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RESUMO 
 

BERTOLINI, Sheila Roberta Fabro. Desenvolvimento de Protótipo de Software 
para orientação de pacientes sobre Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de 
Artéria Coronária. 141f. Dissertação (Mestrado). Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 

O objetivo geral desse estudo foi desenvolver um protótipo de um software para 
sistema web e dispositivo móvel para orientação de pacientes sobre Cateterismo 
Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária. Tratou-se de estudo de Design 
Instrucional do tipo Design Centrado no Usuário, aplicado à produção tecnológica para 
desenvolvimento do protótipo de um software em ambiente web e tecnologia móvel, 
para consulta de informações sobre Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria 
Coronária. O estudo foi desenvolvido em quatro etapas, cada qual permitindo o 
alcance dos objetivos específicos. Para tanto construiu-se o conteúdo sobre esses 
exames, tendo como base um levantamento bibliográfico, buscando pelas evidências 
científicas existentes sobre o tema. A primeira versão do conteúdo foi elaborada e 
apresentada a experts na área de cardiologia para refinamento. Após essa etapa, foi 
construída a segunda versão do protótipo do software, submetida à avaliação de 30 
pacientes que estavam agendados no setor de hemodinâmica de uma instituição 
hospitalar pública e de ensino e pesquisa para a realização dos procedimentos de 
Cateterismo Cardíaco e de Angioplastia de Artéria Coronária. Esta etapa de coleta de 
dados foi realizada em 2018. Após esta avaliação, elaborou-se a terceira versão do 
protótipo do software, que posteriormente será encaminhada aos procedimentos de 
ilustração e informatização, para o sistema web. O estudo deixa sua contribuição para 
a área de cardiologia, para as ciências de saúde, em especial para a Enfermagem e 
para o avanço tecnológico nas ciências da saúde, por ter apresentado um conteúdo 
seguro e baseado em evidências científicas, direcionado aos pacientes submetidos a 
esses complexos exames. Sua contribuição refere-se, também, ao avanço de 
conhecimento sobre o tema para essa população de indivíduos. Sua aplicação indica 
que é um instrumento importante para a educação em saúde desses pacientes, 
podendo suprir as necessidades do pouco conhecimento sobre o Cateterismo 
Cardíaco e a Angioplastia da Artéria Coronária demonstrada por eles. 
 
Descritores: Cateterismo Cardíaco, Intervenção Coronária Percutânea, Cuidados de 
Enfermagem e Educação de pacientes como assunto. 
 
 
  



 

 

ABSTRACT 
 

BERTOLINI, Sheila Roberta Fabro. Software Prototype development to the 
orientation of patients for Cardiac Catheterism and Coronary Artery Angioplasty. 
141f. Thesis (Master’s degree) - Ribeirão Preto College of Nursing, University of São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 

The general objective of this study was to develop a software prototype to web system 
and mobile devices for patients orientation about Cardiac Catheterism and Coronary 
Artery Angioplasty. It was an Instructional Design, much like User Centered Design, 
applied to the technological production for the software prototype development on web 
environment and mobile technology, to search information about Cardiac Catheterism 
and Coronary Artery Angioplasty. The study was developed in four stages, each one 
allowing the attainment of specific objectives. In order to do that, the examination 
content was built based on bibliographic research, searching for existent scientific 
evidences related to the theme. The first content version was elaborated and 
presented to experts in the cardiology field to its refinement. Following after this stage, 
a second version of the software prototype was built, submitted to the evaluation of 30 
patients scheduled at the hemodynamic sector of a public hospital institution, 
academics and research, in order to conduct the proceedings of Cardiac Catheterism 
and Coronary Artery Angioplasty. This stage of data collection was carried out in 2018. 
After this evaluation, a third version of the software prototype was elaborated, which 
subsequently will be referred to the illustration and computerisation proceedings, to the 
web system. The study leaves its contribution to the cardiology field, health sciences, 
especially to nursing and technological advancements in health sciences, for having 
presented a safe content, based on scientific evidences, directioned to the patients 
submitted to these complex examinations. Its contribution also relates to the 
knowledge advancements about the theme to this individual population. Its application 
indicates to be an important instrument for patients health education, being able to 
supply the needs for having little knowledge about Cardiac Catheterism and Coronary 
Artery Angioplasty, demonstrated by them 
 
Descriptores: Cardiac Catheterism, Percutaneous Coronary Intervention, Nursing 
Care and Patients Education as subject 
 
 
  



 

 

RESUMEN 
 

BERTOLINI, Sheila Roberta Fabro. Desarrollo de Prototipo de Software para 
orientación de pacientes sobre Cateterismo Cardiaco y Angioplastia de Arteria 
Coronaria. 141f. Tesis (Maestria) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 
El objetivo general de este estudio fue desarrollar un prototipo de un software para 
sistema web y dispositivo móvil para orientación de pacientes sobre Cateterismo 
Cardiaco y Angioplastia de Arteria Coronaria. Se trata de un estudio de Diseño 
Instruccional del tipo Diseño Centrado en el Usuario, aplicado a la producción 
tecnológica para el desarrollo del prototipo de un software en ambiente web y 
tecnología móvil, para consulta de informaciones sobre Cateterismo Cardiaco y 
Angioplastia de Arteria Coronaria. El estudio fue desarrollado en cuatro etapas, cada 
cual permitiendo el alcance de los objetivos específicos. Para ello se construyó el 
contenido sobre esos exámenes, teniendo como base un levantamiento bibliográfico, 
buscando por las evidencias científicas existentes sobre el tema. La primera versión 
del contenido fue elaborada y presentada a expertos en el área de cardiología para 
refinamiento. Después de esta etapa, se construyó la segunda versión del prototipo 
del software, sometida a la evaluación de 30 pacientes que estaban programados en 
el sector de hemodinámica de una institución hospitalaria pública y de enseñanza e 
investigación para la realización de los procedimientos de Cateterismo Cardiaco y de 
Angioplastia de Arteria coronaria. Esta etapa de recolección de datos se realizó en 
2018. Después de esta evaluación, se elaboró la tercera versión del prototipo del 
software, que posteriormente será encaminada a los procedimientos de ilustración e 
informatización, para el sistema web. El estudio deja su contribución al área de 
cardiología, para las ciencias de salud, en especial para la Enfermería y para el avance 
tecnológico en las ciencias de la salud, por haber presentaron una contenido seguro 
y basado en evidencias científicas, dirigido a los pacientes sometidos a esos 
complejos exámenes. Su contribución se refiere, también, al avance de conocimiento 
sobre el tema para esa población de individuos. Su aplicación indica que es un 
instrumento importante para la educación en salud de esos pacientes, pudiendo suplir 
las necesidades del poco conocimiento sobre el Cateterismo Cardiaco y la 
Angioplastia de la Arteria Coronaria demostrada por ellos. 
 
Descriptores: Cateterismo Cardiaco, Intervención Coronaria Percutánea, Cuidados de 
Enfermería y Educación de pacientes como asunto 
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APRESENTAÇÃO 



 

Minha trajetória na Enfermagem iniciou-se no ano de 1995 quando 

ingressei na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto porque gostava de pessoas e 

cuidar delas, assim considerei que seria feliz nessa profissão. Graduei-me no ano de 

1998 e fui morar na Inglaterra por um ano para aprimorar o inglês e vivenciar outra 

cultura, tive a oportunidade de realizar um estágio de observação em uma Instituição 

inglesa e pude conhecer como as enfermeiras inglesas trabalhavam. 

Retornando ao Brasil fui morar em São Paulo, onde atuei em várias 

Instituições de pequeno, médio e grande porte renomadas, que contribuíram muito 

para meu crescimento e expertise profissional. 

Após atuar durante anos prestando assistência aos pacientes em Unidade 

Crítica Coronariana e, também, realizando acompanhamento desses pacientes em 

domicílio, identifiquei a presença de um déficit de conhecimento sobre o exame de 

cateterismo Cardíaco e de Angioplastia de Artéria Coronária. 

O Cateterismo Cardíaco e a Angioplastia de Artéria Coronária, apesar de 

serem considerados procedimentos seguros, dada a sua complexidade apresentam 

potenciais riscos aos indivíduos que são submetidos a eles.  

As informações que eram transmitidas aos pacientes estavam 

relacionadas, apenas, ao tempo de jejum, aos medicamentos que deveriam ser 

suspensos para a realização do exame e ao horário de admissão e alta hospitalar. 

As informações detalhadas sobre como esses procedimentos são 

realizados, suas possíveis complicações, os seus prováveis desfechos e orientações 

domiciliares após alta hospitalar não eram transmitidas.  

Por serem procedimentos com seus riscos inerentes é de suma importância 

que os indivíduos recebam orientações detalhadas pré-realização e pós-realização de 

ambos, pois quanto mais esclarecido o indivíduo for, mais colaborativo e aderente 

será, contribuindo para uma melhor evolução no tratamento clínico. Para isso acredita-

se que alguns elementos tecnológicos possam contribuir para essa evolução. 

No campo da saúde, a tecnologia tem obtido muitos avanços contribuindo, 

dessa forma, para uma melhoria da qualidade de assistência para a população. O uso 

dos smartphones é um fenômeno mundial, democrático capaz de atingir viárias 

classes sociais; a usabilidade desses aparelhos e sua facilidade de acesso 

motivaram-me a elaborar um protótipo de aplicativo com explicações sobre o 

Cateterismo Cardíaco e a Angioplastia da Artéria Coronária, direcionadas aos 

pacientes que necessitam desses procedimentos. 



 

 

Acresce-se que a enfermagem, por ser uma profissão que contribui 

diretamente no processo saúde doença, pode ter o auxílio de ferramentas 

tecnológicas para a sua atuação, as quais são capazes de promover uma maior 

qualidade para a assistência. Nesse sentido, os aplicativos constituem-se em 

inovações tecnológicas que podem ser capazes de transmitir informações seguras 

aos usuários. 
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Vivemos em uma era de interatividade, com o crescimento de novas 

tecnologias incluindo, entre elas, os hardwares e os softwares, que têm proporcionado 

melhorias da comunicação entre os usuários. 

Os smartphones, atualmente, têm sido considerados como uma das 

maiores revoluções tecnológicas nos últimos anos; o incremento do mercado de 

dispositivos móveis tem proporcionado um crescimento comercial e das relações 

sociais em diversas áreas (INTERNACIONAL DATA CORPORATION, 2013). 

No ano de 2016, segundo a INTERNACIONAL DATA CORPORATION 

(2013), cerca de 300 bilhões de aplicativos haviam sido transferidos para os 

smartphones; dentre as justificativas para esses números, pode-se citar a 

disponibilidade e o aumento do número de lojas virtuais.  

Para se atingir um usuário desejado, o desenvolvimento de conteúdo no 

formato de aplicativos é considerado uma ferramenta eficaz, devido às facilidades 

quanto à mobilidade, dentre elas, pois podem ser usados 24 horas por dia, são 

portáteis e fáceis de carregar e com sistemas operacionais que facilitam seu uso 

(ROCHA, PRADO, WAL et al, 2008). 

Os enfermeiros precisam melhorar suas habilidades relacionadas ao uso 

da informática e às novas tecnologias podendo, dessa forma, usar dessas ferramentas 

em intervenções realizadas de modo direto ou indiretamente na assistência aos 

pacientes (SANTIAGO, 2009). 

O crescimento do uso da informatização na pratica assistencial de 

enfermagem, tem contribuído na qualidade da assistência e promove agilidade nos 

cuidados e em todos os processos relacionados aos pacientes; acresce-se que além 

da informatização, o desenvolvimento e o uso dos dispositivos móveis tem sua 

aplicabilidade, também, para a área de saúde (CATALAN, SILVEIRA, NEUTZLING et 

al, 2011).  

Segundo CARLANTÔNIO, FREITAS, FONTES et al, (2016) a produção de 

software por enfermeiros tem se voltado para a área educacional e acresce-se que o 

aumento no número de softwares desenvolvidos, pode ser uma excelente ferramenta 

para a prática profissional.  

