlos/SP, v.24, n. 1, p. 149-162, abril, 1990. 

______. The implementation of the nursing process methodology: problems and perspectives. 

Online Brazilian Journal of Nursing (OBJN – ISSN 1676-4285), v.1, n.1, 2002 [Online]. 

Available at: www.uff.br/nepae/objn101cruz.htm. 

DAHER, Donizete Vago; ESPÍRITO SANTO, Fátima Helena do; ESCUDEIRO, Cristina 

Lavoyer. Cuidar e pesquisar: práticas complementares ou excludentes? Rev. Latino-

Americana de Enfermagem, Ribeiro Preto/SP, v.10, n.2, p.145-50, março-abril, 2002. 

DELL.ACQUA, Magda Cristina Queiroz; MIYADAHIRA, Ana Maria Kazue. Ensino do 

Processo de Enfermagem nas Escolas de Graduação em Enfermagem do Estado de São Paulo. 

Rev. Latino-Americana de Enfermagem, Ribeiro Preto/SP, v.10, n.2, p.185-91, março-

abril, 2002. 

DOCHTERMAN, Joanne McCloskey; BULECHEK, Gloria M. (Org). Classificação das 

Intervenções de Enfermagem (NIC). Trad. Regina Machado Garcez. 4. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 

ÉVORA, Yolanda Dora Martinez; DARLI, Maria Célia Barcellos. O uso do computador 

como ferramenta para a implantação do processo de enfermagem. Revista Brasileira de 

Enfermagem, Brasília/DF, v. 55, n. 6, p. 709-713, nov./dez., 2002.  

FIGUEIREDO, Rosely Moralez de, et al. Caracterização da produção do conhecimento sobre 

sistematização da assistência de enfermagem no Brasil. Rev. Esc. Enfermagem USP, São 

Carlos/SP, v. 40, n. 2, p. 299-303, 2006. 

FRACOLLI, Lislaine Aparecida; GRANJA, Gabriela Ferreira. A utilização da categoria 

processo de trabalho pela enfermagem brasileira: uma análise bibliográfica. Rev. Esc. 

Enfermagem USP, São Carlos/SP, v.39, n. especial, p. 597-602, 2005. 

FONTES, Cassiana Mendes Bertoncello. Perfil de diagnósticos de enfermagem antes e 

após a implementação da classificação da NANDA I. 2006. 112f. Tese (Doutorado em 

Saúde do Adulto) - Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo/SP. 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. 

RADIS: comunicação em saúde, Rio de Janeiro/RJ, n.76, dezembro, 2008. 35p. 

GALDEANO, Luiza Elaine, et al. Diagnósticos de enfermagem de pacientes no período 

transoperatório de cirurgia cardíaca. Rev. Latino-Am de Enfermagem, Ribeiro Preto/SP, 

v.11, n.2, p.199-206, março-abril, 2003. 

______. Diagnósticos de enfermagem no perioperatório de cirurgia cardíaca. Rev. Esc. 

Enfermagem USP, São Carlos/SP, v.40, n. 1, p. 26-33, 2006. 

http://www.uff.br/nepae/objn101cruz.htm


GALDEANO, Luiza Elaine; ROSSI, Lígia Aparecida. Construção e validação de 

instrumentos de coleta de dados para o período perioperatório de cirurgia cardíaca. Rev. 

Latino-Am de Enfermagem, Ribeiro Preto/SP, v.10, n.6, p.800-4, nov./dez., 2002. 

GALDEANO, Luiza Elaine; ROSSI, Lídia Aparecida; PEZZUTO, Termutes Michelin. 

Diagnósticos de Enfermagem de pacientes no período pré-operatório de cirurgia cardíaca.  

Rev. Esc. Enfermagem USP, São Carlos/SP, v.38, n. 3, p. 307-16, 2004. 

GARCIA, Telma Ribeiro; NÓBREGA, Maria Miriam Lima da. As teorias de enfermagem e a 

construção do conhecimento. In: 11º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem, 

2001, Belém-PA. Anais. Belém: ABEn-PA, 2001. v. 1, p. 1-10. 

