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RESUMO 

 

 

 

Na complexidade do tratamento da obesidade, inclui-se a cirurgia bariátrica. Então, conhecer 

os fatores relacionados e características definidoras dos diagnósticos da classe 

cardiopulmonar associados no período pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica torna-se 

essencial para o desenvolvimento da assistência de enfermagem, já que, a partir dos 

diagnósticos de enfermagem mais prevalentes, intervenções serão instituídas. Assim, o estudo 

teve por objetivo avaliar o perfil de diagnóstico de enfermagem da classe respostas 

cardiovasculares/pulmonares de acordo com a taxonomia II da NANDA dos pacientes no pós-

operatório de cirurgia bariátrica. Um estudo transversal foi desenvolvido com 59 pacientes 

internados em um hospital de referência de cirurgia bariátrica no Município de Fortaleza/CE, 

cuja coleta de dados ocorreu no período de junho de 2010 a junho de 2011. As informações 

foram coletadas por meio de entrevista e exame físico; posteriormente três juízes realizaram a 

inferência dos diagnósticos de enfermagem na classe respostas cardiovasculares/pulmonares 

segundo a Taxonomia da NANDA versão 2009-2011. Os dados foram compilados em 

planilha Excel e a análise estatística realizou-se no STATA versão 8.0. O nível de 

significância adotado no estudo foi 5%. Observou-se o predomínio do sexo feminino, com 

média de idade 35,3 anos. A maior parte dos pacientes apresentou diagnóstico de obesidade 

mórbida com IMC > 40 Kg/m
2
. Os diagnósticos reais de maior concordância entre os juízes 

foram Perfusão Tissular Periférica Ineficaz (78%), Débito Cardíaco Diminuído (76,3%), 

Intolerância à Atividade e Padrão Respiratório Ineficaz (47,5%). Pulsos periféricos 

diminuídos, edema, fadiga pós-carga alterada e pré-carga alterada foram proporcionalmente 

associados ao diagnóstico Débito Cardíaco Diminuído. Alterações na profundidade 

respiratória, dispneia, ortopneia, uso da musculatura acessória para respirar, ansiedade, dor, 

fadiga, fadiga da musculatura respiratória foram proporcionalmente associados a Padrão 

Respiratório Ineficaz. Desconforto aos esforços, relato verbal de fadiga, relato verbal de 

fraqueza, resposta anormal da pressão sanguínea à atividade, estilo de vida sedentário, 

imobilidade e repouso no leito foram proporcionalmente associados a Intolerância à 

Atividade. Edema, parestesia, pulsos diminuídos, hipertensão e tabagismo foram 

proporcionalmente associados à Perfusão Tissular Periférica Ineficaz. Este estudo contribuirá 

para a construção da Sistematização da Assistência de Enfermagem frente aos diagnósticos de 

enfermagem da classe respostas cardiovasculares/pulmonares, como descrito nos resultados 

apresentados, e na fundamentação científica para cada diagnóstico. Além da importante 

contribuição para identificar as reais necessidades e facilitar a utilização de intervenções 

adequadas nessa população, está a capacidade de o profissional usufruir dessas informações, 

vista a escassez de pesquisas realizadas com diagnósticos de enfermagem em pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica.  

 

Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem. Cirurgia bariátrica. Enfermagem. Pós-

operatório. Obesidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The bariatric surgery is included in the complexity of the treatment of obesity. Then, knowing 

the related factors and defining characteristics of cardiopulmonary diagnostic associated with 

the immediate postoperative period of bariatric surgery becomes essential for the development 

of nursing care, since, from the most prevalent nursing diagnoses, interventions will be 

instituted. Thus, the study aimed to evaluate the profile of nursing diagnosis of the class 

cardiovascular/pulmonary answers according to NANDA Taxonomy II of the patients after 

bariatric surgery. A cross-sectional study was conducted with 59 patients hospitalized in a 

referral hospital for bariatric surgery in the city of Fortaleza, state of Ceará, which data 

collection occurred from June 2010 to June 2011. Information was collected through 

interviews and physical examinations; then three judges made the inference of nursing 

diagnoses in the class cardiovascular/pulmonary answers according to the NANDA-I 

Taxonomy 2009-2011. The data were compiled in an Excel spreadsheet and the statistical 

analysis was carried out in the STATA version 8.0. The significance level in this study was 

5%. There was a predominance of females, mean age of 35.3 years. Most patients had a 

diagnosis of morbid obesity with BMI>40kg/m2. The actual diagnoses of greater agreement 

among the judges were Ineffective Peripheral Tissue Perfusion (78%), Decreased Cardiac 

Output (76.3%), and Activity Intolerance and Ineffective Breathing Pattern (47.5%). 

Decreased peripheral pulses, edema, altered preload and afterload fatigue were proportionally 

associated with the diagnosis Decreased Cardiac Output. Changes in respiratory depth, 

dyspnoea, orthopnoea, use of accessory muscles for breathing, anxiety, pain, fatigue, 

respiratory muscle fatigue were proportionally associated with Ineffective Breathing Patterns. 

Discomfort in efforts, verbal report of fatigue, verbal report of weakness, abnormal blood 

pressure response to activity, sedentary lifestyle, immobility and bed rest were proportionally 

associated with Activity Intolerance. Edema, paresthesia, decreased pulses, hypertension and 

smoking were proportionally associated with Ineffective Peripheral Tissue Perfusion. This 

study will contribute to the construction of the Systematization of Nursing Care regarding 

nursing diagnoses of the class cardiovascular/pulmonary answers, as described in the results 

presented, and in the scientific basis for each diagnosis. Besides the important contribution to 

identifying the real needs and facilitating the use of appropriate interventions in this 

population, it is the ability of the professionals in taking advantage of this information, in 

view of the scarcity of researches related to nursing diagnoses in patients undergoing bariatric 

surgery. 

 

Keywords: Nursing diagnosis. Bariatric surgery. Nursing. Postoperative. Obesity. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Na complexidade do tratamento da obesidade inclui-se a cirurgia bariátrica. 

Conhecer os fatores relacionados e as características definidoras dos diagnósticos da classe 

cardiopulmonar associados ao período pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica torna-se 

essencial para o desenvolvimento da assistência de enfermagem, uma vez que o enfermeiro 

deve estar atento a esse novo campo de atuação, buscando formação específica para, assim, 

concretizar uma atuação com base científica na equipe interdisciplinar, pois esse tipo de 

assistência tende a ser cada vez mais presente em nosso meio. 

Os cuidados requeridos por indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica reportam à 

necessidade de atuação da enfermagem no período perioperatório (pré, trans e pós-

operatório), uma vez que o momento do ato cirúrgico é considerado um período crítico para o 

paciente, devido ao porte da cirurgia e dos procedimentos a ela inerentes, e também ao quadro 

clínico do paciente. Sendo obeso, ele normalmente apresenta comorbidades que podem levar 

a complicações pós-operatórias, especialmente associadas ao sistema cardiovascular e 

pulmonar.  

“Enfermagem perioperatória” é uma expressão utilizada para descrever uma 

variedade de funções do enfermeiro associadas à experiência cirúrgica do paciente, incluindo 

os períodos pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. O enfermeiro elabora o 

levantamento de dados sobre o paciente; coleta, organiza e prioriza os dados do paciente; 

estabelece o diagnóstico de enfermagem; desenvolve e implementa um plano de cuidados de 

enfermagem; e avalia esses cuidados em termos dos resultados alcançados pelo paciente. Em 

outras palavras, o enfermeiro utiliza o processo de enfermagem como metodologia 

assistencial para o planejamento e implementação dos cuidados no período perioperatório. 

(GALVÃO; SAWADA; ROSSI, 2012). 

Diante das características específicas do paciente cirúrgico, entende-se que a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) perioperatória possibilita a melhoria da 

qualidade da assistência, pois é um processo individualizado, planejado, avaliado e, 

principalmente, contínuo. E, no desenvolvimento do processo, a etapa do diagnóstico de 

enfermagem tem se destacado. Estudos a esse respeito têm sido aprofundados, a fim de 

identificar os diagnósticos de enfermagem precisos para cada situação específica e 

consequentemente traçar um plano de intervenção, e, assim. melhor atender as necessidades 

dos pacientes, contribuindo para a construção do conhecimento e engrandecimento da 

enfermagem. 
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O trabalho encontra-se dividido em sete capítulos. No primeiro e segundo 

capítulos, busco apresentar a importância do estudo junto ao paciente no pós-operatório de 

cirurgia bariátrica, bem como justificar a sua relevância. Apresento as questões que nortearam 

o estudo e os seus objetivos. 

No terceiro capítulo, tendo em vista que o foco de atenção é o paciente obeso 

submetido à cirurgia bariátrica, apresento alguns conceitos e teço algumas considerações 

sobre a magnitude da obesidade no mundo, explicitando o diagnóstico e o tratamento. Já, no 

capítulo quatro, descrevo a metodologia utilizada.  

O capítulo cinco foi dedicado à apresentação dos resultados e o capítulo seguinte 

às discussões. As conclusões foram apresentadas no capítulo sete, no qual faço algumas 

reflexões acerca do estudo. A seguir, apresento as referências.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

Pacientes submetidos à cirurgia bariátrica necessitam de um preparo meticuloso 

no pré, trans e pós-operatório, pois seu grande corpo e suas comorbidades os fazem 

candidatos de alto risco cirúrgico, o que exige um atendimento de uma equipe 

multidisciplinar, incluindo psicólogo, anestesista, enfermeiro, nutricionista e assistente social. 

Assim, o enfermeiro não deve se descuidar do seu papel na assistência e educação para a 

promoção da saúde. 

Diante do crescimento desse tipo de cirurgia, o enfermeiro precisa estar 

consciente da importância da sua atuação e mostrar conhecimento e capacidade no manejo do 

paciente bariátrico. Essa atuação vai desde a consulta ambulatorial e cuidados 

transoperatórios até a recuperação, com manutenção do peso adequado. 

Mesmo sendo um tema atual e que afeta todo o mundo, é inegável a hegemonia 

dos Estados Unidos no desenvolvimento de investigações acerca do paciente bariátrico. O 

Brasil, por sua vez, realiza modestas pesquisas nessa área. Entre os enfermeiros, essa escassez 

é ainda maior, evidenciando que a assistência de enfermagem nessa modalidade terapêutica é 

uma reprodução de recomendações estrangeiras. (NEGRÃO, 2006). 

Entretanto, a ciência da enfermagem já sinaliza preocupação com as questões que 

circundam a cirurgia bariátrica. Nos Estados Unidos, por exemplo, surgiu uma nova 

modalidade de enfermagem: bariatric nurse, destacando-se também os grupos de pesquisa 

inseridos em renomadas universidades, como The Bariatric Nursing Consortium e o National 

Association of Bariatric Nurses, além de periódicos como Bariatric Nursing and Surgical 

Patient Care, todos direcionados ao estudo da cirurgia bariátrica e suas repercussões clínicas, 

sociais e psicológicas sob a ótica da pesquisa em enfermagem. (THOMAS; RICKABAUGH, 

2008). 

A National Association of Bariatric Nurses ressalta que é importante que 

enfermeiros, especialistas ou não, desenvolvam pesquisas com clientes bariátricos e as 

propaguem entre os enfermeiros de todo o mundo. 

Um momento de grande atuação por parte dos enfermeiros é o período 

transoperatório, que corresponde desde o momento em que o paciente é recebido no Centro 

Cirúrgico (CC) até o momento de sua transferência para a unidade de recuperação anestésica, 

que é considerado um período crítico. Especialmente no caso de pacientes submetidos à 

cirurgia bariátrica, devido à complexidade cirúrgica e à característica do paciente (obeso 
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mórbido), o que pode levar a várias complicações no pós-operatório, principalmente 

cardiopulmonares. 

No pós-operatório de Cirurgia Abdominal Alta (CAA) de doentes não obesos 

ocorrem alterações da mecânica respiratória, padrão respiratório, trocas gasosas e mecanismos 

de defesa pulmonar. (PAISANI; CHIAVEGATO; FARESIN, 2005). Parece razoável esperar 

que estas possam ser mais intensas no doente obeso mórbido submetido à cirurgia bariátrica, 

favorecendo uma incidência maior de Complicações Pulmonares Pós-Operatórias (CPP) e 

problemas cardiovasculares.  

A prevalência de complicações pulmonares pós-operatórias varia de 5% a 70%. 

Essa ampla faixa de variação pode ser atribuída à ausência de consenso capaz de distinguir 

uma alteração fisiopatológica esperada daquilo que pode ser considerado complicação 

pulmonar. A restrição pulmonar do pós-operatório no paciente obeso persiste por até duas 

semanas, o que aumenta o número de complicações pulmonares, como retenção de CO2, 

atelectasia e infiltrado broncopulmonar.  

Além dessas, merece destacar as complicações que afetam o sistema 

cardiovascular, tais como insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, disfunção ventricular, 

endotelial, sistólica e diastólica. A obesidade está associada ao desenvolvimento de fatores de 

risco cardiovascular, como resistência à insulina e diabetes melitus tipo 2, hipertensão e 

dislipidemia. (DORNER; RIEDER, 2012). 

Waitzeberg (2000) enfatiza a presença de diabetes e hipertensão numa frequência 

2,5 vezes maior em indivíduos obesos, embora não possamos afirmar uma associação 

absolutamente confirmada entre obesidade e doenças cardiovasculares. Pode-se considerar 

que o indivíduo obeso tem 1,5 vezes mais chance de apresentar alteração sanguínea nos 

marcadores de colesterol e triglicerídeos. As complicações decorrentes das doenças 

cardiovasculares são causas importantes de morbidade e mortalidade em pacientes cirúrgicos, 

correspondendo a uma incidência de 1% a 5% globalmente. (FERNANDES et al., 2010; 

SANCHZ et al., 2007). 

Assim, complicações cardiopulmonares nos pacientes em pós-operatório de 

cirurgia bariátrica exigem, por parte da equipe de saúde, uma avaliação eficiente e segura, 

visando à determinação de condutas baseadas nas melhores evidências. Atrelado a esse fato, 

há o consenso da necessidade do enfermeiro implementar o processo de enfermagem, que é 

um método útil para organizar a assistência de enfermagem.  

Uma ferramenta clássica para o enfermeiro é o processo de enfermagem, que é 

capaz de individualizar o cuidado mais adequado para este grupo, pois a partir da anamnese e 
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exame físico, e sua interpretação contemporânea (diagnóstico de Enfermagem), se podem 

identificar com razoável confiabilidade pacientes com alterações na pressão arterial, arritmias 

ou dificuldade de expansão pulmonar, complicações capazes de ser detectadas precocemente 

no pós-operatório imediato. 

O Processo de Enfermagem (PE) é o método que direciona as ações do enfermeiro 

no cotidiano, também entendido como a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE), que foi desenvolvida nos anos de 1950, no intento de padronizar ações e unificar a 

linguagem profissional. É um método sistemático e dinâmico de prestar cuidados de 

enfermagem através de etapas, que recebem denominações diversas, dependendo dos 

diferentes autores. Sua operacionalização, dentre outros fatores, está na dependência dessas 

etapas. Cita-se o modelo brasileiro desenvolvido por Horta (1979), o qual propõe seis passos 

para o PE, quais sejam: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem (DE), plano 

assistencial, prescrição de enfermagem, evolução e prognóstico de enfermagem.  

O PE orienta a prática da enfermagem, pois é fundamentado em conhecimento 

científico. permitindo ao enfermeiro, a partir da avaliação das necessidades identificadas junto 

ao paciente, fazer julgamentos, estabelecer prioridades, planejar, implementar e avaliar os 

cuidados necessários para alcançar os objetivos traçados. 

O presente estudo tem como foco os DEs, sendo uma das etapas do PE que 

merece destaque, por se tratar de uma etapa dinâmica, sistemática, organizada e complexa, 

significando não apenas uma simples listagem de problemas, mas uma fase que envolve 

avaliação crítica e tomada de decisão. (JESUS, 2000). O conceito de DE foi aprovado no ano 

de 1990 na 9º Conferência da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), 

sendo definido como uma decisão clínica sobre as respostas do indivíduo, da família ou da 

comunidade a problemas de saúde/processos vitais reais ou potenciais. Isso constitui a base 

para a escolha de intervenções de enfermagem adequadas para a obtenção de resultados pelos 

quais o enfermeiro é responsável. 

Carpenito-Moyet (2008) afirma que a enfermagem necessita de um sistema de 

classificação, para descrever e desenvolver um fundamento científico confiável para o 

preenchimento dos critérios de profissionalização. Assim, a Associação Norte-Americana de 

Diagnóstico de Enfermagem North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), 

visando uma padronização internacional, apresenta uma taxonomia dos DEs, que já se 

encontra em sua 2ª versão (Taxonomia II). A estruturação dos DEs propostos por essa 

associação compreende o título e sua definição, fatores relacionados, fatores de risco e 

características definidoras.  
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Para sustentar a escolha de DEs adequados a cada situação clínica, é necessário 

que as bases para essa decisão estejam fortemente ligadas às Características Definidoras 

(CDs). Essas podem ser definidas como um conjunto de padrões clínicos/sinais e sintomas, 

que são agrupados em inferência para assegurar a presença da categoria diagnóstica. As CDs 

dos diagnósticos da NANDA são usadas pelos enfermeiros para identificar diagnósticos 

acurados. 

Helland (1995) considera que os principais propósitos do uso dos diagnósticos de 

enfermagem são: melhorar a oferta de cuidados de enfermagem ao cliente, por meio da 

individualização do cuidado; facilitar a comunicação intraprofissional, provendo uma 

linguagem padronizada para informar os problemas de saúde do cliente; validar as funções de 

enfermagem, estabelecendo ligação entre a problemática das respostas humanas ao 

tratamento; e contribuir para definição das necessidades de pessoal de enfermagem e melhorar 

a autonomia profissional, provendo uma linguagem específica para diferenciar a prática da 

enfermagem daquelas de outros profissionais de saúde.  

Segundo Marin; Messias e Ostroski (2004), uma das etapas do PE que mais tem 

recebido atenção dos enfermeiros é o diagnóstico, e, embora possa ser observado um 

movimento crescente na sua utilização, seu desenvolvimento no Brasil ainda é pouco aplicado 

no trabalho dos enfermeiros na prática, o que representa um desafio para a enfermagem.  

No Brasil, houve uma pesquisa envolvendo diagnósticos de enfermagem em 

clientes submetidos à cirurgia bariátrica, na cidade de Belo Horizonte/Minas Gerais (MG), 

onde 51 pacientes, entre outubro de 2002 e janeiro de 2003, em Nova Lima/MG, 

evidenciaram sete domínios, 11 classes e 20 diagnósticos de enfermagem, a saber: dor 

relacionada à incisão cirúrgica; risco de eliminação traqueobrônquica ineficaz relacionado à 

depressão das funções respiratórias, dor e repouso no leito; Intolerância à Atividade 

relacionada à dor e a fraqueza secundário à cirurgia; Déficit de Autocuidado relacionado a 

fadiga e a dor pós-operatória; Integridade da Pele Prejudicada relacionada à incisão e ao local 

de drenagem; Risco de Infecção de ferida relacionado à susceptibilidade à infecção 

bacteriana; Risco de Nutrição Alterada relacionada a diminuição da ingesta e aumento das 

necessidades de nutrientes secundários a cirurgia; Risco de Constipação Colônica relacionado 

a efeitos dos medicamentos, cirurgia, alterações na dieta e imobilidade; Risco de 

Gerenciamento Ineficaz do Regime Terapêutico relacionado a conhecimentos deficientes 

sobre cuidados da ferida, restrições dietéticas, recomendações a atividade, medicamentos, 

cuidados de acompanhamento, sinais e sintomas das complicações; baixa autoestima crônica 
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relacionada a sentimentos de autodegradação e reação dos outros da à condição. (SILVA, 

2003). 

Há diversos DEs que podem ser aplicados a pessoas no pós-operatório de cirurgia 

bariátrica. A exemplo, temos o estudo realizado por Ortega et al. (2012) sobre a aplicação da 

sistematização da assistência de enfermagem aos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, 

onde foram elencados os seguintes diagnósticos de enfermagem mais prevalentes: a) período 

pré-operatório: Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais; Padrão de 

sono prejudicado; Deambulação prejudicada; Ansiedade; Risco de disfunção neurovascular 

periférica; Risco de Perfusão Tissular Cardíaca Diminuída; Resiliência individual 

prejudicada; Intolerância a Atividade. b) período intraoperatório: Padrão respiratório ineficaz; 

Risco de aspiração; Troca de Gases Prejudicada; Ventilação Espontânea Prejudicada; 

Integridade Tissular Prejudicada. c) período pós-operatório: Mobilidade no leito prejudicada; 

Padrão respiratório ineficaz; Fadiga; Risco de infecção; Dor aguda; Disposição para controle 

aumentado do regime terapêutico. Os autores concluíram, ainda, que a participação do 

enfermeiro em todo o processo perioperatório não se restringe apenas a observar, mas está em 

intervir juntamente com toda a equipe nos cuidados inerentes ao paciente, em todas as fases 

de seu atendimento dentro da instituição, de forma sistematizada e integrada à equipe 

multiprofissional. Na cirurgia bariátrica detectou-se esta necessidade pela vulnerabilidade dos 

pacientes e o tratamento complexo a estes pacientes, demandando continuidade no processo. 

A SAE, obrigatória em qualquer instituição de saúde, seja ela pública ou privada, garante ao 

enfermeiro uma assistência planejada, organizada e individualizada, promovendo uma 

assistência diferenciada e também a autonomia do enfermeiro. 

Assim, tendo como base os estudos acerca dos DEs, a necessidade da implantação 

do PE na assistência ao paciente cirúrgico e o aumento de cirurgias bariátricas, urge 

identificar os DEs no pós-operatório de cirurgia bariátrica, a fim de promover uma assistência 

direcionada e mais bem organizada, pois a implantação do PE vai permitir um conhecimento 

mais completo e detalhado das reais necessidades e condições do candidato a um 

procedimento de grande porte, como o ato cirúrgico.  

Na nossa prática assistencial junto a paciente candidato à cirurgia bariátrica na 

fase pós-operatória, nos deparamos com uma dificuldade não sanada pela literatura específica, 

que é ausência de um perfil diagnóstico de enfermagem em pacientes submetidos a cirurgia 

bariátrica.  

Além dessa lacuna no conhecimento, a assistência a esses pacientes no hospital 

referência no Ceará está subsidiada apenas pelo plano de cuidados e evolução de enfermagem. 
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Podemos afirmar que a metodologia assistencial não constitui um processo, pela ausência de 

um elo importante que é o DE, consequentemente, a definição de prioridades de ações e a 

prescrição de cuidados no pós-operatório de cirurgia bariátrica podem não corresponder às 

reais necessidades. E, se essas necessidades específicas não forem identificadas pelo 

enfermeiro, certamente a qualidade da assistência de enfermagem ficará comprometida. 

Outro ponto importante é a frequente observação de complicações 

cardiopulmonares nessa clientela, o que invariavelmente leva ao aumento do tempo de 

internação hospitalar, inclusive em unidades de terapia intensiva.  

Considerando que o PE é desenvolvido com foco nas condições identificadas que 

requerem intervenção profissional, é mister visualizar claramente a frequência de DEs da 

classe resposta cardiovascular/pulmonar, haja vista que os pacientes são obesos e apresentam 

diversas comorbidades relacionadas a esse sistema, a saber: coronariopatias, hipertensão 

arterial, alterações da bomba cardíaca, diabetes mellitus precoce e embolia pulmonar. E, 

também a maioria dos cuidados de enfermagem no período pós-operatório está voltada para 

os cuidados das vias aéreas, respiração e circulação. Nesse contexto, conhecer o perfil dos 

diagnósticos de enfermagem da classe de respostas cardiovasculares/pulmonares poderá 

direcionar o planejamento das intervenções de enfermagem.  

Ressalta-se ainda que foi realizado um levantamento nos bancos de dados 

PUBMED e LILACS, sobre as publicações com os seguintes descritores: assistência de 

enfermagem; nursing care e cirurgia bariátrica/bariatric surgery. Como resultados, foram 

encontrados oito artigos na íntegra, porém nenhum artigo listado evidenciou o levantamento 

dos DEs na classe resposta cardiovascular/pulmonar.  

Dos artigos encontrados, pudemos perceber que seis artigos referiram acerca dos 

cuidados de enfermagem no transoperatório em pacientes obesos, enfatizando a necessidade 

do conhecimento das comorbidades comuns ao obeso mórbido e as prováveis complicações 

no pós-operatório imediato. Destes, quatro pesquisas discutiram acerca da importância de 

identificar os padrões de cuidados de enfermagem no pós-operatório de cirurgia bariátrica, 

favorecendo uma assistência de qualidade, abreviando a internação hospitalar e gerando uma 

assistência de enfermagem capaz de proteger e gerar saúde ao paciente, reduzindo os custos. 

(ALKHAMESI et al., 2008; AUGUST et al., 2008; LEE et al., 2005; MULLIGAN et al., 

2009). 

Nesse sentido, alguns questionamentos têm emergido: Quais os diagnósticos de 

enfermagem da classe respostas cardiovasculares/pulmonares estão presentes no paciente em 

pós-operatório de cirurgia bariátrica? Com que frequência, os diagnósticos de enfermagem da 
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classe respostas cardiovasculares/pulmonares se apresentam no pós-operatório de cirurgia 

bariátrica? Quais as características definidoras e fatores de risco mais prevalentes? 

O presente estudo justifica-se tendo em vista o quanto é imperioso, na atualidade, 

implementar a sistematização da assistência de enfermagem para essa clientela. O 

conhecimento dos diagnósticos de enfermagem da classe resposta cardiopulmonar mais 

frequentes dará subsídios para um planejamento de enfermagem mais efetivo e específico 

para os pacientes durante o pós-operatório nos serviços de saúde que realizam esse 

procedimento.  

Os resultados poderão ainda estimular o desenvolvimento do conhecimento, da 

habilidade e da competência do enfermeiro atuante nessa área. Com isso, espera-se contribuir 

para melhorar a qualidade da assistência prestada a pacientes submetidos a cirurgia bariátrica, 

fornecendo, ainda, o perfil dessa clientela e a uniformização da linguagem da enfermagem. E, 

a pesquisa poderá contribuir para a elaboração de protocolos de intervenções de enfermagem, 

e também colaborar para o planejamento de programas de educação permanente, com o 

objetivo de desenvolver competências e habilidades nos profissionais de enfermagem de 

forma a tornar as intervenções de enfermagem mais resolutivas. 
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CAPÍTULO 2: OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar o perfil de diagnósticos de enfermagem da classe respostas 

cardiovasculares/pulmonares de acordo com a taxonomia II da NANDA dos pacientes 

no pós-operatório de cirurgia bariátrica. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar as características definidoras, os fatores relacionados e os fatores de risco 

dos diagnósticos de enfermagem da classe cardiovascular e pulmonar dos pacientes no 

pós-operatório de cirurgia bariátrica que se configurem como diagnóstico de 

enfermagem da classe cardiovascular e pulmonar. 

 Verificar a associação das características definidoras, fatores relacionados e fatores de 

risco com os diagnósticos de enfermagem da classe resposta cardiovascular/pulmonar 

identificados. 
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CAPÍTULO 3: CONTEXTUALIZANDO A TEMÁTICA DO ESTUDO 

 

O atual estilo de vida globalizado trouxe aos países em desenvolvimento uma 

inversão epidemiológica: a decadência das deficiências nutricionais e doenças infecciosas, e a 

ascensão de doenças crônico-degenerativas, especialmente as cardiovasculares, o que pode 

estar relacionado às alterações da dieta e com o aumento de casos de sobrepeso e obesidade 

na população. (BATISTA; RISSIN, 2003). 

Segundo WHO (2009), afirma-se que o século XX se caracteriza por mudanças na 

dieta e estilo de vida que facilitam o aparecimento de doenças não transmissíveis. As dietas 

desequilibradas, a obesidade e o sedentarismo contribuem para a prevalência de cardiopatias. 

Para o favorecimento das doenças cardiovasculares podemos citar fatores comportamentais de 

risco: alimentação inadequada, atividade física insuficiente e o maior consumo de cigarro. O 

excesso de peso, a obesidade central, a hipertensão, as dislipidemias, o diabetes são os fatores 

biológicos que mais contribuem para o aumento do risco. 

Considera-se a obesidade como uma enfermidade crônica, representando, 

atualmente, o principal distúrbio nutricional; e também pode ser encarada como síndrome, 

algo com múltiplas facetas, causada por diversos fatores, como meio ambiente, aspectos 

emocionais, culturais, econômicos e sociais, ingestão de alimentos de alto valor calórico, 

sedentarismo e estrutura familiar. (SPANA et al., 2010). Assim, a obesidade tem-se traduzido 

em um problema de saúde pública que afeta todas as idades e grupos socioeconômicos. É uma 

doença crônica, progressiva, fatal, geneticamente relacionada ao desenvolvimento de outras 

doenças. (LIMA; SAMPAIO, 2007). 

A crescente elevação do número de casos da obesidade na sociedade está 

relacionada ao desenvolvimento econômico mundial, levando a alterações nos hábitos e 

estilos de vida, com consumo excessivo de alimentos ricos em gordura saturada associado à 

inatividade física, aumentando o risco de doenças cardíacas e cerebrovasculares, hipertensão, 

diabetes, câncer e desordens musculoesqueléticas. (BRASIL, 2011; MALTA et al., 2006; 

WHO, 2011). 

Em função da evolução da obesidade e da velocidade do aumento dos casos em 

vários países do mundo, esse agravo tem sido definido como uma pandemia, atingindo tanto 

países desenvolvidos como em desenvolvimento. A obesidade no mundo dobrou desde 1980. 

Em 2008, 1,6 bilhões de pessoas apresentavam excesso de peso, sendo mais de 200 milhões 

de homens e quase 300 milhões de mulheres obesas. Constata-se que 65% da população 

mundial vivem em países onde a obesidade mata mais do que outras enfermidades. Quase 43 
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milhões de crianças menores de cinco anos estavam acima do peso, em 2010 (WHO, 2010). A 

previsão é de que, em 2015, esses valores cheguem a 3,3 bilhões e 700 milhões, 

respectivamente. Nos Estados Unidos, os números já atingiram proporções epidêmicas, com 

20% de obesos e 30% com sobrepeso. (MONTENEGRO JR; FERNANDES, 2009). 