No Brasil os softwares desenvolvidos para a área da saúde, atualmente 

estão voltados para o apoio profissional e a mais beneficiada têm sido a equipe 

multiprofissional, que é composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e 

nutricionistas. Se o desenvolvimento de aplicativos, estiver associado com os 
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profissionais de área de saúde, para que dessa forma realizem avaliações dos 

softwares e indiquem, se eles são capazes de atender as necessidades dos usuários, 

tendo como embasamento as melhores evidências em saúde (TIBES, DIAS, ZEM-

MASCARENHAS, 2014), podem trazer muitos benefícios para a qualidade de 

assistência. Estes dados salientam a importância do uso de aplicativos para a 

promoção de informações.  

Os computadores têm sido compreendidos como uma inovação 

tecnológica, por serem capazes de atender muitas das necessidades dos individuais 

(GALVÃO, PUSCHEL, 2012). 

Os usuários dos serviços de saúde possuem direitos às informações, 

conforme estabelecido na Portaria n°1820/2009. Por meio da comunicação é possível 

compartilhar informações e influenciar o comportamento das pessoas, principalmente 

no processo de cuidar dos pacientes. Além disso, pode oferecer educação em saúde, 

que possui um papel de humanização, sendo um fator essencial para a equipe de 

saúde, no estabelecimento de relações (BROCA, FERREIRA, 2012).  

Os pacientes recebem informações sobre sua condição e tratamento, a 

prevenção secundária e as possíveis complicações. Tais informações podem ocorrer 

por intermédio de material impresso de pequeno porte, que apresenta conteúdo 

informativo com ou sem ilustração do tipo folder. Outro tipo de ferramenta são os 

folhetos/panfletos, que também são impressos, que servem para divulgar alguns 

conceitos fundamentais dos temas específicos a serem tratados e, também, há o flyer 

que ganhou este nome devido a sua velocidade de distribuição, com a preservação 

da característica básica do panfleto, embora com pouca informação. 

O acesso à internet e a melhoria dos níveis educacionais contribuem para 

que a população busque informações antes de procurar um atendimento médico à 

sua saúde; dessa forma os pacientes podem receber noções verdadeiras ou falsas 

sobre diagnóstico e tratamento (BASTOS, FERRARI, 2011). A busca por informações 

de saúde, na internet têm se tornado uma prática frequente entre os usuários da rede.  

Segundo SILVESTRE, ROCHA, SILVESTRE et al (2012) o paciente tem-

se utilizado da internet para realizar buscas de informação em saúde e esta busca tem 

influenciado e gerado novas relações entre médicos e pacientes. Os resultados do 

estudo demonstraram que a maioria dos participantes que acessavam a internet 

tinham entre 31-45 anos e as mulheres consultavam mais informações sobre saúde. 

Com isso, concluíram que metade dos pacientes utiliza essa rede social como fonte 



Introdução 19 

 

de informações, 25,5% conversam com o seu médico sobre as informações nela 

obtidas, sem que esse fato modifique ou interfira no tratamento.  

Já em relação ao Cateterismo Cardíaco, da compreensão do usuário até o 

planejamento das orientações de enfermagem demonstrou-se que a maioria dos 

pacientes relatava sintomas de doença arterial coronariana e recebeu indicação para 

o exame; as informações sobre o procedimento eram feitas de forma escrita e pouco 

assimiladas; os pacientes desconheciam os procedimentos, apresentavam 

sentimento de ansiedade e perspectivas de melhoria da qualidade de vida. Concluiu-

se que é importante desenvolver e planejar orientações que contribuam para a 

promoção da saúde e o fortalecimento das ações de educação em saúde (TEIXEIRA, 

2016). 

 

1.1 Justificativa 

 

Anualmente muitas pessoas são submetidas aos procedimentos de 

Cateterismo Cardíaco e de Angioplastia de Artéria Coronária, no Brasil e no âmbito 

mundial; os estudos recentes revelam uma carência de informações disponíveis sobre 

ambos os procedimentos, que apesar de seguros, possuem seus riscos inerentes. 

O presente estudo é relevante, pois por meio de uma ferramenta 

tecnológica, pretende-se que os pacientes tenham conteúdo adequado, correto e 

seguro sobre ambos os procedimentos, contribuindo para a melhoria do conhecimento 

em saúde, para os avanços nos estudos em tecnologia na área de ciências em saúde 

e enfermagem. 

Elabora-se, então, a seguinte questão de investigação. 

Existe Software desta natureza, na literatura médica e de enfermagem? 
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2.1 Doenças Crônicas não Transmissíveis  

 

As doenças crônicas não transmissíveis são aquelas que se desenvolvem 

no decorrer da vida; são de longa duração e responsáveis pelas mortes prematuras 

de indivíduos com menos de 70 anos; e 82% dessas mortes ocorreram nos países de 

baixa renda (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2014). 

Segundo a ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE (2016) e 

Organização Mundial de Saúde, no ano de 2015, 17 milhões de pessoas morreram 

no mundo em decorrência de doenças cardiovasculares.  

Essas doenças estão divididas da seguinte forma: doença arterial 

coronariana (DAC), cerebrovasculares (DCBV), cardiopatias congênitas, nas valvas 

cardíacas como valvulopatias e endocardites; vasculares como aneurismas e 

tromboses e em decorrência de processos inflamatórios como as vasculites 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

O risco de desenvolver uma doença arterial coronária pode ser obtido, 

aplicando-se o escore de Risco de Framingham, para que o cálculo seja feito; esse 

leva em consideração as variáveis como: idade, colesterol total, triglicerídeos, pressão 

arterial sistólica e diastólica (o valor mais elevado), Diabetes Mellitus e tabagismo; a 

partir dos 40 anos, o sexo masculino apresenta 49% de risco de para o 

desenvolvimento das DAC e o sexo feminino 32%, (FRAMINGHAM HEART STUDY, 

2016). 

A hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, sedentarismo, 

tabagismo, dislipidemia, obesidade e fatores genéticos estão entre os fatores de risco 

da DAC (CORREIA, CAVALCANTI, SANTOS, 2010).  

Segundo MORROW, GERSH (2007) a DAC é caracterizada por uma 

estenose causada por placas nas paredes dos vasos, que diminuem o fluxo 

sanguíneo. 

Atualmente há muitos exames para a sua detecção do diagnóstico, tais 

como: os laboratoriais, o eletrocardiograma de repouso, o teste de esforço, a 

cintilografia do miocárdio, a angiotomografia de artérias coronárias e o estudo 

hemodinâmico. 

Os fatores de risco para as DAC na população do no Rio Grande do Sul, 

nos anos de 2002 e em 2014, foram comparados e analisados por GUS, RIBEIRO, 
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KATO et al (2015); os resultados demonstraram que houve quedas nas taxas de 

sedentarismo e tabagismo; em contrapartida ocorreu um aumento da dislipidemia, da 

hipertensão e a obesidade. Concluíram que, por meio do desenvolvimento de mais 

programas ou inciativas voltados para a prevenção pode-se melhorar esses índices 

das DAC; tais medidas são necessárias, pois apesar da melhora em relação a alguns 

fatores, os outros que ainda persistem trazem o impacto clínico na evolução da 

doença. 

ROSA, GIRO, ALVES et al (2011) realizaram um estudo para avaliar as 

mortes por doenças cardiovasculares em um Hospital em Niterói, em levantamento 

entre 1998 e 2007; para isso foram verificados os números de óbitos, de internações 

e a taxa de mortalidade. Concluíram que as DAC ainda têm contribuído para um 

elevado número de internações, porém ocorreu uma queda da mortalidade por doença 

isquêmica do coração, em compensação houve aumento das mortes por DCBV e 

insuficiência cardíaca; houve melhoria de assistência para esses pacientes que 

podem interferir e melhorar os desfechos clínicos das doenças cardiovasculares. 

 

2.2 O Cateterismo Cardíaco e a Angioplastia Coronária 

 

O processo descoberto por Wilhelm Konrad Roentgen, em 1895, 

possibilitou que o coração e os vasos fossem abordados diretamente; essa revolução 

ocorreu devido à possibilidade da geração de imagens por meio de uso da radiação 

ionizante, associado aos tubos, hoje conhecidos como cateteres, que são usados para 

realizar a injeção de medicações, dessa forma dilatando os vasos ou corrigindo 

alterações com a liberação de dispositivos como o Stent (GOTTSCHALL, 2009). 

No ano de 1966, no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, ocorreu o 

primeiro exame de Cateterismo Cardíaco no Brasil, que foi realizado pelo médico por 

José Eduardo M. R. Souza. A primeira reperfusão mecânica de artéria, atualmente 

conhecida por Angioplastia de Artéria Coronária aconteceu no Brasil, no ano 1979 e 

foi realizada por Costantino Costantini (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA, 2016).   

A Cineangiocoronariografia, estudo hemodinâmico e também mais 

conhecido como Cateterismo Cardíaco é um procedimento que possibilita a realização 

do diagnóstico e da definição do tratamento das doenças coronarianas presentes nas 
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artérias; por meio dele também é possível à realização do ultrassom intracoronariano, 

que tem por finalidade realizar a avaliação da quantidade e a qualidade das placas 

ateroscleróticas nas paredes dos vasos (NICOLAU, TARASOUTCHI, ROSA et al, 

2010). 

Por meio dele é possível definir a anatomia coronariana e o grau de 

obstrução das artérias, dessa forma possibilitando a confirmação da doença 

coronariana obstrutiva (RIBEIRO, MARTINEZ, 2008). 

O local de realização do exame é um laboratório de Hemodinâmica, que 

contém um equipamento com um gerador de raio X, que possui um dispositivo de 

intensificação de imagens que, também contém um sistema de filmagem por meio de 

vídeo e uma mesa para posicionamento do paciente; também é composto por 

materiais, medicações, carro de emergência e equipe de médicos e enfermeiros 

(NICOLAU, TARASOUTCHI, ROSA et al, 2010). 

As artérias coronárias são classificadas da seguinte forma: artéria coronária 

direita e artéria coronária esquerda e são originárias nos seios aórticos; em relação 

ao padrão de circulação podem ser de: dominância da direita e esquerda e a 

dominância da esquerda é a segunda mais comum e, em terceiro lugar o padrão da 

codominância (MEIRELLES, NEVES, POSTCH, 2008). 

As artérias coronárias são responsáveis pela realização da irrigação do 

sistema de condução do coração. A artéria coronária direita é responsável por irrigar 

o ventrículo direito que é originário no seio de Valsava; o tronco da artéria coronária 

esquerda passa pelo ventrículo direito bifurcando-se em artéria descendente anterior 

e artéria circunflexa. Já a irrigação da parede do ventrículo esquerdo é realizada pela 

artéria descendente e pela artéria circunflexa (CAMPOS, RIBEIRO, RIBEIRO et al, 

2008). 

Para a realização do cateterismo cardíaco, o paciente deve ser submetido 

a um preparo que inclui: jejum; suspensão de medicações como: anticoagulantes, 

antidiabéticos e diuréticos, hidratação endovenosa antes e após o exame, hidratação 

oral após exame e nos casos dele apresentar alergia ao contraste, deve receber pré-

medicação antes do exame (NICOLAU, TARASOUTCHI, ROSA et al, 2010). 

Para a realização do procedimento é necessário uma via de acesso, que 

pode ser: a artéria femoral, a artéria radial e a artéria braquial. No Brasil a via femoral 

está entre as mais usadas, tendo como vantagens a facilidade de punção, por ser a 

mais calibrosa e por proporcionar mais conforto para o paciente durante o exame; 
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porém o uso dessa via requer um repouso prolongado no leito após o procedimento e 

aumentam-se as chances da ocorrência de complicações vasculares pós-

procedimento (NICOLAU, TARASOUTCHI, ROSA et al, 2010). 

ARMENDARIS, AZZOLIN, ALVES et al (2008) em estudo realizado com 

199 pacientes para avaliar as complicações vasculares daqueles submetidos a 

Intervenção Percutânea Coronária, comparando o uso da via radial com a via femoral, 

observaram: equimoses, formação de hematoma, retenção urinária e perda da 

permeabilidade do vaso. Concluíram, dessa forma, que o uso da via femoral está 

relacionado a um maior número de complicações pós-realização do procedimento. 

