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1. Introdução/Desenvolvimento
Segundo Serrano Júnior; Timerman; Stefanini (2009) as taquiarritmias são
frequentemente encontradas nas emergências, sendo as primeiras definidas como ritmos
apresentando freqüência ventricular superior a 100 bpm. Os mesmos autores indicam que um
tipo comum de taquiarritmia é a supraventricular (TSV). A fibrilação atrial (FA) é o tipo mais
observado de TSV, afetando cerca de 10% dos indivíduos com mais de 80 anos.
Com o aumento progressivo dos pacientes com fibrilação atrial e a evolução do
conhecimento e do tratamento da mesma, o enfermeiro tem tido maior contato com esse tipo
de paciente que apresenta diversas demandas. Fazendo-se necessário, portanto a interação do
enfermeiro com este cliente de acordo com as necessidades objetivas e subjetivas do mesmo
(VANHEUSDEN; CONCEIÇÃO SANTORO, 2006).
Neste contexto, a literatura aponta que já em 1960, Faye Abdellah propôs a Teoria
Centrada nos Problemas, enfocando os 21 problemas de enfermagem relacionados com
necessidades dos pacientes, para sustentação, restauração, prevenção, auto-ajuda, déficit ou
excesso de necessidades. Nesse aspecto, de acordo com a teoria de Abdellah quando se
enfatiza na atenção ao cliente os cuidados de Enfermagem sobre as necessidades físicas,
psíquicas, sociais e espirituais do indivíduo e família, associam-se os conhecimentos das
ciências básicas às competências específicas da Enfermagem, pois há necessidade de prestar
assistência ao indivíduo como um todo (LEOPARDI, 2006).
Neste sentido, o enfermeiro para atingir um cuidado holístico deve buscar aporte em
uma assistência sistematizada, envolvendo assim o processo de enfermagem (PE) que ao
utilizar o embasamento técnico-científico do enfermeiro, por meio da inter-relação das ações
sistematizadas, visa à assistência ao ser humano e se caracteriza pelo inter-relacionamento e
dinamismo de suas fases ou passos, possibilitando varias abordagens de acordo com as
especificidades dos pacientes a serem assistidos, possibilitando a equipe de enfermagem atuar
buscando reverter o quadro já instalado e prevenir possíveis complicações no cliente
(LEOPARDI, 2006; HORTA; 1979).
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De acordo com Gonçalves; Tannure (2010), o processo de enfermagem fornece
estrutura para a tomada de decisão durante a assistência de enfermagem, tornado-a mais
científica e menos intuitiva. Portanto justifica-se a aplicação de tal processo aos clientes
internos na Unidade de Terapia Intensiva, local onde se encontram em sua maioria
criticamente acometidos pelas mais diversas enfermidades dentre elas as cardiovasculares.
Em vista disso, a assistência de enfermagem sistematizada através desse processo, e à
luz de teorias da enfermagem adequadas ao cuidado de cada individuo como a de Abdellah
torna-se muito importante e está particularmente associada à recuperação do paciente e a
prevenção de novos agravos, pois tal assistência ao cliente com FA visa atender as
necessidades de conforto, higiene e segurança, equilíbrio fisiológico, fatores sociais e
psicológicos dentre outros. Assim, o objetivo deste trabalho é aplicar o Processo de
Enfermagem ao cliente com fibrilação atrial, através do uso da Taxonomia II da NANDA em
conjunto com a teoria de Faye Abdellah.