A prevalência de obesos mórbidos vem aumentando drasticamente no Brasil, onde 

houve um crescimento da população de, aproximadamente, 90% de obesos nos últimos 30 

anos (OLIVEIRA et al., 2009). No Brasil, os obesos são estimados em 15% do total da 

população, e 1% a 2% da população adulta apresenta obesidade mórbida, ou seja, 1,5 milhões 

de pessoas, o que responde por cerca de 10% dos gastos da saúde pública. (GELONEZE; 

PAREJA, 2006). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são mais de 609 

mil brasileiros com obesidade mórbida. Comparando-se dados das regiões brasileiras, 

concluiu-se que o Nordeste apresentou o maior crescimento relativo (760%) entre os períodos 

de 1974 e 2003. Já o Sul teve o menor aumento (120%). Apesar de o crescimento ter sido 

maior no Nordeste, a região apresenta o menor índice nacional, de 0,43%. O maior percentual 

de cidadãos portadores de obesidade mórbida é o da Região Sudeste, com 0,77%. Há dois 

dados que são comuns a todas as regiões: a ocorrência mais frequente entre a população de 

baixa renda e a alta incidência entre as mulheres, com média nacional de 0,95%. Nos homens, 

a porcentagem é de 0,32%. (RODRIGUES, 2010). 

A última pesquisa publicada pelo IBGE de Orçamentos Familiares, referentes aos 

anos de 2008 e 2009, acerca da antropometria e do estado nutricional de crianças (entre 5 e 9 

anos), adolescentes (entre 10 e 19 anos) e adultos (com 20 anos ou mais), revelou que, do 

total de 188.461 participantes da amostra, 34,8% de crianças do sexo masculino apresentaram 

excesso de peso, e 16,6%, obesidade; 32% das pessoas do sexo feminino apresentaram 

excesso de peso, e 11,8%, obesidade;  21,7% dos adolescentes do sexo masculino 

apresentaram excesso de peso, e 5,9%, obesidade; 19,4% de adolescentes do sexo feminino 

apresentaram excesso de peso, e 4%, obesidade. Dentre os adultos, 50,1% das pessoas do sexo 

masculino apresentaram excesso de peso, e 12,4%, obesidade; e no sexo feminino 48% 

apresentaram excesso de peso, e 16,9%, obesidade. (IBGE, 2009). 

O diagnóstico de obesidade é clínico, baseado na história de vida do paciente, no 

exame físico geral, além destas avaliações: Índice de Massa Corpórea (IMC), gordura corporal, 

pregas cutâneas, relação da medida cintura-quadril e gordura visceral. O IMC, por não 

determinar a percentagem de gordura no corpo, não deve ser considerado isoladamente. Os 

exames subsidiários podem ser utilizados para obtenção de dados mais precisos sobre a 
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composição corporal, para investigação de possíveis causas secundárias e o diagnóstico das 

repercussões metabólicas mais comuns da obesidade. (MONTENEGRO JÚNIOR; 

FERNANDES, 2009). 

Outra medida para avaliar a obesidade é a da circunferência abdominal, tomada no 

ponto médio entre o último arco costal e a crista ilíaca, que se correlaciona com a quantidade 

de gordura intra-abdominal. Essa medida serve para avaliação indireta da gordura visceral e 

outras alterações metabólicas. A medida da circunferência abdominal em adultos é aceita 

como ferramenta importante para avaliação de risco de doenças, especialmente da 

aterosclerose. (SANTOS, B, 2010). 

O Índice de Massa Corpórea (IMC) é o mais empregado para o diagnóstico da 

obesidade, e é definido pelo peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em 

metros. Esse índice é calculado para medir o grau de obesidade (SOUZA; CHIANCA; 

SALGADO, 2010), que, segundo a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e o Consenso 

Latino-Americano de Obesidade, refere-se às seguintes denominações: obesidade pequena, 

com IMC entre 27 e 30 kg/m
2
; obesidade moderada, com IMC entre 30 e 35 kg/m

2
; obesidade 

grave, entre 35 e 40 kg/m
2
; obesidade mórbida, de 40 a 50 kg/m

2
; superobesidade, com IMC 

entre 50 e 60 kg/m
2
; e super/superobesidade com IMC maior de 60 kg/m

2
. (LIMA; 

SAMPAIO, 2007).  

Conceitualmente, a obesidade se caracteriza pelo acúmulo de tecido adiposo, 

regionalizado ou generalizado no tecido subcutâneo corpóreo. Pode ser causada por doenças 

endócrino-metabólicas (obesidade endógena) ou alterações nutricionais (obesidade exógena), 

sendo esta última a mais prevalente. A obesidade está diretamente relacionada a problemas de 

saúde, a saber: hipertensão arterial, diabetes mellitus (DM), dislipidemia, alguns tipos de 

cânceres e doenças cardiovasculares. (ARAÚJO et al., 2006).  

Kause et al. (2009) afirmam que o principal fator relacionado à origem da 

hipertensão é o aumento do tecido adiposo, conhecido como “hipertensão da obesidade”. A 

obesidade central acarreta o aumento de risco para hipertensão, doença cardiovascular e 

mortalidade. 

A obesidade é um importante fator de risco para o diabetes tipo 2, sendo que sua 

frequência é três vezes maior para o desenvolvimento dessa doença. O risco relativo de 

desenvolver DM2 aumenta exponencialmente com o aumento do IMC, o que pôde ser 

evidenciado nos últimos 20 anos por um aumento paralelo da prevalência de obesidade e 

incidência de DM2 em crianças. (MORAES et al., 2012). 
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Displipidemia é um quadro clínico caracterizado por concentrações anormais de 

lipídeos e é secundário à obesidade, existindo uma associação positiva entre a incidência de 

obesidade e dislipidemia. O elevado nível de colesterol está relacionado à maior incidência de 

hipertensão e doença aterosclerótica. (PEREIRA et al., 2010). 

Hoje em dia o câncer é uma das principais causas de mortalidade em todo o 

mundo e está relacionado à urbanização. Estima-se que 30% dos casos estejam ligados a 

fatores alimentares, nos países industrializados. Calcula-se que o peso corporal e a inatividade 

física são responsáveis pelos tipos de cânceres mais comuns, como: mama, colo do útero, 

endométrio, rim e esôfago. Depois do cigarro, o sobrepeso e a obesidade parecem ser as 

causas evitáveis de câncer mais importantes que conhecemos. (WHO, 2010). 

Estratégias de prevenção e de gestão da obesidade exigem uma abordagem 

integrada, envolvendo ações em todos os setores da sociedade. O primeiro passo para a 

prevenção da obesidade é a identificação dos fatores de risco, como condições fetais e de 

nutrição infantil; nível educacional; condições socioeconômicas; mudanças no padrão 

dietético; história familiar de obesidade e atividade sedentária. 

Assim, o tratamento da obesidade deve incluir alterações gerais na postura 

familiar e individual em relação aos hábitos alimentares, ao tipo de vida, à atividade física e à 

correção alimentar. Isso deve levar em conta a potencialidade individual e de todo o 

comportamento obesogênico. (ALVES et al., 2011). 

O indivíduo obeso necessita de acompanhamento multidisciplinar para a redução 

de peso, reeducação alimentar, da atividade física, bem como das suas condições emocionais. 

Os casos de excesso de peso e de obesidade moderada devem ser tratados com terapias 

comportamentais, ou seja, com a alimentação e atividade física. Em casos graves, deve haver 

o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, de forma a serem utilizados outros 

recursos, como medicamentos, acompanhamento emocional ou até cirurgias. 

Aproximadamente de 10% a 40% dos indivíduos com IMC de 30 a 39 kg/m² reduzem acima 

de 10% do peso com tratamentos clínicos, incluindo medicações, dietas e exercícios, porém a 

dificuldade está em manter o peso. Em relação à obesidade mórbida, o tratamento clínico 

geralmente é ineficaz, sendo indicada a cirurgia bariátrica. (BUCHWALD et al., 2004a). 

A dieta é um fator muito importante no desencadeamento da obesidade, e na 

prática clínica existe um arsenal de dietas para emagrecimento disponível. Almeida et al. 

(2009) listam as dietas da moda (Vigilantes do Peso, dieta da proteína, baixo teor de 

gorduras), que alteram o comportamento dietético, mas o indivíduo não consegue aderir à 

dieta por muito tempo e, consequentemente, recupera, logo em seguida, o peso anterior.  
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Embora muitas dietas para emagrecimento sejam eficazes na redução ponderal em 

curto prazo, a avaliação qualitativa dessas dietas muitas vezes não é conhecida. De fato, a 

análise mais detalhada da composição nutricional dos planos alimentares propostos por dietas 

populares mostrou que nenhum deles alcança um adequado índice de alimentação saudável. 

(ALMEIDA et al., 2009). É necessário um movimento de conscientização da população sobre 

a importância de uma qualidade melhor na alimentação e na atividade física diária, para a 

manutenção da saúde. Essa postura não pode ser apenas individual, mas social. As pessoas 

precisam saber que comer é uma atividade saudável e prazerosa, mas não é isenta de riscos. 

(VALDELAMAR et al., 2007). 

Melhores resultados na redução de peso são obtidos quando se associa atividade 

física à dieta. O exercício físico facilita a adesão à dieta hipocalórica e vice-versa, alterando a 

proporção de gordura e carboidratos utilizados tanto durante a atividade física como em 

repouso, e acrescentando maior perda de gordura corporal durante o tratamento. O exercício 

físico melhora a força muscular, o equilíbrio, a agilidade e o condicionamento cardiovascular, 

não apenas no momento do exercício, mas durante o dia inteiro. (SUPLICY, 2007). 

Além da dieta e da atividade física, identificam-se outros meios de diminuição do 

peso corpóreo: o tratamento farmacológico, que tem o princípio de inverter o balanço 

energético positivo responsável pelo acúmulo excessivo de triglicerídeos no tecido adiposo, 

resultando em diminuição da massa corporal. Embora pareça simples, o objetivo não é apenas 

a busca do peso ideal, mas também a sua manutenção. (VADELAMAR et al., 2007). Outro 

ponto importante quanto ao uso de medicamento é auxiliar no processo de alteração do estilo 

de vida e facilitar a adaptação às mudanças dietéticas. (BORGES; BORGES; SANTOS, 

2006). Existem várias drogas antiobesidade: sibutramina, topiramato, rimonabant, orlistat e 

efedrina, além de suplementos dietéticos e produtos fitoterápicos. (CUEVAS; REYS, 2005). 

O tratamento medicamentoso é indicado para indivíduos com índice de massa 

corpórea superior a 30 kg/m
2
 ou entre 25 e 30 kg/m

2
, com comorbidades. Agentes 

antiobesidade podem ajudar alguns pacientes a alcançar e manter uma perda de peso 

significativa, mas, ainda assim, os agentes farmacológicos não são efetivos, considerando-se a 

magnitude do problema. Portanto, dietas e mudanças no estilo de vida continuam sendo 

fatores-chave no tratamento da obesidade, embora a perda de peso resultante seja geralmente 

pequena e o sucesso em longo prazo costume ser incomum e frustrante. (ZANELLA; 

RIBEIRO FILHO, 2009). Vários são os avanços alcançados no tratamento farmacológico da 

obesidade, conforme afirma Buchwald et al. (2004a), porém, frequentemente, esse tipo de 
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tratamento tem demonstrado resultado insatisfatório, com redução não só da qualidade, mas 

também da expectativa de vida. (VALESI et al., 2004). 

O entendimento de alguns conceitos-chave é crucial em qualquer discussão sobre 

a lógica de medicamentos antiobesidade: 1) O tratamento farmacológico pode ser justificado 

apenas quando combinando a mudança da dieta e do estilo de vida, já que a eficácia de todos 

os agentes depende da adesão dos pacientes a mudanças nutricionais e comportamentais; 2) O 

tratamento farmacológico não cura a obesidade quando descontinuado, ocorrendo ganho de 

peso; 3) Os medicamentos antiobesidade devem ser utilizados sob supervisão médica contínua 

e os riscos associados ao uso de um medicamento devem ser avaliados frequentemente; 4) O 

tratamento e a medicação dependem da adaptação do paciente; 5) O tratamento deve ser 

mantido apenas quando considerado seguro e eficaz para o paciente. (GUIMARÃES et al., 

2006). 

Em indivíduos com diagnóstico de obesidade mórbida, a abordagem clínica não 

apresenta bons resultados, assim, diante desse panorama, surgiu, em 1952, nos EUA, uma 

proposta de tratamento cirúrgico e uma especialidade médica denominada cirurgia bariátrica 

(do grego barus: peso, e intrake: tratamento. A intenção dessa especialidade é emagrecer com 

saúde e evitar a reengorda. (VASCONCELOS; COSTA NETO, 2008; RIZZI; RIZZI, 2010; 

LEMOS, 2006). Na obesidade mórbida, a cirurgia bariátrica é considerada mais eficaz para 

esses pacientes, pois é capaz de resolver boa parte das comorbidades, já que os custos com a 

terapia da própria doença e das patologias a ela associadas são elevados e requerem 

investimentos amplos dentro do sistema de saúde. No entanto, a cirurgia bariátrica só se torna 

efetiva quando há perda de mais da metade do excesso de peso por período igual ou superior a 

cinco anos. (SANCHEZ et al., 2007; GARRIDO JR, 2002). 

A cirurgia bariátrica proporciona a redução significativa de peso por um período 

prolongado e diminui as doenças associadas à obesidade, trazendo melhoria na qualidade de 

vida, bem-estar psicológico, oportunidade de trabalho, melhores condições econômicas e, 

consequentemente, melhora na integração social. (SJÖSTRÖM et al., 2007; GARRIDO JR, 

2002). 

As principais condições melhoradas após a cirurgia bariátrica são as 

cardiopulmonares, ginecológicas, no diabetes, dislipidemias, tromboembolismo, esofagite, 

fibrose e cirrose hepática, risco cirúrgico, podendo, ainda, ocasionar melhora dos problemas 

psiquiátricos e emocionais. (PIERACCI; BARRIE; POMPEU, 2006; TANAKA, 2006; 

SANCHEZ et al., 2007). 



27 

 

Entretanto, alguns critérios foram estabelecidos para selecionar candidatos à 

cirurgia: IMC de 40 kg/m
2
 ou mais caracteriza obesidade clinicamente severa ou mórbida, 

com indicação de terapêutica cirúrgica; IMC entre 35 e 40 kg/m
2
 deve ser considerado para o 

tratamento cirúrgico se a pessoa for portadora de doença clínica (hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes mellitus, etc.), cujo controle seja facilitado pela perda ponderal de peso. 

Além do IMC, são avaliados insucesso na perda de peso por outros meios, como dietas 

repetidas; risco operatório aceitável; compreensão da cirurgia e dos seus riscos; ausência do 

uso de drogas e álcool; condições psicológicas controladas; e disponibilidade para mudar o 

estilo de vida. (WILIASSON, 1993; FERRAZ et al., 2003). 

A primeira cirurgia para redução de peso foi o by-pass (desvio) do intestino 

delgado, em 1954, ocasionando uma má absorção intestinal, levando o paciente a evacuar 

fezes com altos índices de gordura. Várias adaptações de técnicas cirúrgicas foram 

empregadas, tendo em vista as complicações graves que estavam acontecendo, principalmente 

com as técnicas disabsortivas. (ICTO, 2010; GARRIDO JR, 2000). 

Nessa mesma época, entre 1940 e 1954, a atuação do enfermeiro na assistência 

perioperatória era restrita ao instrumental cirúrgico, às solicitações da equipe médica e às 

ações de previsão e provisão do desenvolvimento do ato anestésico-cirúrgico. (BENEDET, 

2002; TANAKA, 2006). 

Em 1974, o pioneiro Salomão Chaib iniciou, no Brasil, a cirurgia da obesidade, 

realizando derivações jejuno-ileais do tipo Payne, primeiro procedimento bariátrico aplicado 

em grande escala internacionalmente. A magnitude das sequelas dessas operações acarretou 

não apenas seu abandono ao fim daquela década, mas também um grande descrédito na 

abordagem operatória a pacientes obesos. O aprimoramento de diversas técnicas foi realizado, 

culminando em resultados mais consistentes em médio e longo prazo. Porém, somente a partir 

de 1999, ela foi regulamentada no Brasil, e cada vez mais esse procedimento vem sendo 

realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). (SILVA et al., 2005; SEGAL; FANDINO, 

2002; NEGRÃO, 2006; PIERACCI; BARRIE; POMPEU, 2006; TANAKA, 2006; 

SANCHEZ et al., 2007; COUTO; ANDRADE; TOPÁZIO, 2007). 

Desde 1999, a cirurgia bariátrica está inserida na tabela de procedimentos do 

Sistema Único de Saúde (SUS), quando foi instituída a rede de atendimento ao paciente 

portador de obesidade mórbida, com a criação dos centros nacionais de referência para 

cirurgia bariátrica/gastroplastia. Em 2007, o SUS lançou a Portaria SAS n° 492, que define 

unidade de assistência de alta complexidade ao portador de obesidade grave, como hospital 

que ofereça assistência  diagnóstica e terapêutica especializada, de média e alta complexidade, 
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condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados. 

(OLIVEIRA et al., 2009). 

No Brasil, a Secretaria de Atenção à Saúde, junto ao Ministério da Saúde, através 

da Portaria n
o
 390, de 6 de julho de 2005, em seu artigo n

o 
10, anexo V – Ações de Atenção ao 

Paciente com Obesidade Grave, “item V-D – Diretrizes para Cirurgia Bariátrica”, reconhece 

e/ou autoriza no Sistema Único de Saúde a Gastroplastia Redutora – que é a cirurgia a Fobi-

Capella. (BRASIL, 2006). 

As técnicas da cirurgia bariátrica estão divididas em técnicas restritivas (Banda 

gástrica ajustável laparoscópica e a gastroplastia vertical com bandagem), técnica 

disabsortiva, técnicas mistas predominantemente restritivas (By-pass gástrico em Y de Roux 

ou Cirurgia Fobi-Capella), técnicas mistas predominantemente disabsortivas (Técnica de 

Scopinaro) e o marcapasso gástrico. (SERPA; SODRÉ 2010). 

A cirurgia By-pass gástrico em Y de Roux ou cirurgia Fobi-Capella é a mais 

utilizada nos Estados Unidos da América, país onde é realizado o maior número de cirurgias 

bariátricas no mundo. Ela produz restrição alimentar e má absorção relativa. É efetiva, 

confiável, apresenta baixos índices de reintervenção e resulta em rápida perda de peso. O 

componente restritivo é criado com as seções transversal e longitudinal do estômago no 

sentido cranial, a 10 cm da junção esôfago-gástrica (gastroplastia vertical). Após a colocação 

de um anel de silicone entre 6,2 cm e 6,5 cm de diâmetro, a capacidade final do novo 

reservatório gástrico deve ser, aproximadamente, de 5 ml. A alça jejunal deve ser seccionada 

distando 50 cm do ângulo de Treitz. A anastomose jejunojejunal deve ser feita a cerca de 1m 

a 1,5 m do nível da mencionada secção (variando de acordo com o IMC do paciente). Ao 

término do procedimento, encontram-se configuradas a alça alimentar, que recebe os 

alimentos, e distal de 1 m a 1,5 m da anastomose gastrojejunal, a alça biliopancreática, que 

recebe as secreções gástricas, intestinais e biliopancráticas desde o estômago excluído até a 

anastomose jejunojejunal e deve medir de 50 cm até um metro nos pacientes diabéticos, e a 

alça comum, que recebe conjuntamente os alimentos e as secreções digestivas após a última 

anastomose citada. (ARAUJO, 2010; CENEVIVA et al., 2006; GARRIDO JR, 2000). 

A técnica restritiva diminui a ingestão alimentar, permitindo a saciedade precoce 

favorecida pela redução da capacidade gástrica. As disabsortivas promovem uma pequena 

redução dos alimentos ao fazer com que eles deixem de passar pela primeira porção do 

intestino delgado, dificultando a absorção dos alimentos ingeridos. A técnica mista combina 

ambas as técnicas. (ARAÚJO, 2010; GUEDES et al., 2009; GARRIDO JR, 2002; BENEDET, 

2002). 
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A derivação de Scopinaro (derivação biliopancreática) é um dos procedimentos 

mais utilizados na Europa. Neste caso, o paciente tem liberdade de comer maior quantidade 

de alimentos, já que não há grande diminuição do estômago, que fica com 2/3 do seu 

tamanho, porém ocorre um grande desvio do alimento, que vai para o intestino grosso sem ser 

absorvido. Nesse método operatório, não são retirados pedaços das estruturas abdominais, 

permitindo total reversibilidade desse tipo de operação. (GUEDES et al., 2009; CENEVIVA 

et al., 2006). 

No preparo para a realização da cirurgia, o paciente deverá ser informado sobre as 

técnicas cirúrgicas indicadas ao seu tratamento, bem como seus riscos e benefícios. Para todas 

as cirurgias, há um período de adaptação do organismo à nova forma de absorção de 

alimentos, permitindo que o indivíduo desenvolva uma reeducação alimentar, garantindo uma 

perda de peso de acordo com o esperado. Essa perda de peso varia também com inúmeros 

fatores: idade, sexo, peso antes da operação, capacidade de se exercitar, tipo de operação 

realizada, condições clínicas gerais do indivíduo, compromisso com a manutenção das 

orientações dietéticas e outros cuidados pós-cirúrgicos, motivação do paciente, cooperação 

dos familiares e amigos. (GUEDES et al., 2009). 

Para ser integrante da equipe multidisciplinar de cirurgia bariátrica, o enfermeiro 

precisa ter conhecimentos em cirurgia bariátrica no que diz respeito ao funcionamento das 

operações básicas, à avaliação dos pacientes e aos cuidados perioperatórios. Esse 

conhecimento permite ao enfermeiro saber identificar uma possível complicação, precoce ou 

tardia. (PEREIRA, 2007). 

Nesse contexto, o enfermeiro é responsável em promover e garantir o bem-estar 

do paciente no período transoperatório, observar o quadro clínico (monitorizar sinais vitais, 

controle da dor pós-operatória, avaliar sinais de hemorragia e balanço hídrico, promover 

expansão pulmonar através da respiração profunda e deambulação precoce, realizar controle 

de infecção, orientar o paciente e o acompanhante nos cuidados de higiene e manutenção da 

dieta, respeitando o período pós-operatório), organizar, administrar e controlar a equipe de 

enfermagem, desenvolver atividades multidisciplinares, orientar e supervisionar os cuidados 

de enfermagem. (SILVA; MAGALHÃES; BRASILEIRO, 2011). 

O enfermeiro, na assistência ao paciente de cirurgia bariátrica, é consciente das 

prováveis complicações e deve estar apto a prevenir e atuar junto a essas alterações. 

Entretanto, são necessários conhecimento e rápida intervenção quando ocorrem mudanças nas 

condições do paciente, uma vez que a cirurgia com anestesia geral é frequentemente mais 

instável. (CINTRA; NISHIDE; NUNES, 2003). Assim, é necessária uma criteriosa avaliação 
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do paciente e das possíveis complicações que possam advir, de modo a colaborar numa 

melhor recuperação.  

O enfermeiro tem a capacidade de detectar complicações pós-operatórias 

imediatas e intervir de maneira a otimizar o estado geral do paciente. O paciente de cirurgia 

bariátrica traz consigo risco cirúrgico elevado pelo seu excesso de peso, necessitando de 

maior vigilância da função cardiopulmonar, muitos obesos apresentam doença pulmonar 

restritiva devido ao maior volume de sangue pulmonar e à espessura da parede torácica. Além 

disso, o diafragma encontra-se em posição anormal, há resistência nas vias aéreas superiores e 

aumento na produção de gás carbônico (CO2). A obesidade é também um fator de risco 

independente para síndrome coronariana aguda, Diabete Mellitus, hipertensão e infarto agudo 

do miocárdio. (SANCHEZ et al., 2007). 

 

3.1 Definição dos Diagnósticos de Enfermagem da Classe Resposta 

Cardiovascular/Pulmonar e das Características Definidoras e Fatores de Risco 

 

Os diagnósticos de enfermagem representam a síntese do levantamento e análise 

dos dados e denominam as condições clínicas que requerem intervenções de enfermagem. 

Dessa forma, expressam as necessidades de cuidados do indivíduo que é assistido pelo 

enfermeiro. 

Há várias taxonomias/classificações dos diagnósticos de enfermagem disponíveis. 

Em nosso meio, a Classificação da Associação Norte-Americana de Diagnósticos de 

Enfermagem (NANDA) é a mais difundida e utilizada. Os diagnósticos foram agrupados em 

nove categorias denominadas padrões de respostas humanas, a saber: trocar, comunicar, 

mover, relacionar, valorar, perceber, sentir, conhecer e escolher. (NANDA, 2010). 

A cada dois anos a taxonomia é revisada. A edição atual, 2009-2011, teve a 

inclusão de 21 novos diagnósticos. Nove foram revisados e dois retirados, totalizando 206 

diagnósticos de enfermagem. 

O diagnóstico de enfermagem pode ser compreendido a partir de três definições: 

contextual, estrutural e conceitual. (CORRÊA; SILVA; CRUZ, 2008). A definição contextual 

é a segunda fase do processo de enfermagem. Portanto, é a conclusão da etapa inicial do 

processo (coleta de dados) e faz o elo com a fase seguinte (planejamento da assistência e 

escolha das intervenções). (CORRÊA; SILVA; CRUZ, 2008). 

A definição estrutural refere-se aos elementos que compõem os diagnósticos de 

enfermagem, conforme descrito (NANDA, 2010): 
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 Título: é um termo conciso ou uma frase que expressa o tipo e a área onde está 

ocorrendo a alteração, isto é, dá um nome ao diagnóstico. 

 Definição: fornece uma descrição clara e precisa do diagnóstico de 

enfermagem, delineando seu significado e auxiliando na diferenciação entre os diagnósticos. 

 Características definidoras: são indícios ou inferências observáveis que se 

agrupam como manifestação de um diagnóstico de enfermagem. 

 Fatores relacionados: são situações ou condições que evidenciam algum tipo de 

relação padronizada com o diagnóstico de enfermagem. 

 Fatores de risco: são os fatores ambientais e os elementos fisiológicos, 

psicológicos, genéticos ou químicos que aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo, 

família ou comunidade a um evento insalubre.  

A definição conceitual refere-se ao significado do termo. O termo “diagnóstico de 

enfermagem” surgiu no início do século XX e ganhou consistência na década de 50, quando 

McManus descreveu a identificação ou o diagnóstico dos problemas de enfermagem como 

função do enfermeiro. A partir de então, foi crescente o interesse pelo tema, intensificando-se 

a necessidade de um sistema de classificação. Em 1973, ocorreu a Primeira Conferência do 

Grupo Norte-Americano para Classificação dos Diagnósticos de Enfermagem. Anos mais 

tarde, em 1982, foi criada a NANDA, que, atualmente, é a organização que lidera a agregação 

e o desenvolvimento da classificação de diagnósticos de enfermagem em todo o mundo. 

A definição conceitual do termo foi aprovada em 1990, durante a Nona 

Conferência da NANDA:  

 

É um julgamento clínico sobre a resposta do indivíduo, da família ou da comunidade 

a problemas de saúde reais ou potenciais ou a processos de vida. O diagnóstico de 

enfermagem proporciona a base para a seleção de intervenções de enfermagem 

visando atingir resultados pelos quais o enfermeiro é responsável. (NANDA, 2010). 

 

Na classificação da NANDA os diagnósticos referentes à classe respostas 

cardiovasculares/pulmonares são 13, a saber: Débito Cardíaco Diminuído, Ventilação 

Espontânea Prejudicada, Padrão Respiratório Ineficaz, Intolerância à Atividade, Risco de 

Intolerância à Atividade, Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório, Perfusão Tissular 

Periférica Ineficaz, Risco de Perfusão Tissular Cardíaca Diminuída, Risco de Perfusão 

Tissular Cerebral Ineficaz, Risco de Perfusão Gastrintestinal Ineficaz, Risco de Perfusão 

Renal Ineficaz, Risco de Choque e Risco de Sangramento.  
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Débito Cardíaco Diminuído se refere à “quantidade insuficiente de sangue 

bombeado pelo coração para atender às demandas metabólicas corporais”. Caracterizado por 

aspectos comportamentais/emocionais: agitação, ansiedade; contratilidade alterada: 

crepitações, débito cardíaco diminuído, dispneia paroxística noturna, fração de ejeção 

diminuída, índice do trabalho sistólico do ventrículo esquerdo diminuído, índice do volume 

sistólico diminuído, ortopneia, sons B3, sons B4, tosse; frequência/ritmo cardíacos alterados: 

alterações no ECG, arritmias, bradicardia, palpitações, taquicardia; pós-carga alterada: 

dispneia, mudanças na cor da pele, oliguria, pele fria e pegajosa, perfusão capilar periférica 

prolongada, pulsos periféricos diminuídos, resistência vascular pulmonar aumentada, 

resistência vascular sistêmica aumentada, resistência vascular sistêmica diminuída, variações 

nas leituras de pressão arterial; pré-carga alterada: distensão de veia jugular, edema, fadiga, 

ganho de peso, murmúrios, pressão de capilar pulmonar diminuída, pressão de capilar 

pulmonar aumentada, pressão venosa central aumentada, pressão venosa central diminuída. 

Além das características definidoras, a NANDA (2010) inclui os seguintes fatores 

relacionados para o diagnóstico Débito Cardíaco Diminuído: contratilidade alterada, 

frequência cardíaca alterada, pós-carga alterada, pré-carga alterada, ritmo alterado, volume de 

ejeção alterado.  

Esse diagnóstico é comumente encontrado em pacientes em estado crítico 

internados em Unidade de Terapia Intensiva e requer um julgamento específico e intervenções 

de enfermagem imediatas. (VANESSA; ZEITOUN; BARROS, 2011). 