A Angioplastia de Artéria Coronária é um procedimento invasivo, no qual 

por meio da intervenção coronariana percutânea, que é uma técnica de 

cinecoronariografia, tem por finalidade realizar o tratamento da lesão coronariana; em 

que em 90% dos casos ocorrem o implante do stent coronário e em 10% são 

realizados por meio de cateter balão (NICOLAU, TARASOUTCHI, ROSA et al, 2010). 

Para a realização da Angioplastia de Artéria Coronária existem algumas 

contraindicações que são: lesão no tronco de coronária esquerda, lesões nos vasos, 

histórico de múltiplas oclusões crônicas, problemas de coagulação, histórico de 

reestenoses e baixa adesão farmacológica após o procedimento. Relacionados às 

vias de acesso estão a formação: de pseudoaneurisma, a fístula arteriovenosa, o 

hematoma retro peritoneal; em relação ao contraste usado para a realização do 

exame citam-se a nefropatia e a reação alérgica imediata ou tardia (NICOLAU, 

TARASOUTCHI, ROSA et al, 2010). 

Para CASTRO, ROLIM, SILVA et al (2016), identificaram o conhecimento 

e o seu significado em pacientes cardiopatas submetidos ao cateterismo cardíaco, em 

uma metanálise de estudos recentes. Os resultados demonstraram que: déficit de 

conhecimento, associado à ideia de desentupir as veias do coração, informações 

equivocadas sobre a finalidade, relatos de sintomas associados à doença cardíaca e 

à ansiedade, demonstraram satisfação por realizar o procedimento e ter um 

diagnóstico de sua doença cardíaca.  

Esses autores concluíram que, para os pacientes, o cateterismo está 

associado ao tratamento e desobstrução das artérias e que existe a presença de 

ansiedade, medo e nervosismo relacionados ao exame.  

O paciente submetido ao cateterismo cardíaco requer muitos cuidados de 

enfermagem; a utilização da Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE) é 
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fundamental para que ele receba o cuidado focado na qualidade de assistência que 

esse procedimento requer. 

 

2.3 A Sistematização da Assistência de Enfermagem 

 

Para a padronização da assistência, foi desenvolvido a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) que é um método pelo qual se organiza e 

sistematiza-se as práticas de assistência. A SAE proporciona os cuidados 

individualizados e o processo de tomada das decisões do enfermeiro, assim 

promovendo avanços na qualidade da assistência.  

Para o CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (2009) a SAE deverá 

ser realizada em todos os serviços públicos ou privados de saúde; é um método que 

comprovadamente, traz benefícios para a prática profissional e impacta diretamente 

na qualidade de assistência prestada aos indivíduos, agregando valor ao profissional 

de enfermagem e contribuindo para o crescimento da visibilidade da categoria. Por 

seu intermédio, o enfermeiro consegue organizar o cuidado individualizado ao 

paciente que necessitar de Cateterismo Cardíaco. 

O Diagnóstico de Enfermagem pode ser compreendido como um 

julgamento clínico que se baseia nas respostas dos indivíduos, por meio dele é 

possível ter uma indicação para as intervenções a serem tomadas pelo enfermeiro, 

mais para isso é necessário que sejam feitos a associação dos fatores relacionados, 

bem como a participação de toda equipe de profissionais de enfermagem no processo, 

para que atinja os resultados esperados. (CONSELHO FEDERAL DE Enfermagem, 

2009) 

Segundo a Taxonomia II da NANDA (North American Nursing Diagnoses 

Association) o paciente que é submetido ao Cateterismo Cardíaco apresenta: dor, 

risco para infecção, risco para déficit cardíaco diminuído, integridade tissular 

prejudicada, integridade da pele prejudicada, risco para lesão, déficit no auto-cuidado 

para higiene íntima, mobilidade física prejudicada, padrão do sono prejudicado, 

eliminação urinária prejudicada, perfusão tissular ineficaz, controle ineficaz do regime 

terapêutico, risco para lesão química, conhecimento deficiente, ansiedade e medo 

(NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSES ASSOCIATION, 2010). 

PIVA, VAZ, MORAES et al (2014) realizaram um estudo para identificar 
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quais são os desconfortos relatados por pacientes após a realização do cateterismo 

cardíaco. Os resultados demonstraram que: nos pacientes submetidos ao exame por 

meio da via femoral, a lombalgia foi a queixa mais relatada, devido a um prolongado 

tempo de repouso após o exame e em relação a via radial foi relacionado a presença 

de dor no local da punção. Concluíram, dessa forma, que a enfermagem pode 

contribuir proporcionando mais conforto aos pacientes, utilizando-se de medidas 

como: uso de coxins, realização de mudança de decúbito e auxiliando na 

deambulação.  

O desenvolvimento do conhecimento sobre a dor ao paciente cardiológico 

é muito importante para a tomada de decisão. A avaliação do tipo de dor, de sua 

localização e duração, será determinante para as intervenções que serão realizadas 

pela enfermagem. Os pacientes, possuem necessidades individuais; por meio da SAE 

é possível a realização adequada do Diagnóstico de Enfermagem, planejamento e 

execução das intervenções individualizadas, dessa forma proporciona-se qualidade 

de assistência focada no indivíduo e a padronização de assistência (FLORES, PALMA 

SOBRINHO, VERNAGLIA, 2013). 

Para identificar os estudos sobre a ansiedade de pacientes submetidos ao 

cateterismo e as estratégias adotadas BUZZATO, ZANEI (2010) realizaram uma 

revisão bibliográfica por meio do sistema de base de dados on-line PubMed, MedLine, 

CINAHL, LILACS e na biblioteca virtual SciELO; dos 17 estudos selecionados a 

maioria era de origem americana e tratava-se de estudo tipo experimental e as 

temáticas encontradas foram diversas. Concluíram que identificar os fatores 

associados à ansiedade e desenvolver estratégias é de suma importância para que a 

enfermagem possa proporcionar uma assistência mais humanizada.  

Entende-se, então, que a existência de um aplicativo direcionado aos 

pacientes sobre Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária poderá 

trazer contribuições de caráter não farmacológico, atuando na diminuição da 

ansiedade e do estresse, por ser uma via segura de informações. 
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3 OBJETIVO 
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3.1 Objetivo Geral 

 

 Desenvolver um protótipo de Software para sistema web e ou dispositivo 

móvel para orientação de pacientes sobre Cateterismo Cardíaco e 

Angioplastia de Artéria Coronária. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Elaborar o conteúdo sobre Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria 

Coronária para orientação de pacientes e de acompanhantes; 

2. Realizar o refinamento de conteúdo com especialistas em Cardiologia; 

3. Realizar a validação do conteúdo com os pacientes agendados para o 

Cateterismo Cardíaco e a Angioplastia de Artéria Coronária.  

4. Construir o Protótipo de um Software sobre Cateterismo Cardíaco e 

Angioplastia de Artéria Coronária. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 
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4.1 Tipo de Estudo 

 

Tratou-se de estudo de Design Instrucional do tipo Design Centrado no 

Usuário (DCU), aplicado à produção tecnológica para desenvolvimento do protótipo 

de um software para ambiente web e tecnologia móvel, para consulta de informações 

sobre Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Coronária. 

O Design Instrucional corresponde à ação intencional e sistemática de 

ensino; envolve planejar, desenvolver e utilizar métodos, técnicas, atividades, 

materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas, para favorecer a 

aprendizagem, a partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos. É 

utilizado para a concepção de cursos, para aulas individuais e na construção de 

materiais didáticos como impressos, vídeos, softwares ou, de modo mais genérico, 

qualquer objeto de aprendizagem. Pode ser considerada uma metodologia utilizada 

para o planejamento, entre outros, de currículos, cursos e materiais didáticos em 

diferentes modalidades, mídias e contextos de aprendizagem (FILATRO, PICONEZ, 

2004). 

O método Design Centrado no Usuário (DCU) (User Centered Design) foi 

utilizado para desenvolver aplicativos na área de Enfermagem Geriátrica e Atenção 

Primária (prevenção de doenças crônicas). Trata-se de um método que estabelece a 

participação/colaboração entre os usuários e os designers/pesquisadores na fase da 

concepção para o desenvolvimento de sistemas informatizados, nomeadamente, os 

aplicativos móveis (BARRA, PAIM, SASSO et al, 2017). 

O estudo foi divido em etapas, para atender aos objetivos propostos. 

 

Primeira Etapa para atender o Objetivo Específico 1 (Elaborar o conteúdo sobre 

Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária para orientação de 

pacientes e acompanhantes) 

 

Para obter os conteúdos atualizados sobre o tema, foi realizado o 

levantamento bibliográfico em várias bases de dados. 

Uma das bases consultadas foi a LILACS (Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde) que é considerada um índice e repositório bibliográfico 

da produção científica e técnica em Ciências da Saúde publicada na América Latina 



Material e Método  31 

 

e no Caribe. É uma base de dados Latino-Americana de informação bibliográfica em 

ciências da saúde; abrange toda a literatura relativa às ciências da saúde, produzida 

por autores latino-americanos e publicado nos países da região, a partir de 1982. Pode 

ser acessada por meio do link da web http://lilacs.bvsalud.org/. 

Outra base de dados consultada foi a MEDLINE®, que é uma sigla em 

inglês traduzida como Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). É a base de dados 

bibliográficos da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos da América (US 

National Library of Medicine's - NLM). Pode ser acessada na internet por meio do 

endereço https://www.nlm.nih.gov/ 

Ainda foi consultada a Cochrane Library que compõe a Cochrane 

Coleborstion, entidade sem fins lucrativos, cujo objetivo é preparar, manter e promover 

o acesso a informações de alta qualidade e as revisões sistemáticas (metanálíses] 

sobre os efeitos de intervenções em saúde. A Cochrane Library é um banco de dados 

publicado e atualizado periodicamente por meio eletrônico (on fine) e representa o 

trabalho de cerca de 8.000 pesquisadores de elite de todo o mundo (ATALLAH, 2002). 

Pode ser acessada na internet por meio do endereço http://www.cochranelibrary.com/  

Também foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) a qual foi 

estabelecida em 1998 como modelo, estratégia e plataforma operacional de 

cooperação técnica da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para a gestão 

da informação e de conhecimento em saúde na Região da América Latina é uma Rede 

de Redes construída coletivamente e coordenada pela BIREME. É desenvolvida, por 

princípio, de modo descentralizado, por meio de instâncias nacionais (BVS Argentina, 

BVS Brasil etc.) e redes temáticas de instituições relacionadas à pesquisa, ensino ou 

serviços (BVS Enfermagem, BVS Ministério da Saúde, etc.). Pode ser acessada na 

internet por meio do endereço www.http://bvsalud.org/ 

Para complementar a busca também foi consultada o portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); é uma 

biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil 

o melhor da produção científica internacional conta com um acervo de mais de 53 mil 

títulos com texto completo, 129 bases referenciais, 11 bases dedicadas 

exclusivamente às patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, 

normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. Pode ser acessada na internet 

por meio do endereço http://www.periodicos.capes.gov.br/ 

http://lilacs.bvsalud.org/
https://www.nlm.nih.gov/
http://www.cochranelibrary.com/
http://www.http/bvsalud.org/
http://www.periodicos.capes.gov.br/


Material e Método  32 

 

Nessas bases foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre 

Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária, abrangendo o período de 

2007 a 2017, buscando-se pelas evidências sobre quais são as melhores práticas 

para os cuidados de enfermagem aos pacientes submetidos a tais procedimentos. 

A Revisão Narrativa trata-se de um tipo de revisão cujas publicações são 

amplas, mas apropriadas para descrever e discutir o desenvolvimento ou o “ estado 

da arte” de um determinado assunto, sob o ponto de vista teórico ou contextual: 

constitui-se da análise da literatura publicada, acrescida da interpretação e da análise 

crítica pessoal do autor (ROTHER, 2007).  

Foram considerados critérios para a inclusão dos textos os seguintes: que 

fossem artigos científicos publicados dentro do período determinado, em idiomas 

português, inglês e espanhol, com textos completos e pertinentes ao tema do estudo. 

