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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

A dor aguda no pós-operatório acomete mais de 80,0%

Foram inclusos no sistema 326 pacientes, com

dos pacientes e aproximadamente 75,0% dos casos são

prevalência do sexo masculino (73,9%), idade

descritos como moderado a intenso, o alívio efetivo da

média 59,9 anos. Dentre as características de

dor no período após cirurgia cardíaca, assumiu um

bomba de pca predominante foi visto o modo

papel importante com a introdução de protocolos de via

bolus/pca (98,5%), quanto as orientações feita

rápida.

pelo enfermeiro no momento da instalação da
bomba de pca (85,9%) e controle de dor após

MÉTODO
Trata-se de um estudo transversal descritivo de
abordagem quantitativa que tem como objetivo principal
identificar a atuação do enfermeiro em pacientes com
uso de pca no pós-operatório de cirurgia cardíaca,

suspensão da bomba de pca dos pacientes que
tiveram a orientação do enfermeiro no momento
da instalação (95%).

sendo inclusos dados coletados no banco de dados

RESULTADOS

redcap no período de outubro de 2018 a outubro de

Por

2019, sendo inclusos pacientes com idade igual ou

educação continuada da equipe multidisciplinar e

acima

compreensão

de

18

anos

d

um

hospital

filantrópico

especializado em cardiologia, localizado no centro-sul
do município de são paulo.

tanto,

protocolos
da

terapia,

bem

estabelecidos,

garantindo

melhor

qualidade e segurança do paciente frente ao uso
do dispositivo pca para controle da dor.
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