A Ventilação Espontânea Prejudicada significa reservas de energia diminuídas, 

resultando em uma incapacidade do indivíduo de manter a respiração adequada para 

sustentação da vida. (NANDA, 2010). E se caracteriza por agitação aumentada, apreensão, 

cooperação diminuída, dispneia, frequência cardíaca aumentada, PCO
2
 aumentada, PO2 

diminuída, SaO2 diminuída, taxa metabólica aumentada, uso aumentado da musculatura 

acessória, volume corrente diminuído. Seus fatores relacionados são: fadiga da musculatura 

respiratória e fatores metabólicos. (NANDA, 2010). 

Sabemos que o paciente obeso é candidato potencial para o desenvolvimento de 

alterações na mecânica respiratória, cabendo ao enfermeiro o papel fundamental na avaliação 

desses pacientes e identificação precoce de possíveis alterações. O julgamento e 

conhecimento clínico do enfermeiro, tendo por base uma ação fundamentada cientificamente, 

realizada e prevista em benefício do paciente e em reposta à identificação a um diagnóstico de 

enfermagem, necessita de uma competência técnica e interpessoal. (SANTOS; 

FIGUEIREDO, 2010). 
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O Padrão Respiratório Ineficaz é definido como inspiração e/ou expiração que não 

proporciona ventilação adequada. (NANDA, 2010). É caracterizado por: alterações na 

profundidade respiratória, assumir uma posição de três postos, batimentos de asa do nariz, 

bradipneia, capacidade vital diminuída, diâmetro ântero-posterior aumentado, dispneia, 

excursão torácica alterada, fase de expiração prolongada, ortopneia, pressão expiratória 

diminuída, pressão inspiratória diminuída, respiração com os lábios franzidos, taquipneia, uso 

da musculatura acessória para respirar, ventilação-minuto diminuída. Os fatores relacionados 

são: ansiedade, dano cognitivo, dano de percepção, dano musculoesquelético, deformidade da 

parede do tórax, deformidade óssea, disfunção neuromuscular, dor, fadiga, fadiga da 

musculatura respiratória, hiperventilação, imaturidade neurológica, lesão da medula espinal, 

obesidade, posição do corpo, síndrome da hipoventilação. (NANDA, 2010). 

Em relação ao diagnóstico de Intolerância à Atividade, ele se refere à energia 

fisiológica ou psicológica insuficiente para suportar ou complementar as atividades diárias 

requeridas ou desejadas. É caracterizado por: alterações eletrocardiográficas refletindo 

isquemia, alterações eletrocardiográficas refletindo arritmias, desconforto aos esforços, 

dispneia aos esforços, relato verbal de fadiga, relato verbal de fraqueza, resposta anormal da 

frequência cardíaca à atividade, resposta anormal da pressão sanguínea à atividade. Os fatores 

relacionados são: desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio, estilo de vida 

sedentário, fraqueza generalizada, imobilidade e repouso no leito. (NANDA, 2010). 

Já o diagnóstico Risco de Intolerância à Atividade refere-se ao risco de ter energia 

fisiológica ou psicológica insuficiente para suportar ou completar as atividades diárias 

requeridas ou desejadas. E os fatores relacionados são: estado de não condicionamento físico, 

história prévia de intolerância, inexperiência com a atividade, presença de problemas 

circulatórios e presença de problemas respiratórios. (NANDA, 2010). 

Quanto à Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório, significa incapacidade 

de ajustar-se a níveis diminuídos de suporte ventilatório mecânico, o que interrompe e 

prolonga o processo de desmame. (NANDA, 2010). As características definidoras podem ser 

graves, leves e moderadas. As graves são: frequência respiratória aumentada de forma 

significativa em relação aos parâmetros basais, agitação, aumento da frequência cardíaca em 

relação aos parâmetros basais (≥ 20 batimentos/min), aumento da pressão sanguínea em 

relação aos parâmetros basais (≥ 20 mmHg), cianose, deteriorização nos gases sanguíneos 

arteriais em relação aos parâmetros basais, diaforese profusa, nível de consciência diminuído, 

respiração abdominal paradoxal, respiração descoordenada em relação ao ventilador, 

respiração ofegante, respiração superficial, ruídos adventícios na respiração, secreções 
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audíveis nas vias aéreas, uso total da musculatura acessória da respiração. As leves são: 

aumento da concentração na respiração, aumento moderado da frequência respiratória em 

relação à linha de base, desconforto ao respirar, fadiga, inquietação, perguntas sobre possível 

funcionamento inadequado do aparelho, sensação de calor, sensação expressa de necessidade 

de oxigênio aumentada. E as características moderadas: apreensão, aumento da frequência 

respiratória em relação aos parâmetros basais (< 5 respirações/min), aumento moderado da 

frequência cardíaca em relação aos parâmetros basais (< 20 batimentos/min), aumento 

moderado da pressão sanguínea em relação aos parâmetros basais (< 20 mmHg), diaforese, 

entrada de ar diminuída à ausculta, hipervigilância das atividades, incapacidade de cooperar, 

incapacidade de responder a orientações, leve cianose, mudanças na coloração, olhos 

arregalados, palidez, uso moderado da musculatura acessória da respiração. (NANDA, 2010).  

Os fatores relacionados são fisiológicos: desobstrução ineficaz das vias aéreas, 

dor sem controle, nutrição inadequada, padrão de sono perturbado; ou psicológicos: 

ansiedade, autoestima diminuída, confiança insuficiente no enfermeiro, déficit de 

conhecimento sobre o processo de desmame, desesperança, ineficácia percebida do paciente 

quanto à capacidade de desmame, medo, motivação diminuída, sentimento de impotência; ou 

situacionais: ambiente adverso (p. ex., ambiente agitado e barulhento, eventos negativos no 

quarto, baixa proporção enfermeiro/pacientes, ausência prolongada do enfermeiro à beira do 

leito, equipe de enfermagem não familiar), demandas de energia episódicas e não controladas, 

história de dependência do ventilador por mais de quatro dias, história de múltiplas tentativas 

de desmame malsucedidas, ritmo impróprio na diminuição do suporte ventilatório, suporte 

social inadequado. (NANDA, 2010). 

Esse diagnóstico se relaciona à incapacidade do indivíduo de estabelecer uma 

troca gasosa independente do ventilador mecânico, sendo necessária a realização de 

exercícios respiratórios que tornem o paciente apto ao controle de sua respiração, tornando-o 

independente do suporte ventilatório. 

Quanto ao diagnóstico Perfusão Tissular Periférica Ineficaz, refere-se à redução 

na circulação sanguínea para a periferia, capaz de comprometer a saúde. As características 

definidoras são: a cor não volta à perna quando esta é baixada, característica da pele alterada, 

cicatrização de ferida periférica retardada, claudicação, cor da pele clara com elevação, dor 

em extremidade, edema, função motora alterada, mudanças na pressão sanguínea nas 

extremidades, parestesia, pulsos ausentes, pulsos diminuídos. E os fatores relacionados: 

conhecimento deficiente do processo da doença, conhecimento deficiente dos fatores 
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agravantes, diabete melito, estilo de vida sedentário, hipertensão, tabagismo. (NANDA, 

2010). 

O diagnóstico Risco de Perfusão Tissular Cardíaca Diminuída é definido como 

risco de redução na circulação cardíaca, e os fatores de risco são: abuso de drogas, 

anticoncepcionais, cirurgia cardíaca, diabete melito, espasmo da artéria coronária, falta de 

conhecimento sobre os fatores de risco passíveis de modificação, hiperlipidemia, hipertensão, 

hipovolemia, hipoxemia, hipóxia, história familiar de doença da artéria coronária, proteína C 

reativa elevada e tamponamento cardíaco. (NANDA, 2010). 

Já o diagnóstico Risco de Perfusão Tissular Cerebral Ineficaz refere-se ao risco de 

redução na circulação do tecido cerebral e tem como fatores de risco: abuso de substância, 

aneurisma cerebral, aterosclerose aórtica, cardiomiopatia dilatada, coagulação intravascular 

disseminada, coagulopatia, dissecção aórtica, efeitos secundários relativos ao tratamento 

(bypass cardiopulmonar, medicamentos), embolia, endocardite infecciosa, estenose da 

carótida, estenose mitral, fibrilação aórtica, hipercolesterolemia, hipertensão, infarto recente 

do miocárdio, mixoma atrial, neoplasma cerebral, segmento ventricular esquerdo acinético, 

síndrome do nó sinusal, tempo anormal da protrombina, tempo anormal da tromboplastina, 

terapia tromboembolítica, trauma encefálico, trombose do átrio esquerdo, tumor cerebral e 

válvula de prótese mecânica. 

Quanto ao diagnóstico Risco de Perfusão Gastrointestinal Ineficaz, este é definido 

como risco de redução na circulação gastrintestinal, e os fatores de risco são: acidente 

vascular cerebral, anemia, aneurisma aórtico abdominal, coagulação intravascular 

disseminada, coagulopatia, desempenho insatisfatório do ventrículo esquerdo, diabete melito, 

disfunção hepática, doença gastrintestinal, doença vascular, efeitos secundários ao tratamento, 

hemorragia gastrintestinal aguda, idade > 60 anos, infarto do miocárdio, instabilidade 

hemodinâmica, insuficiência renal, paresia gástrica, sangramento gastrintestinal agudo, sexo 

feminino, síndrome compartimental abdominal, tabagismo, tempo anormal da protrombina, 

tempo anormal da tromboplastina, trauma e varizes gastroesofágicas. (NANDA, 2010). 

O diagnóstico Risco de Perfusão Renal Ineficaz refere-se à redução da circulação 

sanguínea para os rins, capaz de comprometer a saúde, e tem como fatores de risco: acidose 

metabólica, bypass cardiopulmonar, cirurgia cardíaca, diabete melito, doença renal, efeitos 

secundários ao tratamento, estenose da artéria renal, exposição a toxinas, glomerulonefrite 

feminina, hiperlipidemia, hipertensão, hipertensão maligna, hipovolemia, hipoxemia, hipoxia, 

idade avançada, infecção, malignidade, multitrauma, necrose cortical bilateral, polinefrite, 
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queimaduras, síndrome compartimental abdominal, síndrome da resposta inflamatória 

sistêmica, tabagismo e vasculite de embolia vascular. (NANDA, 2010). 

Risco de Choque refere-se ao risco de fluxo sanguíneo inadequado aos tecidos do 

corpo capaz de levar a disfunção celular, com risco à vida. (NANDA, 2010). Tem como 

fatores de risco: hipotensão, hipovolemia, hipoxemia, hipóxia, infecção, sepse, síndrome da 

resposta inflamatória sistêmica. (NANDA, 2010). Esse diagnóstico pode ser consequente a 

um processo hemorrágico intenso.  

O diagnóstico Risco de Sangramento está no rol dos diagnósticos recém- 

publicados, o qual é definido como o risco de redução de volume de sangue capaz de 

comprometer a saúde. (NANDA, 2010). Os fatores de risco são: aneurisma, circuncisão, 

coagulopatia intravascular disseminada, coagulopatias inerentes, complicações pós-parto, 

complicações relativas à gravidez, conhecimento deficiente, distúrbios gastrintestinais, efeitos 

secundários relacionados ao tratamento, função hepática prejudicada, história de quedas, 

trauma. (NANDA, 2010). Esse diagnóstico se relaciona à realização de algum procedimento 

invasivo. No caso, o paciente se encontra no período pós-operatório de cirurgia aberta ou 

laparoscópica, ocasionando o risco de sangramento, sendo assim devem ser adotadas 

atividades de precaução contra sangramento. (OLIVEIRA; SILVA, 2010). 

É crucial que o enfermeiro na assistência perioperatória ao paciente bariátrico seja 

capaz de reconhecer os diagnósticos de enfermagem da classe cardiovascular/pulmonar, 

estando atento às suas manifestações, pois estas podem resultar em um plano terapêutico 

malsucedido. Daí ser importante fazer uma boa acurácia diagnóstica e para isto torna-se 

necessário um bom entendimento das características definidoras e fatores relacionados dos 

diagnósticos de enfermagem. 
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CAPÍTULO 4: MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este capítulo informa a caracterização do estudo e os passos que conduziram a sua 

concretização.  

 

4.1 Delineamento do Estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, realizado durante o período de julho 

de 2010 a junho de 2011, no Serviço da Cirurgia Bariátrica do Hospital Geral Dr. Cesar Cals 

(HGCC), em Fortaleza/CE. 

Esse modelo de pesquisa possibilita ao investigador analisar as informações 

desconhecidas ou pouco conhecidas, ou, ainda, associadas ao fenômeno estudado. Nos 

delineamentos transversais, os fenômenos sobre o estudo são obtidos durante o período de 

coleta de dados e servem para descrever a situação ou o fenômeno, o status do fenômeno ou a 

relação entre esses fenômenos em um ponto fixo do tempo. (POLIT; BECK; HUNGLER, 

2004). 

 

4.2 Local e Período do Estudo 

 

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), apenas dois serviços em Fortaleza 

são cadastrados e habilitados pelo Ministério da Saúde para realizar cirurgia bariátrica: o 

Hospital das Clínicas Doutor Walter Cantídio e o Hospital Geral Doutor César Cals. Este foi 

escolhido por ser o único hospital da rede estadual do Ceará a oferecer esse serviço de alta 

complexidade. Desde 2002, a instituição realiza esse procedimento cirúrgico e até fevereiro 

de 2011 já contabilizou 440 operações. Durante o ano de 2010, foram realizadas 70 cirurgias. 

Atualmente, é o segundo maior do Brasil e o único no país a realizar este procedimento por 

videolaparoscopia.  

A instituição é reconhecida no cenário nacional e internacional através de prêmios 

acadêmicos. Além disso, possui um ambulatório de cirurgia bariátrica e um grupo 

multidisciplinar, acompanhando até cinco anos o pós-cirurgia dos pacientes bariátricos. Todo 

mês, o hospital reúne os pacientes e profissionais na última sexta-feira, e estas reuniões 

mensais são marcadas para orientações e esclarecimentos gerais feitos por profissionais do 

serviço de cirurgia bariátrica. As principais dúvidas que os pacientes têm são abordadas com 

dicas, reforço das orientações para antes e depois da cirurgia.  
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O bloco da enfermaria da cirurgia bariátrica é subdividido em enfermarias 

destinadas a cuidados clínicos e pós-cirúrgicos, compostas de 22 leitos. A enfermaria de 

hematologia com isolamento reverso apresenta sete leitos; a enfermaria de cirurgia bariátrica 

é composta de dois leitos, e são realizadas duas cirurgias por semana. Uma equipe 

multidisciplinar é responsável pelo acompanhamento do paciente no pré, trans e pós-

operatório, composta de cirurgião, anestesista, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, cardiologista, pneumologista e assistente social.  

Existe uma enfermeira responsável pela enfermaria de hematologia e duas 

enfermeiras responsáveis pelo restante. A carga horária do enfermeiro depende do vínculo que 

este apresenta junto à instituição: enfermeiros vinculados à Secretaria de Saúde do Estado que 

prestam 20 horas de serviço por semana, e enfermeiros que prestam serviço com carga horária 

não fixa por intermédio da cooperativa de enfermagem. 

 

4.3 Trajetória do Paciente Cirúrgico 

 

Existe uma “Rotina da Unidade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica” (Anexo A), a 

qual é dividida em nove momentos. No primeiro momento, é marcada uma consulta no posto 

de saúde para o encaminhamento ao ambulatório da unidade de cirurgia bariátrica metabólica 

do Hospital Geral Doutor Cesar Cals, seguida da primeira consulta no ambulatório de cirurgia 

bariátrica, que é realizada pelo médico. Na ocasião, há identificação do paciente, dos fatores 

desencadeantes da obesidade (alimentação, sedentarismo, doenças endócrinas, etc.), história 

de alergia, tratamento realizado para obesidade, comorbidades associadas, uso de 

medicamentos, tabagismo, alcoolismo e drogas ilícitas, alteração do sono, dispneia, roncos e 

ciclo menstrual. É realizado exame físico, para indicação ou contraindicação da cirurgia. E 

também a solicitação de pareceres das especialidades (cardiologista, pneumologista, 

nutricionista, psicólogo). São feitos recomendações para perda de 10% do peso corporal, 

convite para comparecer às reuniões semanais e retorno ao ambulatório após o parecer dos 

especialistas. 

Depois da avaliação dos especialistas, há solicitação dos exames pré-operatórios e 

retorno ao ambulatório após o recebimento dos resultados, a fim de analisar os exames e, se 

indicada a cirurgia, o nome do paciente é colocado no livro de marcação da cirurgia, 

obedecendo à ordem cronológica de inscrição. O chamado para cirurgia é realizado pela 

secretaria do serviço de cirurgia bariátrica. Nesse momento, é reforçada a necessidade de 

perda de pelo menos 10% do peso corporal; é, também, encaminhado o paciente para consulta 
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de enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia e serviço social. O paciente é tratado de 

parasitose e helyobacter, se positivo. 

Então, inicia-se o pré-operatório imediato, com o internamento 24 horas antes do 

ato cirúrgico, geralmente às terças-feiras e quintas-feiras, com uma prescrição já padronizada. 

(Anexo A). 

O sexto momento é no dia da cirurgia. Após a realização da mesma, o paciente 

permanecerá na sala de recuperação anestésica até o dia seguinte. No próximo momento, 

durante dois dias, o paciente se encontra na enfermaria, em dieta zero. 

No oitavo momento é iniciada dieta líquida restrita ao paciente por dois dias. E, 

no nono momento, o paciente recebe alta hospitalar e será orientado quanto às medicações 

que deverão ser utilizadas por ele durante 30 dias após a cirurgia. 

A consulta de enfermagem ocorre no acompanhamento ambulatorial e durante o 

internamento hospitalar do paciente. O momento da admissão da cirurgia é realizado pela 

enfermeira do plantão; na ocasião são feitos o exame físico e histórico de enfermagem, com 

avaliação das condições clínicas e dos exames pré-operatórios. 

 

4.4 População e Amostra 

 

De acordo com os dados do sistema de informação no local do estudo, são 

realizadas oito cirurgias bariátricas por mês, o que implica um total de 96 cirurgias por ano.  

A população foi representada por todos os 62 pacientes que tinham diagnóstico 

médico de obesidade mórbida ou diagnóstico de obesidade e uma ou mais comorbidades 

associadas, de ambos os sexos, no pós-operatório de cirurgia bariátrica no HGCC no período 

delimitado pelo estudo, de junho de 2010 a junho de 2011. Destes, foram excluídos três 

pacientes, por não apresentarem condições clínicas para integrar a pesquisa, ficando uma 

amostra com 59 pacientes. Amostra do tipo não probabilístico, pois foram coletadas 

informações de todos os pacientes submetidos a cirurgia bariátrica no período e que 

atenderam aos seguintes critérios de inclusão: 

 

 Estar cadastrado no serviço de cirurgia bariátrica da referida instituição. 

 Estar no período pós-operatório. De acordo com Bath e Jenson (2006), o pós-

operatório bariátrico corresponde até 30 dias após o procedimento. Considerou-se 

apenas o pós-operatório imediato (72h), quando os clientes ainda estão 

hospitalizados.  
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Critério de exclusão: ter diagnóstico médico prévio de doença cardíaca e 

pulmonar interferindo na avaliação clínica do paciente. 

 

4.5 Elaboração de Instrumentos e Procedimento Operacional Padrão 

 

Os dados foram coletados diretamente com o paciente, sempre que este tivesse 

condições de fornecer todas as informações necessárias. Serão identificadas as variáveis 

sociodemográficas, a estrutura corpórea, de saúde e relacionadas à técnica cirúrgica 

empregada, a saber: 

 

- Sociodemográficas: idade (computada em anos), sexo (masculino e feminino). 

- Relacionada à estrutura corpórea: IMC (Kg/m
2
). 

- Relacionada à comorbidades: Indivíduo com diagnóstico médico de DM, 

Hipertensão Arterial Sistêmica. 

- Relacionada à técnica cirúrgica: aberta, vídeolaparoscopia. 

 

Já, para as características definidoras, fatores relacionados e fatores de risco dos 

13 diagnósticos de enfermagem da classe cardiovascular/pulmonar, foi elaborado um 

protocolo de coleta de dados (Apêndice B), preenchido a partir da entrevista, exame físico e 

consulta ao prontuário. (Apêndice C). Vale ressaltar que esse protocolo foi submetido ao 

processo de validação de conteúdo por dois enfermeiros especialistas no cuidado aos 

pacientes críticos na unidade de recuperação pós-anestésica, com a finalidade de verificar sua 

adequação aos objetivos estabelecidos no estudo. O instrumento de coleta de dados foi 

aplicado a 20 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica (estudo piloto). 

 

4.6 Piloto 

 

No período de abril a agosto de 2009, foi realizado um estudo piloto com 20 

pacientes submetidos a cirurgia bariátrica na instituição do estudo, com o objetivo de 

identificar os principais diagnósticos, os fatores relacionados e os fatores de risco dos 

diagnósticos de enfermagem da classe respostas cardiovascular/pulmonar proposto pela 

NANDA versão 2007-2008. Os dados foram coletados por duas enfermeiras especialistas em 

unidade de terapia intensiva mediante entrevista, exame físico e leitura do prontuário. 
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Na análise utilizaram-se medidas descritivas e mapeamento cruzado, o que levou 

à identificação de uma população jovem de ambos os sexos. A maior proporção dos 

indivíduos apresentou diagnóstico de obesidade mórbida. Não encontramos diferenças 

proporcionais quanto ao sexo nem quanto ao fato de o paciente ser fumante, hipertenso, ter 

diagnóstico de hipercolesterolemia e fazer uso de cinta.  

Foram identificados diagnósticos de enfermagem, fatores relacionados e fatores 

de risco da classe de respostas cardiovascular e pulmonar nos pacientes em pós-operatório 

imediato de cirurgia bariátrica, nos seguintes níveis:  

Os diagnósticos de enfermagem identificados: Débito Cardíaco Diminuído (75%), 

Ventilação Espontânea Prejudicada (15%), Padrão Respiratório Ineficaz (65%), Intolerância à 

Atividade (45%), Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório (55%), Perfusão Tissular 

Periférica Ineficaz (75%) e Risco de Intolerância à Atividade (50%). 

Primeiramente, os fatores relacionados foram: contratilidade alterada (75%), 

frequência cardíaca alterada (15%), pré-carga alterada (75%), pós-carga alterada (50%), 

fadiga da musculatura respiratória (45%), ansiedade (45%), fadiga (10%), desequilíbrio entre 

a oferta e a demanda de oxigênio (40%), estilo de vida sedentário (45%), repouso no leito 

(45%), diabetes mellitus (10%), hipertensão (45%), tabagismo (40%).  

E os fatores de risco: estado de não condicionamento físico (35%), história prévia 

de intolerância (45%), inexperiência com a atividade (45%), presença de problemas 

circulatórios (35%), presença de problemas respiratórios (5%). A identificação dos 

diagnósticos de enfermagem foi predominante na faixa etária entre 25 e 35 anos. O 

diagnóstico de maior frequência foi o de Risco de Intolerância à Atividade. 

Na ocasião do pré-teste do instrumento, foi observada a impossibilidade de se 

obter resultados de exames de gasometria e eletrocardiograma, uma vez que o setor do estudo 

não possuía o aparelho de gasometria, nem fazia parte da rotina do serviço a realização de 

eletrocardiograma com os pacientes submetidos a cirurgia bariátrica.  

 

4.7 Coleta dos Dados 

 

Após a fase de validação do instrumento, deu-se início à coleta de dados, que foi 

realizada por mim e por uma bolsista integrante do projeto de pesquisa e que efetua estudos 

nesta área. Juntas, fizemos coleta com os mesmos pacientes, mas em momentos separados, no 

primeiro e no terceiro mês de coleta, a fim de aumentar a acurácia das inferências 

diagnósticas. 
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Vale ressaltar que se realizou um treinamento com a estudante de graduação, antes 

da coleta de dados. Na ocasião, foram entregues o instrumento de coleta e o procedimento 

operacional padrão. Também foram explanados os conteúdos do instrumento. Ademais, a 

orientadora da dissertação demonstrou como o mesmo deveria ser aplicado. Depois, 

promoveram-se encontros para treinamento prático da aplicação no momento do estudo 

piloto. 

Após essa etapa, procedeu-se à aplicação preliminar do instrumento na avaliação 

de dois pacientes, com o objetivo de obter subsídios para verificar a adequação do conteúdo, 

melhor forma de utilização do mesmo, avaliar o tempo gasto e verificar a similaridade dos 

resultados entre os pesquisadores.  

A coleta de dados acontecia semanalmente, após verificação do mapa cirúrgico e a 

realização de cirurgia bariátrica. Estando o paciente no pós-operatório e de forma que 

atendesse os critérios de inclusão, este era esclarecido sobre os objetivos do estudo e 

convidado a participar da pesquisa de forma voluntária. Aqueles que aceitassem, assinavam o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. (Apêndice A). 

 

4.8 Validação dos Diagnósticos de Enfermagem 

 

Durante o processo diagnóstico, uma categoria diagnóstica deve ter características 

definidoras que possam ser usadas por um ou mais enfermeiros para chegar ao mesmo 

julgamento. Essa propriedade é denominada de confiabilidade interdiagnosticadora, entendida 

como a expressão da confiabilidade das características definidoras para os diagnósticos em 

questão. (GORDON, 1994). 

Inicialmente, os juízes foram selecionados por conveniência por meio dos 

programas de pós-graduação stricto sensu das áreas de enfermagem do Brasil e, também, pela 

utilização do recurso de busca dos currículos da Plataforma Lattes, a partir das palavras-

chave: diagnóstico de enfermagem, cirurgia bariátrica, sistematização da assistência.  

Entretanto, para a escolha desses juízes utilizamos os critérios propostos por 

Fehring (1987) e adaptados neste estudo, com a finalidade de incluir enfermeiras com prática 

assistencial consistente, experiência clínica na área de interesse para o diagnóstico em estudo 

e conhecimentos sólidos sobre a temática da sistematização da assistência. Assim, 

consideramos: ter titulação mínima de Mestre em Enfermagem e sua dissertação com 

conteúdo sobre DE (3 pontos), possuir artigo publicado em periódico indexado na área de 

interesse (2 pontos), participar do grupo de pesquisa que envolva área temática de interesse (1 
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ponto), ter experiência docente de no mínimo cinco anos em disciplinas da área de interesse 

(1 ponto), ter atuação na prática assistencial de no mínimo cinco anos em unidade de paciente 

adulto (1 ponto), ter orientado tese, dissertação ou monografias na temática de interesse (0,5 

pontos/trabalho).  

As enfermeiras participantes do estudo obtiveram pontuação acima de 10 pontos 

nos critérios adaptados. Essa pontuação é superior a 5 pontos, valor mínimo proposto por 

Fehring (1987) para determinação de peritas. 

Após seleção prévia, os juízes foram convidados por e-mail para participarem do 

estudo, mediante carta-convite (Anexo B), contendo informações da pesquisadora, dos 

objetivos da investigação e dos métodos a serem adotados, bem como as etapas da pesquisa 

das quais participariam. Além disso, solicitou-se a indicação de outros juízes, o que se 

constituiu em uma amostragem tipo bola de neve. Posteriormente, procedemos ao envio do 

material a ser analisado e à obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

Consentimento Pós-Esclarecido. (Anexo C). Cada juiz recebeu o resumo da pesquisa em 

questão (Apêndice E), juntamente com os 59 instrumentos de coleta de dados dispostos em 

planilhas individualizadas chamadas de Instrumento de Elaboração dos Diagnósticos de 

Enfermagem. (Apêndice D).  

No total, foram enviadas 13 cartas-convite, porém nossa amostra finalizou com 

três juízes. Vale ressaltar a dificuldade que tivemos nesta etapa da pesquisa, pois houve muita 

demora no retorno dos juízes, embora o prazo inicialmente estabelecido para devolução do 

instrumento fosse de 30 dias; porém, para não perder a avaliação de muitos juízes, esse prazo 

foi duplicado. 

Os juízes inferiram os diagnósticos de enfermagem separadamente, após a 

identificação das características definidoras e fatores relacionados, e dos dados clínicos 

anteriormente registrados nas planilhas, preenchendo o instrumento de registro dos 

julgamentos (Anexo A), que continha os diagnósticos relativos a cada juiz. Os critérios 

adotados pelos juízes para a inferência dos diagnósticos foram: a presença de uma única 

característica definidora não resultaria na presença do diagnóstico de enfermagem; e a 

presença do diagnóstico exclui o diagnóstico de risco equivalente. 

 

4.9 Análise dos Dados 

 

Os dados foram armazenados com aplicação da técnica de dupla digitação e 

processados em banco do aplicativo Microsoft Excel 7.0, sendo exportados para o software 
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estatístico STATA versão 8.0, para tratamento e geração dos resultados. Os dados relativos às 

variáveis sociodemográficas e clínico-epidemiológicas dos pacientes foram tratados a partir 

de estatística descritiva, mediante uso de distribuições de frequências uni e bivariadas e 

medidas descritivas (médias e desvio padrão). Verificaram-se as diferenças entre as 

proporções com a aplicação do teste estatístico Qui-Quadrado , e as 

diferenças entre as variáveis contínuas com o Teste de Mann-Whithey. As informações 

antropométricas dos obesos foram avaliadas conforme as preconizações da American Society 

for Bariatric Surgery e da Organização Mundial de Saúde.  

A formulação dos diagnósticos de enfermagem realizou-se a partir das etapas 

preconizadas por Gordon (1994): coleta, interpretação/agrupamento das categorias e 

nomeação das categorias para os diagnósticos da classe respostas 

cardiovasculares/pulmonares, tendo como referência a taxonomia da NANDA (2010).  

Os diagnósticos inferidos foram registrados em uma planilha de consenso dos 

juízes (Apêndice F) e encaminhados para análise estatística. A validação dos diagnósticos 

consistiu do percentual de concordância e do coeficiente Kappa, o qual é usado para avaliar a 

confiabilidade da concordância entre duas medidas de um mesmo indivíduo. Seu valor é 

obtido a partir da fórmula: K= P0 – Pe / 1 – Pe, onde P0 = proporção global da concordância 

observada e Pe = proporção global de concordância esperada ao acaso. Para avaliação do valor 

de Kappa, usou-se a classificação proposta por Landis e Koch: concordância quase perfeita 

(0,81- 1,00), substancial (0,61 – 0,80), moderada (0,41 – 0,60), sofrível (0,21 – 0,40) e leve 

(0,00 - 0,20). (NUNES et al., 2004). No final, o nível de significância estatística foi de 5% (p 

 0,05). 