Foram excluídos os resumos, os editoriais, as teses e as dissertações, as cartas aos 

editores, literatura cinza (de difícil acesso) e aqueles com temas não pertinentes ao 

estudo. 

Os termos usados para a busca dos artigos forma obtidos nos descritores 

em Ciências da Saúde (DECs) da Biblioteca Virtual em Saúde e são os seguintes: 

Cateterismo Cardíaco, Cardiac Catheterization, Intervenção Coronária Percutânea, 

Percutaneous Coronary Intervention, Intervención Coronaria Percutánea Angioplastia, 

Angioplasty Balloon Coronary, Angioplastia Coronaria con Balón , Angioplastia 

Coronária com Balão, Coronary Angiography, Angiografía Coronaria , Angiografia 

Coronária, Nursing Care , Atención de Enfermería, Cuidados de Enfermagem, Patient 

Care Planning , Planificación de Atención al Paciente, Planejamento de Assistência 

ao Paciente, Enfermería Basada en la Evidencia, Enfermagem Baseada em 

Evidências, Evidence-Based Nursing, Cardiovascular Nursing, Enfermería 

Cardiovascular, Enfermagem Cardiovascular,  Educação em saúde, Health Education, 

Educación en Salud, Educação de Pacientes como Assunto, Patient Education as 

Topic, Educación del Paciente como Assunto. 

 

Segunda Etapa para atender o Objetivo Específico 2 (Realizar o refinamento de 

conteúdo com especialistas em Cardiologia) 

 

Após a obtenção dos estudos sobre o tema, foi elaborado o conteúdo do 

protótipo do software que foi submetido à apreciação de especialistas sobre o tema e 
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que realizaram a sua validação. 

O grupo de profissionais foi composto por dois professores da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Área de Cardiologia, dois Profissionais de 

Enfermagem que atuam em Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista 

de um hospital voltado ao ensino e pesquisa e três médicos do Setor de 

Hemodinâmica e Radiologia Intervencionista da referida Instituição. 

Os profissionais receberam um envelope lacrado, com o conteúdo do 

protótipo e foi-lhes solicitado que realizassem a avaliação do conteúdo e 

preenchessem todos os itens solicitados. Além disso, foi-lhes entregue uma cópia do 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para participação do estudo, 

(Apêndice D).  

O instrumento de coleta de dados foi entregue aos especialistas, para que 

dessa forma se obtivesse a sua validação, bem como as sugestões e adequações 

fossem realizadas, visando construir o conteúdo eficaz e eficiente para o público alvo. 

Os quesitos: conteúdo, pertinência, clareza, quantidade e consistência, foram 

avaliados, conforme Apêndice C, que se trata de um questionário para refinamento de 

conteúdo. 

O texto foi construído e o formato de apresentação em Word, para 

facilitação da realização da leitura e manuseio do material, contendo os textos e 

figuras ilustrativas, impresso em A4 e com figuras coloridas (trata-se de folha de papel 

sulfite de cor branca e tamanho A4).  

Na sequencia, apresenta-se o conteúdo entregue à avaliação dos experts.  
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Primeira Versão sobre Protótipo de um Software 

CONTEUDO INICIAL SOBRE O EXAME DE CATETERISMO CARDIACO E 

ANGIOPLASTIA 

 

O QUE É CATETERISMO CARDÍACO? 

É um exame realizado pelo médico com a finalidade de identificar se existe alguma alteração na 

estrutura venosa/arterial do seu coração. Nele é possível o médico ver o interior do seu coração, que é 

um músculo envolvido por uma membrana chamada pericárdio. O coração está localizado no tórax é 

composto por vasos, veias e artérias e é responsável por levar o sangue com oxigênio para todos os 

órgãos do corpo humano. 

Coração 

 

Imagem(Fonte Google) 

 

PORQUE O EXAME É FEITO? 

Para avaliar seu coração, identificar possíveis doenças cardiovasculares ou risco aumentado para 

desenvolvê-las e realizar o tratamento necessário. 

QUAIS DOENÇAS PODEM SER ENCONTRADAS FAZENDO ESSE EXAME? 

Doença arterial coronariana ocorre quando há formação de placas nas paredes das artérias, fazendo 

com que o fluxo de sangue diminua prejudicando o funcionamento do coração. 

Cardiopatias Congênitas são alterações na estrutura do coração que acontecem quando as crianças 

ainda estão no útero de sua mãe e já nascem com elas. 

Insuficiência Cardíaca é quando seu coração perde capacidade de levar a quantidade necessária de 

sangue para o corpo. 

Valvulopatia: como o coração é composto por quatro válvulas, à doença ocorre quando uma delas (ou 

mais) não funciona (m) corretamente. 

 

ONDE O EXAME É REALIZADO? 

Em hospitais, no Setor de Hemodinâmica que também é conhecido como Setor de Radiologia 

Intervencionista; em uma sala preparada com os equipamentos necessários e composta por equipe 

especializada. 

 



Material e Método  35 

 

 

Sala de Hemodinâmica 

 

Imagem(Fonte Google) 

 

QUEM FAZ O EXAME? 

É um médico, Cardiologista Intervencionista, especializado em Hemodinâmica e junto com ele há uma 

equipe que é composta por médico anestesista, enfermeiro e técnicos de enfermagem. 

 

ESSE EXAME TEM RISCO? QUAIS SÃO ELES? 

Sim, os riscos são baixos, porém eles existem. A equipe de saúde tomará sempre todas as medidas 

necessárias para evitá-los. 

São eles: 

Reações alérgicas: à substância usada no exame chamada contraste pode provocar vermelhidão e 

coceiras no corpo. 

Nefropatia: danos aos rins devido ao contraste usado durante o exame. 

Pseudoaneurisma complicação devido à ruptura da parede da artéria por onde é feito o exame. 

Hematoma-retroperitoneal: extravasamento de sangue devido a uma dificuldade de punção para a 

colocação do introdutor, que é um dispositivo por onde passará o cateter que irá até seu coração. 

Fístula Arterio-venosa: canal que cria comunicação entre um órgão e um vaso, pode ocorrer se 

durante o exame a agulha usada transfixar a artéria e atingir a veia. 

Infarto Agudo do Miocárdio interrupção do fluxo sanguíneo no coração pela obstrução de uma ou 

mais artérias. 

AVC: interrupção de fluxo sanguíneo no cérebro, pode ser isquêmico ou hemorrágico. 

Rompimento da artéria coronária: complicação que pode ocorrer durante a angioplastia de artéria 

coronária. 

Esse exame apresenta baixo risco de óbito 1% (SBCI, 2015). 

 

QUAL É O PREPARO PARA O EXAME? 

Você deverá ficar em jejum de no mínimo 4 a 6 horas conforme orientação da equipe de saúde. 

Você deverá suspender ou não as medicações conforme orientações recebidas na consulta pré-exame 

ou quando o exame foi marcado. 
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NO DIA DO EXAME O QUE DEVO FAZER? 

Chegar no horário marcado, vir com um acompanhante e trazer seus documentos, pedidos de exames 

e exames prévios; trazer também medicações e lista com medicamentos que faz uso. 

Após ser realizado seu cadastro na recepção você será chamado pela equipe de enfermagem que fará 

o exame de eletrocardiograma, a seguir você será pesado e terá sua altura medida. 

Deve colocar roupa hospitalar e retirar seus adornos como brincos, anéis, pulseiras, relógio e prótese 

dentária. 

Você permanecerá na sala de pré-exame aguardando para fazer seu cateterismo cardíaco. 

 

O QUE ACONTECE DURANTE O EXAME? 

Você será colocado em uma maca na sala de exames, permanecerá acordado durante o procedimento, 

pois a anestesia é local, mas não sentirá dor. Para realizar o exame o médico precisará acessar uma 

artéria que pode ser próxima ao seu punho que é a Artéria Radial, próximo ao cotovelo que é a Artéria 

Braquial ou próxima da sua virilha que é a Artéria Femoral.  

O médico fará uma anestesia local, uma pequena punção parecida quando uma veia é puncionada 

para coletar exames de sangue e colocará um introdutor, dispositivo por meio do qual passará o catéter 

que chegará até seu coração. Quando o catéter estiver em seu coração, ele injetará o constraste e fará 

vários RX e dessa forma poderá ver seu coração e detectar alterações  e sua localização se possuir. 

 

APÓS O EXAME, O QUE ACONTECE? 

 

Artéria Radial 

 

Imagem(Fonte Google) 

 

Se o exame for feito pela Artéria Radial, você ficará com um curativo bem apertado no local que é 

necessário para evitar sangramento. Também permanecerá sentado em uma cadeira por 2 horas com 

o braço em repouso absoluto sem movimentá-lo. Durante esse período sua pressão arterial será 

verificada e você poderá se alimentar e ir ao banheiro. 

Após esse período você receberá alta para casa, deverá evitar fazer força, não apoiar a mão, pegar 

peso com esse braço, não andar de bicicleta e não dirigir por 5 dias. 

Deverá manter repouso absoluto do braço que fez o exame por 24 horas. 

No dia do exame poderá tomar banho mas não deve molhar o curativo, poderá retirá-lo na manhã 

seguinte e não será preciso fazer outro curativo. 
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Se no dia seguinte perceber a presença de sangramento, hematoma ou dor no local do exame, procure 

atendimento de saúde na sua cidade. 

Mantenha sua dieta e tome suas medicações, conforme orientação. 

Importante não esquecer de comparecer ao retorno médico conforme agendado. 

 

Artéria Braquial 

 

Imagem ( Fonte Google) 

 

Se o exame for feito pela artéria braquial, você ficará com um curativo apertado no local que é 

necessário para evitar sangramento e permanecerá sentado em uma cadeira por 2 horas com o braço 

em repouso absoluto, sem movimentá-lo. Durante esse período sua pressão arterial será verificada e 

você poderá se alimentar e ir ao banheiro. 

Após esse período você receberá alta e poderá voltar para casa, deve evitar fazer força, não apoiar a 

mão e pegar peso com esse braço, não andar de bicicleta e não dirigir por 5 dias. 

Deverá manter repouso absoluto do braço que fez o exame por 24 horas. 

No dia do exame poderá tomar banho mas não deve molhar o curativo, poderá retirá-lo na manhã 

seguinte e não será preciso fazer outro curativo. 

Se no dia seguinte perceber a presença de sangramento, hematoma ou dor no local do exame, procure 

atendimento à saúde na sua cidade. 

Mantenha sua dieta e tome suas medicações conforme orientação. 

Importante não esquecer de comparecer ao retorno médico conforme agendado. 

 

Artéria Femoral 

 

Imagem (Fonte Google) 

 

Se o exame for feito pela Artéria Femoral, você ficará com um curativo apertado no local que é 

necessário para evitar sangramento e permanecerá deitado por 3 horas com a perna restrita e sem 

movimentá-la, deve evitar dobrá-la e pode mexer os pés e os dedos.  
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Durante esse período sua pressão arterial será verificada e você poderá se alimentar, se precisar ir ao 

banheiro ser-lhe-á oferecido o papagaio para os homens e a comadre para as mulheres, que são 

instrumentos utilizados quando não se pode levantar para ir ao banheiro. 

Após esse período você receberá alta hospitalar e poderá ir para casa; nesse dia manterá repouso 

absoluto e somente poderá levantar para ir ao banheiro. 

Você não deve subir escadas, andar de bicicleta, dirigir e fazer longas caminhadas, por um período 

mínimo de 5 dias. 

No dia do exame não poderá tomar banho para não molhar o curativo. 

No dia seguinte ao exame, pode tomar banho normalmente deixando o curativo ser molhado, dessa 

forma ele sairá com facilidade e não machucará sua pele, não é necessário fazer um novo curativo. 

Se no dia seguinte perceber a presença de sangramento, hematoma ou dor no local do exame, procure 

atendimento de saúde na sua cidade. 

Mantenha sua dieta e tome suas medicações conforme orientação após o exame. 

Importante não esquecer de comparecer ao retorno médico conforme agendado. 