______. Sistematização da assistência de enfermagem: reflexões sobre o processo. In: 52º 

Congresso Brasileiro de Enfermagem, 2000, Recife/Olinda - PE. Enfermagem 2000: 

Crescendo na Diversidade. Recife-PE: ABEn-PE, v. 1, p. 231-243, 2002 

GARCIA, Telma Ribeiro; NÓBREGA, Maria Miriam Lima da. Processo de enfermagem e os 

sistemas de classificação dos elementos da prática profissional: instrumentos metodológicos e 

tecnológicos do cuidar. In: SANTOS, Iraci dos, et al. (Org.). Enfermagem assistencial no 

ambiente hospitalar: realidade, questões, soluções. São Paulo-SP, 2004, v. 2, p. 37-63. 

GARCIA, Telma Ribeiro; NÓBREGA, Maria Miriam Lima; CARVALHO, Emília Campos 

de. Nursing process: application to the professional practice. Online Brazilian Journal of 

Nursing (OBJN – ISSN 1676-4285), v. 3, n. 2, 2004 [Online] Available at: 

www.uff.br/nepae/objn302garciaetal.htm. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

GOMES, Walter J; BRAILE, Domingo M. A cirurgia de revascularização miocárdica com e 

sem circulação extracorpórea: o impacto do custo no sistema de saúde. Arq Bras Cardiol, 

Rio de Janeiro/RJ, Editorial, v.91, n.6, p. 367-8, 2008. 

GOMES, Walter J.; MENDONÇA, João Teles de; BRAILE, Domigo M. Resultados em 

cirurgia cardiovascular: oportunidade para rediscutir o atendimento médico e cardiológico no 

sistema público de saúde do país. Rev. Bras. Cir. Cardiovasc., São José do Rio Preto/SP, 

v.22, n.4, p. III-VI, 2007. 

GUIMARÃES NETO, Juvenal Vaz; ROMÊO FILHO, Luiz José Martins; NUNES, Edson 

Magalhães. Fatores de risco para morbimortalidade hospitalar em cirurgia de revascularização 

do miocárdio. Revista da SOCERJ, Rio de Janeiro/RJ, v.19, n.6, p.487-92, nov/dez, 2006. 

GUTIERREZ, Beatriz Aparecida Ozello, et al. Histórico de Enfermagem. In: 

CIANCIARULLO, Tamara Iwanow, et al. Sistema de Assistência de Enfermagem: 

evolução e tendências. 3. ed. São Paulo: Ícone, 2001, p. 131-164. 

HORTA, W.A. Processo de Enfermagem. São Paulo: EPU – editora Pedagógica e 

Universitária LTDA, 1979. 

ISHITANI, Lenice Harumi, et al. Desigualdade social e mortalidade precoce por doenças 

cardiovasculares no Brasil. Rev. Saúde Pública, São Paulo/SP, v. 40, n. 4, p. 684-91, 2006.  



JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. 3. ed. rev. e 

ampliada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1996. 

LEOPARDI, Maria Tereza. Prefácio. In: LUNARDI FILHO, Wilson Danilo. O mito da 

subalternidade do trabalho da enfermagem à medicina. 2. ed. Pelotas: Editora e Gráfica 

Universitária - UFPel, 2004. p. 9-12. 

LIMA, Rita de Cássia Duarte, et al. O processo de cuidar na enfermagem: mudanças e 

tendências no mundo do trabalho. Cogitare Enfermagem, Curitiba, v.10, n.2, p.63-67, 

mai/ago. 2005. 

LIMA, Luciano Ramos de, et al. Proposta de instrumento para coleta de dados de enfermagem 

em uma unidade de terapia intensiva fundamentado em Horta. Revista Eletrônica de 

Enfermagem, [online], v. 8, n.3, p. 349-357, 2006. Disponível em 

http://www.fen.ufg.br/revista8_3/v8n3a05.htm.  

LUNARDI, Valéria Lerch. História da Enfermagem: rupturas e continuidades. 2. ed. 