Para estimar a magnitude das associações, utilizou-se como medida de associação 

a RP e seus respectivos intervalos de confiança a 95%, estimados em função do risco relativo 

(RR) pelo método de Mantel-Haezel. Adotou-se, em todas as análises, o nível de significância 

estatística de 5% (p    0,05). 

Os dados foram organizados em tabelas com frequências absolutas e percentuais, 

e intervalos de confiança, e a discussão dos resultados se baseou na literatura pertinente, no 

que concerne aos DE. 

 

4.10 Aspectos Éticos 

 

A pesquisa proposta foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HGCC 

(CEP 294/2009) (Anexo D) e se realizou mediante coleta de dados secundários obtidos em 
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registros de prontuários médicos e dados primários das entrevistas com pacientes. A coleta 

aconteceu no período pós-operatório imediato, após a comprovação de que o paciente 

encontrava-se consciente e capaz de ter autonomia no consenso de sua participação ou não na 

pesquisa.  

Os pacientes que concordaram em participar assinaram o Termo de 

Consentimento de Esclarecimento sobre a Pesquisa (Apêndice G), no qual constaram todas as 

etapas do estudo e a garantia do anonimato, e, ainda, que a participação ou não na pesquisa 

não traria nenhum prejuízo ou complicações ao tratamento ofertado. Foram asseguradas a 

confidencialidade e a privacidade das informações, e respeitados os princípios da Resolução 

n.º 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde. 

As informações utilizadas tinham a finalidade de atender aos objetivos da 

pesquisa, sem causar prejuízos à instituição ou aos seres humanos envolvidos na mesma. As 

técnicas e os métodos de pesquisa adotados não implicaram nenhuma intervenção e/ou 

exposição às informações pessoais dos indivíduos. 

Ressalto que o desenvolvimento do presente estudo tem como objetivo a produção 

de conhecimento em torno da temática, contribuindo para orientar a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem para pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Após a conclusão 

da pesquisa, os resultados serão divulgados em eventos científicos da área da saúde e 

estatística, e publicados em periódicos de circulação nacional. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS 

 

Os resultados e a análise deste estudo serão apresentados na sequência: a) perfil 

clínico e epidemiológico dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, segundo sexo, idade, 

IMC, diagnóstico e técnica cirúrgica; b) diagnósticos de enfermagem identificados da classe 

respostas cardiovasculares/pulmonares em pacientes no período pós-operatório de cirurgia 

bariátrica; c) validação pelos juízes dos diagnósticos de enfermagem identificados pelos 

peritos no pós-operatório de cirurgia bariátrica; d) associação entre os diagnósticos validados, 

os fatores relacionados e as características definidoras dos diagnósticos de enfermagem no 

pós-operatório de cirurgia bariátrica.  

No período do estudo, estavam programadas 93 cirurgias bariátricas no hospital 

do estudo, entretanto, 31 foram suspensas pelas seguintes razões: ocorrência de anormalidade 

na condição clínica (de cinco pacientes), falta de exames pré-operatórios (dois); falta de vaga 

na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e reforma no centro cirúrgico (sete); falta de pessoal – 

impossibilidade de formar a equipe cirúrgica (dois); feriado (quatro); e outras atividades da 

equipe (11). Três pacientes não aceitaram participar do estudo. A amostra ficou composta de 

59 pacientes no pós-operatório de cirurgia bariátrica.  

 

5.1 Perfil Clínico-epidemiológico dos Pacientes no Período Pós-operatório Imediato de 

Cirurgia Bariátrica 

 

Na Tabela 1 descreveremos o perfil clínico-epidemiológico dos pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica, segundo o sexo, com cálculos de medidas de tendência 

central e de inferência estatística.  
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Tabela 1 - Características clínico-epidemiológicos dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no HGCC 

(n=59). Fortaleza/CE, período de junho de 2010 a junho de 2011 

 

Características 

Sexo (Masculino/Feminino)  

valor de p Masculino 

9 (15,2%) 

Feminino 

50 (84,8%) 

n (%) n (%) 

Grupo etário (em anos)    

< 24  3 (33,3) 5 (10,0)  

25 a 35  3 (33,3) 27 (54,0) 

36 a 45 2 (22,2) 8 (16,0) 

46 e mais 1 (11,1) 10 (20,0) 

Idade média    desvio padrão 30,9  8,4 35,3   10,2 0,229
b
 

Índice de Massa Corpórea (IMC)    

35 a 39 1 (11,1) 5 (10,0)  

40 a 49 3 (33,3) 31 (62,0) 

50 a 60 3 (33,3) 14 (28,0) 

>  60 2 (22,2) 0 (0,0) 

Média IMC  desvio padrão 51,2  9,0 46,4   5,8 0,092
b
 

Diagnóstico    

Diabetes Mellitus 0 (0,0) 2 (4,0) 1,000
a
 

Obesidade Mórbida 9 (100,0) 48 (96,0) 

Diabetes Mellitus    

Sim 1 (11,1) 10 (20,0) 1,000
a
 

Não 8 (88,9) 40 (80,0) 

Hipertensão Arterial Sistêmica    

Sim 4 (44,4) 28 (56,0) 0,719
a
 

Não 5 (55,6) 22 (44,0) 

Técnica cirúrgica    

Vídeo 8 (88,9) 48 (96,0) 0,397
a
 

Aberta 1 (11,1) 2 (4,0) 

Fonte: Elaboração Própria da Autora. 

Nota: 
a
Teste Qui-quadrado Exato de Fischer; 

b
Teste de Mann-Whithey. 

 

Identificamos um predomínio do sexo feminino (84,8%) com idade média neste 

grupo de 35,3  10,2, enquanto que entre os homens foi de 30,9  8,4. As características 

observadas não diferem proporcionalmente com relação ao sexo (valor de p > 0,05). As 

mulheres eram um pouco mais velhas, quando comparadas aos homens: 33 (64%) tinham 

idade inferior a 36 anos, e 18 (36%) tinham 36 anos e mais, enquanto que, dos homens, seis 

(66,6%) possuíam idade inferior a 36 anos e três (33,3%) tinham 36 anos e mais, não sendo 

estatisticamente significante. 

Quanto ao Índice de Massa Corpórea (IMC), observou-se que a média de IMC dos 

homens (51,2 ± 9) foi igual à das mulheres (46,4 ± 5,8) (p = 0,092). Esse resultado se 

confirma quando se avalia o diagnóstico, onde 100% dos homens apresentaram o diagnóstico 

de obesidade mórbida e, entre as mulheres, foram 48 (96%). A prevalência de DM entre as 

mulheres foi de 20% (10), e de 11,1% (1) entre os homens. A prevalência de Hipertensão 

entre as mulheres foi de 56% (28) e, entre os homens, de 44,4% (22). A vídeo 
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videolaparoscopia foi a técnica cirúrgica mais adotada: entre as mulheres com 48 (96%), 

enquanto que, entre os homens, com oito (88,9%). 

 

5.2 Diagnósticos de Enfermagem Identificados da Classe Respostas 

Cardiovasculares/Pulmonares em Pacientes no Período Pós-Operatório Imediato de 

Cirurgia Bariátrica 

 

De acordo com as particularidades observadas na clientela selecionada para este 

estudo e na validação dos diagnósticos de enfermagem pelos juízes, percebeu-se que alguns 

diagnósticos de enfermagem foram comuns aos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem da classe respostas cardiovasculares/pulmonares 

identificados em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no HGCC (n=59). Fortaleza/CE, no período de 

junho de 2010 a junho de 2011 

Diagnóstico de Enfermagem da Classe Respostas Cardiovasculares/Pulmonares Frequência (%) 

Perfusão Tissular Cardíaca Diminuída 51 (86,4) 

Perfusão Tissular Periférica Ineficaz 46 (78,0) 

Débito Cardíaco Diminuído 45 (76,3) 

Intolerância a Atividade 44 (74,6) 

Risco de Perfusão Renal Ineficaz 43 (72,9) 

Ventilação Espontânea Prejudicada 39 (66,1) 

Risco de Choque 36 (61,0) 

Risco de Perfusão Tissular Cerebral Ineficaz 31 (52,5) 

Padrão Respiratório Ineficaz 28 (47,5) 

Risco de Intolerância à Atividade 27 (45,8) 

Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório 26 (44,1) 

Risco de Perfusão Gastrintestinal Ineficaz 18 (30,5) 

Risco de Sangramento 2 (3,3) 

Fonte: Elaboração Própria da Autora. 

 

Neste estudo, foram identificados 13 diagnósticos de enfermagem da classe 

respostas cardiovasculares/pulmonares em pós-operatório de cirurgia bariátrica, sendo seis 

reais e sete de risco. Os diagnósticos reais são perfusão tissular cardíaca diminuída, Perfusão 

Tissular Periférica Ineficaz, Débito Cardíaco Diminuído, Intolerância à Atividade, Ventilação 

Espontânea Prejudicada, Padrão Respiratório Ineficaz e Resposta Disfuncional ao Desmame 

Ventilatório. Os diagnósticos de risco são Risco de Perfusão Renal Ineficaz, Risco de Choque, 

Risco de Perfusão Tissular Cerebral Ineficaz, Risco de Intolerância à Atividade, Risco de 

Perfusão Gastrintestinal Ineficaz e Risco de Sangramento. (Tabela 2). 
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5.3 Validação pelos Juízes dos Diagnósticos de Enfermagem Identificados da Classe 

Respostas Cardiovasculares/Pulmonares em Pacientes no Período Pós-Operatório 

Imediato de Cirurgia Bariátrica 

 

Para identificar os diagnósticos validados na Tabela 3, apresentam-se a 

distribuição feita pelos avaliadores 1 e 2, o percentual de concordância entre avaliadores, o 

coeficiente de concordância Kappa e a sua significância estatística.  

 

Tabela 3 - Distribuição percentual dos diagnósticos identificados pelos avaliadores, percentual de 

concordância e o coeficiente Kappa obtidos entre os avaliadores 1 e 2, dos pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica no HGCC. Fortaleza/CE, no período de junho de 2010 a junho de 2011 

Diagnóstico Avaliador 1 Avaliador 2 Conc.(%)   Coefic 

Kappa
a 

valor de p 

Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 

Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 

Débito Cardíaco 

Diminuído  

45 (76,3) 14 (23,7) 20 (33,9) 39 (66,1) 54,2 0,23 0,0077 

Ventilação Espontânea 

Prejudicada  

39 (66,1) 20 (33,9) 2 (3,4) 57 (96,6) 37,3 0,04 0,1514 

Padrão Respiratório 

Ineficaz  

28 (47,5) 31 (52,5) 25 (42,4) 34 (57,6) 71,2 0,42 0,0006 

Intolerância a Atividade  44 (74,6) 15 (25,4) 33 (55,9) 26 (44,1) 81,4 0,60 0,0000 

Risco de Intolerância a 

Atividade  

27 (45,8) 32 (54,2) 16 (27,1) 43 (72,9) 74,6 0,47 0,0000 

Resposta Disfuncional 

ao Desmame 

Ventilatório  

26 (44,1) 33 (55,9)  59 (100,0) 55,9 0,00 ... 

Risco de Perfusão 

Tissular Cardíaca 

Diminuída  

51 (86,4) 8 (13,6) 48 (81,4) 11 (18,6) 84,7 0,62 0,0000 

Risco de Perfusão 

Tissular Cerebral 

Ineficaz   

31 (52,5) 28 (47,5) 42 (71,2) 17 (28,8) 81,4 0,62 0,0000 

Risco de Perfusão 

Gastrintestinal Ineficaz  

18 (30,5) 41 (69,5) 14 (23,7) 45 (76,3) 83,0 0,57 0,0000 

Risco de Perfusão Renal 

Ineficaz  

43 (72,9) 16 (27,1) 37 (62,7) 22 (37,3) 72,9 0,39 0,0012 

Perfusão Tissular 

Periférica Ineficaz   

46 (78,0) 13 (22,0) 25 (42,4) 34 (57,6) 61,0 0,28 0,0021 

Risco de Choque  36 (61,0) 23 (39,0) 4 (6,8) 55 (93,2) 45,8 0,09 0,0489 

Risco de Sangramento  2 (3,4) 57 (96,6)  59 (100,0) 96,6 0,00 0,5000 

Fonte: Elaboração Própria da Autora. 

Nota:
a
 Nível de Concordância Kappa: < 0,20 leve; 0,21 a 0,40 baixa; 0,41 a 0,60 moderada; 0,61 a 0,80 

Substâncial; > 0,81 quase perfeita (Landis e Koch, 1977).  

 

Os diagnósticos de enfermagem Débito Cardíaco Diminuído, Padrão Respiratório 

Ineficaz, Intolerância à Atividade, Risco de Intolerância à Atividade, Risco de Perfusão 

Tissular Cardíaca Diminuída, Risco de Perfusão Tissular Cerebral Ineficaz, Risco de Perfusão 

Gastrintestinal Ineficaz, Risco de Perfusão Renal Ineficaz, Perfusão Tissular Periférica 

Ineficaz apresentaram um elevado percentual de concordância. Para esses diagnósticos, o 
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coeficiente Kappa variou de baixo a moderado, apresentou percentuais elevados de 

concordância entre avaliadores e o valor de p do teste foi estatisticamente significante (p < 

0,05). 

Entretanto, os diagnósticos de enfermagem Ventilação Espontânea Prejudicada, 

Risco de Choque e Risco de Sangramento não apresentaram coeficientes de concordância 

significativos entre os avaliadores 1 e 2. 

Os diagnósticos Débito Cardíaco Diminuído, Risco de Perfusão Tissular 

Periférica Ineficaz apresentaram frequências elevadas no avaliador 1 em relação ao 2. O 

coeficiente de Kappa variou entre leve e baixo, com significância estatística, apresentando 

concordância entre os avaliadores. 

Os diagnósticos Padrão Respiratório Ineficaz, Intolerância a Atividade, Risco de 

Perfusão Tissular Cerebral Ineficaz, Risco de Perfusão Gastrintestinal Ineficaz e Risco de 

Perfusão Renal Ineficaz apresentaram concordâncias equivalentes entre os avaliadores 1 e 2, 

coeficiente de Kappa variando entre baixo e substancial, e p significativo, indicando 

concordância entre os avaliadores. 

Para os diagnósticos Ventilação Espontânea Prejudicada, Resposta Disfuncional 

ao Desmame Ventilatório e Risco de Sangramento, ficou evidenciada a não concordância 

entre os avaliadores. 

Na Tabela 4, a distribuição e a concordância dos diagnósticos de enfermagem 

identificados pelos avaliadores 1 e 3.  
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Tabela 4 - Distribuição percentual dos diagnósticos identificados pelos avaliadores, percentual de 

concordância e o coeficiente Kappa obtidos entre os avaliadores 1 e 3, dos pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica no HGCC. Fortaleza/CE, no período de junho de 2010 a junho de 2011 

Diagnóstico Avaliador 1 Avaliador 3 Conc.(%)    Coef.
 a
 

Kappa 

valor de p 

Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 

Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 

Débito Cardíaco 

Diminuído  

45 (76,3) 14 (23,7) 45 (76,3) 14 (23,7) 76,3   0,34 0,0041 

Ventilação Espontânea 

Prejudicada  

39 (66,1) 20 (33,9) 22 (37,3) 37 (62,7) 64,4 0,34 0,0010 

Padrão Respiratório 

Ineficaz  

28 (47,5) 31 (52,5) 22 (37,3) 37 (62,7) 83,1 0,66 0,0000 

Intolerância a Atividade  44 (74,6) 15 (25,4) 33 (55,9) 26 (44,1) 81,4 0,60 0,0000 

Risco de Intolerância a 

Atividade  

27 (45,8) 32 (54,2) 48 (81,4) 11 (18,6) 54,2 0,13 0,0862 

Resposta Disfuncional 

ao Desmame 

Ventilatório  

26 (44,1) 33 (55,9) 20 (33,9) 39 (66,1) 76,3 0,51 0,0000 

Risco de Perfusão 

Tissular Cardíaca 

Diminuída  

51 (86,4) 8 (13,6) 39 (66,1) 20 (33,9) 76,3 0,38 0,0003 

Risco de Perfusão 

Tissular Cerebral 

Ineficaz   

31 (52,5) 28 (47,5) 5 (8,5) 54 (91,5) 55,9 0,15 0,0132 

Risco de Perfusão 

Gastrintestinal Ineficaz  

18 (30,5) 41 (69,5) 43 (72,9) 16 (27,1) 69,5   

Risco de Perfusão Renal 

Ineficaz   

43 (72,9) 16 (27,1) 31 (52,5) 28 (47,5) 72,9 0,44 0,0001 

Perfusão Tissular 

Periférica Ineficaz   

46 (78,0) 13 (22,0) 34 (57,6) 25 (42,4) 76,3 0,48 0,0000 

Risco de Choque  36 (61,0) 23 (39,0) 7 (11,9) 52 (88,1) 50,8 0,16 0,0121 

Risco de Sangramento  2 (3,4) 57 (96,6)      

Fonte: Elaboração Própria da Autora. 

Nota:
a
 Nível de Concordância  Kappa: < 0,20 leve; 0,21 a 0,40 baixa; 0,41 a 0,60 moderada; 0,61 a 0,80 

Substâncial; > 0,81 quase perfeita. (LANDIS; KOCH, 1977).  

 

Foram concordantes entre os avaliadores os diagnósticos: Débito Cardíaco 

Diminuído, Ventilação Espontânea Prejudicada, Padrão Respiratório Ineficaz, Intolerância à 

Atividade, Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório, Risco de Perfusão Tissular 

Cardíaca Diminuída, Risco de Perfusão Tissular Cerebral Ineficaz, Risco de Perfusão Renal 

Ineficaz, Perfusão Tissular Periférica Ineficaz e Risco de Choque, que apresentaram um 

elevado percentual de concordância. Para esses diagnósticos, o coeficiente Kappa variou de 

baixo (0,15) a substancial (0,66), apresentou percentuais elevados de concordância entre os 

avaliadores e valores de p estatisticamente significantes (p < 0,05).  

Apresentaram frequências elevadas os diagnósticos Ventilação Espontânea 

Prejudicada, Risco de Perfusão Tissular Cerebral Ineficaz e Risco de Choque no avaliador 1 

em relação ao 3, com coeficiente de Kappa variando entre leve e baixo, e valor de p 

significativo, indicando concordância entre os avaliadores. 
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Apresentaram frequências equivalentes e elevadas entre os avaliadores 1 e 3 os 

seguintes diagnósticos: Débito Cardíaco Diminuído, Padrão Respiratório Ineficaz, 

Intolerância à Atividade, Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório, Risco de Perfusão 

Tissular Cardíaca Diminuída, Risco de Perfusão Renal Ineficaz e Perfusão Tissular Periférica 

Ineficaz, com coeficiente de Kappa variando entre baixo e substancial, e p significativo, 

apresentando concordância entre os avaliadores. 

Os diagnósticos de enfermagem Risco de Intolerância à Atividade, Risco de 

Perfusão Gastrintestinal Ineficaz e Risco de Sangramento não apresentaram coeficientes de 

concordância significativos entre os avaliadores 1 e 3. 

 

5.4 Associação entre os Diagnósticos Validados e os Fatores Relacionados e as 

Características Definidoras dos Diagnósticos de Enfermagem no Pós-Operatório de 

Cirurgia Bariátrica 

 

Nas Tabelas 5 a 11, estão as frequências dos fatores de risco e das características 

definidoras identificadas para cada diagnóstico validado com relação ao total de pacientes que 

se submeteram à cirurgia, e com relação ao total de pacientes com o respectivo diagnóstico. 

Verifica-se também a associação proporcional de cada fator relacionado e da característica 

definidora com o diagnóstico validado, mediante uso do Teste Qui-quadrado Exato de Fischer 

ao nível de 5% de significância estatística, e mensura-se a magnitude da associação por meio 

da Razão de Prevalência (RP) e respectivo intervalo de confiança a 95%, estimados em 

função do risco relativo pelo método de Mantel-Haezel. 
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Tabela 5 - Associação entre o débito cardíaco diminuído e as características definidoras e os fatores 

relacionados dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no HGCC (n=59). Fortaleza/CE, no período de 

junho de 2010 a junho de 2011 

Características Definidoras e 

Fatores Relacionados  

Total de 

casos 

n (%) 

Débito Cardíaco Diminuído  

45 (76,3%) 

n (%) RP
a
 IC 95% 

 Ansiedade 18 (30,5) 14 (31,1) 1,03 0,76 - 1,39 

 Ortopneia 21 (35,6) 15 (33,3) 0,90 0,66 - 1,24 

 Tosse 35 (59,3) 29 (64,4) 1,24 0,90 - 1,71 

 Braquicardia 1 (1,7) 1 (2,2) 1,32 1,14 - 1,52 

 Palpitações 1 (1,7) 1 (2,2) 1,32 1,14 - 1,52 

 Taquicardia 7 (11,9) 5 (11,1) 0,93 0,57 - 1,52 

 Dispneia 17 (28,8) 14 (31,1) 1,11 0,84 - 1,48 

 Oligúria 16 (27,1) 14 (31,1) 1,21 0,93 - 1,58 

 Pele fria e pegajosa 2 (3,4) 2 (4,4) 1,32 1,14 - 1,54 

 Pulsos periféricos 

Diminuídos*** 

24 (40,7) 24 (53,3) 1,67 1,27 - 2,18 

 Variações nas leituras de 

pressão arterial 

20 (33,9) 17 (37,8) 1,18 0,90 - 1,55 

 Distensão da veia 

Jugular 

1 (1,7) 1 (2,22) 1,32 1,14 - 1,52 

 Edema* 36 (61,0) 32 (71,1) 1,57 1,07 - 2,29 

 Fadiga* 32 (54,2) 28 (68,2) 1,39 1,01 - 1,91 

 Contratilidade alterada 8 (13,6) 4 (8,9) 0,62 0,31 - 1,26 

 Frequência cardíaca    

alterada 

5 (8,5) 5 (11,1) 1,35 1,15 - 1,58 

 Pós-carga alterada* 36 (61,0) 32 (71,1) 1,57 1,08 - 2,29 

 Pré-carga alterada** 38 (64,4) 34 (75,6) 1,71 1,12 - 2,60 

 Ritmo alterado 1 (1,7) 1 (2,2) 1,32 1,14 - 1,52 

      

Fonte: Elaboração Própria da Autora. 

Nota: 
a
Razão de prevalência estimada em função do risco relativo pelo método de Mantel-Haezel. 

Nível de significância valor deFisher's exact:*: .05 > p > .005; **: .005> p ≥ .001; ***: p < .001.  

 

A Tabela 5 apresenta a distribuição das características definidoras e fatores mais 

frequentes relacionados ao diagnóstico de enfermagem Débito Cardíaco Diminuído. As 

características definidoras foram edema (61%), tosse (59,3%), fadiga (54,2%), pulsos 

periféricos diminuídos (40,7%), ortopneia (35,6%), variações nas leituras de pressão arterial 

(33,9%), ansiedade (30,5%), dispneia (28,8%), oligúria (27,1%); e os fatores relacionados: 

pré-carga alterada (64,4%) e pós-carga alterada (61%).   

As características definidoras proporcionalmente associadas ao diagnóstico 

Débito Cardíaco Diminuído foram edema (71,1%), fadiga (68,2%), pulsos periféricos 

diminuídos (53,3%); e os fatores relacionados: pré-carga alterada (75,6%) e pós-carga 

alterada (71,1%).  

Ao avaliar a magnitude das associações encontradas, ficou constatado que todas 

se mostraram positivamente associadas e estatisticamente significantes, e que a chance de 
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ocorrência de edema entre os pacientes com Débito Cardíaco Diminuído, quando comparados 

com aqueles sem Débito Cardíaco Diminuído, foi de 1,57 vezes (IC95%: 1,07 - 2,29), a 

chance de ocorrência de fadiga foi de 1,39 vezes (IC95%: 1,01-1,91), a chance de ocorrência 

de pulsos periféricos diminuídos foi de 1,67 vezes (IC95%: 1,27-2,18), a chance de pré-carga 

alterada foi de 1,71 vezes (IC95%: 1,12 - 2,60) e pós-carga foi de 1,57 vezes (IC95%: 1,08 - 

2,29). 

Dessa forma, as características definidoras pulsos periféricos diminuídos, edema, 

fadiga e os fatores relacionados pré-carga alterada e pós-carga alterada, proporcionalmente 

associados ao diagnóstico validado Débito Cardíaco Diminuído, apresentaram frequências 

superiores a 40%. 

A característica definidora mais prevalente foi edema (61%), seguida de fadiga 

(54,2%) e pulsos periféricos diminuídos (40,7%). Tosse apresentou frequência elevada 

(59,3%), mas não foi proporcionalmente associada ao Débito Cardíaco Diminuído. 

O fator relacionado pré-carga alterada (75,6%) foi o mais percebido, seguido de 

pós-carga alterada (71,1%), identificado em 76,3% dos pacientes com o diagnóstico Débito 

Cardíaco Diminuído em período pós-operatório de cirurgia bariátrica. 

Na Tabela 6, consta a distribuição das características definidoras e fatores 

relacionados mais frequentes ao diagnóstico de enfermagem Padrão Respiratório Ineficaz. As 

características definidoras foram ortopneia (37,3%), dispneia (30,5%), alterações na 

profundidade respiratória (25,4%) e uso da musculatura acessória para respirar (11,9%) e os 

fatores relacionados dor (25,4%), fadiga da musculatura respiratória (18,6%), ansiedade 

(17%).  
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Tabela 6 - Associação entre o Padrão Respiratório Ineficaz e as características definidoras e os fatores 

relacionados dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no HGCC (n=59). Fortaleza/CE, no período de 

junho de 2010 a junho de 2011 

Características Definidoras e Fatores 

Relacionados 

 

Total 

n (%) 

Padrão respiratório ineficaz (PRC)  

28 (47,5%) 

n (%) RP
a
 IC 95% 

 Alterações na profundidade 

respiratória*** 

15 (25,4) 14 (50,0) 2,93 1,86 - 4,61 

 Batimentos de asa de nariz 1 (1,7) 1 (3,6) 2,15 1,63 - 2,83 

 Diâmetro ântero-posterior 

aumentado 

1 (1,7) 1 (3,6) 2,15 1,63 - 2,83 

 Dispneia*** 18 (30,5) 18 (64,3) 4,10 2,39 - 7,03 

 Excursão torácica alterada 1 (1,7) 1 (3,6) 2,15 1,63 - 2,83 

 Fase de expiração prolongada 13 (22,0) 9 (32,1) 1,68 1,01 - 2,76 

 Ortopneia*** 22 (37,3) 20 (71,4) 4,20 2,24 - 7,87 

 Taquipneia 6 (10,2) 5 (17,9) 1,92 1,20 - 3,08 

 Uso da musculatura acessória 

para respirar* 

7 (11,9) 6 (21,4) 2,02 1,31 - 3,14 

 Ansiedade*** 10 (17,0) 10 (35,7) 2,72 1,88 - 3,93 

 Dor*** 15 (25,4) 15 (53,6) 3,38 2,14 - 5,34 

 Fadiga*** 24 (40,7) 22 (78,6) 5,34 2,56 - 11,19 

 Fadiga da musculatura 

respiratória* 

11 (18,6) 9 (32,1) 2,07 1,32 - 3,23 

 Obesidade*** 30 (50,8) 28 (100,0) ... .... 

Fonte: Elaboração Própria da Autora. 

Nota:
a
Razão de prevalência estimada em função do risco relativo pelo método de  Mantel-Haezel. 

Nível de significância: valor de p :*: .05 > p > .005; **: .005> p ≥ .001; ***: p < .001, obtido mediante aplicação 

do Teste Qui-quadrado Exato de Fischer.  

 

As características definidoras proporcionalmente associadas ao diagnóstico 

Padrão Respiratório Ineficaz foram ortopneia (71,4%), dispneia (64,3%), alterações na 

profundidade respiratória (50%), uso da musculatura acessória para respirar (21,4%), 

obesidade (100%), fadiga (78,6%); e os fatores relacionados: dor (53,6%), ansiedade 

(35,7%), fadiga da musculatura respiratória (32,1%). 

Ao analisar a magnitude das associações encontradas, observou-se que todas se 

mostraram positivamente associadas e estatisticamente significantes, e que a chance de 

ocorrência de ortopneia entre os pacientes com Padrão Respiratório Ineficaz, quando 

comparados com aqueles sem Padrão Respiratório Ineficaz, foi de 4,20 vezes (IC95%:2,24 - 

7,87), a possibilidade de dispneia foi de 4,10 vezes (IC95%:2,39 - 7,03), a chance de 

alterações na profundidade respiratória foi de 2,93 vezes (IC95%:1,86 – 4,61), a chance do 

uso da musculatura acessória para respirar foi de 2,02 vezes (IC95%: 1,31 – 3,14); e entre os 

fatores relacionados a chance de fadiga foi de 5,34 vezes (IC95%:2,56-11,19 ). Quanto à dor, 

a possibilidade foi de 3,38 vezes (IC95%: 2,14 – 5,34), a chance de ansiedade foi de 2,72 
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vezes (IC95%: 1,88 – 3,93), a chance de fadiga da musculatura respiratória foi de 2,07 vezes 

(IC95%: 1,32 – 3,23). 

Na Tabela 7 apresenta-se a distribuição das características definidoras e fatores 

relacionados mais frequentes ao diagnóstico de enfermagem Intolerância à Atividade. 

