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Introdução: A Tetralogia de Fallot (TF) é uma cardiopatia congênita cianótica que cursa com 

prejuízo da oxigenação do sangue, em virtude de alterações anatômicas no coração e/ou 

grandes vasos. Clinicamente pode apresentar-se com quatro alterações anatômicas 

importantes: estenose da artéria pulmonar, comunicação interventricular, dextroposição da 

aorta e hipertrofia do ventrículo direito (VD). No Brasil, as cardiopatias congênitas aparecem 

de 8 a 10 para cada 1000 nascidos vivos, desconsiderando casos não diagnosticados por falta 

de triagem neonatal precoce (1). O tratamento da Tetralogia de Fallot é cirúrgico, para que 

haja o restabelecido da homeostasia anatomofisiológica do coração. Mas apesar da 

modernização das técnicas cirúrgicas atuais, as complicações pós-operatórias ainda 

apresentam morbidade elevada na população pediátrica e neonatal. As complicações, 

principalmente, pulmonares resultam em inúmeras intervenções fisioterapêuticas visando 

promover a higiene brônquica, maior sincronismo toracoabdominal, melhora da oxigenação e 

ventilação pulmonar, vias aéreas pérvias, melhora dos volumes e capacidades pulmonares (1). 

As complicações de pós-operatório têm sido relatadas e relacionadas a um primeiro momento, 

com a indicação de reoperação e, numa segunda instância, associada à realização do 

tratamento cirúrgico em fases tardias da vida com consequente redução da sobrevida e da 

remodelação do ventrículo direito, justificando a disfunção sistólica e a diastólica na evolução 

tardia (2). A abordagem da estenose da via de saída do ventrículo direito (VSVD) pode ser 

feita de várias maneiras, dependendo do tipo morfológico do infundíbulo e da valva 

pulmonar. O alívio deve ser obtido, preferencialmente, com a ressecção da musculatura do 

infundíbulo do ventrículo direito e, quando necessário, comissurotomia pulmonar, correção 

átrio-pulmonar (2). Objetivos: Relatar uma experiência vivenciada por acadêmicos de 

Enfermagem durante o Estágio Supervisionado em um hospital público de Belém e a partir 

dela desenvolver um plano de cuidados de enfermagem ao paciente com Tetralogia de Fallot 

tardia. Descrição da Experiência: O estudo é de caráter descritivo, do tipo relato de 

experiência. A experiência se deu na ocasião da disciplina Estágio Supervisionado em um 

hospital referência em Cardiologia, Nefrologia e Psiquiatria de Belém durante o mês 

Setembro de 2019. Foram desenvolvidas as cinco fases do Processo de Enfermagem que 

compreende a Investigação (entrevista com paciente e genitora, exame físico e consulta ao 

prontuário), Diagnósticos de Enfermagem, Planejamento, Implementação e Avaliação. Os 

diagnósticos foram estabelecidos segundo Taxonomia II da North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA) (3). O paciente tinha 17 anos, sexo masculino, procedente 

de Parauapebas. Deu entrada no hospital com dor aguda, dispneia e cansaço aos mínimos 

esforços. Aos 07 anos de idade foi submetido a 1ª cirurgia para correção de TF, encontrava-se 

internado para correção de Estenose Infundibular acentuada de VD. Antecedentes familiares 

constam cardiomegalia e uso de marcapasso. Mãe relatou não ter realizado pré-natal devido as 

condições precárias no interior de Imperatriz-MA onde residia na época. Ao exame físico: 

Glasgow 15, normotenso (110x80mmHg), normotérmico (35,9ºC), normocárdico (66bpm) e 
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eupneico em ar ambiente (19irpm), higiene preservada, sem deformidades em estruturas da 

cabeça, mucosas oral e ocular normocoradas, sem gânglios infartados. Tórax simétrico, 

cicatriz em região esternal e em antebraço esquerdo, evidenciado sopro sistólico audível em 

todos os focos cardíacos, murmúrios vesiculares sem ruídos adventícios. Abdome plano com 

RHA+. Ausência de Edemas. Funções fisiológicas de eliminação presentes e espontâneas. 