 

COMO O MÉDICO FAZ O DIAGNÓSTICO PARA SABER SE TENHO UMA DOENÇA NAS 

ARTERIAS DO CORAÇÃO? 

O médico irá verificar a presença ou não de lesão; se a lesão estiver presente, ele irá avaliar sua 

localização e gravidade, para a melhor indicação do tratamento, conforme cada caso. 

 

SE EU TIVER UMA DOENÇA NA ARTÉRIA DO CORAÇÃO QUAL É O TRATAMENTO? 

Tipos de Lesão 

 

Artéria Coronária saudável, com pequena lesão, lesão mediana e lesão grave 

 

Imagem(Fonte Google) 

 

O tratamento pode ser clínico por meio do uso de medicamentos, alimentação e hábitos saudáveis. 

Em alguns casos será necessário realizar um procedimento chamado Angioplastia para tratar a doença. 

Nos casos mais graves o tratamento é cirurgico. 

 

SE O TRATAMENTO FOR CLÍNICO O QUE ACONTECE APÓS O EXAME? 

Após o exame, você receberá alta e voltará para a sua casa com uma receita dos medicamentos e 

orientações sobre alimentação e hábitos saudáveis. 
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Imagem(Fonte Google) 

 

SE O TRATAMENTO FOR A ANGIOPLASTIA DE ARTÉRIA CORONÁRIA O QUE ACONTECE 

APÓS O EXAME? 

Você será submetido há um procedimento chamado Angioplastia para fazer o tratamento na lesão na 

sua artéria coronária. 

Esse procedimento poderá ser feito no mesmo dia do Cateterismo ou você retornará em uma data 

futura. 

A Angioplastia da Coronária será feita pelo mesmo médico especializado na área de Hemodinâmica, 

junto com a equipe de saúde constituída pelo médico anestesista, enfermeiro e técnicos de 

enfermagem, isto é local e equipe do procedimento de Cateterismo Cardíaco. 

Para realizar o exame, o médico precisará acessar a Artéria Radial. Braquial ou Femoral da mesma 

forma que foi feito o Cateterismo Cardíaco. Fará uma anestesia local e colocará um introdutor, que é 

um dispositivo por onde passará o catéter que chegará até seu coração na área de sua lesão. Na ponta 

desse catéter haverá um balão que ele insufla(incha) no local da lesão e em seguida liberará um stent 

que é um dispositivo parecido com uma mola, feito com material com ligas de cromo e cobalto (que são 

metais). 

Esse stent irá proteger sua artéria coronária do surgimento de uma nova lesão nesse mesmo local. 

 

Imagem de Angioplastia de Artéria Coronária 

Artéria coronária no local da lesão com balão desinsulfado, artéria no local da lesão com balão insuflado 

e tratamento da lesão com o implante de stent. 

 

Imagem(Fonte Google) 
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QUAIS SÃO OS LOCAIS POR ONDE PODE SER FEITA A ANGIOPLASTIA DE ARTÉRIA 

CORONÁRIA? 

 

 

Imagem(Fonte Google) 

 

Se a Angioplastia for feita pela Artéria Radial, após o procedimento, você permanecerá em repouso 

em uma maca, ficará com um curativo apertado no local, que é necessário para evitar sangramento, 

com o braço em repouso absoluto sem movimentá-lo. Durante esse período sua pressão arterial será 

verificada e você poderá se alimentar; após 6 horas de repouso poderá se levantar apenas para ir ao 

banheiro. 

Você permanecerá internado no Hospital e deve manter repouso .  

No dia seguinte ao exame poderá se levantar e caminhar e realizar suas atividades. Você deverá ter 

alta em 48horas. 

Em casa, deve evitar fazer força, isto é, não apoiar a mão, pegar peso com esse braço, não andar de 

bicicleta, não dirigir por 5 dias e não verificar a pressão nesse braço. 

No dia do exame poderá tomar banho mas não deve molhar o curativo, poderá retirar na manhã 

seguinte e não precisa fazer outro curativo. 

Mantenha sua dieta e tome suas medicações, conforme orientação, após o exame. 

Importante não esquecer de comparecer ao retorno médico conforme agendado. 

 

 

Imagem(Fonte Google) 

 

Se a Angioplastia for feita pela Artéria Braquial, após o procedimento, você permanecerá em repouso 

em uma maca, ficará com um curativo apertado no local que é necessário para evitar sangramento, 

com o braço em repouso absoluto sem movimentá-lo. Durante esse período sua pressão arterial será 

verificada e você poderá se alimentar e após 6 horas de repouso poderá se levantar apenas para ir ao 

banheiro. 

Você permanecerá internado no Hospital e deve manter repouso .  
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No dia seguinte ao exame poderá se levantar e caminhar e realizar suas atividades. Você deverá ter 

alta em 48 horas. 

Em casa, deve evitar fazer força, isto é, não apoiar a mão, pegar peso com esse braço, não andar de 

bicicleta, não dirigir por 5 dias e não verificar a pressão nesse braço. 

No dia do exame poderá tomar banho mas não deve molhar o curativo, poderá retirar na manhã 

seguinte e não precisa fazer outro curativo. 

Mantenha sua dieta e tome suas medicações, conforme orientação, após o exame. 

Importante não esquecer de comparecer ao retorno médico conforme agendado.   

 

Artéria Femoral 

 

 

Imagem(Fonte Google) 

 

Se a Angioplastia for feira pela Artéria Femoral, após o procedimento, você permanecerá em repouso 

em uma maca, com a perna restrita ou seja não poderá dobrá-la. Após 6 horas será retirado o introdutor 

e feito um curativo apertado na área da virilha; durante esse período será realizado um 

eletrocardiograma e será verificada a sua pressão arterial. Você permanecerá internado no Hospital e 

deve manter repouso por mais 6 horas. No dia seguinte ao exame poderá se levantar e caminhar e 

realizar suas atividades. Você deverá ter alta em 48horas. 

Nos proximos 5 (cinco) dias após o exame não é permitido subir escadas, andar de bicicleta, dirigir e  

fazer longas caminhadas. 

No dia do exame não poderá tomar banho para não molhar o curativo. 

No dia seguinte ao exame, pode tomar banho normalmente deixando o curativo ser molhado; dessa 

forma ele saíra com facilidade e não machucará sua pele; não é necessário fazer um novo curativo. 

Após a alta para casa, se perceber a presença de sangramento, hematoma ou dor no local do exame, 

procure atendimento á saúde na sua cidade. 

Mantenha sua dieta e tome suas medicações conforme orientação após o exame. 

Importante não esquecer de comparecer ao retorno médico conforme agendado. 

 

QUANDO EU NÃO DEVO FAZER A ANGIOPLASTIA? OU QUANDO A ANGIOPLASTIA NÃO É 

INDICADA? 

Quando a estrutura da sua artéria for ruim. 
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Se possuir alguma lesão muito grave e que esse procedimento pode trazer risco para sua vida. 

Se tiver muitas lesões nas artérias do coração, o exame poderá trazer riscos a sua saúde. 

Se tiver histórico de problemas de sangramento e anticoagulação. 

Se tiver dificuldade para tomar os remedios após o procedimento. 

 

SE O TRATAMENTO FOR CIRÚRGICO O QUE ACONTECE APÓS O EXAME? 

O médico irá lhe explicar qual é o tipo de problema que seu coração apresenta. 

Você fará uma série de exames pré-operatórios, uma avaliação com o anestesista e será agendada 

uma data para sua cirurgia. Na vida estamos sempre aprendendo; a saúde é nosso bem mais precioso. 

Quanto mais informações tivermos, mais seguros vamos nos sentir para os tratamentos futuros que 

faremos. 

 

Terceira Etapa para atender o Objetivo 3 (realizar a validação do conteúdo com os 

pacientes agendados para o Cateterismo Cardíaco e a Angioplastia de Artéria 

coronária. com os pacientes que irão se submeter ao Cateterismo). Esta etapa 

contemplou os sub-itens 4.2 a 4.6.  

 

 

4.2 Local do Estudo  

 

Para realizar a validação do conteúdo do protótipo do software, o local do 

estudo foi um hospital no interior de São Paulo, hospital esse de caráter público e 

associado ao Ensino, Pesquisa e Promoção da Saúde.  

O setor de Hemodinâmica e Radiologia Intervencionista da referida 

Instituição, foi selecionado para a realização da validação de conteúdo do protótipo 

do aplicativo, por ser um Centro de Referência no Interior de São Paulo para a 

realização de ambos os procedimentos e por realizar um elevado número desses 

procedimentos diariamente.  

 

4.3 População do Estudo  

 

Constituída por dois grupos distintos: 

Grupo 1: profissionais de saúde com experiência na área, entre eles: médicos, 

enfermeiros e professores. Os profissionais foram escolhidos de acordo 

com suas experiências na temática do estudo. Assim, após abordagem 

aleatória de profissionais do referido hospital, apenas 7 aceitaram participar 

voluntariamente do estudo.  
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Grupo 2: Os pacientes que seriam submetidos ao exame no setor de Hemodinâmica 

e Radiologia Intervencionista do referido hospital de ensino.   

Critérios de inclusão:  

Foram incluídos os pacientes do setor que estavam agendados para 

realizarem esse exame no período de coleta de dados; alfabetizados; com ausência 

de déficit motor e ausência de Déficit visual.  

De 35 pacientes que foram convidados a participar do estudo e 

encontravam-se na sala de espera pré-exame, 30 aceitaram essa participação.  

 

4.4 Procedimento para coleta de dados  

 

Quanto aos participantes do estudo que eram pacientes, a validação do 

conteúdo do protótipo do software foi realizada no Setor de Hemodinâmica e 

Radiologia Intervencionista da referida Instituição, no período da manhã, devido ao 

horário em que eram realizadas as intervenções.  

Solicitou-se a planilha de dados em que constavam os pacientes 

agendados no dia. Essas pessoas convidadas a participar do estudo; dessa forma, o 

conteúdo foi testado pelos pacientes antes de serem submetidos ao referido exame. 

Previamente, antes da coleta de dados, eles também assinaram também o TCLE 

(Apendicê E).  

 

4.5 Instrumentos de Coleta de Dados  

 

Foi elaborado para a entrevista com os pacientes um questionário 

semiestruturado com duas partes, que foi desenvolvido pela pesquisadora. Na 

primeira constavam os dados demográficos: idade, sexo, escolaridade, algumas 

perguntas referente ao uso de tecnologia e celular como: acesso a internet; se utiliza 

telefone celular; se procura informações de saúde na internet; se gosta de receber 

informações sobre os exames e os procedimentos a serem realizados. 

Após a entrevista e preenchimento do questionário, foi disponibilizado o 

conteúdo do protótipo do Software para leitura sobre o exame de Cateterismo e 

Angioplastia de Artéria Coronária por meio de um tablet (computador pequeno, 

portátil, de fina espessura e tela sensível ao toque). O formato escolhido foi em power 
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point com 30 telas coloridas, contendo textos, no formato de perguntas e respostas 

sobre ambos os procedimentos, figuras (que foram obtidas do Google e podem ser 

utilizadas pois não apresentam restrição de uso conforme política de privacidade e 

uso do Google) e informações.  

Após a utilização do tablet com o protótipo do aplicativo, os participantes 

responderam a segunda parte do questionário com questões tendo como base a 

avaliação do aspecto instrucional do protótipo do software, tais como: função do 

avaliador, tempo do teste, uma questão sobre o conhecimento da população sobre os 

procedimentos de cateterismo cardíaco e angioplastia de artéria coronária além de 

uma avaliação dos aspectos instrucionais, no qual as respostas foram assinaladas 

pelas faces, que variavam de muito insatisfeito até muito satisfeito conforme mostra 

ilustração abaixo: 

 

 

Fonte: GVP Solutions 

 

 

Quarta etapa para atender o objetivo específico 4 Construir o protótipo de um 

Software sobre Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária.  

 

Para a construção do Protótipo de Software utilizou-se o método de Design 

Centrado no Usuário composto das seguintes fases: Análise com a identificação das 

necessidades e Design: Modelagem.  