 

Tabela 7 - Associação entre a Intolerância à Atividade e as características definidoras e os fatores 

relacionados dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no HGCC (n=59). Fortaleza/CE, no período de 

junho de 2010 a junho de 2011 

Características Definidoras e 

Fatores Relacionados  

Total 

n (%) 

Intolerância a Atividade  ( 

44 (74,6%) 

n (%) RP
a
 IC 95% 

 Desconforto aos 

esforços*** 

31 (52,5) 31 (70,4) 2,15 1,44 - 3,20 

 Dispneia aos esforços 11 (18,6) 11 (25,0) 1,45 1,20 - 1,76 

 Relato verbal de fadiga*** 34 (57,6) 34 (77,3) 2,50 1,55 - 4,04 

 Relato verbal de fraqueza* 12 (20,3) 12 (27,3) 1,47 1,21 - 1,79 

 Resposta anormal da 

frequência cardíaca à 

atividade 

2 (3,4) 2 (4,6) 1,36 1,16 - 1,58 

 Resposta anormal da 

pressão sanguínea à 

atividade* 

22 (37,3) 20 (45,4) 1,40 1,07 - 1,84 

 Desequilíbrio entre a oferta 

e a demanda de oxigênio 

1 (1,7) 1 (2,3) 1,35 1,16 - 1,57 

 Estilo de vida 

sedentário*** 

36 (61,0) 35 (79,4) 2,48 1,49 - 4,15 

 Fraqueza generalizada 4 (6,8) 4 (9,1) 1,38 

 

1,17 - 1,62 

 Imobilidade* 16 (27,1) 15 (34,1) 1,39 1,09 - 1,78 

 Repouso no leito*** 43 (72,9) 41 (93,2) 5,08 1,83 - 14,13 

Fonte: Elaboração Própria da Autora. 

Nota:
a
Razão de prevalência estimada em função do risco relativo pelo método de Mantel-Haezel. 

Nível de significância: valor de p :*: .05 > p > .005; **: .005> p ≥ .001; ***: p < .001, obtido mediante aplicação 

do Teste Qui-quadrado Exato de Fischer.  

 

As características definidoras foram relato verbal de fadiga (57,6%), desconforto 

aos esforços (52,5%), resposta anormal da pressão sanguínea à atividade (37,3%), relato 

verbal de fraqueza (20,3%); e os fatores relacionados: repouso no leito (72,9%), estilo de vida 

sedentário (61%) e imobilidade (27,1%). 

Quanto às características definidoras proporcionalmente associadas ao 

diagnóstico Intolerância à Atividade, foram observados: relato verbal de fadiga (77,3%), 

desconforto aos esforços (70,4%), resposta anormal da pressão sanguínea à atividade 

(45,4%), relato verbal de fraqueza (27,3%). E os fatores relacionados: repouso no leito 

(93,2%), estilo de vida sedentário (79,4%), imobilidade (34,1%). 

Ao avaliar a magnitude das associações encontradas, constata-se que todas se 

mostraram positivamente associadas e estatisticamente significantes, e que a chance de 
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ocorrência de relato verbal de fadiga entre os pacientes com o diagnóstico Intolerância a 

Atividade, quando comparados com aqueles sem Intolerância a Atividade, foi de 2,50 vezes 

(IC95%: 1,55 – 4,04), a chance de desconfortos aos esforços foi de 2,15 vezes (IC95%: 1,44 

– 3,20), a chance de relato verbal de fraqueza foi 1,47 vezes (IC95%: 1,21 – 1,79), a chance 

de resposta anormal da pressão sanguínea a atividade foi de 1,40 vezes (IC95%: 1,07 – 1,84), 

a chance de repouso no leito foi de 5,08 vezes (IC95%:1,83 – 14,13), a chance de estilo de 

vida sedentário foi de 2,48 vezes (IC95%: 1,49 – 4,15), a chance de imobilidade foi de 1,39 

vezes (IC95%: IC95%: 1,09 – 1,78). 

Na Tabela 8, apresenta-se a distribuição dos fatores de risco mais frequentes 

relacionados ao diagnóstico de enfermagem Risco de Perfusão Tissular Cardíaca Diminuída.  

 

Tabela 8 - Associação entre o Risco de Perfusão Tissular Cardíaca Diminuída e os fatores de risco dos 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no HGCC (n=59). Fortaleza/CE, no período de junho de 2010 a 

junho de 2011 

Fatores de Risco Total de 

casos 

n (%) 

Risco de perfusão tissular cardíaca diminuída   

51 (86,4%) 

n (%) RP
a
 IC 95% 

 Diabete Melito 10 (17,0) 10 (19,6) 1,20 1,06 - 1,35 

 Hiperlipidemia 14 (23,7) 13 (25,5) 1,09 0,91 - 1,33 

 Hipertensão** 37 (62,7) 36 (70,6) 1,43 1,07 - 1,91 

 Hipovolemia 5 (8,5) 5 (9,8) 1,17 1,05 - 1,31 

 Hipóxia** 38 (64,4) 37 (72,6) 1,46 1,07 - 1,98 

 História familiar de doença 

da artéria coronária* 

32 (54,2) 31 (60,8) 1,31 1,04 - 1,65 

      

Fonte: Elaboração Própria da Autora. 

Nota:
a
Razão de prevalência estimada em função do risco relativo pelo método de  Mantel-Haezel. 

Nível de significância: valor de  p :*: .05 > p > .005; **: .005> p ≥ .001; ***: p < .001, obtido mediante 

aplicação do Teste Qui-quadrado Exato de Fischer.  

 

Os fatores de risco mais frequentes foram hipertensão (62,7%), hipóxia (64,4), 

história familiar de doença da artéria coronária (54,2%), hiperlipidemia (23,7%), Diabete 

Melito (17%). 

Os fatores de risco proporcionalmente associados ao diagnóstico de Risco de 

Perfusão Tissular Cardíaca Diminuída foram hipertensão (70,6%), hipóxia (72,6%) e história 

familiar de doença da artéria coronária (60,8%). 

Ao avaliar a magnitude das associações encontradas, verifica-se que todas se 

mostraram positivamente associadas e estatisticamente significantes, e que a chance de 

ocorrência de hipóxia entre os pacientes com Risco de Perfusão Tissular Cardíaca Diminuída, 

quando comparados àqueles sem Risco de Perfusão Tissular Cardíaca Diminuída, foi de 1,46 

vezes (IC95%: 1,07 – 1,98), a chance de hipertensão foi de 1,43 vezes (IC95%: 1,07 – 1,91), 
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a chance de história familiar de doença da artéria coronária foi de 1,31 vezes (IC95%: 1,04 – 

1,65). 

Os fatores de risco DM e hipovolemia não se mostraram proporcionalmente 

associados, mas, ao avaliar a magnitude das medidas epidemiológicas, verifica-se que se 

mostraram positivamente associadas, e a chance de Diabetes Mellitus foi de 1,20 vezes 

(IC95%: 1,06 – 1,35) e de hipovolemia foi de 1,17 vezes (IC:95%: 1,05 – 1,31). 

Na Tabela 9, foi estabelecida a distribuição dos fatores de risco relacionados ao 

diagnóstico de enfermagem Risco de Perfusão Tissular Cerebral Ineficaz.  

 

Tabela 9 - Associação entre o risco de perfusão tissular cerebral ineficaz e os fatores de risco dos pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica no HGCC (n=59). Fortaleza/CE, no período de junho de 2010 a junho de 

2011 

Fatores de Risco  

Total de 

casos  

n (%) 

Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz  

31 (52,5%) 

n (%) RP
a
 IC 95% 

 Hipercolesterolemia* 14 (23,7) 12 (38,7) 2,04 1,36 - 3,04 

 Hipertensão*** 36 (61,02) 29 (93,6) 9,26 2,44 - 35,17 

      

Fonte: Elaboração Própria da Autora. 

Nota: 
a
Razão de prevalência estimada em função do risco relativo pelo método de  Mantel-Haezel. 

Nível de significância: valor de  p :*: .05 > p > .005; **: .005> p ≥ .001; ***: p < .001, obtido mediante 

aplicação do Teste Qui-quadrado Exato de Fischer.  

 

Os fatores de riscos mais frequentes foram: hipertensão (61,02%) e 

hipercolesterolemia (23,7%).  E se mostraram proporcionalmente associados ao diagnóstico 

Risco de Perfusão Tissular Cerebral Ineficaz: hipertensão (93,6%) e hipercolesterolemia 

(38,7%). 

Ao avaliar a magnitude das associações encontradas, foi verificado que todas 

mostraram positivamente associadas e estatisticamente significantes, e que a chance de 

ocorrência de hipertensão entre os pacientes com Risco de Perfusão Tissular Cerebral 

Ineficaz, quando comparados com aqueles sem Risco de Perfusão Tissular Cerebral Ineficaz, 

foi de 9,26 vezes (IC95%: 2,44 – 35,17%), e a chance de ocorrência de hipercolesterolemia 

foi de 2,04 vezes (IC95%: 1,36 – 3,04). 

Na Tabela 10, apresenta-se a distribuição dos fatores de risco relacionados ao 

diagnóstico de enfermagem Risco de Perfusão Renal Ineficaz.  
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Tabela 10 - Associação entre o Risco de Perfusão Renal Ineficaz e os fatores de risco dos pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica no HGCC (n=59). Fortaleza/CE, no período de junho de 2010 a junho 

de 2011 

Fatores de Risco   

Total de 

casos  

n (%) 

Risco de perfusão renal ineficaz  

43 (72,9%) 

n (%) RP
a
 IC 95% 

 Diabete melito 10 (17,0) 9 (20,9) 1,30 0,98 - 1,71 

 Hiperlipidemia 14 (23,7) 13 (30,2) 1,39 1,08 - 1,79 

 Hipertensão*    35 (59,3) 30 (69,8) 1,58 1,07 - 2,34 

 Hipovolemia 4 (6,8) 4 (9,3) 1,41 1,19 - 1,67 

 Hipóxia*** 38 (64,4) 36 (83,7) 2,84 1,54 - 5,23 

 Idade avançada 1 (1,7) 1 (2,3) 1,38 1,18 - 1,62 

 Tabagismo 6 (10,2) 6 (14,0) 1,43 1,20 - 1,71 

      

Fonte: Elaboração Própria da Autora. 

Nota: 
a
Razão de prevalência estimada em função do risco relativo pelo método de  Mantel-Haezel. 

Nível de significância: valor de  p :*: .05 > p > .005; **: .005> p ≥ .001; ***: p < .001, obtido mediante 

aplicação do Teste Qui-quadrado Exato de Fischer.  

 

Os fatores de risco mais frequentes foram hipóxia (64,4%), hipertensão 

(59,3%) e hiperlipidemia (23,7%). Os fatores de risco proporcionalmente associados ao 

diagnóstico Risco de Perfusão Renal Ineficaz foram hipóxia (83,7%) e hipertensão 

(69,8%). 

Na avaliação, a magnitude das associações encontradas levou a verificar que 

todas se mostraram positivamente associadas e estatisticamente significantes, e que a chance 

de ocorrência de hipóxia entre o pacientes com Risco de Perfusão Renal Ineficaz, quando 

comparados com aqueles sem Risco de Perfusão Renal Ineficaz, foi de 2,84 (IC95%: 1,54 – 

5,23), e a chance de ocorrência de hipertensão foi de 1,58 vezes (IC95%: 1,07–2,34). 

Risco de Perfusão Renal Ineficaz não se mostrou proporcionalmente associado à 

hiperlipidemia, contudo na avaliação observa-se pelas medidas epidemiológicas a chance de 

ocorrência hiperlipidemia entre os pacientes com Risco de Perfusão Renal Ineficaz foi de 

1,39 vezes (IC95%: 1,08–1,79), quando comparados com aqueles sem Risco de Perfusão 

Renal Ineficaz e estatisticamente significante. 

Na Tabela 11, avalia-se a distribuição das características definidoras e dos fatores 

de risco relacionados ao diagnóstico de enfermagem Perfusão Tissular Periférica Ineficaz. 
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Tabela 11 - Associação entre a Perfusão Tissular Periférica Ineficaz e as características definidoras e os 

fatores relacionados dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no HGCC (n=59). Fortaleza/CE, no 

período de junho de 2010 a junho de 2011 

Características Definidoras e Fatores 

Relacionados  

 

Total de 

casos 

n (%) 

Perfusão tissular perférica ineficaz  

46 (78,0%) 

n (%) RP
a
 IC 95% 

 A cor não volta à perna 

quando esta é abaixada  

2 (3,4) 2 (4,4) 1,30 1,12 - 1,49 

 Características da pele 

alteradas 

1 (1,7) 1 (2,2) 1,30 1,12 - 1,48 

 Claudicação 7 (11,9) 6 (13,0) 1,11 0,79 - 1,56 

 Cor da pele clara com 

elevação   

1 (1,7) 1 (2,2) 1,29  1,12 - 1,48 

 Dor em extremidade   13 (22,0) 12 (26,1) 1,25 0,98 - 1,58 

 Edema***   36 (61,0) 35 (76,1) 2,03 1,32 - 3,13 

 Parestesia* 15 (25,4) 15 (32,6) 1,42 1,17 - 1,72 

 Pulsos diminuídos* 26 (44,1) 25 (54,4) 1,51 1,15 - 1,98 

 Conhecimento deficiente 

dos fatores agravantes 

15 (25,4) 13 (28,3) 1,16 0,89 - 1,50 

 Diabete melito   8 (13,6) 8 (17,4) 1,34 1,14 - 1,58 

 Hipertensão***  37 (62,7) 36 (78,3) 2,14 1,35 - 3,39 

 Tabagismo***  28 (47,5) 27 (58,7) 1,57 1,18 - 2,10 

Fonte: Elaboração Própria da Autora. 

Nota: 
a
Razão de prevalência estimada em função do risco relativo pelo método de  Mantel-Haezel. 

Nível de significância: valor de  p :*: .05 > p > .005; **: .005> p ≥ .001; ***: p < .001, obtido mediante 

aplicação do Teste Qui-quadrado Exato de Fischer.  

 

Com base na Tabela 11, as características definidoras edema, parestesia e pulsos 

diminuídos apresentaram associação estatisticamente significante com o diagnóstico validado 

Perfusão Tissular Periférica Ineficaz (p< 0,05), bem como os fatores relacionados Hipertensão 

e Tabagismo. 

No que concerne às características definidoras edema, parestesia e pulsos 

diminuídos, houve aumento em 2 vezes (RP 2,03), 1 vez (1,42) e 1 vez (1,51) 

respectivamente, da probabilidade de os indivíduos desenvolverem o diagnóstico Perfusão 

Tissular Periférica Ineficaz. 

Os fatores relacionados Hipertensão e Tabagismo guardaram relação de risco com 

o diagnóstico Perfusão Tissular Periférica Ineficaz, aumentando em 2 vezes (2,14) e 1 vez 

(1,57), respectivamente a probabilidade de ocorrência do diagnóstico entre aqueles que 

apresentaram estas variáveis. 
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CAPÍTULO 6: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Ao analisar os resultados deste estudo, conforme se percebe em relação à variável 

sexo, as mulheres sobressaíram, com uma predominância de 84,8% dos casos, representando 

diferença expressiva para o sexo oposto. Estudo realizado por Nishiyama et al. (2007) 

evidenciam que mulheres procuram mais e realizam mais a cirurgia bariátrica, em busca de 

correções relacionados à saúde, procurando melhorar a qualidade de vida e a realização de 

atividades diárias. 

Outro estudo afirma que o predomínio do sexo feminino na população voltada à 

cirurgia bariátrica pode estar relacionado à maior motivação de mulheres obesas do que 

homens obesos em perder peso, talvez em consequência das pressões a respeito da estética. 

(PREVEDELLO et al., 2009). 

A distribuição por faixa etária variou entre 24 e 46 anos, sendo a média 30,9 anos 

para homens e 35,3 anos para mulheres. Observa-se que os grupos foram semelhantes por 

idade e entre os sexos. 

Quanto ao Índice de Massa Corporal (IMC), padrão que classifica a obesidade e 

caracteriza-se como principal indicativo para realização de cirurgia bariátrica, 53 pacientes 

apresentaram IMC > 40 kg/m2, ou seja, obesidade grave. Destes, a maior parte com 

diagnóstico de obesidade mórbida.  

A obesidade favorece ou agrava inúmeras condições patológicas: 

cardiovasculares, DM, HAS, acidentes vasculares encefálicos, dislipidemias, hiperuricemia, 

entre outras, além das complicações de caráter socioeconômico, em particular aquelas 

relacionadas aos elevados gastos dos orçamentos dos sistemas de saúde. (RIBAS FILHO et 

al., 2009). As complicações decorrentes da obesidade, como Diabetes Mellitus (DM) e 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), estiveram presentes nesses pacientes, sendo a 

hipertensão a mais significativa. 

O excesso de tecido adiposo está associado às complicações metabólicas e 

hemodinâmicas envolvidas nos mecanismos que ocasionam as doenças cardiovasculares. A 

HAS associada à obesidade é uma doença crônica com causas multifatoriais, as quais 

envolvem a interação de influências metabólicas, fisiológicas, comportamentais, sociais e 

moleculares. (MARCHI-ALVES et al., 2011). 

A associação da HAS com a obesidade pode prejudicar a função diastólica 

esquerda, sendo esse processo refletido na presença de anormalidades mais graves no músculo 

cardíaco em decorrência de aumento da atividade simpática, da pressão arterial e das 
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anormalidades metabólicas e hormonais que caracterizam a resistência à insulina. (SILVA; 

FLEXA; ZANELLA, 2007). 

O profissional de enfermagem precisa ampliar seu conhecimento acerca dos 

determinantes fisiológicos da obesidade. Ao distinguir os mecanismos fisiopatológicos 

relacionados à HAS e à obesidade, o enfermeiro pode atuar de maneira mais efetiva na 

promoção, proteção e recuperação da saúde, pois à medida que seus conhecimentos 

aumentam, torna-se capaz de atuar no combate aos grandes males do século: a hipertensão 

arterial e a obesidade. (MARCHI-ALVES et al., 2011). 

Um dos principais parâmetros para definir o sucesso da cirurgia bariátrica é a 

comprovação da melhora clínica do indivíduo. A perda de peso está diretamente relacionada à 

significativa melhora do estado metabólico e, consequentemente, à redução de riscos 

associados à obesidade. (NOVAIS et al., 2010). 

Estudos epidemiológicos que informam sobre a frequência dos diagnósticos de 

enfermagem em uma população contribuem para organizar a base de conhecimento de 

enfermagem, prever os cuidados de enfermagem necessários a uma população específica e 

orientar a seleção de elementos no serviço e nos programas de educação. Dados sobre a 

prevalência de diagnósticos em populações específicas permitem estimar a probabilidade de 

as pessoas dessas populações apresentarem determinados diagnósticos, favorecendo a 

previsão das necessidades de enfermagem, da carga de trabalho do enfermeiro e estimativas 

dos resultados que podem ser obtidos com os cuidados de enfermagem. (VOLPATO; CRUZ, 

2007). 

Assim, é necessário ter o conhecimento que o torne capaz de realizar um 

julgamento clínico eficiente não só na identificação dos diagnósticos, mas na escolha 

adequada de intervenções, incluindo também a priorização criteriosa dos diagnósticos, o que é 

essencial, especialmente nos casos de pacientes obesos. 

Alguns estudos acerca de diagnósticos de enfermagem vêm apontando para a 

possível associação entre a presença de determinados diagnósticos em uma dada situação ou 

população, levando-se a acreditar que a formulação de um diagnóstico poderia implicar a 

ocorrência de outros. Com isso, devemos ampliar nosso olhar sobre as necessidades da 

clientela, uma vez que o fato de se identificar um diagnóstico pode significar uma pista que 

conduz a outros; aprofundar o conhecimento sobre os fatores de risco e o mesmo sobre os 

fatores relacionados, uma vez que um diagnóstico associado pode ser considerado fator de 

risco com o surgimento de outro; e, finalmente, contribuir para a construção de uma base mais 
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consistente para elaboração de intervenções que possam ser eficazes e permitam o alcance de 

resultados significativos. (VASCONCELOS et al., 2007). 

Estudiosos como Paganin et al. (2010) evidenciaram os diagnósticos de 

enfermagem mais frequentes em UTI de um hospital da Região Sul do Brasil: Perfusão 

Tissular Ineficaz Cerebral (8,7%), Débito Cardíaco Diminuído (6,7%) e Perfusão Tissular 

Ineficaz Cardiopulmonar (6,1%). 

Oliveira e Silva (2010) objetivaram inferir os diagnósticos de enfermagem nos 

portadores de doença coronariana atendidos em um ambulatório de hemodinâmica, 

evidenciando o diagnóstico Risco de Perfusão Tissular Cardíaca Diminuída em 48,5% dos 

pacientes, e que teve como fatores de risco a hipóxia cardíaca secundária e a interrupção do 

fluxo sanguíneo. Segundo esses autores, os principais cuidados de enfermagem frente a esses 

diagnósticos foram: controle de arritmias, monitoração hídrica, monitoração dos sinais vitais, 

monitoração hemodinâmica invasiva e monitoração respiratória. 

Pesquisa anteriormente realizada com o objetivo de analisar o perfil dos 

diagnósticos de enfermagem em pacientes diabéticos identificou o diagnóstico Risco para 

Perfusão Tissular Cardíaca, Renal, Periférica e/ou Cerebral Ineficaz em todos os participantes 

do estudo. Os fatores relacionados para a inferência desse diagnóstico foram Diabetes 

Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica e circunferência abdominal aumentada. 

(MILHOMEM et al., 2010). 

Já os diagnósticos de enfermagem, em vítimas de trauma atendidas em um serviço 

pré-hospitalar móvel avançado, mais prevalentes foram da classe cardiovascular: Perfusão 

Tissular Cerebral Ineficaz (30,4%), Perfusão Tissular Periférica Ineficaz (13%) e Perfusão 

Tissular Gastrintestinal Ineficaz (8,7%). (CYRILLO et al., 2009). 

Nessa investigação, os principais diagnósticos de enfermagem foram: Débito 

Cardíaco Diminuído, Padrão Respiratório Ineficaz, Intolerância à Atividade, Risco de 

Perfusão Tissular Cardíaca Diminuída, Risco de Perfusão Tissular Cerebral Ineficaz, Risco de 

Perfusão Renal Ineficaz, Perfusão Tissular Periférica Ineficaz.  

Do ponto de vista da prática clínica, os sete diagnósticos mais frequentes indicam 

as necessidades de focalizar ações prioritárias de avaliação, diagnóstico e intervenção, como 

também confirmam a necessidade de preparo do enfermeiro para atender necessidades de 

cuidados específicos, no domínio da classe respostas cardiovasculares/pulmonares.  

O reconhecimento de pacientes no pós-operatório de cirurgia bariátrica com o 

diagnóstico de enfermagem Débito Cardíaco Diminuído alerta de maneira segura para a 

necessidade de atenção aos sinais sugestivos desse diagnóstico: ansiedade, ortopneia, tosse, 
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bradicardia, palpitações, taquicardia, dispneia, oligúria, pele fria e pegajosa, pulsos periféricos 

diminuídos, variações na leitura da pressão arterial, distensão da veia jugular, edema, fadiga. 

Enquanto que os fatores relacionados detectados para esse diagnóstico foram: contratilidade 

alterada, frequência cardíaca alterada, pós-carga alterada, pré-carga alterada, ritmo alterado. 

As características definidoras associadas ao diagnóstico de enfermagem Débito 

Cardíaco Diminuído são detectadas durante a avaliação do enfermeiro quando monitora o 

ritmo cardíaco através da palpação do pulso, verifica a pressão arterial, avalia o débito 

urinário durante o controle do balanço hídrico. 

As principais complicações que podem ocorrer no pós-operatório imediato são: 

alterações no débito cardíaco, alterações na contratilidade da pré e pós-carga. (MULLIGAN et 

al., 2009). A monitorização básica e não invasiva é essencial para o cuidado adequado desses 

pacientes e para a percepção precoce do surgimento das complicações. 

Karan (2009) identificou o diagnóstico de enfermagem Débito Cardíaco 

Diminuído em pacientes internados em unidade de terapia intensiva, com as seguintes 

características definidoras: dispneia, edema, variações na leitura da pressão arterial, pulso 

periférico diminuído, oligúria, arritmias cardíaca de origem ventricular, diminuição na 

Pressão Venosa Central (PVC), cianose e pele fria, sonolência, taquicardia e ansiedade. 

A Taxonomia da NANDA (2010) aponta a ansiedade como uma característica 

definidora comportamental/emocional. Ortopneia e tosse estão relacionadas à contratilidade 

alterada. Bradicardia, palpitações, taquicardia são interligadas à frequência cardíaca alterada. 

Dispneia, oligúria, pele fria e pegajosa, pulsos periféricos diminuídos, variações na leitura da 

pressão arterial são características definidoras do fator relacionado pós-carga alterada. 

Distensão da veia jugular, edema e fadiga configuram pré-carga alterada e ritmo alterado. 

O excesso de peso e o tamanho do corpo do individuo obeso podem camuflar essa 

distensão venosa, o que dificulta a identificação desse diagnóstico a partir dessas 

características. Além disso, os sons cardíacos são muitas vezes distantes e dificeis de serem 

auscultados em pacientes com o besidade mórbida. (POIRIER et al., 2009). 

Ansiedade é o estado em que o indivíduo demonstra o sentimento de 

intranquilidade, apreensão e ativação do sistema nervoso autônomo em resposta à ameaça 

vaga e inespecífica. A investigação dos sinais e sintomas de ansiedade (frequência cardíaca 

aumentada, pressão arterial aumentada, pupilas dilatadas, frequência respiratória aumentada, 

insônia e nervosismo) é necessária para que ações direcionadas para a sua redução sejam a 

melhor maneira de controlar esse estado. (CARPENITO-MOYET, 2008). 
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O débito cardíaco varia de acordo com a idade, com o metabolismo corporal, a 

prática de exercício, o tamanho corporal, entre outros fatores. Em geral, 5,6L/min em homens 

e 10 a 20% inferior a este valor em mulheres. Seu controle é exercido por quatro fatores: 

frequência cardíaca, contratilidade miocárdica, pré-carga e pós-carga. A frequência cardíaca e 

a contratilidade compreendem fatores estritamente cardíacos, embora sofram interferência de 

mecanismos neurais e hormonais. Já a pré-carga e pós-carga dependem de fatores tanto 

cardíacos quanto do sistema vascular. (MELO, 2008). Débito Cardíaco Diminuído equivale 

ao volume insuficiente de sangue ejetado pelo coração, o que interfere de modo negativo na 

perfusão tissular periférica. 

Em indivíduos obesos, há o aumento das necessidades metabólicas basais com 

acúmulo de produtos do metabolismo celular. Consequentemente, a obesidade é caracterizada 

por alterações hemodinâmicas, como aumento do fluxo sanguíneo regional, do débito 

cardíaco (DC) e da pressão arterial. (PAULA, 2006). 

O diagnóstico Débito Cardíaco Diminuído esteve presente no nosso estudo, tendo 

como um dos fatores relacionados a pré-carga alterada. O excesso de tecido adiposo aumenta 

a demanda metabólica das células, causando o consumo excessivo de oxigênio e 

hipervolemia, o que contribui para a hipertrofia ventricular esquerda. Essa hipertrofia 

ventricular esquerda em obesos é ocasionada pelo aumento da pré-carga. (SILVA; FLEXA; 

ZANELLA, 2011). 

As condições que podem diminuir o débito cardíaco são distribuídas em duas 

categorias. Uma está relacionada aos fatores cardíacos, em que, sempre que o coração é 

lesado, independente da causa, o seu limite de bombeamento pode cair abaixo do necessário 

para um fluxo sanguíneo adequado para os tecidos. E a outra condição está relacionada a 

fatores periféricos, como a diminuição do retorno venoso, decorrente de hemorragias, 

dilatação venosa aguda pela inativação súbita do sistema nervoso simpático ou obstrução das 

grandes veias. (GUERRIERO; ALMEIDA; GUIMARÃES, 2003). 

Nalin; Lima e Dias (2010) orientam os seguintes cuidados de enfermagem para 

pacientes com diagnóstico de enfermagem de Débito Cardíaco Diminuído: controle de 

hemorragias, controle de choque, controle de hipovolemia, interpretação de exames 

laboratoriais, eletrólitos e coagulograma, reduzir a ansiedade, monitorização de líquidos, entre 

outros cuidados, a fim de poupar o miocárdio para restabelecer sua função. 

Risco de Perfusão Tissular Cardíaca Diminuída e Risco de Perfusão Tissular 

Cerebral Ineficaz foram os diagnósticos de maior concordância. Intolerância a Atividade 

apresentou o terceiro de maior concordância. Esse resultado indica que, além das intervenções 
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de prevenção pela equipe de enfermagem, é necessário intervir em aspectos relativos à 

percepção dos pacientes sobre a saúde e as práticas de manutenção e controle da saúde. 

Risco de Perfusão Renal Ineficaz, Débito Cardíaco Diminuído e Perfusão Tissular 

Periférica Ineficaz apresentaram nível de concordância baixo. A frequência menor de 

alteração nesses padrões não significa que eles sejam menos importantes, apenas não 

assumiram um percentual de concordância predominante. 

Com o aumento do número de cirurgias bariátricas, o enfermeiro precisa estar 

apto a identificar alterações, tendo o conhecimento prévio das diversas alterações fisiológicas 

constituintes do paciente obeso, para que o seu conhecimento possa contribuir na abordagem 

ao pós-operatório imediato. 

A relevância desses aspectos nesse processo torna claro que complicações 

cardiovasculares são causas importantes de morbidade e mortalidade em cirurgia, 

correspondendo a uma incidência de 1 a 5% globalmente. Os riscos envolvidos durante a 

realização do procedimento cirúrgico dependem de fatores do próprio paciente. Cirurgias 

intra-abdominais são classificadas como de maior risco cirúrgico. (FERNANDES et al., 

2010). 

O enfermeiro deve propiciar aos pacientes informações referentes à condição real 

de seu estado, informando-os dos sinais de complicação para que os mesmos tenham 

capacidade de participar do plano terapêutico. Em outras palavras, o cuidado especializado é 

considerado indicador de qualidade. (LAUTZ et al., 2009). A assistência de enfermagem 

especializada em cirurgia bariátrica melhora os cuidados ao paciente obeso garantindo 

melhores resultados no período pós-operatório imediato. 