Pelotas: UFPEL – Editora e gráfica Universitária, 2004. 

LUNARDI FILHO, Wilson Danilo. A prescrição computadorizada de cuidados de 

enfermagem: o planejamento como forma inovadora de facilitação do cuidado individualizado 

e de sua continuidade. Cogitare Enfermagem, Curitiba, v.2, n.1, p.90-95, jan. 1997. 

______. O mito da subalternidade do trabalho da enfermagem à medicina. 2. ed. Pelotas: 

Editora e Gráfica Universitária - UFPel, 2004. 

LUNARDI FILHO, Wilson Danilo; LUNARDI, Guilherme Lerch; PAULITSCH, Felipe da 

Silva. A prescrição de enfermagem computadorizada como instrumento de comunicação nas 

relações multiprofissionais e intra equipe de enfermagem: relato de Experiências. Rev. 

Latino-Americana de Enfermagem, Ribeiro Preto/SP, v.5, n.3, p.63-69, julho, 1997. 

LUNARDI FILHO, Wilson Danilo; MAÇADA, Antônio Carlos Gastaud; LUNARDI, 

Guilherme Lerch. Sistema de apoio à decisão no planejamento e prescrição de cuidados de 

enfermagem (SAD-PPCE). Revista Bras. Enfermagem, Brasília/DF, v. 48, n.1, p. 66-67, 

jan./mar. 1995. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 6. ed., 3. reimpr. São Paulo: Atlas, 2006. 

MARX, Karl. O capital, crítica da economia política. 10 ed. São Paulo: Ed. Difel, 1985. 

Livro 1; v.1; cap.V; p. 201-223. 

MAY, Tim. Pesquisa social: questões, métodos e processos. Trad. Carlos Alberto Silveira 

Netto Soares. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 

24. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1994.  

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 2004. 

http://www.fen.ufg.br/revista8_3/v8n3a05.htm


MIRANDA, Alba Franzão; GALLANI, Maria Cecília Bueno Jayme; ARAÚJO, Sebastião. 

Significados e atitudes de pacientes de cirurgia cardíaca: influência de variáveis 

sociodemográficas. Rev Bras Enferm, Brasília/DF, v. 58, n. 3, p. 266-71, maio/jun, 2005. 

MOORHEAD, Sue; JOHNSON, Marion; MAAS, Meridean (Org). Classificação dos 

Resultados de Enfermagem (NOC). Trad. Marta Avena. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

NÓBREGA, Maria Miriam Lima de; BARROS, Alba Lucia Botura Leite de. Modelos 

assistenciais para a prática de enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, 

Brasília/DF, v. 54, n. 1, p. 74-80, 2001. 

NÓBREGA, Maria Miriam Lima de; GARCIA, Telma Ribeiro (Org.). Uniformização da 

linguagem dos diagnósticos de enfermagem da NANDA: sistematização das 

propostas do II SNDE. João Pessoa: União/CNRDE/GIDE-PB, 1994. 

NÓBREGA, Maria Miriam Lima de; SILVA, Kenya de Lima. Fundamentos do cuidar 

em enfermagem. João Pessoa: Imprima, 2007. 

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Diagnósticos de 

Enfermagem da NANDA: definições e classificações 2007-2008. Trad. Regina Machado 

Garcez. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Diagnósticos de 

Enfermagem da NANDA: definições e classificações 2003-2004. Trad. Cristina Correa. 

Porto Alegre: Artmed, 2005. 

PIRES, Denise. Hegemonia médica na saúde e a enfermagem. São Paulo: Cortez, 1989. 

PIVOTO, Flávia Lamberti; LUNARDI FILHO, Wilson Danilo; LUNARDI, Valéria Lerch. 

Prescrição de enfermagem: dos motivos da não realização às possíveis estratégias de 

implementação. Revista Cogitare Enfermagem, Curitiba/PR, v.9, n.2, p.32-42, 2004. 

PIVOTO, Flávia Lamberti. Protocolos assistenciais de enfermagem direcionados à 

terapêutica medicamentosa: construindo a implementação da prescrição de enfermagem 

informatizada. 2005. 53f. Monografia (Graduação em Enfermagem) - Universidade Federal 

de Rio Grande, Rio Grande/RS. 