2. Metodologia /Resultados
Trata-se de uma pesquisa qualitativa sob a forma de um estudo de caso clínico. Melo
(2011) afirma que o estudo de caso representa um instrumento de investigação cada vez mais
utilizado em pesquisas das ciências de saúde, pois permite a visão sobre aspectos clínicos que
por vezes não são enfatizados pelos profissionais, fazendo com que a prática seja baseada na
realidade, acarretando assim em um cuidado mais qualificado e voltado aos problemas reais
do paciente.
Nesta perspectiva, este estudo foi realizado no período de maio a junho de 2011, em
uma unidade de terapia intensiva de um hospital público estadual localizado no sertão da
Paraíba, e referência para 15 municípios da região. A aplicação do processo de enfermagem
embasado na teoria de Faye Abdellah ocorreu em um cliente interno nesta unidade, durante as
aulas práticas da disciplina de Enfermagem em Emergência e centro de terapia intensiva
(CTI) do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande. Participaram
dessas aulas os discentes do Curso de Enfermagem dessa instituição, em companhia da
professora orientadora da disciplina. Como instrumento foi utilizado um formulário para
coleta de dados baseado na teoria de Faye Abdellah e o referencial teórico da NANDA, NIC e
NOC.
É importante ressaltar que para a elaboração do plano de cuidados de enfermagem
para este paciente, de acordo com o processo de enfermagem e com a teoria de Abdellah,
primeiro procedeu-se a coleta de dados do paciente através do prontuário do mesmo, onde se
observou a admissão e os problemas de enfermagem, e posteriormente tais problemas foram
agrupados para embasar as etapas do processo de enfermagem como os diagnósticos, plano de
cuidados e evolução. Vale salientar que foram atendidas as exigências da Resolução 196/96,
do Conselho Nacional de Saúde. A seguir são descritas as etapas supracitadas:
ADMISSÃO: 25/05/11, 14:00 - Paciente do sexo masculino, admitido na unidade de
terapia intensiva UTI proveniente da emergência e transferido de um Hospital de pequeno
porte com quadro de rebaixamento do nível de consciência a mais ou menos 48 horas. Ao
exame físico apresentou-se comatoso, estado febril (37,5°C), Glasgow de 6/15 pontos, pupilas
isocóricas, PA: 100X80 mmHg, FC: 148 bpm, taquicárdico e ruídos hidroaéreos preservados.
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Ao exame de eletrocardiograma foi detectado taquiarritmia supraventricular (TSV) do tipo
fibrilação atrial. Diagnóstico médico: Taquiarritmia Supravetricular (fibrilação atrial).
EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM: 2/06/11, 15:30 - Paciente em 9° DI na UTI,
evolui em estado geral grave, hidratado, sedado, pupilas isocóricas em miose e não reativas,
traqueostomizado, secretivo, em ventilação mecânica invasiva assistida/controlada, FIO2 :
40%, PEEP: 5cm H2O, murmúrios vesiculares presentes. Em acesso venoso central duplo
lúmen em veia subclávia direita recebendo vitamina K e sedação, ritmo cardíaco regular,
pulso cheio, perfusão periférica preservada. Abdômen flácido, ruídos hidroaéreos presentes
recebendo dieta por sonda nasogástrica (SNG). Diurese concentrada, por sonda vesical de
demora (SVD) com volume aproximado de 800 mL e com presença de sedimentos. Avaliação
musculoesquelética sem condições de realização. Apresentou episódios de espistaxe e
hemorragia oral, sendo realizada aplicação de compressas frias sobre as narinas,
administração de vitamina K cpm e higienização. Sinais vitais: FR: 12 irpm, FC: 93 bpm, PA:
143x92 mmHg, PAM: 109 mmHg, PVC: 13 cm H2O.
PROBLEMAS
DE
ENFERMAGEM E NECESSIDADES DE ACORDO COM A TEORIA DE ABDELLAH,
NECESSIDADES DE EQUILÍBRIO FISIOLÓGICO (RESTAURAÇÃO), E DE HIGIENE E
SEGURANÇA (PREVENÇÃO): Estase de fluidos orgânicos em vias aéreas superiores
(VAS); Presença de Ventilação Mecânica Invasiva; Sonda Vesical de Demora (SVD), Sonda
Nasogástrica (SNG), Traqueostomia e cateter venoso central; Imobilidade física no leito;
Nível de consciência reduzido; Presença de arritmia cardíaca.
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM, COM
PROBLEMAS DE ENFERMAGEM DE ABDELLAH:

BASE

NA TEORIA DOS

Necessidade de prevenção:
•

Risco de infecção relacionado à presença de estase de fluidos orgânicos e
procedimentos invasivos (Ventilação Mecânica Invasiva, SVD, SNG, Traqueostomia
-TQT, cateter venoso central).

•

Risco para integridade da pele prejudicada relacionado à imobilidade física no leito
secundário ao Acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI).

•

Risco de aspiração relacionado à deglutição prejudicada, alimentação por sonda,
presença de traqueostomia e nível de consciência reduzido
Necessidades de restauração:

•

Desobstrução ineficaz das vias aéreas relacionado à via aérea artificial evidenciado
pela presença de secreções retidas;

•

Débito cardíaco diminuído relacionado à freqüência/ritmo cardíacoalterado
evidenciado por alteração eletrocardiográfica (taquiarritmia supraventricular:
fibrilação atrial).
PLANEJAMENTO DE ENFERMAGEM DE ACORDO COM OS DIAGNÓSTICOS:
Resultados esperados

•

Reduzir o risco de infecção. O paciente terá redução do risco de infecção relacionado à
presença de estase de fluidos orgânicos e procedimentos invasivos durante a
permanência desses dispositivos;
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•

Evitar dano à integridade da pele do paciente. O paciente terá diminuição do risco para
prejuízo da integridade da pele enquanto estiver restrito ao leito;

•

Evitar desenvolvimento de infecção respiratória subseqüente;

•

Otimizar o débito cardíaco. O paciente deverá apresentar débito cardíaco otimizado
em 12 horas;
Prescrição de enfermagem