Todas as etapas mostradas na sequência não foram concluídas neste 

estudo e serão realizadas em estudo posterior, sendo que tais etapas: a descrição da 

etapa do desenvolvimento que é voltado para a produção do software, a 

implementação que se trata de colocar em uso o software e a avaliação que se destina 

à validação do produto final depois de concluído o software, por meio de testes. 
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4.6 Aspectos Éticos 

 

De acordo com a Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012), que trata de 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, o projeto de pesquisa foi submetido à 

avaliação e apreciação por pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto para aprovação. Aos entrevistados foi aplicado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) . Os juízes que participaram do 

processo de refinamento também assinaram o termo.  

A autorização para a realização do estudo na Instituição hospitalar, foi 

obtida por meio de Ofício encaminhado para a Diretoria (Apêndice A) e autorizado; 

também foi encaminhado ofício para o Gestor do Setor de Hemodinâmica e Radiologia 

Intervencionista da Referida Instituição que também concedeu a sua autorização 

conforme consta no Apêndices A do presente estudo. 

Também foi solicitada a autorização para que fosse possível realização da 

pesquisa no âmbito da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo( EERP-USP), junto aos docentes experts na temática o que foi autorizado( 

Apendice B1 3 B2). 

Para todos os participantes foram socializadas: a) a apresentação da 

pesquisa, b) a descrição dos seus objetivos e os seus benefícios, c) a participação 

voluntária, d) a confidencialidade para a participação. Os participantes foram 

instruídos para o preenchimento do instrumento de coleta de dados da pesquisa, que 

foi aplicada pela própria pesquisadora conforme a disponibilidade dessas pessoas. 

O projeto recebeu aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa com o 

protocolo CAAE: 64690817.2.000.5393 (ANEXO A). 
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No que se refere ao primeiro objetivo específico de elaborar conteúdo sobre 

Cateterismo Cardíaco e Angioplastia da Artéria Coronária para orientação de 

pacientes e acompanhantes, foi realizada uma Revisão Narrativa nas bases de dados/ 

bibliotecas virtuais sobre: Lilacs, Medline, Cochrane, Biblioteca Virtual em Saúde e 

Portal da Capes sobre o Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Coronária no período 

de 2007 a 2017, conforme descrito anteriormente.  

De todas as base de dados e bibliotecas virtuais obteve-se um total de 283 

artigos, cujos títulos e resumos foram lidos, em um primeiro momento da pesquisa. 

Nessa etapa, alguns foram excluídos por inadequações em títulos e 

resumos, não condizentes ao tema investigados.  

Prosseguiu-se com a literatura minuciosa e atenta ao texto completo dos 

que permaneceram e realizou-se uma segunda etapa de exclusões, pois alguns não 

mostravam a pertinência ao tema, finalizando-se com um total de 16 artigos nas 

bases/bibliotecas, sendo o total de textos resultantes após o estabelecimento dos 

critérios de inclusão e exclusão e das fases descritas anteriormente.  

 

Fluxograma 1 - Fluxograma de busca realizada nas bases de dados e bibliotecas 
virtuais relativas ao tema “Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de 
Artéria Coronária” abrangendo o período de 2007 a 2017 
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Após a realização das buscas, os 16 artigos foram lidos na integra e 

separados conforme os seguintes tópicos: definição, descrição dos procedimentos, 

cuidados de enfermagem, possíveis complicações, riscos e orientação sobre os 

procedimentos. 

O conteúdo foi desenvolvido no modelo de perguntas e respostas, sobre 

ambos os procedimentos. A sequência das questões buscou estabelecer um 

raciocínio logico trazendo informações desde a definição de ambos os procedimentos 

até possíveis desfechos clínicos da realização do Cateterismo Cardíaco e da 

Angioplastia de Artéria Coronária. 

Os artigos obtidos dessa revisão encontram-se, sintetizados, no Quadro 1 

mostrado na sequencia.  

 

 

 

 

 

 



Resultados  49 

Quadro 1 - Artigos utilizados para a construção teórica do conteúdo do protótipo do Software sobre Cateterismo Cardíaco e 
Angioplastia da Artéria Coronária, 2007-2017( N=16) 

 
Numeração Título Autor Periódico e Pais 

de Origem 
Objetivos População 

Estudada 
Principais 
resultados e 
conclusões 

1 20ACC/AHA/AATS/PCNA/SCAI/STS focused 
update of the guideline for the diagnosis and 
management of patients with stable ischemic 
heart disease: a report of the American 
College of Cardiology/American Heart 
Association Task Force on Practice 
Guidelines, and the American Association for 
Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular 
Nurses Association, Society for Cardiovascular 
Angiography and Interventions, and Society of 
Thoracic Surgeons. 

Fihn SD, 
Blankenship JC, 
Alexander KP, Bittl 
JA, Byrne JG, 
Fletcher BJ, 
Fonarow GC, 
Lange RA, Levine 
GN, Maddox TM, 
Naidu SS, Ohman 
EM, Smith PK. 

J Am Coll 
Cardiol. 2014 
Nov 
4;64(18):1929-
49. 
doi:10.1016/j.jac
c.2014.07.017. 
Epub 2014 Jul 
28. USA 

Padronizar 
os cuidados 
aos pacientes 
com doenças 
isquêmicas. 

Pacientes 
com Doenças 
cardíacas 
isquêmicas. 

Melhores 
práticas de 
assistência a 
pacientes com  
doenças 
cardíacas 
isquêmicas. 

2 Transradial versus transfemoral approach for 
coronary angiography and angioplasty - A 
prospective, randomized comparison. 

Bhat FA, Changal 
KH2,3, Raina H, 
Tramboo NA, 
Rather HA. 

BMC 
Cardiovasc 
Disord. 2017 
Jan 11;17(1):23. 
doi: 
10.1186/s12872
-016-0457-2. 
USA 
 

Comparar o 
uso da via 
radial versus 
femoral  

Pacientes 
internados em 
um Serviço 
para a 
Intervenção 
Coronária 
Percutânea. 

A via radial 
mostrou-se ser 
a mais 
indicada, por 
reduzir 
possíveis 
complicações 
como 
sangramento, 
formação de 
hematoma, 
tromboflebite e 
equimose. 

3 Razões para utilização da via femoral em 
centro que prioriza técnica radial em 
procedimentos cardiovasculares invasivos  

Fossati, Marco 
Antonio Medeiros; 
Arndt, Marcelo 
Emílio. 

Rev. bras. 
cardiol. 
invasiva; 22(4): 
339-342, Oct-
Dec/2015. Tab/  
Brasil 

Identificar as 
razões para a 
utilização da 
via femoral em 
um Centro 
médico, que 
adotou a via 
radial 

Pacientes 
submetidos a 
Cateterismo 
Cardíaco. 

A técnica radial 
que foi 
incorporada 
recentemente, 
demonstra ser 
mais segura 
que a femoral. 
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recentemente. 

4 Safety and outcomes of day care based 
coronary angioplasty – First report from India. 

Singh, Vivek Raj ; 
Jayaraman, 
Balachander ; 
Satheesh, 
Santhosh ; 
Ananthakrishna 
Pillai, Ajith 

Indian Heart 
Journal, March-
April 2015, 
Vol.67(2), 
pp.108-113 Asia 

Estudar a 
segurança e os 
desfechos em 
pacientes 
cardíacos 
estáveis 
submetidos à 
Angioplastia 
Coronariana 
em um Hospital 
dia. 

Pacientes 
submetidos a 
Angioplastia 
de coronária. 

Os resultados 
demonstraram 
que os 
pacientes  não 
apresentaram 
complicações 
por terem alta 
no mesmo dia 
da realização 
do 
procedimento. 

5 Prolonged bed rest duration after 
percutaneous coronary intervention/ Reposo 
en cama prolongado despues de una 
intervencion coronaria percutanea. 

Kathy Ka Yan 
Cheng RN; BSN, 
Sek Ying Chair RN; 
MBA, PhD 
 

The World of  
Critical Care 
Nursing 
2009 Volume 7 
Number 1. 
Europa 

Identifcar se o 
tempo de 
repouso e a 
segurança do 
paciente. 

Repouso  A diminuição do 
tempo de 
repouso é 
segura para os 
pacientes e traz 
menos 
desconfortos e 
malefícios. 

6 Assistência de enfermagem a pacientes que 
realizam cateterismo cardíaco: uma proposta a 
partir do modelo de adaptação de Callista Roy. 

Rojas, Clara Inés 
Durán; Freitas, 
Maria Celia de; 
Veiga, Eugênia 
Velludo. 

Rev. Soc. 
Cardiol. Estado 
de Säo Paulo; 
17(2,supl.A): 5-
13, abr.-jun. 
2007.  Brasil  

Identificar os 
diagnósticos de 
enfermagem de 
idosos que 
realizam 
cateterismo 
cardíaco. 

Diagnósticos 
de 
enfermagem 
relacionados 
ao 
cateterismo 
cardíaco 

Algumas 
intervenções 
podem 
promover um 
ambiente de 
confiança pré-
realização do 
procedimento. 
O uso da teoria 
de Calista Roy 
permite 
reconhecer que 
dependendo 
dos estímulos, 
podemos ter 
respostas 
positivas ou 
negativas e o 
enfermeiro 
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pode atuar 
como um 
mediador. 

7 Effect of early ambulation after transfemoral 
cardiac catheterization in Hong Kong: a single-
blinded randomized controlled trial. 

Chair SY1, Yu M, 
Choi KC, Wong 
EM, Sit JW, Ip WY. 

Anadolu 
Kardiyol Derg. 
2012 
May;12(3):222-
30. doi: 
10.5152/akd.20
12.065. Epub 
2012 Feb 24.  
China  

Investigar os 
efeitos da 
deambulação 
precoce após o 
Cateterismo. 

Pacientes 
submetidos 
ao 
Cateterismo 
Cardíaco 

Melhoria dos 
cuidados de 
enfermagem e 
compreensão 
para os 
enfermeiros 
que a 
deambulação 
precoce é 
benéfica.  

8 Desconfortos Relatados Pelos Pacientes Após 
Cateterismo Cardíaco Pelas Vias Femoral ou 
Radial  

Piva, Caroline Dal; 
Vaz, Eliane; 
Moraes, Maria 
Antonieta; 
Goldmeyer, Silvia; 
Linch, Graciele 
Fernanda da Costa; 
Souza, Emiliane 
Nogueira de. 

Rev. bras. 
cardiol. 
invasiva; 22(1): 
36-40, Jan-
Mar/2014. Brasil  

Identificar os 
desconfortos 
relatados pelos 
pacientes 
submetidos ao 
Cateterismo 
pela via radial e 
femoral 

Pacientes que 
realizaram 
Cateterismo. 

Na via radial a 
dor foi o maior 
desconforto 
relatado, 
enquanto que 
na via femoral 
foi à lombalgia.  

9 A cardiac catheterisation laboratory core 
curriculum for the continuing professional 
development of nurses and allied health 
professions: developed by the Education 
working group of the Nurses and Allied 
Professions Committee for the European 
Association of Percutaneous Cardiovascular 
Interventions (EAPCI) 2016. 

Zughaft D. EuroInterventio
n. 2017 Mar 
20;12(16):2028-
2030. doi: 
10.4244/EIJ-D-
16-00374. 
Europe 

Elaborar um 
programa 
educacional 
para 
enfermeiros de 
Cardiologia 
Intervencionista 

Enfermeiros  Garantir a 
criação de um 
programa que 
seja voltado 
para a 
formação de 
enfermeiros 
especializados  
em Cariologia 
Intervencionista 
 

10 Outcomes of Patients Discharged the Same 
Day Following Percutaneous Coronary 
Intervention 

Patel, Mehul ; Kim, 
Michael ; 
Karajgikar, Rucha ; 
Kodali, Visali ; 
Kaplish, Dheeraj ; 
Lee, Paul ; Moreno, 

JACC: 
Cardiovascular 
Interventions, 
August 2010, 
Vol.3(8), 
pp.851-858  

Avaliar se os 
pacientes que 
foram 
submetidos a 
Angiplastia de 
Artéria 

Pacientes 
submetidos à 
Angiplastia de 
Artéria 
Coronária.  