POPE, Catherine; MAYS, Nicholas. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. Trad. Ananyr 

Porto Fajardo. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

ROCHA, Luciana Alves da; MAIA, Ticiane Fernandes; SILVA, Lúcia de Fátima da. 

Diagnósticos de Enfermagem em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Revista 

Brasileira de Enfermagem, Brasília/ DF, v. 59, n. 3, p. 321-6, maio/jun., 2006. 

ROSSI, Lídia Aparecida; CASAGRANDE, Lisete Diniz Ribas. Processo de Enfermagem: a 

ideologia da rotina e a utopia do cuidado individualizado. In: CIANCIARULLO, Tamara 

Iwanow et al. Sistema de Assistência de Enfermagem: evolução e tendências. 3 ed. São 

Paulo: Ícone, 2001, p. 41-62. 

 



SCHWEGBER, Acélia Inês. Processo de Enfermagem: instrumento para o enfermeiro 

administrar o trabalho e liderar a equipe de enfermagem. Rio Grande. 2008. 200p. + 

anexos. Dissertação (Mestrado em Enfermagem). Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande, 2008. 

SILVA, Graciette Borges. A enfermagem profissional: análise crítica. 2 ed. São Paulo: 

Cortez, 1989. 

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G. (Org). Brunner & Suddarth: tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. Trad. José Eduardo Ferreira de Figueiredo. 10. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

SOARES, Lenir Honório; PINELLI, Francisca das Graças Salazar; ABRÃO, Ana Cristina 

Freitas de Vilhena. Construção de um instrumento de coleta de dados de enfermagem em 

ginecologia. Acta Paul Enferm., São Paulo/SP, v.18, n.2, p.156-64, 2005.  

SOUZA, Telma Moreira et al. Prescrição de Enfermagem. In: CIANCIARULLO, Tamara 

Iwanow et al. Sistema de Assistência de Enfermagem: evolução e tendências. 3° ed. São 

Paulo: Ícone, 2001. p. 185-200. 

TRENTINI, Mercedes; BELTRAME, Vilma. A Pesquisa convergente assistencial (PCA) 

levada ao real campo de ação da enfermagem. Revista Cogitare Enfermagem, Curitiba/PR, 

v.11, n.2, p.156-60, mai/ago, 2006. 

TRENTINI, Mercedes; GONÇALVES, Lucia H. T. Pequenos grupos de convergência – um 

método de desenvolvimento de tecnologias na enfermagem. Texto Contexto Enferm., 

Florianópolis/SC, v.9, n.1, p.63-78, jan/abr, 2000. 

TRENTINI, Mercedes; PAIM, Lygia. Pesquisa em Enfermagem: uma modalidade 

convergente assistencial. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1999. 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

VARGAS, Rosimeire da Silva; FRANÇA, Fabiana Cláudia de Vasconcelos. Processo de 

Enfermagem aplicado a um portador de Cirrose Hepática utilizando as terminologias 

padronizadas NANDA, NIC e NOC. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília/DF, v. 

60, n.3, p. 348-352, maio/jun., 2007. 

VARGAS, Tatiana Victorelli Pires; MAIA, Emanuelle Mendonça; DANTAS, Rosana 

Aparecida Spadoti. Sentimentos de pacientes no pré-operatório de cirurgia cardíaca. Rev. 

Latino-Americana de Enfermagem, Ribeiro Preto/SP, v.14, n.3, maio-junho, 2006. 

VILA, Vanessa da Silva Carvalho; ROSSI, Lígia Aparecida. A qualidade de vida na 

perspectiva de clientes revascularizados em reabilitação: estudo etnográfico. Rev. Latino-Am 

de Enfermagem, Ribeiro Preto/SP, v.16, n.1, p. 7-14, janeiro-fevereiro, 2008. 

WALDOW, Vera Regina. Cuidado Humano: o resgate necessário. Porto Alegre: Sagra, 

1999. 

 