Para a realização dos cuidados de enfermagem ao paciente no pós-operatório 

imediato de cirurgia bariátrica, é necessário identificar o perfil desses pacientes, para que haja 

uma preparação e conhecimento prévio dos aspectos a serem observados e cuidados a serem 

implementados de forma objetiva, segura e baseada em fundamentos científicos.  

São vários os fatores que interferem na mecânica respiratória do obeso, resultando 

em hipoventilação pulmonar. (DELGADO; LUNARDI, 2011). O acúmulo excessivo de tecido 

adiposo na região central, particularmente ao redor da parede intratorácica, pode alterar a 

mecânica pulmonar, levando ao aumento da contratilidade e da responsividade da 

musculatura lisa dos brônquios. (POULAIN et al., 2006). A força muscular respiratória pode 

estar reduzida em obesos mórbidos devido à fadiga desses músculos relacionada à sobrecarga 

dos músculos inspiratórios, aumento do trabalho respiratório, do consumo de oxigênio e do 

custo energético da respiração. (PAISANI; CHIAVEGATO; FARESIN, 2005). 
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Essas alterações na mecânica respiratória podem originar desequilíbrios na troca 

gasosa, dispneia ao exercício e aumento do trabalho respiratório, ocorrências comuns em 

obesos. (OLIVEIRA et al., 2006).  

A presença de alteração na mecânica respiratória causa aceleração no padrão 

respiratório, tornando-o de baixa amplitude e provocando o aumento no trabalho. Como 

consequência, há redução de volumes e capacidades pulmonares, principalmente o volume de 

reserva expiratória e a capacidade residual funcional , sendo essas mudanças mais evidentes após o 

procedimento cirúrgico, especialmente quando realizado aberto e não por via laparoscópica. 

(SCIPIONI et al., 2011; DELGADO;; LUNARDI, 2011; PAISANI; CHIAVEGATO; 

FARESIN, 2005). 

A disfunção diafragmática temporária ocasionado pelo longo período em decúbito 

dorsal horizontal durante a cirurgia, a dor e o uso de bloqueador neuromuscular também 

contribuem para redução da capacidade residual funcional, da capacidade vital forçada, e 

também para a dominuição da pressão parcial de oxigênio devido à hipoventilação causada 

pelo aumento da frequência respiratória, pela ausência de suspiros durante a anestesia e o pós-

operatório imediato. (WELLER; ROSATI, 2008). 

No diagnóstico Padrão Respiratório Ineficaz verificam-se os maiores valores da 

razão de prevalência e nível de significância, com as características definidoras: alterações na 

profundidade respiratória, dispneia, ortopneia, uso da musculatura acessória para respirar.  E 

os fatores relacionados estatisticamente significantes: ansiedade, dor, fadiga, fadiga da 

musculatura acessória e obesidade presentes em todos os pacientes.  

A dispneia é um sintoma muito comum em indivíduos com obesidade graus 2 e 3. 

A ocorrência de dispneia em obesos pode estar relacionada à obstrução das pequenas vias 

aéreas e piores trocas gasosas em indivíduos que apresentam excesso de tecido adiposo no 

organismo. (TEIXEIRA et al., 2007). 

O excesso de tecido adiposo promove uma compressão mecânica sobre o 

diafragma, os pulmões e a caixa torácica, levando à restrição da mecânica pulmonar, 

ocasionando a diminuição da complacência do sistema respiratório e o aumento do trabalho 

respiratório, do consumo de oxigênio e do custo energético da respiração. (SMETANA; 

LAWRENCE; CORNELL, 2006). 

O comprometimento da musculatura respiratória pode estar relacionado aos 

prejuízos mecânicos causados pela restrição da expansibilidade torácica nos obesos. 

(CASTELLO et al., 2007). A excursão torácica alterada é uma característica definidora do 
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diagnóstico de enfermagem Padrão Respiratório Ineficaz, o qual teve uma frequência 

significativa neste estudo. 

Estudo realizado com pacientes no pós-operatório de cirurgia bariátrica por Felix 

(2009) identificou as seguintes características definidoras e fatores relacionados do 

diagnóstico de enfermagem Padrão Respiratórios Ineficaz: diâmetro ântero-posterior 

aumentado, alterações na profundidade respiratória, ortopneia, fadiga e obesidade. 

O trabalho por Galdeano, Rossi e Pezzuto (2006) com pacientes no pós-operatório 

de cirurgia cardíaca apresentou o diagnóstico Padrão Respiratório Ineficaz com a frequência 

de 70,6% dos pacientes, os quais referiram uma sensação de “fome de ar” ou de sentir “maior 

necessidade de respirar”, principalmente ao fazer esforço. Os fatores relacionados foram 

fadiga, posição do corpo e obesidade e, como características definidoras, foram identificadas a 

dispneia e a ortopneia. 

As complicações respiratórias são encontradas com maior frequência no pós-

operatório imediato de cirurgia bariátrica. Tal fato decorre da associação de obesidade à 

manipulação cirúrgica da parte superior do abdômen, ambas relacionadas com a capacidade 

residual funcional do volume corrente e da capacidade vital forçada. (BAGATINI et al., 

2006). No pós-operatório imediato, podem ocorrer complicações respiratórias como: falta de 

ar ao mínimo esforço, alteração da mecânica respiratória e apneia durante o sono. (SCIPIONI 

et al., 2011). Essas observações precisam ser do conhecimento do enfermeiro para direcionar 

suas ações nesses cuidados. 

As considerações respiratórias que o enfermeiro acompanhará para tornar o 

paciente no pós-operatório imediato apto a participar serão: estimular respiração profunda e 

tosse, avaliar a oximetria de pulso, realizar espirometria de incentivo, elevar a cabeceira da 

cama a 45
0
 e estimular a deambulação. (MULLIGAN et al., 2009). A função dos músculos 

respiratórios e a movimentação diafragmática são prejudicadas na obesidade. Paisani; 

Chiavegato e Faresin (2005) identificaram as complicações respiratórias no pós-operatório de 

gastroplastia, revelando que os obesos apresentaram respirações mais superficiais no pós-

operatório, com aumento da frequência respiratória e diminuição do volume corrente. 

De forma geral, quanto maior o IMC, maior o comprometimento respiratório e 

maior a ocorrência de comorbidades que complicam a obesidade mórbida. A dor pós-

operatória, bem como o tipo de analgesia e a imobilização prolongada influenciam para uma 

possível hipoxemia. (FELIX, 2009). 

A meta para o plano de enfermagem é manter o padrão respiratório eficaz e 

investigar as causas do desconforto respiratório. É importante orientar o paciente acerca da 
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importância de manter períodos de repouso adequados para limitar a fadiga. O profissional 

buscará adaptar condições ideais para uma recuperação melhor, facilitando a participação do 

paciente no controle e cuidados da própria saúde. 

É importante destacar a elevação do tórax, a fim de melhorar a oxigenação, no 

período pós-operatório imediato. Após a cirurgia, o paciente é mantido com a cabeceira do 

leito elevada no mínimo a 45
o
, a fim de reduzir a pressão do abdômen, no diafragma e, desse 

modo, ter alto volume circulante. Os pacientes devem ser encorajados a realizar exercícios 

respiratórios também. (NEGRÃO, 2006). 

O diagnóstico de enfermagem Intolerância à Atividade apresentou frequência 

percentual de 74,6% - 44. Esse diagnóstico se refere à integridade física ou psicológica que o 

paciente apresenta. Energia é a capacidade de um sistema para realizar um trabalho. Para 

tanto há a necessidade de equilíbrio entre o consumo e a produção de energia que pode ser 

obtida através de nutrientes, água, repouso e motivação. A equipe de enfermagem tem o papel 

importante na manutenção da integridade humana como um todo, utilizando recursos de 

energia para restaurar o equilíbrio do organismo humano. (PAIVA, 2007). 

De acordo com a NANDA (2010), Intolerância à Atividade refere-se ao Domínio 

4 Atividade/Repouso e está relacionada a exercícios, atividade, lazer, recreação e capacidade 

de realizar as atividades da vida diária. (VOLPATO; CRUZ, 2007). A associação do 

diagnóstico de enfermagem Intolerância à Atividade com as características definidoras e 

fatores relacionados é discutida no presente estudo, e os resultados evidenciam a presença 

desse diagnóstico em praticamente todos os pacientes, e as seguintes características 

definidoras podem ser apontadas: desconforto aos esforços, relato verbal de fadiga, relato 

verbal de fraqueza, resposta anormal da pressão sanguínea à atividade. Já os fatores 

relacionados são: estilo de vida sedentário, imobilidade, repouso no leito. 

A Intolerância à Atividade impossibilita o paciente de realizar ações simples 

como a deambulação e sua própria higiene. Essa limitação apresentada nos participantes da 

pesquisa pode comprometer a recuperação pós-operatória e facilitar o surgimento de 

complicações. A deambulação precoce nesse período melhora a capacidade cardiovascular e 

respiratória.  

A deambulação precoce aumenta a ventilação e reduz a estase das secreções 

brônquicas dos pulmões. Também reduz a distensão abdominal pós-operatória ao aumentar o 

tônus gastrintestinal, e a da parede abdominal, ao estimular a peristalse. Apesar dessas 

vantagens, a realização de atividades pode ser difícil ao obeso, sendo fundamental um plano 

de atividades para pacientes com esse diagnóstico de enfermagem. (FELIX, 2009). 



70 

 

Cabe ao enfermeiro orientar quando o paciente estiver liberado para deambulação, 

estimular mudanças de postura e a movimentação ativa. O enfermeiro precisa reconhecer e 

intervir nessas necessidades, e saber utilizar estratégias que estimulem a deambulação nesses 

pacientes.  

Intolerância à Atividade apresentou uma frequência de 57,1% no estudo realizado 

por Oliveira e Silva (2010) com pacientes portadores de doença coronariana. Os fatores de 

risco para esse diagnóstico foram presença de fatores respiratórios e problemas circulatórios. 

As intervenções de enfermagem sugeridas são: controle da dor através da avaliação da 

característica da dor, incluindo o local, início e duração, a frequência, a qualidade, a 

intensidade e os fatores precipitantes; observação dos indicadores não verbais de desconforto, 

especialmente em pacientes incapazes de se comunicar de forma efetiva; administração dos 

analgésicos prescritos ou medidas não farmacológicas para o alívio da dor; manutenção das 

vias aéreas pérvias e monitoração da eficácia da terapia com oxigênio. 

O diagnóstico Intolerância à Atividade destacou-se com uma frequência de 88,2% 

na pesquisa realizada em Ribeirão Preto com o objetivo de identificar os diagnósticos de 

enfermagem de pacientes no pré-operatório de cirurgia cardíaca. A inferência do diagnóstico 

teve, em todos os pacientes, o desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio como fator 

relacionado. Já as características definidoras destacaram: desconforto ou dispneia de esforço 

(93,3%), relato verbal de fraqueza ou fadiga (80,0%) e resposta anormal da frequência 

cardíaca ou da pressão sanguínea à atividade (46,6%). Dependendo do grau da insuficiência 

cardíaca, os pacientes podem apresentar intolerância à atividade física e apresentar 

dificuldades de deambular, mesmo que por um curto período, devido ao desconforto 

respiratório, à fadiga e à palpitação que essa atividade pode acarretar. (GALDEANO; ROSSI; 

PEZZUTO, 2006). 

Um estudo realizado em Fortaleza, com o objetivo de identificar os diagnósticos 

de enfermagem mais frequentes em idosos dependentes, de uma instituição de longa 

permanência, demonstraram que o diagnóstico Intolerância à Atividade foi identificado em 

86,2% dos idosos, e teve como características definidoras relato verbal de fraqueza, 

desconforto aos esforços e dispneia aos esforços. (FREITAS; PEREIRA; GUEDES, 2010). 

Dispneia ao esforço e edema nos membros inferiores ocorrem frequentemente em 

individuos obesos. A dispneia ao esforço é uma característica definidora do diagnóstico de 

Enfermagem Intolerância a Atividade, sendo causada pelo aumento da demanda ventilatória. 

(POIRIER et al., 2009). 



71 

 

A função cardíaca relacionada à obesidade é complexa. Muitas doenças crônico-

degenerativas, como DM, obesidade grave e hipertensão, levam a alterações na função 

cardíaca que podem ser evidenciadas em intercorrências no trans-operatório. (TANAKA; 

PENICHE, 2011). Os pacientes, ao terem o diagnóstico Risco de Perfusão Tissular Cardíaca 

Diminuída, apresentaram alteração na circulação cardíaca sanguínea capaz de comprometer a 

saúde. Ao diagnosticar essa situação, o enfermeiro tem o papel de extrema importância nas 

ações de tratamento e prevenção de maiores complicações. Torna-se necessário estabelecer 

estratégias que possam auxiliar o cuidado da equipe de enfermagem, otimizando a qualidade 

do cuidado ao paciente. 

Cabe ao enfermeiro não apenas o julgamento do diagnóstico de enfermagem, mas 

a escolha criteriosa das intervenções adequadas. Deve-se perceber que a população em 

questão apresentava as seguintes características de risco cardiovascular: 57 pacientes tinham o 

diagnóstico de obesidade mórbida, 32 tinham hipertensão, e 11, Diabetes Mellitus. Detectar a 

presença desse diagnóstico de enfermagem torna-se um dado importante para o controle 

eficaz dos riscos inerentes às doenças crônico-degenerativas. 

Os índices de risco para a vida, ligados à obesidade, hipertensão arterial sistêmica, 

doença coronariana e à morte súbita, aumentam progressivamente com a elevação do peso 

corpóreo. De acordo com estes conceitos, mesmo na ausência de sintomatologia clínica, 

pacientes obesos necessitam de investigação cardiovascular cuidadosa. Diversos estudos 

epidemiológicos prospectivos têm sugerido a relação entre obesidade e doença arterial 

coronariana. (AULER JR; GIANNI; SARAGIOTTO, 2003). 

A mortalidade perioperatória é 12 vezes maior no homem adulto obeso do que no 

não obeso. A mortalidade perioperatória em intervenções cirúrgicas gastrintestinais é de 6,6% 

no paciente obeso e de 2,6% no paciente não obeso. (LORENTZ; ALBERGARIA; LIMA, 

2007). 

Pesquisa realizada acerca da Sistematização da Assistência de Enfermagem em 

Unidade de Terapia Intensiva identificou o diagnóstico Perfusão Tissular Ineficaz: Cerebral 

em 35% dos pacientes examinados. O estudo ainda afirma que esse diagnóstico refere-se a 

uma situação que se caracteriza por mudanças nas reações pupilares, no estado mental, nas 

respostas motoras e no comportamento. (TRUPPEL et al., 2009). 

Levantamento científico com pacientes portadores de DM, realizado por 

Milhomem et al. (2011), evidenciaram o diagnóstico de enfermagem Risco para Perfusão 

Tissular Cardíaca, Renal, Periférica e/ou Cerebral Ineficaz. Esses autores afirmam que 

pacientes portadores de DM apresentam vários fatores de risco cardiovasculares, incluindo 
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hipertensão arterial sistêmica, obesidade, resistência a insulina, microalbuminúria e 

anormalidades nos lipídeos e proteínas plasmáticas. 

O diagnóstico Risco para Perfusão Tissular Renal em indivíduos obesos está 

relacionado ao fato de a obesidade impor uma sobrecarga hemodinâmica aos rins, que se 

manifesta por hiperfiltração glomerular e microalbuminúria. A obesidade prolongada, 

associada à elevação, pode causar lesão renal com consequente redução do ritmo de filtração 

glomerular devido à vasodilatação e a hiperfiltração glomerular. (HALL et al., 2003b). 

As alterações hemodinâmicas glomerulares associadas à obesidade caracterizam-

se por vasodilatação da arteríola aferente, hipertensão e hiperfiltração com aumento da 

reabsorção de sódio nos segmentos proximais do néfron. Além dos mecanismos 

hemodinâmicos, a lesão renal em indivíduos obesos parece estar associada aos distúrbios 

metabólicos e hormonais ligados à obesidade e à síndrome metabólica, com destaque para a 

resistência insulínica e hiperinsulinemia compensatória em pacientes portadores de DM. 

(EZEQUIEL; COSTA; PAULA, 2008). 

A obesidade constitui um fator de risco para o desenvolvimento e progressão da 

doença renal crônica, independente da sua associação com a HAS e DM. A manutenção do 

peso corporal pode atenuar o desenvolvimento de DM e de HAS, as quais são causas comuns 

associadas à ocorrência de insuficiência renal crônica, além de prevenir o desenvolvimento da 

glomerulopatia associada à obesidade. (PAULA, 2006). Assim, a cirurgia bariátrica favorece 

a perda ponderal de peso com consequente melhora e/ou resolução de comorbidades que são 

frequentemente associadas à obesidade. 

Risco de Perfusão Periférica diminuída refere-se à alteração de pressão de volume 

existente no interior das artérias, com consequente diminuição do fluxo sanguíneo. O 

profissional deverá está atento a mudanças de coloração da pele, principalmente cianose de 

extremidades, identificando a causa da vasoconstrição e isquemia das regiões periféricas. 

(BARBOSA et al., 2011). 

As intervenções de enfermagem para o diagnóstico Risco de Perfusão Periférica 

Diminuída são: oxigenoterapia, ausculta de sons respiratórios, controle da ingestão hídrica, 

incentivo à caminhada e aumento das atividades, investigação dos sinais de hemorragia, 

monitoração dos sinais vitais de 4/4 horas, prevenção de choque, prevenção de úlcera de 

pressão e supervisão da pele. (NASCIMENTO et al., 2011). 

O edema foi uma das características definidoras mais frequentes do diagnóstico 

Perfusão Tissular Periférica Ineficaz, sendo comum em obesos mórbidos devido à elevada 
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pressão no enchimento ventricular direito ou aumento da pressão intra-abdominal. (POIRIER 

et al., 2009). 

Portanto, a identificação dos diagnósticos, a postura teórico-prática de referência, 

o conhecimento para realizar julgamento clínico eficiente, focalizando ações prioritárias de 

avaliação, propiciar aos pacientes informações da condição real de seu estado, conhecer o 

perfil de cada paciente, buscar condições ideais para melhorar a recuperação, orientando e 

intervindo de forma adequada, são condições primordiais para o sucesso do resultado do pós-

operatório imediato de cirurgia bariátrica.  
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CAPÍTULO 7: CONCLUSÕES  

 

Os resultados identificados neste estudo nos permitiram as conclusões que se 

seguem. 

Em relação aos diagnósticos de enfermagem identificados em paciente em pós-

operatório imediato de cirurgia bariátrica com base na Taxonomia II da Nanda, permitiram a 

identificação de sete diagnósticos de enfermagem, a saber: Débito Cardíaco Diminuído, 

Padrão Respiratório Ineficaz, Intolerância a Atividade, Risco de Perfusão Tissular Cardíaca 

Diminuída, Risco de Perfusão Tissular Cerebral Ineficaz, Risco de Perfusão Renal Ineficaz, 

Perfusão Tissular Periférica Ineficaz. 

Quanto à análise dos diagnósticos de enfermagem em pacientes em pós-operatório 

imediato de cirurgia bariátrica, em relação aos fatores relacionados, características definidoras 

e fatores de risco identificados para os diferentes diagnósticos de enfermagem, este estudo 

permitiu concluir que as características definidoras e os fatores relacionados edema, fadiga, 

pulsos periféricos diminuídos e pré-carga alterada e pós-carga alterada foram 

proporcionalmente associados ao diagnóstico Débito Cardíaco Diminuído. 

As características definidoras e os fatores relacionados ortopneia, dispneia, 

alterações na profundidade respiratória, uso da musculatura acessória para respirar estiveram 

proporcionalmente associados ao diagnóstico de enfermagem Padrão Respiratório Ineficaz. 

As características definidoras relato verbal de fadiga, desconforto aos esforços, 

resposta anormal da pressão sanguínea à atividade, relato verbal de fraqueza. Os fatores 

relacionados repouso no leito, estilo de vida sedentário, imobilidade foram 

proporcionalmente associados ao diagnóstico de enfermagem Intolerância à Atividade. 

Os fatores de risco hipertensão, hipóxia e história familiar de doença da artéria 

coronária estiveram proporcionalmente associados ao diagnóstico de enfermagem Risco de 

Perfusão Tissular Cardíaca Diminuída. 

Quantos aos fatores de risco hipertensão e hipercolesterolemia, mostraram-se 

proporcionalmente associados ao diagnóstico de enfermagem Risco de Perfusão Tissular 

Cerebral Ineficaz. 

Os fatores de risco hipóxia e hipertensão estavam proporcionalmente 

associados ao diagnóstico de enfermagem Risco de Perfusão Renal Ineficaz. 

O profissional passará a ter uma percepção da conduta de enfermagem ideal 

através do embasamento científico adequado, refletindo a qualidade da assistência prestada 

através de efeitos positivos desse cuidado. Este estudo poderá contribuir para a construção da 
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Sistematização da Assistência de Enfermagem frente aos diagnósticos de enfermagem da 

classe cardiovascular/pulmonar, como descrito nos resultados apresentados e na 

fundamentação científica para cada diagnóstico. 

Além da importante colaboração no reconhecimento das respostas humanas nessa 

população, destaca-se a capacidade do profissional de usufruir dessas informações, vista a 

escassez de pesquisas realizadas com diagnósticos de enfermagem em pacientes submetidos à 

cirurgia bariátrica. 

Mesmo assim, o estudo fornece importante contribuição científica ao possibilitar a 

identificação desses diagnósticos de enfermagem e atuar com uma prática segura. Este estudo 

poderá trazer subsídios que fundamentem as ações de enfermagem na prática diária. É 

competência do enfermeiro ofertar um trabalho de qualidade respaldado pela utilização do 

processo de enfermagem. 

Ressalta-se a importância da realização de novos estudos que proporcionem uma 

análise mais aprofundada dos diagnósticos de enfermagem referidos nesta pesquisa. Estudos 

com diagnósticos de enfermagem contribuem para o crescimento da profissão, favorecendo a 

sua consolidação e a caracterização do seu papel na atenção à saúde dos indivíduos. 

Como limitações, pode-se perceber que estes resultados referem-se a uma 

população com características específicas, e só podem ser estendidos para grupos 

semelhantes. O ambiente e o tratamento da equipe também diferem de um local para outro, e 

os pacientes respondem a essas condições. Da mesma forma, as condições dos pacientes 

diferem com relação aos diagnósticos identificados, incluindo o estado emocional do paciente 

no momento da entrevista, fato não controlado pelo estudo. Os diagnósticos menos 

frequentes, que não foram citados, também são relevantes, mas, em muitas situações, são 

específicos a determinados pacientes e, neste caso, necessitariam de estudos mais 

aprofundados. A pesquisa procurou centrar nos mais frequentes, pois estes têm maior 

probabilidade de acontecer em diferentes populações com características semelhantes. A 

investigação das associações foi exploratória e não se pode dar a certeza de que serão sempre 

estes os diagnósticos encontrados, pois o estudo apresentou caráter meramente exploratório. 
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APÊNDICE A - Formulário para Coleta de Dados 

 

1. Identificação do artigo  

1.1 – Título do artigo 

 

 

1.2 – Nome do periódico____________________________________________ 

1.3 Ano de publicação e Qualis_________________________________________ 

2. Fonte de localização do artigo  

( ) LILACS   ( ) MEDLINE  

( ) PUBMED   ( ) Outro banco de dados ________________ 

( ) Busca manual  

3. Descritores: 

(  ) Enfermagem e cirurgia bariátrica 

(  ) Assistência de enfermagem e cirurgia bariátrica 

 (  ) Outras 

4. Trabalho derivado de dissertação ou tese? 

(  ) Sim    (  ) Não  Se não, qual?_____________________ 

5. Delineamento do estudo 

(  ) estudo quantitativo 

(  ) estudo qualitativo 

(  ) estudo quantiqualitativo 

(  ) não discriminado 

6. Apresenta característica da amostra estudada? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Quais características: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Define qual é o problema de estudo? 

(  ) Sim  (  ) Não 

8.  Os objetivos são apresentados de forma clara?  

 (  ) Sim  (  ) Não 

9.  Faz considerações éticas?  

Sim ( ) Não ( )  

Quais considerações?  
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_________________________________________________________________  

10. Se define o problema de estudo, está relacionado com algum tema: 

(  ) cirurgia bariátrica 

(  ) ações acerca da cirurgia bariátrica com enfoque na prática de enfermagem 

(  ) faz recomendações da prática de enfermagem sobre a promoção da saúde 

11.  Área temática: ________________________________________________  

12.  Define qual é o problema do estudo?  

Sim ( ) Não ( )  

13. Apresenta um quadro teórico específico?  

Sim ( ) Não ( ) Qual: ________________________________________  

14. Apresenta revisão da literatura sobre o tema?  

Sim ( ) Não ( )  

15. Apresenta considerações finais ou conclusões?  

Sim ( ) Não ( )  

16.  Responde aos objetivos?  

Sim ( ) Não ( )  

17. Faz recomendações para a prática de enfermagem?  

Sim ( ) Não (  ) 
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APÊNDICE B - Instrumento de Coleta de Dados: Instrumento de Elaboração dos 

Diagnósticos de Enfermagem 

 

A. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Nome/Número do prontuário: 

__________________________________________________ 

2. Diagnóstico 

médico:___________________________________________________________ 

3. Admissão/Data da cirurgia/Data da coleta de 

dados_________________________________ 

4. Idade/Sexo/IMC:__________________________________________________________ 

5. Escolaridade/Ocupação________________________________________ 

6. Presença de 

comorbidade:_____________________________________________________ 

7. Uso contínuo de medicação/especificar: 

__________________________________________ 

B. Domínio: Atividade/Repouso – Classe 4 – Respostas cardiovascular/pulmonar 

C. Características Definidoras – CD D. DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM 

 

C. Características definidoras VEC D. DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

VEC1. Agitação aumentada (  ) 

VEC2. Apreensão (  ) 

VEC3. Cooperação diminuída (  ) 

VEC4. Dispneia → * FR > 20 mrm * profundidade nas respirações * 

esforço respiratório * uso dos músculos acessórios da respiração (  ) 

VEC5. Frequência cardíaca aumentada → * FC >100bpm (  ) 

VEC6. SaO2 diminuída → * SatO2 (    ) – (  ) 

VEC7. Uso aumentado da musculatura acessória → * uso dos 

músculos: ( ) esternocleidomastoideo ( ) trapézio ( ) peitoral ( ) 

serratus – (  ) 

VEP. Ventilação espontânea prejudicada ( ) 

 

Fatores relacionados VEF 

VEF1. Fadiga da musculatura respiratória ( ) 

 

 

C. Características definidoras PRC D. DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

PRC1. Alterações na profundidade respiratória → 

* esforço visível para respirar (  ) 

PRC2. Batimentos de asa de nariz (  ) 

PRC3. Bradipneia → * FR < 12 mrm (  ) 

PRC4. Diâmetro ântero-posterior aumentado (  )  

PRC5. Dispneia →* FR > 20 mrm * profundidade 

nas respirações * esforço respiratório * uso dos 

músculos acessórios da respiração (  ) 

PRC6.Excursão torácica alterada (  ) 

PRC7.Fase de expiração prolongada (  ) 

PRC8.Ortopneia → *dificuldade p/ respirar 

deitado (  ) 

PR. Padrão respiratório ineficaz (  ) 

 

Fatores relacionados PRF 

PRF1.Ansiedade (  ) 

PRF2.Dano cognitivo (  ) 

PRF3.Dano de percepção (  ) 

PRF4.Dano músculo-esquelético (  ) 

PRF5.Deformidade da parede do tórax (  ) 

PRF6. Deformidade óssea (  ) 

PRF7. Disfunção neuromuscular (  ) 

PRF8. Dor (  ) 

PRF9. Fadiga (  ) 
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PRC9. Respiração com os lábios franzidos (  ) 

PRC10. Taquipneia → FR >20mrm (  ) 

PRC11.Uso da musculatura acessória para respirar 

→ * uso dos músculos: ( ) esternocleidomastoideo 

( ) trapézio ( ) peitoral ( ) serratus  - (  ) 

 

PRF10. Fadiga da musculatura respiratória (  ) 

PRF11. Obesidade (  ) 

PRF12. Posição do corpo (  ) 

 

C. Características definidoras IAC D. DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

IAC1.Desconforto aos esforços (  ) 

IAC2.Dispneia aos esforços →  * FR > 20 mrm * profundidade nas 

respirações * esforço respiratório * uso dos músculos acessórios da 

respiração aos esforços (  ) 

IAC3. Relato verbal de fadiga (  ) 

IAC4. Relato verbal de fraqueza (  ) 

IAC5. Resposta anormal da frequência cardíaca à atividade → FC 

>110 bpm (  ) 

IAC6. Resposta anormal da pressão sanguínea à atividade → >PA 

maior 120mmHg (  ) 

IA. Intolerância à atividade (  ) 

 

Fatores relacionados IAF 

IAF1. Desequilíbrio entre a oferta e a 

demanda de oxigênio (  ) 

IAF2. Estilo de vida sedentário (  ) 

IAF3. Fraqueza generalizada (  ) 

IAF4. Imobilidade (  ) 

IAF5. Repouso no leito (  ) 

 

 D. DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM 

→ Fatores de Risco - RIAFR 

RIAFR1. Estado de não condicionamento físico → * fadiga após pequenos 

esforços (  ) 

RIAFR2. História prévia de intolerância → * fadiga após pequenos esforços 

anteriormente (  ) 

RIAFR3. Inexperiência com a atividade → * nunca realizou atividade física (  ) 

RIAFR4. Presença de problemas circulatórios → * inchaço, dor ou sensação de 

peso nas pernas ou nos pés * dilatação das veias dos MMII * formigamento (  ) 

RIAFR5. Presença de problemas respiratórios → * dificuldade de respirar (  ) 

RIA. Risco de intolerância à 

atividade ( ) 

 

 

C. Características definidoras RDVC D. DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM 

→ Graves 

RDVC1.A frequência respiratória aumenta de forma significativa em relação aos 

parâmetros basais → * FR >25mrm (  ) 

RDVC2.Agitação (  ) 

RDVC3.Aumento da frequência cardíaca em relação aos parâmetros basais (≥20 

batimentos/min) (  ) 

RDVC4.Aumento da pressão sanguínea em relação aos parâmetros basais (≥20 

mm/Hg) (  ) 

RDVC5.Cianose → * coloração azulada da pele em alguma parte do corpo (  ) 

RDVC6. Diaforese profunda → * sudorese excessiva (  ) 

RDVC7. Nível de consciência diminuído → * prostração * sonolência (  ) 

RDVC8. Respiração abdominal paradoxal → * respiração não sincronizada da 

grade costal e o abdome (  ) 

RDVC9. Respiração ofegante (  ) 

RDVC10. Respiração superficial (  ) 

RDVC11. Ruídos adventícios na respiração → * crepitação (sons quebradiços 

interrompidos * roncos (ouvido na inspiração e expiração) * sibilos (sons musicais 

contínuos * atritos pleurais ( som seco ouvido na inspiração) – (  ) 

RDVC12. Secreções audíveis nas vias aéreas (  ) 

RDVC13. Uso total da musculatura acessória da respiração → * uso dos músculos: 

( ) esternocleidomastoideo ( ) trapézio ( ) peitoral ( ) serratus  - (  ) 

→ Leves 

RDVC14. Aumento moderado da frequência respiratória em relação à linha de 

base → 20 < FR < 30 mrm – (  ) 

RDVC15. Desconforto ao respirar – (  ) 

RDVC16. Fadiga – (  ) 

RDVC17. Inquietação – (  ) 

RDV. Resposta disfuncional 

ao desmame ventilatório  (  ) 

 

Fatores relacionados RDVF 

→ Fisiológicos 

RDVF1. Desobstrução 

ineficaz das vias aéreas (  ) 

RDVF2. Dor sem controle (  ) 

RDVF3. Nutrição inadequada 

(  ) 

RDVF4. Padrão do sono 

perturbado ( ) 

→ Psicológicos 

RDVF5. Ansiedade (  ) 

RDVF6. Autoestima 

diminuída (  ) 

RDVF7. Confiança 

insuficiente no enfermeiro (  ) 

RDVF8. Déficit de 

conhecimento sobre o 

processo de desmame (  ) 

RDVF9. Desesperança (  ) 

RDVF10. Ineficácia percebida 

do paciente quanto à 

capacidade de desmame (  ) 

RDVF11. Medo (  ) 

RDVF12. Motivação 
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RDVC18. Sensação de calor – (  ) 

RDVC19. Sensação expressa da necessidade de oxigênio aumentada (  ) 

 

→ Moderadas 

RDVC20. Apreensão (  ) 

RDVC21.Aumento de frequência respiratória em relação aos parâmetros basais (<5 

respirações/min) – (  ) 

 RDVC22. Aumento moderado da frequência cardíaca em relação aos parâmetros 

basais (<20 batimentos/min) – (  ) 

 RDVC23.Aumento moderado da pressão sanguínea em relação aos parâmetros 

basais (<20 mm/Hg) – (  ) 

RDVC24. Diaforese → * sudorese excessiva – (  ) 

RDVC25. Entrada de ar diminuída à ausculta – (  ) 

RDVC26. Hipervigilância das atividades – (  ) 

RDVC27. Incapacidade de cooperar – (  ) 

RDVC28. Incapacidade de responder às orientações – (  ) 

RDVC29. Leve cianose (  ) 

RDVC30. Mudanças na coloração (   ) 

RDVC31. Olhos arregalados (   ) 

RDVC32. Palidez (   ) 

RDVC33. Uso moderado da musculatura acessória da respiração (  ). 

diminuída (  ) 

RDVF13. Sentimento de 

impotência (  ) 

→ Situacionais 

RDVF14. Ambiente adverso ( 

) 

RDVF15. Demandas de 

energias episódicas e não 

controladas (  ) 

RDVF16. História de 

múltiplas tentativas de 

desmame mal sucedidas (  ) 

RDVF17. Suporte social 

inadequado   (  ). 