Os pacientes 
submetidos a 
Angioplastia de 
Artéria 
Coronária, 
eletiva e sem 
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Pedro ; Krishnan, 
Prakash ; Sharma, 
Samin K. ; Kini, 
Annapoorna S. 

USA Coronária  e 
tiveram alta no 
dia do 
procedimento 
se tiveram 
complicações 

complicações 
podem receber 
alta no mesmo 
dia do 
procedimento.  

11 Mortality outcome of out-of-hours primary 
percutaneous coronary intervention in the 
current era. 

Noman A1, Ahmed 
JM, Spyridopoulos 
I, Bagnall A, Egred 
M. 

European Heart 
Journal, 2012, 
Vol. 33(24), 
pp.3046-3053 
Oxford 
University 
Press/ England  

Avaliar se o 
turno de 
trabalho da 
equipe de um 
hospital, 
interfere no 
resultado da 
Angioplastia de 
Artéria 
Coronária, em 
pacientes com 
Infarto Agudo 
do Miocárdio  

Pacientes 
com IAM 
submetidos à 
Angioplastia 
de Artéria 
Coronária. 

Independente 
do turno que a 
Angioplastia de 
Artéria 
Coronária foi 
realizada não 
interferiu nos 
resultados para 
os pacientes.  

12 The Benefits Conferred by Radial Access for 
Cardiac Catheterization Are Offset by a 
Paradoxical Increase in the Rate of Vascular 
Access Site Complications With Femoral 
Access: The Campeau Radial Paradox: The 
Campeau Radial Paradox 

Gaudet, Benoit ; 
Gallo, Richard ; 
Doucet, Serge ; 
Tanguay, Jean-
François ; Ibrahim, 
Réda ; Grégoire, 
Jean C. ; Crépeau, 
Jacques ; Bonan, 
Raoul ; de Guise, 
Pierre ; Nosair, 
Mohamed ; Dorval, 
Jean-François ; 
Gosselin, Gilbert ; 
L’allier, Philippe L. ; 
Guertin, Marie-
Claude ; Asgar, 
Anita W. ; Jolicœur, 
E. Marc 

JACC: 
Cardiovascular 
Interventions, 
21 December 
2015, Vol.8(14), 
pp.1854-1864 
USA 

Avaliar se 
existem mais 
benefícios no 
uso da via 
radial quando 
comparada 
com a femoral 
no cateterismo 
cardíaco.  

Pacientes 
submetidos 
ao 
Cateterismo 
por via radial 
e femoral.  

O uso da via 
radial está 
associado a 
menos 
complicações 
vasculares do 
que o uso da 
via femoral. 

13 Prevalence of bruising at the vascular access 
site one week after elective cardiac 

Cosman TL, Arthur 
HM, Natarajan MK. 

J Clin Nurs. 
2011 May;20(9-

Identificar quais 
são os fatores 

Pacientes 
submetidos 

O risco para 
formação de 
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catheterisation or percutaneous coronary 
intervention. 

10):1349-56. 
doi: 
10.1111/j.13652
702.2010.03595
.x. Epub 2011 
Mar 21. USA 

para formação 
de hematomas 
após 
Cateterismo 
Cardíaco e 
Angioplastia de 
Artéria 
Coronária.5 a 7 
dias pós 
procedimento. 

ao 
Cateterismo 
Cardíaco e à 
Angioplastia 
de Artéria 
Coronária. 

hematomas é 
mais presente 
nas mulheres e  
faz-se 
necessário que 
a orientação de 
alta seja bem 
realizada pela 
enfermagem. 

14 Cateterismo cardíaco via femoral: descrição 
clínica e complicações associadas. 

Soares, Margarida 
Maria da Silva; 
Alencar, Francisca 
Iracema Lopes de; 
Osterne, Leiliane 
Freire de Araújo; 
Florêncio, Raquel 
Sampaio; Pessoa, 
Vera Lúcia Mendes 
de Paula; Cestari, 
Virna Ribeiro 
Feitosa. 

Rev. enferm. 
UFPE on line; 
11(supl.3): 
1473-1480, 
mar.2017. Brasil  

Descrever 
características 
clinicas e 
complicações 
aos  pacientes 
submetidos ao 
Cateterismo 
por via femoral. 

 Pacientes 
submetidos 
ao 
Cateterismo 
por via 
femoral 

A presença de 
fatores de risco 
e complicações 
requer da 
enfermagem 
uma melhoria 
na assistência 
no pré e pós 
exame.  

15 Informed Consent for Cardiac Procedures: 
Deficiencies in Patient Comprehension With 
Current Methods 

Dathatri, Shubha ; 
Gruberg, Luis ; 
Anand, Jatin ; 
Romeiser, Jamie ; 
Sharma, Shephali ; 
Finnin, Eileen ; 
Shroyer, A. Laurie 
W. ; Rosengart, 
Todd K. 

The Annals of 
Thoracic 
Surgery, May 
2014, Vol.97(5), 
pp.1505-1512 
USA 

Comparar duas 
abordagens 
educacionais 
para pacientes 
submetidos a 
Cateterismo 
Cardíaco ou 
intervenção 
coronária 
percutânea.  

Pacientes 
submetidos 
ao 
Cateterismo 
Cardíaco ou 
intervenção 
coronária 
percutânea 
pela primeira 
vez. 

O 
consentimento 
verbal  e áudio 
visual melhora 
a compreensão 
dos 
procedimentos, 
mas existem 
desafios 
educacionais 
para orientação 
dos pacientes 
sobre ambos os 
procedimentos 
que são 
complexos. 
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16 Relationships among patient characteristics, 
comorbidities, and vascular complications 
post-percutaneous coronary intervention. 

Sabo J1, Chlan LL, 
Savik K. 

Heart Lung. 
2008 May-
Jun;37(3):190-
5. doi: 
10.1016/j.hrtlng.
2007.06.001. 
Australia  

Determinar 
quais 
características 
e 
comorbidades 
dos sujeitos 
contribuem 
para os 
Complicações 
vasculares 
após 
Angioplastia de 
Artéria 
Coronária. 

Pacientes 
submetidos à 
Angioplastia 
de Artéria 
Coronária e 
complicações 
vasculares 
pós 
compressão.  

As 
complicações 
mais frequentes 
foram:equimos
e, hematoma e 
exsudação. A 
maior vigilância 
e cuidados de 
enfermagem 
podem prevenir 
tais 
complicações 
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No que se refere ao segundo objetivo específico Realizar o refinamento de 

conteúdo com especialistas em Cardiologia foi realizado como demonstrado 

anteriormente.  

Os profissionais tiveram dois meses para a realização da validação do 

conteúdo elaborado que lhes foram entregues envelopados, os envelopes foram 

recolhidos pelo pesquisador e foram conferidos para verificar se haviam sido 

preenchidos corretamente e se todos os critérios foram avaliados.  

Referente à validação realizada pelos profissionais especialistas foram 

obtidas os seguintes resultados: 

Conteúdo: poderia ser mais simples para abranger toda a população 

independente do nível educacional, Satisfatório, abrangendo todas as informações 

necessárias. 

Pertinência: informações pertinentes. 

Clareza: é claro, porém poderia ser mais simples para abranger toda a população 

independente do nível educacional, deixar claro a diferença entre 

Cateterismo e Angioplastia, evitar repetições de informações.  

Quantidade: adequada para o tema, bastante extenso, porém as informações são 

relevantes, que sejam aumentadas a quantidade de imagens e que está 

excelente. 

Consistência: Excelente, adequada para o tema, podendo ser aprimorada. 

 

Para dar seguimento ao estudo, o conteúdo validado pelos especialistas na 

área de Cardiologia foi unificado e elaborado no formato power point  para facilitar o 

seu manuseio, com figuras e imagens coloridas, contendo informações sobre ambos 

os procedimentos com 30 telas,  para a realização do pré-teste do protótipo do 

Software com a população de pacientes do estudo.  

Passou-se então à terceira etapa para o alcance do objetivo 3, que foi 

realizar a validação do conteúdo com os pacientes agendados para o Cateterismo 

Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária. 

Esta etapa com o conteúdo disponibilizado aos pacientes encontra-se 

apresentada na sequencia.  
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CONTEUDO CONSTRUIDO E APRESENTADO AOS PACIENTES APÓS A 

ANÁLISE DOS ESPECIALISTAS SOBRE O EXAME DE CATETERISMO 

CARDIACO E ANGIOPLASTIA DA ARTÉRIA CORONÁRIA 

 

 

Segunda Versão sobre Protótipo do Software para avaliação de conteúdo e 

Imagens aplicado à população do Estudo 
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Imagem Fonte: Google 
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Teve-se, então, que o teste do protótipo de Software foi realizado no setor 

de Hemodinâmica e Radiologia Intervencionista da referida Instituição, foi realizado 

em 2018, nas datas de 28 de Março, 2 de Abril, 4 de Abril, 6 de Abril, 9 de Abril e 11 

de Abril com os pacientes que estavam agendados nessas datas para realizar 

Cateterismo Cardíaco ou Angioplastia de Artéria Coronária. 

Esses pacientes chegavam ao setor, faziam sua admissão e após isso, 

eram convidados a participar do estudo. Os que aceitavam foram levados pela 

pesquidora, para um consultório dentro do próprio setor, que continha uma maca, uma 

mesa, um computador e três cadeiras e convidados a sentar, a sala possuía um 

climatizador e ao entrarem os participantes eram consultados se gostariam que esse 

aparelho estivesse ligado ou desligado, dessa forma proporcionando uma temperatura 

agradável e evitando desconfortos relacionados à temperatura durante as entrevistas.   

Após isso era apresentado o TCLE, solicitando-lhes que realizassem a 

leitura, com o preenchimento de seu nome e sua assinatura, com a entrega de uma 

via idêntica a assinada a cada participante do Estudo. 

Após a entrega do instrumento já descrito anteriormente e a sua devolução 

à pesquisadora, os pacientes visualizavam no tablet o conteúdo do protótipo. O tempo 

total de duração do teste do protótipo foi de 15 minutos; após os pacientes foram 

encaminhados para a sala de pré-exame do Setor de Hemodinâmica e Radiologia 

Intervencionista da referida Instituição. 

O conteúdo construído e submetido à avaliação dos pacientes, após ter 

sido feita a avaliação pelos experts, encontra-se apresentado na sequência. 

Nos serviços de hemodinâmica exige-se a presença de enfermeiros 

capacitados e a dificuldade para encontrar este profissional qualificado para o 

exercício de tal atividade está visível (VIEIRA, CONTRIN, ROL et al, 2009). Da mesma 

forma, para que esse seja um procedimento bem sucedido, há a necessidade de uma 

equipe bem treinada de cardiologistas (ALI, 2016). 

Na presente investigação, o conteúdo elaborado, a partir da busca de 

artigos na revisão abrangeu os seguintes itens: o que é Cateterismo Cardíaco 

(contendo a definição sobre esse exame); porque o exame é realizado (com as 

principais indicações para sua realização), quais doenças podem ser encontradas 

fazendo esse exame (com informações sobre essas enfermidades), onde o exame é 

realizado – informando sobre o serviço de hemodinâmica hospitalar, quem faz o 

exame e quais os riscos que ele pode apresentar, qual é o preparo para o exame e 
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como a pessoa tem que se portar na data de sua realização, o que acontece durante 

o exame e após o seu término, caso seja detectada uma doença cardíaca qual é o 

tratamento, se o tratamento for clínico o que acontece após o exame, se for necessária 

a Angioplastia de Artéria Coronária o que acontece após o exame, quais são os locais 

por onde pode ser feita essa angioplastia e quando esse procedimento não é indicado, 

se o tratamento for cirúrgico o que acontece após o exame. 

Este conteúdo foi, então, avaliado por 30 pacientes cadastrados no Serviço 

de Hemodinâmica, antes de serem submetidos aos exames em questão.  

Desses, 50% eram homens e as demais mulheres, com a faixa etária 

predominante de 61 a 70 anos (50,53%), demonstrando dessa forma que a indicação 

para o exame foi semelhante para ambos os sexos. 

Inicialmente, estão apresentadas algumas características dos pacientes 

investigados (Figura 1,2).  