Teve cirurgia reprogramada por 4 vezes em razão de surgimento de casos extraordinários e 

falta de materiais, o que levou sua mãe a procurar interferência do Ministério Público para 

enfim realizar procedimento. Resultados: Ao acompanhar este usuário definimos 

diagnósticos pré e pós-operatórios. Os diagnósticos pré-operatórios foram: 1 DE: Risco de 

infecção relacionado à exposição ao ambiente hospitalar por tempo prolongado. Intervenções: 

Higienizar as mãos antes e depois do contato com o paciente; impedir contato do paciente 

com pessoas com doenças infecciosas. Resultados esperados: Que o paciente não apresente 

infecções durante a internação hospitalar. 2 DE: Ansiedade caracterizada pela preocupação 

em relação a demora da cirurgia relacionada ao tempo de internação. Intervenções: Oferecer 

escuta permitindo que o paciente verbalize suas preocupações; solicitar avaliação de 

psicólogo ou terapeuta ocupacional. Resultados esperados: Que o paciente se mantenha calmo 

à espera da cirurgia. 3 DE: Deambulação prejudicada caracterizada por orientação médica 

relacionado ao seu diagnóstico clinico. Intervenções: Orientar quanto à importância de não 

realizar movimentos bruscos, carregar peso e fazer grande esforço físico. Resultados 

esperados: Que o paciente não realize grandes esforços. Quanto aos diagnósticos pós-

operatórios, identificamos: 4 DE: Troca de gases prejudicada caracterizada pela dispneia 

relacionado à doença de base e TOT. Intervenções: Orientar sobre o repouso no leito; 

posicionar paciente em Fowler; utilizar O² úmido 3L/min sob cateter tipo óculos se 

necessário. Resultados esperados: Que o paciente apresente melhora da dispneia em até 45 

min. 5 DE: Dor aguda caracterizada pelo autorrelato de dor relacionado à precordialgia. 

Intervenções: Aplicar escala numérica de dor; avaliar necessidade de administrar analgésico; 

avaliar melhora da dor em 45 min. Resultados esperados: Que o paciente apresente melhora 

da dor em até 45 min. 6 DE: Risco de infecção relacionado ao procedimento invasivo. 

Resultados esperados: Que o paciente não apresente infecções durante a internação hospitalar. 

Intervenção: higienizar as mãos antes do contato com paciente; realizar curativo simples com 

SF 0,9% e técnica asséptica uma vez ao dia ou se necessário. 7 DE: Integridade da pele 

prejudicada caracterizado pela F.O relacionado ao procedimento cirúrgico. Resultados 

esperados: Recuperação adequada da pele durante o processo de cicatrização. Intervenções: 

Avaliar condições da incisão cirúrgica e definir curativo adequado; observar presença de 

sinais flogísticos em F.O; curativo uma vez ao dia. O paciente seguiu internado em razão de 

seu pós-operatório, calmo, tranquilo e sendo assistido pela equipe multiprofissional, 

aguardando melhora do quadro clinico geral após intervenção cirúrgica, para ir de alta 

hospitalar e voltar a sua rotina normal perto da família. Conclusão: A realização desse estudo 

clínico, nos deu a oportunidade de acompanhar um paciente com uma cardiopatia congênita 

extremamente difícil, e nunca vista por nós até então, nos proporcionando assim um vasto 

conhecimento sobre a doença e suas repercussões hemodinâmicas. Aprendemos a técnica 

correta de como retirar o fio de marca-passo, realizar cuidados pré e pós cirurgia, e ainda 

como lidar com as frustações do paciente e família após diversas remarcações do 

procedimento e/ou desejo de voltar pra casa. Além de que através de nossa própria avaliação, 

pelo contato direto com o paciente e do acesso ao prontuário, tivemos todas as informações 

tornando possível a identificação das necessidades do paciente, facilitando a busca de fatores 

de risco aos agravos a saúde do mesmo, possibilitando construir um plano assistencial de 

acordo com as suas reais necessidades. Do nosso ponto de vista, acreditamos que a 
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Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), praticada mediante o Processo de 

Enfermagem, contribui muito para a melhoria da assistência prestada pré e pós-operatório, 

levando a uma cirurgia segura sem complicações evitáveis. Acreditamos ainda que este estudo 

e seus resultados melhorem a prática de enfermagem através dos Diagnósticos de 

Enfermagem mostrando sua viabilidade e importância na identificação das respostas humanas. 

 

Descritores: Tetralogia de Fallot, Diagnóstico de enfermagem, Relatos de casos. 
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