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Objetivo: Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, tendo por objetivo
analisar o conhecimento sobre os cuidados prestados pelos enfermeiros
intensivistas ao paciente em pós cateterismo cardíaco. Metodologia: O estudo foi
desenvolvido em uma Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica de uma
Instituição hospitalar privada da cidade do Salvador-Bahia. A coleta de dados foi
realizada mediante a aplicação de questionários a 11 enfermeiros que trabalham
na unidade selecionada. Os dados foram analisados de forma quantitativa
utilizando-se o programa Statistical Package for Social Science versão 2000 e
analisados com base em aportes teóricos. Resultados: Assim, verificou-se que
55% dos enfermeiros realizavam algum tipo de orientação antes do procedimento
sobre os possíveis sintomas e desconforto após a realização do mesmo. 100%
dos entrevistados responderam que os pacientes devem permanecer em repouso
após o cateterismo, divergindo quanto ao período necessário para o repouso e,
que a angulação da cabeceira deve ser de 15 graus (54,51%), 30 graus (36,36%)
e 45 graus (9,09%). Em caso de sangramento local, 73% dos enfermeiros
responderam que realizariam compressão local até cessar sangramento. A
maioria dos sujeitos (54%) afirmou que devem ser avaliadas as extremidades dos
membros inferiores; 30%, o sítio cirúrgico, o pulso pedioso e o local da punção e,
16% informaram a importância de se avaliar o membro cateterizado e o local do
introdutor. Conclusão: O presente estudo permitiu concluir que os enfermeiros
foram limitados para desenvolver uma assistência com qualidade e não se
baseiam nos conhecimentos científicos correspondentes, necessitando, portanto
de um contínuo processo de capacitação.
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