•

Aspirar fluidos orgânicos periodicamente; Trocar o curativo do acesso venoso central
a cada 7 dias ou antes caso esteja sujo,úmido ou solto; Lavar a área do acesso com
soro fisiológico a 0,9% e secar local com gaze estéril. Atentar para o aparecimento de
sinais flogísticos e anotar as características da aérea; Manter sistema fechado da SVD
abaixo da bexiga; Dar banho no leito uma vez ao dia e sempre que o paciente
necessitar observando acometimentos na pele e em mucosas mantendo o paciente
monitorado durante o banho e atentando para queda da pressão arterial média PAM e
da saturação de oxigênio SatO2, presença de arritmias e/ou piora do padrão
respiratório , comunicando ao enfermeiro quaisquer dessas intercorrências;Verificar e
registrar o valor da temperatura axilar a cada hora, comunicar ao enfermeiro se o valor
estiver acima de 38°C e abaixo de 36°C;Realizar a troca do filtro do ventilador
mecânico utilizando técnicas assépticas.

•

Realizar descompressão das proeminências ósseas alterando uso de coxins nas regiões
occipital, dos calcâneos, escapulares, e trocantéricas a cada 3 horas; Aplicar Ácido
Graxo Essencial (AGE) após o banho e a cada 8 horas e sempre que a pele estiver
ressecada.

•

Manter o paciente em posição de Fowler com cabeceira elevada a 45°; Manter as
traquéias do respirador abaixo da altura do TQT; Realizar dieta sempre em
quantidades mínimas e administrá-la por meio da técnica de gravidade, lavando a
SNG com AD; Verificar se há resíduos na SNG e a posição da mesma antes de
alimentar o paciente; Manter a pressão do balonete do TQT em 20 mmHg, e checar a
insuflação a cada 12 horas.

•

Aspirar TQT, a naso e a orofaringe do paciente (nesta ordem) quando detectar a
presença de secreções; Hiperoxigenar o paciente aumentando a a fração de inspiração
de oxigênio (FiO2)para 100% antes da aspiração;Anotar aspecto, quantidade e odor e
comunicar as características da secreção ao enfermeiro da UTI; Monitorar a saturação
de oxigênio com oxímetro de pulso, anotar valores reais a cada hora e comunicar os
valores abaixo de 90% ao enfermeiro.

•

Elevar e manter os membros inferiores MMII do paciente a 15°, agora; Monitorar
constantemente a FC de 1/1h, anotar os valores e comunicar ao enfermeiro se
persistência de FC acima de 148 bpm ou FC abaixo de 50 bpm; Monitorar o ritmo
cardíaco em ECG e comunicar ao médico em caso de persistência de FA; Monitorar
constantemente a saturação de oxigênio com oxímetro de pulso e a FR, anotar valores
reais a cada hora e comunicarvalores abaixo de 90% de saturação e maior que 12
Inspirações por minuto (ipm) de Frequencia Respiratória (FR) ao enfermeiro; Realizar
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e monitorar balanço hídrico (BH) de 12/12 horas; Quando indicada a realização de
cardioversão: Garantir que o paciente e/ou familiares tenha fornecido seu
consentimento; Assegurar que o paciente está em jejum há 8 horas, e em caso de uso
de digitálico, em jejum há 24 horas; Assegurar que o botão sinc esteja pressionado e a
onda R salientada; Controlar sedação;Monitorar PA ;Administrar anticoagulante
conforme prescrição médica e; Descrever o procedimento, quantidade de choque,
energia aplicada e a resposta do paciente.
EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM: 5/06/11, 9:00 - Paciente em 12° dia de internação
(DI) na UTI, evolui em estado geral grave estável, hidratado, sedado, pupilas isocóricas em
miose e não reativas, traqueostomizado(TQT), em ventilação mecânica invasiva
assistida/controlada, FIO2 : 40%,pressão expiratória positiva PEEP: 5cm H2O, murmúrios
vesiculares presentes. Em acesso venoso central duplo lúmen em veia subclávia direita
recebendo sedação, ritmo cardíaco regular, pulso cheio, perfusão periférica preservada.
Abdômen flácido, ruídos hidroaéreos presentes recebendo dieta por SNG. Diurese por SVD
com volume aproximado de 900 mL de aspecto fisiológico. Avaliação musculoesquelética
sem condições de realização. Sinais vitais: Frequencia Respiratória: 14 Inspirações por
minuto, Freqüência Cardiaca : 88 bpm, PA: 135x82 mmHg, PAM: 100 mmHg, PressãoVenosa
Central: 12 cm H2O.

3. Conclusão
Com este estudo compreende-se a importância de se aplicar o processo de
enfermagem através do uso de uma teoria de enfermagem permitindo assim o cuidado
holístico.
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