 

 D. DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM 

→ Fatores de risco RPCAF 

RPCAF2.Anticoncepcionais (  ) 

RPCAF3.Diabete melito (  ) 

RPCAF4.Falta de conhecimento sobre os fatores de risco possíveis de 

modificação (p. ex., tabagismo, estilo de vida sedentário, obesidade) (  ) 

RPCAF4.Hiperlipidemia→ * colesterol total > 200mg/Dl (  ) 

RPCAF5.Hipertensão → (      ) PA (  ) 

RPCAF6.Hipovolemia → * pulso fraco e rápido * ↓PA * FR > 20 mrm * 

letargia * vol urinário < 1000 mL nas 24h – (  ) 

RPCAF7.Hipóxia → Sat O2 < 95% - (  ) 

RPCAF8.História familiar de doença da artéria coronária – (  ) 

RPCA. Risco de perfusão tissular 

cardíaca diminuída  (  ). 

 

 D. DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

→ Fatores de risco - RPCEF 

RPCEF1.ABUSO DE SUBSTÂNCIA  (  ) 

RPCEF2.COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA  (  ) 

RPCEF3.COAGULAOPATIA (p. ex., anemia falciforme) - () 

RPCEF4.DISSECÇÃO AÓRTICA  (  ) 

RPCEF5.Efeitos secundários relativos ao tratamento (medicamentos) – (  ) 

RPCEF11.Hipercolesterolemia → colesterol total > 300  (  ) 

RPCEF12.Hipertensão→ (  ) PA – (  ) 

RPCEF16.Terapia tromboembólica (  ) 

RPCE Risco de perfusão tissular 

cerebral ineficaz- (  ) 

 

 

 

 

 

 

D. DIAGNÓSTICO 

DE ENFERMAGEM 

→ Fatores de risco RPGFR 

RPGFR5.Diabete melito (  ) 

RPGFR8.Efeitos relativos ao tratamento ( medicamentos, anestesia, cirurgia gástrica)  (  ) 

RPGFR9.Hemorragia gastrintestinal aguda (  ) 

RPGFR10.Idade >60 anos (  ) 

RPGFR11.Infarto do miocárdio (  ) 

RPGFR12.Instabilidade hemodinâmica → *hipotensão postural * plaquetas <50000 *Ht > 

10% - (  ) 

RPG  Risco de 

perfusão gastrintesti-

nal ineficaz –  (  ) 
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RPGFR14.Sangramento gastrintestinal agudo → * vômito com sangue  - (  ) 

RPGFR15.Sexo feminino– (  ) 

RPGFR16.Síndrome compartimental abdominal (  ) 

RPGFR17.Tabagismo (  ) 

RPGFR19.Trauma (  ) 

 

 D. DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

→ Fatores de risco RPRFR 

RPRFR1 Diabete melito (  ) 

RPRFR3.Efeitos secundários relacionado ao tratamento (p. ex., 

medicamentos) – (  ) 

RPRFR7.Hiperlipidemia→ * colesterol total > 200mg/dL  (  ) 

RPRFR8.Hipertensão   (  ) 

RPRFR9.Hipertensão maligna → * ↑FR (>25mrm) * 

↑FC(>110bpm) * PA instável * rigidez muscular – (  ) 

RPRFR10.Hipovolemia→ * ↑FC(>110bpm) + vasocontrição 

periférica – (  ) 

RPRFR11.Hipóxia → SatO2<95% - (  ) 

RPRFR12.Idade avançada (  ) Idade – (  ) 

RPRFR13.Infecção(p. ex., sepse, infecção localizada) – (  ) 

RPRFR19.Síndrome compartimental abdominal → * choque + 

oligúria ou anúria + T<360C – (  ) 

RPRFR20.Síndrome da resposta inflamatória sistêmica → T <36 

ou >380C + FR> 20mrm + FC>100 bpm – (  ) 

RPRFR21.Tabagismo (  ). 

RPR Risco de perfusão renal ineficaz (  ) 

 

C. Características definidoras PTPC D. DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

PTPC1.A cor não volta à perna quando esta é abaixada  (  ) 

PTPC2.Características da pele alteradas (cor, elasticidade, 

pelos, umidade, unhas, sensações, temperatura)  (  ) 

PTPC3.Claudicação → * sensação dolorosa na perna após 

deambulação com melhora no repouso  (  ) 

PTPC4.Cor da pele clara com elevação  (  ) 

PTPC5.Dor em extremidade  (  ) 

PTPC6.Edema  (  ) 

PTPC7.Função motora alterada → * não coordena os 

movimentos  (  ) 

PTPC9.Parestesia → * formigamento (  ) 

PTOC10.Pulsos ausentes → * ( ) pulso radial * ( ) pulso apical  

PTPC11.Pulsos diminuídos → *(  ) pulso radial – frequência, 

ritmo, força * ( ) pulso apical – frequência, ritmo. 

PTP. Perfusão tissular periférica ineficaz  (  ) 

 

Fatores relacionados PTPF 

PTPF1.Conhecimento deficiente do processo de 

doença ( p. ex., diabete, hiperlipidemia)  (  ) 

PTPF2.Conhecimento deficiente dos fatores 

agravantes (p. ex., tabagismo, estilo de vida 

sedentário, trauma, obesidade, ingestão de sal, 

imobilidade ( )    

PTPF3.Diabete melito  (  ) 

PTPF3.Estilo de vida sedentário  (  ) 

PTPF4.Hipertensão  (  ) 

PTPF5.Tabagismo  (  ) 

 

 D. DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM 

→ Fatores de risco RCFR 

RCFR1. Hipotensão → * (   ) PA (  ) 

RCFR2.Hipovolemia → * ↑FC(>110bpm) + vasocontrição periférica – (  ) 

RCFR3.Hipóxia → * SatO2 <95% - (  ) 

RCFR4.Infecção – (  ) 

RCFR6.Síndrome da resposta inflamatória sistêmica → T <36 ou >380C + FR> 

20mrm + FC>100 bpm – (  ) 

RC - Risco de choque ( ) 

 

 D. DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

→ Fatores de risco RSFR 

RSFR4. Conhecimento deficiente (  ) 

RSFR6. Efeitos secundários relacionados ao tratamento (p. ex., cirurgia, medicamentos, 

administração de derivados do sangue com deficiência de plaquetas, quimioterapia)- (  ) 

RSFR9.Trauma  (  ) 

RS - Risco de 

sangramento 

(  ) 
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APÊNDICE C – Procedimento Operacional Padrão 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ HOSPITAL GERAL CESAR CALS – CENTRO 

CIRÚRGICO – SALA DE RECUPERAÇÃO 

ANESTÉSICA  

NOME DA TAREFA: COLETA DE DADOS 

PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA – ABRIL/2009 

CEP: 294/2009 

RESPONSÁVEL: ENFERMEIRO E/OU 

ACADÊMICO PREVIAMENTE TREINADO 

PERÍODO DE COLETA DE DADOS: AGOSTO A 

DEZEMBRO DE 2010 

OBJETIVOS: Entrevistar pacientes no pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica para coleta de dados 

sociodemográficos, identificação das características definidoras e fatores relacionados dos diagnósticos de 

enfermagem da classe Resposta Cardiovascular/Pulmonar 

MATERIAL NECESSÁRIO: Estetoscópio, esfignomanômetro, máscara para proteção contra gotículas, relógio de 

pulso com ponteiros, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, formulário, régua, lápis e caneta. 

 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES  

- Utilizar equipamentos de proteção individual (luvas, máscaras) durante a realização da coleta de dados; 

- Realizar coleta de dados conforme padronização, registrando todos os achados. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  

- Apresentar-se ao enfermeiro da unidade de recuperação anestésica, informá-lo sobre a realização da pesquisa e 

solicitar a permissão para a abordagem do paciente no pós-operatório de cirurgia bariátrica. 

- Identificar o paciente na sala de recuperação anestésica. 

- Apresentar-se ao paciente solicitando o consentimento para a realização da pesquisa, explicando os objetivos do 

estudo e as atividades necessárias para a coleta de dados. Informar ao paciente que o consentimento em participar 

da pesquisa pode ser retirado em qualquer momento da mesma. 

- Guardar o termo de consentimento assinado e entregar uma cópia ao paciente.  

- Registrar informações de identificação do paciente e dados sociodemográficos. 

- Reunir o material para exame clínico. 

- Lavar as mãos. 

- Respeitar a condição pós-operatória do paciente, bem como sua privacidade. 

 

REGISTRAR:  

- Dados de Identificação - nome, sexo, idade, residência atual, estado civil, ocupação, escolaridade, turno de 

trabalho. 

- Avaliação do comportamento do cliente durante a realização das atividades através da observação e percepção. 

 

PREPARO PARA O EXAME FÍSICO 

→ PREPARO DO AMBIENTE 

- Assegure a privacidade do cliente, se puder feche as cortinas ou divisórias; 

- Verificar se a iluminação é adequada; 

- Garantir o conforto do cliente; 

- Levantar a cabeceira a 30 graus se o cliente estiver deitado; 

- Ajudar o cliente a subir e descer do leito quando necessário. 

→ PREPARO DO MATERIAL 

- Ter todo o material prontamente disponível e organizado na ordem de uso, antes de iniciar o exame. 

→ PREPARO FÍSICO DO CLIENTE 

- Assegurar o conforto físico do cliente antes de começar o exame; 

- Garantir que o cliente esteja vestido e coberto de forma adequada; 

- Pergunte ao cliente se ele está confortável; 

- Ajudar o cliente a assumir posições adequadas; 

- Organizar a sequência do exame de forma a minimizar as mudanças de posição. 

→PREPARO PSICOLÓGICO DO CLIENTE 

- Iniciar a avaliação explicando ao cliente, em termos gerais, a finalidade do exame, como será feito, o que o 

cliente pode sentir e como ele pode cooperar; 

- Deixar o cliente à vontade; 

- Acompanhar as respostas emocionais do cliente durante o exame, desenvolvendo uma abordagem aberta, 
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receptiva e profissional; 

- Observar os movimentos do cliente; 

- Se o cliente estiver apreensivo com o exame, esperar ou perguntar se pode continuar o exame; 

- Nunca forçar o cliente a continuar; 

- Adaptar a velocidade do exame de acordo com a tolerância física e emocional do cliente; 

- Lavar as mãos para iniciar o exame físico. 

 

ATENÇÃO 

- Leia o instrumento antes de iniciar a coleta de dados. Respeite a condição pós-operatória do cliente. 

Exame Físico do Paciente 

Em repouso 

Sinais Vitais:                         Data/Hora do exame _____/_____/_____            ____ : ____ h 

Pulso ______                Local verificado: 
FC:____ 

bat/min 
FR: ____ mov/min 

PA:          mmHg   SatO2:      % Balanço hídrico:            T:    0C 

   

       Exame Físico do Paciente 

Após deambulação 

Sinais Vitais:                         Data/Hora do exame _____/_____/_____            ____ : ____ h 

Pulso ______               Local verificado:                  FC:____ bat/min       FR: ____ mov/min 

PA:          mmHg             □ Desconforto aos esforços       □ Dispneia aos esforços (FR > 20 mrm + profundidade 

nas respirações e⁄ou esforço respiratório e⁄ou uso dos músculos acessórios da respiração)  □ Função motora alterada 

(não coordena os movimentos)                                

Inspeção 

 

Integridade Física / Cutâneo Mucosa 

□ Fria   □ Morna   □ Descamada   □ Quente   □ Úmida   □ Escoriações   □ Pegajosa   □ Diaforese profunda 

(sudorese excessiva)    □ Cianose (coloração azulada da pele)    □ Palidez   □ Mudanças na coloração □ Edema 

(pele esticada, brilhante e/ou formação de cacifo após compressão da pele)    □ Presença de problemas circulatórios 

(edema, dor ou sensação de peso nas pernas e nos pés e/ou dilatação das veias dos MMII e/ou formigamento e/ou 

vasoconstrição periférica  □ Rigidez muscular:  Onde ? 

Outras anormalidades: 

Cabeça/Pescoço 

Cabeça:    □ Distensão de veia jugular   □ Normal     

Sujidade:   □ Sim   □ Não     Qual: 

Olhos e Pálpebras:   □ Abertura espontânea   □ Fechado   □ Fixo   □ Secreções  □ Edema   □ Hemorragia 

Pupilas:   □ Olhos arregalados    □ Dilatação de pupilas 

Fossas Nasais:   □ Permeáveis    □ Não permeáveis    □ Secreções         

Características: 

Boca e Mucosa:   □ Sujidade     □ Sangramento    □ Ressecamento □ Sialorreia (salivação excessiva)    

□ Secreção  □ Ausência de anormalidades  □ Lesão:  Qual? 

Sistema Nervoso 

□ Agitação   □ Ansiedade   □ Apreensão    □ Cooperação diminuída      □ Incapacidade de cooperar      □ 

Incapacidade de responder as orientações  □ Dano cognitivo   □ Dano de percepção  □ Inquietação  □ Relato verbal 

de fadiga (relato verbal de perda da resistência)   □ Relato verbal de fraqueza  □ Sensação de calor  □ 

Hipervigilância das atividades   □ Nível de consciência diminuído (prostração e/ou sonolência)  □ Alteração 

emocional devido à ambiente adverso  □ Alteração emocional devido a demandas de energias episódicas e não 

controladas   □ Alteração emocional devido à história de múltiplas tentativas de desmame mal sucedidas  □ 

Alteração emocional devido ao suporte social inadequado. 

Sistema Respiratório 

Respiração:   □ Regular   □ Irregular   □ Superficial  □ Ofegante  □ Apneia (FR=0) □ Bat. asas do nariz   □ 

Ortopneia (dificuldade p/ respirar deitado)  □ Taquipneia (FR>20mrm)  □ Bradipneia (FR<20mrm) □ Dispneia (FR 

> 20 mrm + profundidade nas respirações e⁄ou esforço respiratório e⁄ou uso dos músculos acessórios da respiração)   

□ Uso aumentado da musculatura acessória (uso dos músculos: esternocleidomastoideo e⁄ou trapézio e⁄ou peitoral 

e⁄ou serratus   □ Respiração abdominal paradoxal (respiração não sincronizada da grade costal e do abdome)    □ 

Respiração com os lábios franzidos    □ Alterações na profundidade respiratória (esforço visível para respirar) □ 

Desconforto ao respirar  □ Dificuldade de respirar □ Sensação expressa de necessidade de oxigênio aumentada   □ 

Tosse (verbal e/ou presenciada)  □ Desobstrução ineficaz das vias aéreas □ Fadiga da musculatura respiratória   □ 

Desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio 
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Configuração do tórax:    □ Simétrico    □ Assimétrico    □ Alteração Anatômica    □ Dano músculo-esquelético  □ 

Disfunção neuromuscular 

□ Diâmetro Antero posterior aumentado  □ Alterações na profundidade respiratória (esforço visível para respirar)  

□ Fase de expiração prolongada  □ Excursão torácica alterada 

Ausculta Pulmonar:   □ Entrada do ar diminuída à ausculta   □ Crepitações (sons quebradiços, na base pulmonar, 

na inspiração)  □ Murmúrios (sons de crepitação pulmonar)   □ Ruídos adventícios da respiração – crepitação (sons 

quebradiços interrompidos ) e/ou roncos (ouvidos na inspiração e expiração) e/ou sibilos (sons musicais contínuos) 

e/ou  atritos pleurais ( som seco ouvido na inspiração)    □ Secreções audíveis nas vias aéreas 

Secreção Vias Aéreas:     □ Sim    □ Não  

Necessidades de Oxigênio:  □ Ar ambiente  □ Ventilador  □ Cateter O2  □  Tubo endotraqueal    

Sistema Cardiovascular 

Pulso Apical  Ritmo:  □ Regular  □ 

Irregular  
Sopro:     □ Ausente   □ Presente 

Ausculta cardíaca 

□ Palpitações (batimentos cardíacos fortes, não acelerados)  □ Sons B3    □ Sons B4  □ Murmúrios (sons de 

agitação ou palpitação cardíaca)   □ Ritmo alterado 

Perfusão Capilar:   

 □ Normal (1 a 3s)   □ Lento 

(>3s) 

Edema (pele esticada, brilhante e/ou formação de cacifo após compressão da 

pele:  □ Ausente   □ Pés   □ Mãos   □ Olhos   

□ Generalizado 

Pulso: 

Braquial:    □ Presente  □ Cheio  □ Igual   □ Filiforme 

Femoral :   □ Presente   □ Cheio/ amplo 

Radial:       □ Presente  □ Igual  □ Ausente    

 Pedial:       □ Presente  □ Diminuído  □ Ausente    

Turgor:    □ Bom    □ Regular    □ Ruim 

Outras alterações:   

Sistema Gastrointestinal 

Ausculta Intestinal:   □ Ruídos hidroaéreos diminuídos  □ Ruídos hidroaéreos aumentados □ Ruídos hidroaéreos 

ativos  □ Ruídos hidroaéreos ausentes  □ Anormalidades –  Descrever: 

Abdômen:  □ Normotenso  □ Plano  □ Hiperemiado (ver incisão cirúrgica)   □ Distendido  □ Sensível ao toque    □ 

Síndrome compartimental abdominal   □ Sangramento gastrintestinal agudo (vômito com sangue)  □ Outros: 

______ 

Sistema Geniturinário 

Urina:  □ Presente  □ Ausente  □ Espontânea  □ Balanço Hídrico das últimas 24h =        mL 

□ Sonda vesical de demora 

Avaliar Membros inferiores 

□ A cor não volta quando a perna está abaixada    □ Claudicação (sensação dolorosa na perna após a deambulação 

com melhora no repouso)   □ Dor em extremidade espontâneo e/ou toque  □ Cor da pele clara com elevação 

Identificar junto ao paciente 

 □ Estado de não condicionamento físico 

(fadiga após pequenos esforços) 
□ História prévia de intolerância à atividade 

□ Inexperiência com atividade (nunca realizou 

atividade física) 

□ Falta de conhecimento sobre os fatores de risco possíveis de 

modificação (p. ex., tabagismo, estilo de vida sedentário, 

obesidade)  

 

□ Uso de anticoncepcionais □ Diabete melito 

□ História familiar de doença de artéria 

coronária 

□ Conhecimento deficiente do processo de doença (diabete, 

HAS etc) 

□ Dor sem controle □ Padrão do sono perturbado 

□ Confiança insuficiente no enfermeiro □ Déficit de conhecimento sobre o processo de desmame 

□ Ineficácia percebida do paciente quanto à 

capacidade de desmame 
□ Medo 

□ Sentimento de impotência □ Imobilidade 

□ Repouso no leito  
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APÊNDICE D - Instrumento de Registro dos Juízes 

 

PARTE 1 – CARACTERIZAÇÃO DO JUIZ 

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino  

Idade (anos completos):________  

Cidade em que trabalha:_________________________________  

Titulação: ( ) Especialista ( ) Mestre ( ) Doutor  

Área da Especialização:____________________________________________________  

Tema da Monografia de Especialização:_______________________________________  

Área do Mestrado:________________________________________________________  

Tema da Dissertação de Mestrado:___________________________________________  

Área do Doutorado:_______________________________________________________  

Tema da Tese de Doutorado:________________________________________________  

Ocupação atual:__________________________________________________________  

Tempo de formação profissional (anos completos):___________  

Por favor, responda às seguintes questões (pode escolher mais de uma alternativa nas questões 

1, 2 e 4):  

1- Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo na temática 

Diagnósticos de Enfermagem na forma de:  

( ) Monografia de graduação ( ) Monografia de especialização  

( ) Dissertação ( ) Tese  

( ) Artigos científicos ( ) Outros  

Se sim, qual(is) terminologia(s)?___________________________________________  

2- Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo na temática 

Diagnóstico de Enfermagem com paciente que realizou cirurgia bariátrica na forma de:  

( ) Monografia de graduação ( ) Monografia de especialização  

( ) Dissertação ( ) Tese  

( ) Artigos científicos ( ) Outros  

3- Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo na temática 

Cirurgia Bariátrica na forma de:  

( ) Monografia de graduação ( ) Monografia de especialização  
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( ) Dissertação ( ) Tese  

( ) Artigos científicos ( ) Outros  

4-Nos últimos 12 meses, onde exerceu suas atividades profissionais?  

( ) Hospital ( ) Unidade Básica de Saúde  

( ) Instituição de Ensino ( ) Outro _________________________________  

-Caso exerça atividade assistencial, responda: 

5- Utiliza/utilizou o diagnóstico de enfermagem em sua prática profissional (assistência)?  

( ) Sim. Por quanto tempo? ___________________________ ( ) Não  

6- Utiliza/utilizou o diagnóstico de enfermagem em sua prática profissional (ensino)?  

( ) Sim. Por quanto tempo? ___________________________ ( ) Não  

7- Presta/prestou assistência de enfermagem a indivíduos que realizaram cirurgia bariátrica?  

( ) Sim ( ) Não  

Se sim:  

Estilo de vida sedentário  

Em qual local: __________________________________________________________  

Há quanto tempo: _______________________________________________________   

8- No ensino, ministra/ministrou disciplinas que envolvem a temática Diagnóstico de 

Enfermagem? ( ) Sim ( ) Não  

 

PARTE 2 – INFERÊNCIA DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA CLASSE 

RESPOSTAS CARDIOVASCULARES/PULMONARES EM CLIENTES SUBMETIDOS A 

CIRURGIA BARIÁTRICA 

 

A seguir, as características definidoras e os fatores relacionados que compõem a Taxonomia 

II da NANDA-I (2010) e aqueles encontrados na literatura referentes ao diagnóstico de 

enfermagem da Classe Cardiovascular/Pulmonar encontram-se listados, para que, de acordo 

com seu conhecimento e experiência, seja assinalada com um X a opção mais adequada sobre 

a inferência do diagnóstico em questão.  
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 P A NA OBSERVAÇÕES 

DC         

Agitação         

Ansiedade         

Crepitações         

Ortopneia         

Sons B3          

Sons B4          

Tosse          

Bradicardia          

Palpitações         

Taquicardia         

Dispneia          

Mudanças na cor da pele          

Oligúria         

Pele fria e pegajosa          

Perfusão capilar periférica prolongada          

Pulsos periféricos diminuídos          

Variações nas leituras de pressão arterial          

Distensão da veia jugular         

Edema         

Fadiga         

Murmúrios          

Fatores relacionados         

Contratilidade alterada (   )         

Frequência cardíaca alterada  (   )         

Pós-carga alterada  (   )         

Pré-carga alterada  (   )         

Ritmo alterado  (   )         

VEC         

Agitação aumentada          

Apreensão         

Cooperação diminuída          

Dispneia          

Frequência cardíaca aumentada          

SaO2 diminuída          

Uso aumentado da musculatura acessória          

Fatores relacionados         

Fadiga da musculatura respiratória   (   )         

Fatores metabólicos         

PRC         

Alterações na profundidade respiratória          

Batimentos de asa de nariz          

Bradipneia         

Diâmetro ântero-posterior aumentado          
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Dispneia         

Excursão torácica alterada          

Fase de expiração prolongada          

Ortopneia         

Respiração com os lábios franzidos          

Taquipneia          

Uso da musculatura acessória para respirar          

Fatores relacionados         

Ansiedade (  )         

Dano cognitivo (  )         

Dano de percepção (  )         

Dano músculo-esquelético (  )         

Deformidade da parede do tórax (  )         

Deformidade óssea (  )         

Disfunção neuromuscular (  )         

Dor (  )         

Fadiga (  )         

Fadiga da musculatura respiratória (  )         

Obesidade (  )         

Posição do corpo (  )         

IAC         

Desconforto aos esforços          

Dispneia aos esforços          

Relato verbal de fadiga          

Relato verbal de fraqueza          

Resposta anormal da frequência cardíaca à atividade          

Resposta anormal da pressão sanguínea a atividade          

Fatores relacionados         

Desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio (  )         

Estilo de vida sedentário (  )         

Fraqueza generalizada (  )         

Imobilidade (  )         

Repouso no leito (  )         

RIAFR         

Estado de não condicionamento físico          

História prévia de intolerância          

Inexperiência com a atividade          

Presença de problemas circulatórios          

Presença de problemas respiratórios          

RDVC         

A frequência respiratória aumenta de forma significativa 

em relação aos parâmetros basais  
        

Agitação         

Aumento da frequência cardíaca em relação aos 

parâmetros basais  
        

Aumento da pressão sanguínea em relação aos parâmetros         
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basais  

Cianose          

Diaforese profunda          

Nível de consciência diminuído         

Respiração abdominal paradoxal         

Respiração ofegante          

Respiração superficial         

Ruídos adventícios na respiração          

Secreções audíveis nas vias aéreas          

Uso total da musculatura acessória da respiração          

Aumento moderado da frequência respiratória em relação 

à linha de base  
        

Desconforto ao respirar         

Fadiga          

Inquietação         

Sensação de calor          

Sensação expressa da necessidade de oxigênio aumentada          

Apreensão         

Aumento de frequência respiratória em relação aos 

parâmetros basais 
        

Aumento moderado da frequência cardíaca em relação aos 

parâmetros basais  
        

Aumento moderado da pressão sanguínea em relação aos 

parâmetros basais  
        

Diaforese         

Entrada de ar diminuída à ausculta          

Hipervigilância das atividades          

Incapacidade de cooperar          

Incapacidade de responder as orientações          

Leve cianose         

Mudanças na coloração          

Olhos arregalados          

Palidez          

Uso moderado da musculatura acessória da respiração         

Fatores relacionados         

Desobstrução ineficaz das vias aéreas (  )         

Dor sem controle (  )         

Nutrição inadequada (  )         

Padrão do sono perturbado ( )         

Ansiedade (  )         

Autoestima diminuída (  )         

Confiança insuficiente no enfermeiro (  )         

Déficit de conhecimento sobre o processo de desmame (  )         

Desesperança (  )         

Ineficácia percebida do paciente quanto à capacidade de 

desmame (  ) 
        

Medo ( )         

Motivação diminuída (  )         
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Sentimento de impotência (  )         

Ambiente adverso (  )         

Demandas de energias episódicas e não controladas (  )         

História de múltiplas tentativas de desmame mal 

sucedidas (  ) 
        

Suporte social inadequado (  )         

RPCAF         

Abuso de drogas         

Anticoncepcionais         

Diabete melito         

Falta de conhecimento sobre os fatores de risco possíveis 

de modificação (  ) 
        

Hiperlipidemia         

Hipertensão         

Hipovolemia (  )         

Hipóxia (  )         

História familiar de doença da artéria coronária (  )         

RPCEF         

Abuso de drogas         

Coagulação intravascular disseminada         

Coagulopatia         

Dissecção aórtica         

Efeitos secundários relativos ao tratamento         

Embolia         

Endocardite infecciosa         

Estenose da carótida         

Estenose mitral         

Fibrilação aórtica         

Hipercolesterolemia         

Hipertensão         

Infarto recente do miocário         

Tempo anormal da protrombina         

Tempo parcial anormal da tromboplastina         

Terapia tromboembolitica         

Trauma encefálico         

RPGFR         

Acidente vascular cerebral         

Anemia         

Aneurisma aórtico abdominal         

Coagulação intravascular disseminada         

Coagulopatia         

Diabete melito         

Disfunção hepática         

Doença gastrintestinal         

Doença vascular         

Efeitos relativos ao tratamento         
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Hemorragia gastrintestinal aguda         

Idade >60 anos (  )         

Infarto do miocárdio         

Instabilidade hemodinâmica         

Insuficiência renal         

Sangramento gastrintestinal agudo         

Sexo feminino         

Síndrome compartimental abdominal (  )         

Tabagismo         

Tempo anormal da protrombina         

Tempo parcial anormal da tromboplastina         

Trauma (  )         

Varizes gastroesofágicas         

RPRFR         

Diabete melito         

Doença renal         

Efeitos secundários relacionados ao tratamento (  )         

Estenose da artéria renal         

Exposição a toxinas         

Glomerulonefrite feminina         

Hiperlipidemia         

Hipertensão         

Hipertensão maligna         

Hipovolemia (  )         

Hipóxia (  )         

Idade avançada         

Infecção (  )         

Malignidade         

Multitrauma         

Necrose cortical bilateral         

Polinefrite         

Queimaduras (  )         

Síndrome compartimental abdominal (  )         

Síndrome da resposta inflamatória sistêmica (  )         

Tabagismo         

Vasculite de embolia vascular         

PTPC         

A cor não volta à perna quando esta á baixada           

Características da pele alteradas          

Claudicação          

Cor da pele clara com elevação           

Dor em extremidade           

Edema           

Função motora alterada          

Mudanças na pressão sanguínea nas extremidades          

Parestesia         
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Pulsos ausentes          

Pulsos diminuídos          

Fatores relacionados         

Conhecimento deficiente do processo de doença (  )         

Conhecimento deficiente dos fatores agravantes (  )         

Diabete melito         

Estilo de vida sedentário  (  )         

Hipertensão         

Tabagismo         

RCFR         

Hipotensão (  )         

Hipovolemia (  )         

Hipóxia (  )         

Infecção (  )         

Sepse  (  )         

Síndrome da resposta inflamatória sistêmica (  )         

RSFR         

Aneurisma         

Coagulopatia intravascular disseminada         

Coagulopatias inerentes         

Conhecimento deficiente (  )         

Distúrbios gastrintestinais         

Efeitos secundários relacionados ao tratamento (  )         

Função hepática prejudicada 
        

História de quedas         

Trauma  (  )         

 

  P – presente       A – ausente    NA – não se aplica                

 

DC- Débito cardíaco 

VEC- ventilação espontânea prejudicada 

PRC- padrão respiratório ineficaz 

IAC- intolerância a atividade 

RIAFR- risco de intolerância a atividade 

RDVC- resposta disfuncional ao desmame ventilatório 

RPCAF- risco de perfusão tissular cardíaca diminuída 

RPCEF- risco de perfusão tissular cerebral ineficaz 

RPGFR- risco de perfusão gastrintestinal ineficaz 

RPRFR- risco de perfusão renal ineficaz 

PTPC- perfusão tissular periférica ineficaz 
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RCFR- risco de choque 

RSFR- risco de sangramento 
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APÊNDICE E - Resumo e Informações Gerais do Projeto e Instruções para Avaliação 

dos Juízes 

 

PARTE 1 – RESUMO E INFORMAÇÕES GERAIS 

 

- Descrição sumária dos objetivos da pesquisa intitulada “Diagnósticos de enfermagem da 

classe respostas cardiovasculares/pulmonares em clientes submetidos à cirurgia bariátrica”. 

