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As doenças cardiovasculares são as principais causas de óbitos e internações hospitalares no 
mundo, tornando-se um problema de saúde pública. O avanço tecnológico proporcionou uma 
melhoria na sobrevida desses pacientes e a intervenção cirúrgica tem salvados muitas vidas. No 
pós-operatório de cirurgias cardíacas, a equipe de enfermagem deve estar atenta a qualquer sinal 
de descompensação como dispneia, dilatação venosa jugular, estertores pulmonares, edema 
periférico e ganho de peso. O objetivo deste relato é compartilhar a experiência de planejamento 
de intervenções de enfermagem ao paciente submetido à cirurgia cardíaca em uma unidade de 
internação. Trata-se de um relato de experiência produzido a partir da vivência de um grupo de 
enfermeiras, responsáveis pelos cuidados pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca em uma 
unidade de internação cirúrgica de um hospital universitário do Sul do Brasil. Destaca-se que a 
priorização na monitorização de sinais de alerta de descompensação é uma atividade cotidiana do 
enfermeiro que assiste esta demanda. A dispneia é monitorizada por meio de oxímetro e 
frequência respiratória na verificação dos sinais vitais a cada seis horas ou antes, se o paciente 
apresentar queixas; a dilatação venosa da jugular, a ausculta de estertores pulmonares e a 
verificação de edema periférico são avaliadas pelo enfermeiro em visita diária e qualquer dessas 
alterações evoluídas em prontuário; o ganho de peso é monitorizado diariamente antes do café e 
registrado em prontuário eletrônico para complementar a avaliação médica; o controle do volume 
urinário também é um indicador importante que pode avaliar a retenção de líquidos do paciente. 
Cuidados pós-operatórios como o manejo da dor, a avaliação da ferida operatório na troca de 
curativos e a orientação quanto a importância da realização de exercícios respiratórios, também 
são fundamentais para a recuperação eficaz do paciente. A equipe de enfermagem deve estar 
atenta aos sinais de descompensação cardíaca no pós-operatório na unidade de internação. A 
efetividade do cuidado depende de uma avaliação diária e rigorosa de toda equipe de 
enfermagem, registros fidedignos e olhar clínico para qualquer tipo de alteração apresentada. 
Assim, atuando preventivamente, e equipe de enfermagem da unidade de internação pode evitar 
que complicações mais graves acometem o paciente no pós-operatório cardíaco, com vistas à alta 
hospitalar precoce. Palavra-chave: Cuidados de enfermagem; Cirurgia Cardíaca; Cuidados Pós-
operatórios. 