 

Na complexidade do tratamento da obesidade inclui-se a cirurgia bariátrica. 

Então, conhecer os fatores relacionados e características definidoras dos diagnósticos da 

classe cardiopulmonar associados ao período pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica 

torna-se essencial para o desenvolvimento da assistência de enfermagem. 

Para capacitar o enfermeiro na assistência ao paciente no pós-operatório de 

cirurgia bariátrica é fundamental a realização de uma criteriosa avaliação do comportamento 

desse paciente e das principais complicações, para que ocorra uma adequação das ações de 

enfermagem visando o bem-estar do paciente e uma melhor recuperação. 

A cirurgia bariátrica tem se configurado como o único tratamento para alcançar a 

perda de peso adequada e durável. As diretrizes para sua indicação e a capacitação dos 

profissionais quanto aos cuidados foram revisados em 2006, no primeiro Consenso Brasileiro 

Multissocietário em Cirurgia da Obesidade, coordenado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Bariátrica e Metabólica. A cirurgia bariátrica é relativamente recente no país e seus resultados 

necessitam de avaliação contínua. (NOVAIS et al., 2010). 

Constantemente a enfermagem aprimora seus conhecimentos. Desse modo, vem 

desenvolvendo uma metodologia própria de trabalho, fundamentada em um processo 

sistematicamente planejado no cuidar. Sendo assim, surge a necessidade de uma assistência 

de enfermagem individualizada e sistematizada, acarretando na criação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE). O aprimoramento da assistência de enfermagem ao 

paciente no pós-operatório de cirurgia bariátrica pretende melhorar a assistência e facilitar 

reabilitação do paciente, contribuindo para a construção de ações específicas de cuidado. 

Como enfermeira, o processo de cuidar despertou-me interesse através do cuidado 

sistematizado, e isso foi intensificado através do crescente número de cirurgias bariátricas a 

cada ano. A busca do aprimoramento do cuidado de enfermagem junto ao paciente no pós-

operatório de cirurgia bariátrica foi intensificada, e sentiu-se a urgência de desenvolver um 

trabalho que possibilite a identificação de diagnósticos de enfermagem para o direcionamento 
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da assistência. A identificação de diagnósticos específicos é fundamental, porquanto, a partir 

desta, se poderá traçar intervenções o mais precisas possível. (ROCHA; MAIA; SILVA, 

2006). 

O paciente obeso requer monitorização de condições clínicas específicas, pois 

IMC elevado exige aumento do trabalho vascular, respiratório e metabólico, resultando em 

importante redução da reserva fisiológica. (SANCHEZ et al., 2007). Conhecer as 

complicações cardiopulmonares que podem aparecer no pós-operatório de cirurgia bariátrica 

faz-se necessário para o levantamento dos diagnósticos de enfermagem nessa classe, para que 

ocorra uma intervenção eficaz na conduta destes pacientes. 

A prevalência de complicações pulmonares pós-operatórias varia de 5% a 70%. 

Essa ampla faixa de variação pode ser atribuída à ausência de consenso capaz de distinguir a 

alteração fisiopatológica esperada daquilo que pode ser considerado complicação pulmonar. A 

restrição pulmonar do pós-operatório no paciente obeso persiste por até duas semanas, o que 

aumenta o número de complicações pulmonares, como retenção de CO2, atelectasia e 

infiltrado broncopulmonar. As complicações cardiovasculares são causas importantes de 

morbidade e mortalidade em cirurgia, correspondendo a uma incidência de 1% a 5% 

globalmente. (FERNANDES et al., 2010; SANCHEZ et al., 2007). 

Um dos meios de que o enfermeiro pode dispor na aplicabilidade de seus 

conhecimentos na assistência ao paciente submetidos a cirurgia bariátrica é a implementação 

da assistência de enfermagem, a partir do processo de enfermagem. Ele é entendido como 

uma forma sistemática e dinâmica de prestar cuidados de enfermagem por meio de cinco 

etapas interligadas: avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução, com 

enfoque na individualização do cuidado mediante uma abordagem de solução de problemas, a 

qual se fundamenta em teorias e modelos conceituais de enfermagem. 

Acredita-se que os pacientes no pós-operatório de cirurgia bariátrica apresentem 

muitos problemas associados às alterações cardiovasculares/pulmonares. Esse cenário pode 

levar o enfermeiro a estimar a presença dos diagnósticos de enfermagem da classe de 

respostas cardiovasculares/pulmonares, podendo direcionar o planejamento de suas 

intervenções.  

O presente estudo justifica-se tendo em vista o quanto é imperioso, na atualidade, 

implementar a sistematização da assistência de enfermagem para esta clientela. Além disso, o  

conhecimento dos diagnósticos de enfermagem da classe resposta cardiopulmonar mais 

frequentes dará subsídios para um planejamento de enfermagem mais efetivo e específico 
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para os pacientes durante o pós-operatório, nos serviços de saúde que realizam esse 

procedimento.  

Nesse sentido, alguns questionamentos têm emergido: Quais os diagnósticos de 

enfermagem da classe respostas cardiovasculares/pulmonares estão presentes no paciente em 

pós-operatório de cirurgia bariátrica? Com que frequência esses diagnósticos se apresentam? 

A partir desses questionamentos, proponho a realização desta pesquisa, cujos 

resultados poderão estimular o desenvolvimento do conhecimento, habilidade e competência 

do enfermeiro atuante nessa área, buscando, com isso, melhorar a qualidade da assistência 

prestada aos pacientes submetidos a cirurgia bariátrica, fornecendo ainda o perfil desta 

clientela e a uniformização da linguagem da enfermagem. 

A assistência de enfermagem pós-cirurgia bariátrica vem evoluindo do ponto de 

vista técnico-científico, adquirindo padrões de qualidade e excelência. Contudo, um 

aprofundamento nessa temática é pertinente, tendo em vista que ainda há nuances técnicas, 

clínicas, psicológicas e sociais desconhecidas. (SILVA, 2003). 

Assim, frente ao exposto e procurando somar esforços no desenvolvimento de 

pesquisas que resultem em contribuições significativas para a prática da enfermagem, propôs-

se o presente estudo. 

 

PARTE 2 – INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

 

- Critérios a serem considerados na inferência dos diagnósticos de enfermagem, mediante a 

indicação prévia das características definidoras e fatores relacionados. 

- A presença de uma única característica definidora pode ou não ser indicativa da presença do 

diagnóstico de enfermagem; é necessário avaliar dados clínicos. 

- A presença do diagnóstico exclui o diagnóstico de risco equivalente. 

 

PARTE 3 – PRAZO 

 

Como esta etapa é essencial para o desenvolvimento do nosso estudo, o qual se 

torna inviável sem a sua contribuição, solicitamos que nos envie o instrumento preenchido em 

um prazo máximo de 30 dias, para que os resultados das avaliações sejam analisados e, assim, 

seja possível a execução da próxima fase. Esta devolução pode ser feita por resposta 

eletrônica, ou por meio postal (Correios). A devolução do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido assinado também poderá ser por via eletrônica (digitalizado) ou por meio postal. 
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Caso escolha a via postal, será enviado um envelope previamente selado e endereçado para 

que, em seguida, os resultados da avaliação e TCLE sejam devolvidos assinado, conforme 

acordado anteriormente, na carta-convite. 
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APÊNDICE F - Diagnósticos de Enfermagem do Consenso dos Juízes  

 

DE DCD VEP PR IA RIA RDV RPCA RPCE RPG RPR PTP RC RS  

Formulário 1               

Formulário 2               

Formulário 3               

Formulário 4               

Formulário 5               

Formulário 6               

Formulário 7               

Formulário 8               

Formulário 9               

Formulári10               

Formulário11               

Formulário12               

Formulário13               

Formulário14               

Formulário15               

Formulário16               

Formulário17               

Formulário18               

Formulário19               

Formulário20               

Formulário21               

Formulário22               

Formulário23               

Formulário24               

Formulário25               

Formulário26               

Formulário27               

Formulário28               

Formulário29               

Formulário30               

Formulário31               

Formulário32               

Formulário33               

Formulário34               

Formulário35               

Formulário36               

Formulário37               

Formulário38               

Formulário39               

Formulário40               

Formulário41               

Formulário42               

Formulário43               

Formulário44               

Formulário45               

Formulário46               

Formulário47               

Formulário48               

Formulário49               

Formulário50               

Formulário51               

Formulário52               

Formulário53               
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Formulário54               

Formulário55               

Formulário56               

Formulário57               

Formulário58               

Formulário59               

               

DE- Diagnóstico de enfermagem 

DC- Débito cardíaco 

VEC- ventilação espontânea prejudicada 

PRC- padrão respiratório ineficaz 

IAC- intolerância a atividade 

RIAFR- risco de intolerância a atividade 

RPCAF- risco de perfusão tissular cardíaca diminuída  

DVC- resposta disfuncional ao desmame ventilatório 

RPCEF- risco de perfusão tissular cerebral ineficaz 

RPGFR- risco de perfusão gastrintestinal ineficaz 

RPRFR- risco de perfusão renal ineficaz 

PTPC- perfusão tissular periférica ineficaz 

RCFR- risco de choque 

RSFR- risco de sangramento 
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APÊNDICE G - Termo de Esclarecimento sobre a Pesquisa Diagnósticos de 

Enfermagem da Classe Respostas Cardiovasculares/Pulmonares em Clientes 

Submetidos à Cirurgia Bariátrica 

 

As informações abaixo são para esclarecer e pedir a participação voluntária neste 

estudo, que tem por objetivo avaliar os diagnósticos de enfermagem da classe respostas 

cardiovasculares/pulmonares em clientes submetidos a cirurgia bariátrica. 

Serão realizados entrevista, exame físico e avaliação clínica do sujeito da 

pesquisa, com o preenchimento de um formulário pré-formatado. Os dados obtidos serão 

mantidos em sigilo, não haverá identificação do participante, e serão utilizados somente para a 

elaboração desta pesquisa. 

Esta pesquisa não trará riscos ou desconfortos para o participante. 

Não haverá benefício direto, mas esta pesquisa permitirá o conhecimento dos 

cuidados realizados por enfermeiros de um hospital público de Fortaleza, oferecendo 

possibilidades de criar estratégias para desenvolver uma assistência adequada. 

Não haverá despesas ou ajuda financeira para o sujeito da pesquisa. 

É garantido ao sujeito da pesquisa o direito de retirar o consentimento, sem ter 

qualquer prejuízo. Ressalta-se que as informações obtidas não serão usadas para divulgar a 

sua identidade e o pesquisador prestará esclarecimentos a qualquer momento durante o 

andamento da pesquisa. 

Após ler estas informações e ter minhas dúvidas suficientemente esclarecidas pelo 

pesquisador, concordo em participar, de maneira voluntária, neste estudo. 

 

Fortaleza ____, de __________ de 2010 

Nome: _____________________________________ 

Endereço: __________________________________ 

Telefone: ___________________________________ 

 

______________________________________________ 

Assinatura do participante 
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ANEXO A - Rotina da Unidade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica Hospital Geral 

César Cals – Governo do Estado do Ceará 

 

1. Pré-Operatório 

- Marcar consulta, no posto de saúde, para o ambulatório da Unidade de Cirurgia Bariátrica e 

Metabólica do Hospital Geral César Cals. 

 

PRÉ-OPERATÓRIO 

PRIMEIRA CONSULTA 

 

- Local: Ambulatório de cirurgia bariátrica e metabólica 

Anamnese: 

- Identificação do paciente; 

- Fatores desencadeantes da obesidade (alimentação, sedentarismo, doenças endócrinas, etc.); 

- História de alergia; 

- Tratamento realizado; 

- Comorbidades associadas; 

- Uso de medicamentos (anti-hipertensivos, hipoglicemiantes orais, insulina, 

anticoncepcionais, aspirina, antidepressivos, reposição hormonal, etc.); 

- Tabagismo, alcoolismo e drogas ilícitas; 

- Alterações do sono (roncos, apneia do sono); 

- Dispneia e roncos; 

- Ciclo menstrual. 

Exame Físico 

- Tipo de obesidade; 

- Cicatrizes prévias, principalmente abdominais; 

- Dermatites e furunculoses; 

- Palidez; 

- Peso, altura; 

- IMC. 

CORAÇÃO: Ausculta, pulso e pressão arterial; 

PULMÃO: Ausculta pulmonar; 

ABDOME: Inspeção e palpação; 
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EXTREMIDADES: Edema, sinais de insuficiência venosa crônica (varizes e úlceras), 

deformidades em articulações. 

 

Indicação da Cirurgia: 

- IMC ≥ 40 independente de comorbidades; 

- IMC entre 35 e 40 com doenças associadas; 

- Intratabilidade clínica da obesidade, há pelo menos dois anos; 

- Idade entre 16 e 65 anos; 

- Paciente entre 65 e 70 anos com boas condições clínicas. 

Contraindicação da Cirurgia: 

- Paciente com mais de 70 anos; 

- Pacientes com doenças clínicas que contraindiquem a cirurgia; 

- Paciente em uso de drogas ilícitas (com menos de seis meses de abstinência); 

- Preparo pré-operatório inadequado. 

Solicitação de Pareceres das Especialidades 

- Cardiologista; 

- Pneumologista; 

- Nutricionista; 

- Psicólogo. 

Recomendações 

- Orientar o paciente para perder 10% do peso corporal antes da cirurgia; 

- Convidar para comparecer às reuniões semanais, às 10h, a cada última sexta-feira do mês, 

no auditório do CEREST, Av. do Imperador 349, Centro; 

- Retornar ao ambulatório de cirurgia somente após os pareceres do cardiologista, 

pneumologista, nutricionista e psicólogo. 

 

PRÉ-OPERATÓRIO 

SEGUNDA CONSULTA  

 

- Verificar Pareceres dos Especialistas 

(cardiologista, pneumologista, nutricionista e psicólogo) 

- Solicitar Exames Pré-Operatórios:  

- Raio X de tórax PA e Perfil; 

- Endoscopia digestiva alta; 



125 

 

- Ultrassonografia abdominal total; 

- Eletrocardiograma; 

- Hemograma; 

- Glicemia; 

- Creatinina; 

- Colesterol total, HDL, LDL, Triglicerídeos; 

- T4 livre e TSH; 

- TAP e TPTA; 

- Albumina; 

- TGO e TGP; 

- Fosfatase alcalina e GAMA GT; 

- HBsAg e Anti-HVC; 

- Anti HIV I e II; 

- Sumário de Urina; 

- Beta-HcG. 

Recomendações 

- Retornar ao ambulatório de cirurgia após receber resultados dos exames. 

 

PRÉ-OPERATÓRIO 

TERCEIRA CONSULTA 

 

- Análise dos exames. Caso não contraindiquem a cirurgia, colocar o nome do paciente no 

livro de marcação de cirurgia, onde será obedecida a ordem cronológica de inscrição; 

- O chamado para cirurgia será feito pela secretaria do serviço de cirurgia, respeitando a 

ordem de inscrição do livro; 

- Reforçar a necessidade de perda de peso de pelo menos 10% do peso corporal; 

- Encaminhar o paciente para consulta de enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia e serviço 

social; 

- Tratar o helyocobacter quando positivo; 

- Tratar a parasitose intestinal. 

Recomendações: 

- O paciente deverá ler e assinar o Termo de Consentimento Informado, durante a consulta de 

enfermagem; 
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- O paciente, ao ser chamado para cirurgia, deverá trazer para o hospital todos os exames pré-

operatórios realizados e pareceres dos especialistas, documentos pessoais, um pacote de copos 

descartáveis de 50 ml, uma faixa abdominal, uma sandália emborrachada, enxoval (camisolas 

e/ou pijamas, roupas íntimas, material de higiene oral e corporal). 

 

PRÉ-OPERATÓRIO 

IMEDIATO 

 

O internamento será feito pelo residente escalado na unidade de cirurgia bariátrica, às terças-

feiras e quintas-feiras, e as cirurgias serão realizadas todas as quartas-feiras e sextas-feiras às 

7h30min. 

Prescrição 

- Dieta zero a partir das 22h; 

- Clexane – 40 mg – uma ampola às 22h; 

- Sinais vitais 

- Higiene corporal, pela manhã, antes da cirurgia; 

- Encaminhar o paciente ao centro cirúrgico, 15 minutos antes do horário previsto da cirurgia; 

- Antibioticoprofilaxia será feita antes ou logo após a indução anestésica. Cefazolina – 2g – 

EV, e repetir a dose após três horas se o tempo cirúrgico for superior a três horas. 

OBS: A técnica cirúrgica adotada pela unidade de cirurgia bariátrica e metabólica é a 

gastroplastia de FOBI-CAPELLA por laparotomia vertical ou subcostal bilateral e 

laparoscopia. 

 

PÓS-OPERATÓRIO 

IMEDIATO 

 

- Dieta zero 

- Soro glicosado 5% - 2000ml, EV, 55gt/min; 

- Ringer lactato - 2000ml, EV, 55gt/min; 

- Bromoprida – 1 amp + 15ml, SF, EV, 8/8h; 

- Ranitidina – 50 mg – 1 amp + 15 ml SF, EV, 8/8h; 

- Dipirona – 3 ml + 15 ml SF, EV, 6/6h; 

- Enoxparina – 40 mg – 1 amp, SC, às 20 horas; 

- Nebulização com SF, 5 ml, 3X ao dia; 
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- Fisioterapia respiratória e motora, 2X ao dia; 

- Balanço hídrico; 

- Faixa de velcro; 

- Sinais vitais de 4/4h. 

OBS: o paciente permanecerá na sala de recuperação anestésica até o dia seguinte. 

 

PÓS-OPERATÓRIO MEDIATO 

PRIMEIRO DIA DE PÓS-OPERATÓRIO 

(10 P.O.) 

 

- Dieta zero; 

- Soro glicosado 5% - 2000 ml, EV, 55 gt/min; 

- Ringer lactato – 2000 ml, EV, 55 gt/min; 

- Cloreto de potássio 10% - 10 ml- 1 amp. em soro alternado; 

- Bromoprida – 1 amp + 15 ml, SF, EV, 8/8h; 

- Cetoprofeno – 100 mg + 100 ml, SF, EV, 12/12h; 

- Ranitidina- 50 mg + 50 ml, SF, EV, 12/12h 

- Dipirona – 3ml + 15 ml, SF, EV, 6/6h; 

- Enoxparina – 40 mg – 1 amp, SC, às 20 horas; 

- Nebulização com SF, 5 ml, 3X ao dia; 

- Fisioterapia respiratória e motora, 2 X ao dia; 

- Renovar curativo; 

- Balanço hídrico; 

- Deambular; 

- Faixa de velcro;  

- Sinais vitais 6/6h. 

 

PÓS-OPERATÓRIO MEDIATO 

SEGUNDO DIA DE PÓS-OPERATÓRIO 

(20 P.O.) 

 

- Dieta zero; 

- Soro glicosado 5% - 2000 ml, EV, 55 gt/min; 

- Ringer lactato – 2000 ml, EV, 55 gt/min; 
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- Cloreto de potássio 10% - 10 ml- 1 amp. em soro alternado; 

- Bromoprida – 1 amp + 15 ml, SF, EV, 8/8h; 

- Cetoprofeno – 100 mg + 100 ml, SF, EV, 12/12h; 

- Ranitidina- 50 mg + 50 ml, SF, EV, 12/12h 

- Dipirona – 3 ml + 15 ml, SF, EV, 6/6h; 

- Enoxparina – 40 mg – 1 amp, SC, às 20 horas; 

- Nebulização com SF, 5 ml, 3 X ao dia; 

- Fisioterapia respiratória e motora, 2 X ao dia; 

- Renovar curativo; 

- Balanço hídrico; 

- Deambular; 

- Faixa de velcro;  

- Sinais vitais 6/6h. 

 

PÓS-OPERATÓRIO MEDIATO 

TERCEIRO DIA DE PÓS-OPERATÓRIO 

(30 P.O.) 

 

- Dieta líquida restrita – chá com adoçante, água, 20 ml de 30 em 30 min; 

- Soro glicosado 5% - 1500 ml, EV, 42 gt/min; 

- Ringer lactato – 1500 ml, EV, 42 gt/min; 

- Cloreto de potássio 10% - 10 ml- 1 amp. em soro alternado; 

- Bromoprida – 1 amp + 15 ml, SF, EV, 8/8h; 

- Cetoprofeno – 100 mg + 100 ml, SF, EV, 12/12h; 

- Ranitidina- 50 mg + 50 ml, SF, EV, 12/12h 

- Enoxparina – 40 mg – 1 amp, SC, às 20 horas; 

- Nebulização com SF, 5 ml, 3 X ao dia; 

- Fisioterapia respiratória e motora, 2 X ao dia; 

- Renovar curativo; 

- Balanço hídrico; 

- Deambular; 

- Faixa de velcro;  

- Sinais vitais 6/6h. 
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PÓS-OPERATÓRIO MEDIATO 

QUARTO DIA DE PÓS-OPERATÓRIO 

(40 P.O.) 

 

- Dieta líquida  – 20 ml de 10 em 10 min; 

- Bromoprida – 30 gotas em 20 ml de água, 12/12h; 

- Ranitidina- 20 ml, VO, 12/12h; 

- Dimeticona (luftal) – 40 gotas em 20 ml de água, VO de 12/12h; 

- Enoxparina – 40 mg – 1 amp, SC, às 20 horas; 

- Fisioterapia respiratória, 2 X ao dia; 

- Renovar curativo; 

- Deambular; 

- Sinais vitais 8/8h. 

 

PÓS-OPERATÓRIO MEDIATO 

QUINTO DIA DE PÓS-OPERATÓRIO 

(50 P.O.) 

 

- Renovar curativo; 

- Faixa de velcro; 

- Sinais vitais; 

- Alta hospitalar. 

 

PRESCRIÇÃO APÓS A ALTA 

 

- Ranitidina – 20 ml, VO, uma vez ao dia, durante trinta dias; 

- Luftal – 1 frasco, tomar 40 gotas em 20 ml de água de 12/12h; 

- Plamet – 1 frasco, tomar 30 gotas, em 20 ml de água de 12/12h. 

 

 

 

 

 

 



130 

 

ANEXO B – Carta-Convite – Juízes 

 

Carta-Convite 

Fortaleza, ___ / ___ de 2011 

Prezado(a) especialista,  

Meu nome é Rosa Aparecida Nogueira Moreira, sou mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Estou desenvolvendo o 

projeto de pesquisa intitulado “Diagnósticos de Enfermagem da classe respostas 

cardiovasculares/pulmonares em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica”, sob a orientação 

da Profa. Dr. Joselany Áfio Caetano.  

Solicitamos, por meio desta, a sua colaboração como especialista em linguagem diagnóstica. 

Sua colaboração envolverá a inferência dos diagnósticos de enfermagem na presença das 

características definidoras, fatores relacionados e riscos anteriormente identificados durante a 

coleta dos dados. Diante desse instrumento, o (a) Sr. (a) julgará a representatividade desses 

indicadores para o diagnóstico por meio de valores pré-estabelecidos.  

Caso deseje participar e manifeste a sua concordância, enviaremos o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, as instruções para o preenchimento do instrumento e o instrumento 

propriamente dito.  

Desde já, agradecemos o seu valioso apoio, oportunidade em que me coloco à sua disposição 

para qualquer esclarecimento.  

Atenciosamente,  

Rosa Aparecida Nogueira Moreira 
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ANEXO C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Juízes  

 

Prezado(a) Enfermeiro(a):  

Meu nome é Rosa Aparecida Nogueira Moreira, sou enfermeira e aluna do mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Estou 

desenvolvendo uma pesquisa intitulada “Diagnósticos de Enfermagem da classe de respostas 

cardiovasculares/pulmonares em clientes submetidos à cirurgia bariátrica”, sob a orientação 

da professora Dra. Joselany Áfio Caetano. O objetivo geral da pesquisa é identificar os 

diagnósticos de enfermagem da classe de respostas cardiovasculares/pulmonares em clientes 

submetidos a cirurgia bariátrica.  

Inicialmente agradecemos a sua concordância em participar do nosso estudo. Sua participação 

é fundamental em virtude da limitada quantidade de enfermeiros que trabalham com esta 

temática, e constará da inferência dos diagnósticos anteriormente citados. O material 

respondido poderá ser devolvido via correio ou e-mail.  

Garanto que as informações obtidas serão utilizadas exclusivamente para a execução desta 

pesquisa, com garantia do sigilo das respostas. O(a) senhor(a) terá acesso às mesmas caso as 

solicite. Asseguro ainda que o(a) senhor(a) será informado quanto aos procedimentos e 

benefícios do estudo, sendo esclarecidas  as dúvidas que possam ocorrer. Além disso, o(a) 

senhor(a) tem a liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento e não participar 

do estudo, sem qualquer prejuízo.  

Solicitamos sua colaboração para que nos envie o material analisado de volta em um período 

máximo de 30 dias, pois os resultados desta etapa serão essenciais para a execução da 

validação clínica. Para contatos que se façam necessários, informamos-lhe meu nome, 

números de telefone, endereços postais e eletrônicos.  

Nome da pesquisadora: Rosa Aparecida Nogueira Moreira  

Endereço: Rua Isac Amaral, 112, apto 601 – Bairro Dionisio Torres – Fortaleza/CE  

Telefone: (85) 3067.8520 / (85) 9603.8510 

Se julgar conveniente, outro contato poderá ser feito com o Comitê de Ética em Pesquisa – 

(085) 3101-5354.  

Considero sua colaboração muito valiosa, pelo que agradeço seu aceite quanto ao convite 

formulado. 
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CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que, após esclarecido(a) pela pesquisadora e tendo entendido o que me foi explicado, 

concordo em participar da Pesquisa que tem como título: Diagnósticos de Enfermagem da 

classe respostas cardiovasculares/pulmonares em clientes submetidos à cirurgia bariátrica. 

_________________________, ______ de ______________ de 2011 

_____________________________ 

Assinatura do(a) juiz(a)/RG 

_____________________________ 

Assinatura da pesquisadora/RG 

_____________________________ 

Assinatura do orientador 

 

 