 

Figura 1 - Distribuição de pacientes que avaliaram o protótipo do software sobre 
Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária segundo o sexo. 
Ribeirão Preto, SP, 2018 (n=30). 
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As informações sobre a faixa etária destes pacientes encontram-se 

mostradas na Figura a seguir. 

 

Figura 2 - Distribuição de pacientes que avaliaram o protótipo do software sobre 
Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária segundo a faixa 
etária. Ribeirão Preto, SP, 2018 (n=30). 

 

 

 

 

A faixa etária dos entrevistados foi estabelecida entre 41 e 80 anos, dos 41 

a 50 anos compuseram 23%, 51 a 60 anos foram 20%, 61 a 70 anos 50% e 71 a 80 

anos 7,0%. Não houve participante com idade inferior a 40 ou superior a 80 anos.  

A escolaridade está apresentada na sequência, (Figura 3). 

Tornou-se evidente que 73,4% possuíam o 1° grau incompleto, seguidos 

de 20% com 2° grau completo e 6,6% apresentavam nível superior.  

Os participantes do estudo apresentavam baixa escolaridade, porém esse 

fator não foi impeditivo para que realizassem a leitura do conteúdo que continha 

figuras e que compreendessem as informações passadas.  

Da população submetida a validação de conteúdo do protótipo do software 

73,4% possuíam primeiro grau incompleto; em sua maioria não tinham conhecimento 

prévio sobre o exame a ser realizado e as informações que referiam ter eram 
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Figura 3 - Distribuição de pacientes que avaliaram o protótipo do software sobre 
Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária segundo a 
escolaridade. Ribeirão Preto, SP, 2018 (n=30). 

 

 

 

 

Quando questionados os pacientes sobre o acesso à internet 43,4% das 
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Figura 4 - Distribuição de pacientes que avaliaram o protótipo do software sobre 
Cateterismo Cardíaco e Angioplastia segundo o uso da internet. Ribeirão 
Preto, SP, 2018 (n=30). 
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A Figura 5 mostra a distribuição dos participantes em relação ao uso desse 

tipo de telefone. 
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Figura 5 - Distribuição de pacientes que avaliaram o protótipo do software sobre 
Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária segundo o uso 
de telefone celular. Ribeirão Preto, SP, 2018 (n=30). 

 

 

 

 

Quanto ao uso de aplicativos no celular 53,4% dos que o usavam referiram 

usar o whatsapp e 46,6% informaram usá-lo para fazer comunicações telefônicas 
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Questionados sobre o uso de aplicativos no celular, 53,% dos pacientes 
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A Figura 6 mostra a distribuição dos participantes sobre o uso de aplicativos 

no celular. 
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Figura 6 - Distribuição de pacientes que avaliaram o protótipo do software sobre 
Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária segundo o uso 
de aplicativos no telefone celular. Ribeirão Preto, SP, 2018 (n=30). 

 

 

 

 

Quanto ao uso de internet em casa 46,6% dos pacientes disseram usá-la e 

53,4% não a utilizam, porque não a têm em seus domicílios; caso a tivessem, usá-la-

iam para realizar buscas, assistir aos vídeos e ouvir músicas.  

A Figura 7 mostra a distribuição dos participantes segundo o uso da internet 

em casa. 

 

Figura 7 - Distribuição de pacientes que avaliaram o protótipo do software sobre 
Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária segundo o uso 
de internet em casa. Ribeirão Preto, SP, 2018 (n=30). 
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Quando perguntados se faziam busca de informações de saúde pela 

internet 46,6% responderam afirmativamente e 53,4% até o momento não.  

 

Figura 8 - Distribuição de pacientes que avaliaram o protótipo do software sobre 
Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária segundo a 
busca de informações de saúde na internet.  Ribeirão Preto, SP, 2018 
(n=30). 
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A Figura 9 mostra a distribuição desses participantes em relação a virem 

para a realização dos procedimentos sozinhos ou acompanhados. 
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Figura 9 - Distribuição de pacientes que avaliaram o protótipo do software sobre 
Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária em relação a 
participarem dos exames sozinhos ou acompanhados.  Ribeirão Preto, 
SP, 2018 (n=30). 
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Cardíaco e a Angioplastia de Artéria Coronária ou se já tiveram a oportunidade de ler 

ou falar sobre o assunto com alguém, 63,6% disseram que não enquanto 36,4% 

responderam afirmativamente.  

A Figura 10 mostra a distribuição dos participantes segundo a oportunidade 

de ler ou falar sobre os procedimentos relativos aos exames. 

 

Figura 10 - Distribuição de pacientes que avaliaram o protótipo do software sobre 
Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária segundo a 
oportunidade de ler ou falar sobre os procedimentos relativos ao exame.  
Ribeirão Preto, SP, 2018 (n=30). 
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Dos que responderam afirmativamente, foi lhes perguntado em que 

situação haviam tido a oportunidade de obter informações antes da realização do 

Cateterismo Cardíaco e da Angioplastia de Artéria Coronária. As respostas foram as 

seguintes: pela internet, por meio de amigos e conhecidos, por meio de terceiros, por 

meio do médico que informou sobre o exame, no setor de Hemodinâmica antes de 

realizar seu primeiro exame, pelo seu médico particular que explicou o exame e por 

informações erradas e equivocadas sobre o exame. 

Quando questionados sobre os aspectos de apresentação do menu de 

perguntas, conteúdo, tamanho do conteúdo, clareza do conteúdo, sequência dos 

assuntos, apresentação dos procedimentos, motivação para uso, utilidade do assunto, 

cor das telas, tamanho das letras, qualidade e quantidade das figuras e se gostariam 

de fazer algumas sugestões sobre o conteúdo que leram, cerca de 83,3% dos 

pacientes entrevistados referiram estar muito satisfeitos, enquanto 16,7% referiram 

pouco satisfeitos, porque consideraram o conteúdo extenso. 

 

Figura 11 - Distribuição de pacientes que avaliaram o protótipo do software sobre 
Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária segundo a 
adequação instrucional do protótipo.  Ribeirão Preto, SP, 2018 (n=30). 
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pacientes sobre o conteúdo do protótipo do aplicativo, foi elaborada a versão final para 

nova avaliação posterior com os experts. Dessa forma, alcançou-se o quarto objetivo 

específico que foi construir o protótipo de um software sobre Cateterismo Cardíaco e 

Angioplastia de Artéria Coronária. 

O protótipo do software foi construído em formato Power point, conforme 

apresentado na sequência. 

 

 

TERCEIRA VERSÃO SOBRE O EXAME DE CATETERISMO CARDIACO E 

ANGIOPLASTIA DE ARTÉRIA CORONÁRIA criada após avaliação dos pacientes 

agendados para submeterem-se aos exames. 

 

TELA 1: Contendo objetivo e público Alvo 
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TELA 2: Contendo o menu de informações 

 

 

 

 

TELA 3: Contendo Pergunta 1 e sua respectiva resposta 
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TELA 4: Contendo Pergunta 2 e sua respectiva resposta 

 

 

 

 

TELA 5: Contendo a pergunta 3 e sua respectiva resposta 
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TELA 6: Contendo a pergunta 4 e sua respectiva resposta 

 
 

 

TELA 7: Contendo a pergunta 5 e sua respectiva resposta 
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TELA 8: Contendo a pergunta 6 e sua respectiva resposta 

 
 

 

TELA 9:  Contendo a pergunta 7 e sua respectiva resposta 
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TELA 10: Contendo a pergunta 8 e sua respectiva resposta 

 

 
 

 

TELA 11: Contendo a pergunta 8 e sua respectiva resposta 
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TELA 12: Contendo a pergunta 9 e sua respectiva resposta 

 

 
 

 

TELA 13: Contendo a pergunta 10 e sua respectiva resposta 
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TELA 14: Contendo a pergunta 11 e sua respectiva resposta 

 

 
 

 

 

TELA 15: Contendo a pergunta 11 e sua respectiva resposta 
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TELA 16: Contendo a pergunta  11 e sua respectiva resposta 

 

 
 

 

TELA 17: Contendo a pergunta 11 e sua respectiva resposta 
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TELA 18: Contendo a pergunta 11 e sua respectiva resposta 

 

 
 

 

TELA 19: Contendo a pergunta 11 e sua respectiva resposta 
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TELA 20: Contendo a pergunta 12 e sua respectiva resposta 

 

 
 

 

TELA 21: Contendo a pergunta 13 e sua respectiva resposta 
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TELA 22:  Contendo a pergunta 14 e sua respectiva resposta 

 

 
 

 

TELA 23: Contendo a pergunta 15 e sua respectiva resposta 
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TELA 24: Contendo a pergunta 16 e sua respectiva resposta 

 

 

 

 

TELA 25: Contendo a pergunta 17 e sua respectiva resposta 
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TELA 26: Contendo a pergunta 18 e sua respectiva resposta 

 

 

 

 

TELA 27: Contendo a pergunta 18 e sua respectiva resposta 
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TELA 28: Contendo a pergunta 18 e sua respectiva resposta 

 

 

 

 

 

 

 

TELA 29: Contendo a pergunta 19 e sua respectiva resposta 

 

 

  



Resultados  97 

 

 

TELA 30: Referencias 
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O presente estudo objetivou desenvolver um protótipo de software para 

sistema web e ou dispositivo móvel para orientação de pacientes sobre Cateterismo 

Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária. 

A principal intenção da pesquisadora era que o conteúdo elaborado e 

previamente avaliado servisse para a orientação de pacientes e acompanhantes, que 

muitas vezes submetiam-se a tais procedimentos sem conhecê-los. Ou seja: sua 

pretensão era que se tornasse um material tecnológico aplicável.  

Ao analisar a legislação referente aos direitos do paciente vigente no 

Estado de São Paulo, foi encontrada a Lei nº 10.241, que: "dispõe sobre os direitos 

dos usuários dos serviços e das ações de saúde no Estado e dá outras providências". 

Em seu artigo dois prevê as seguintes disposições referentes aos direitos do paciente:   

“VI - receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre: 

a) hipóteses diagnósticas; 

b) diagnósticos realizados; 

c) exames solicitados; 

d) ações terapêuticas; 

e) riscos, benefícios e inconvenientes das medidas diagnósticas e terapêuticas 

propostas; 

f) duração prevista do tratamento proposto; 

g) no caso de procedimentos de diagnósticos terapêuticos invasivos, a 

necessidade ou não de anestesia, o tipo de anestesia a ser aplicado, o 

instrumental a serem utilizados, as partes do corpo afetadas, os efeitos 

colaterais, os riscos e consequências indesejáveis e a duração esperada do 

procedimento. 

h) exames e condutas a que será submetido; 

i) a finalidade dos materiais coletados para exame; 

j) alternativas de diagnósticos e terapêuticos existentes no serviço de 

atendimento ou em outros serviços: e 

l) o que julgar necessário.” .” (SÃO PAULO, 1999). 

 

A informação em saúde é um direito do paciente que se torna legitimado, a 

partir da informação mediada pelo profissional de saúde. Nesse sentido, esse paciente 

consegue se empoderar das informações, gerando conhecimento e, 

consequentemente, facilitando o exercício de sua cidadania (LEITE, 2010). Então, a 
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principal intenção da pesquisadora era que os pacientes tomassem conhecimento 

sobre os procedimentos mencionados. 

O Cateterismo Cardíaco trata-se de um método em que se punciona ou 

disseca uma veia ou artéria periférica e introduz-se um cateter, até aos grandes vasos 

e o coração, cujo fim é analisar os dados fisiológicos, funcionais e anatômicos. Permite 

o estudo da dinâmica circulatória cardíaca, pois consiste na inserção de cateteres 

radiopacos sob controle fluoroscópico e monitorização eletrocardiográfica, seguindo o 

trajeto das artérias e veias periféricas até às cavidades cardíacas e grandes vasos 

(CUNHA, s/d).  

O Cateterismo Cardíaco envolve a inserção de tubos finos (cateteres) no 

coração por meio de cânulas inseridas em uma artéria ou veia periférica. Os 

procedimentos são comumente realizados pelos vasos femorais, embora a 

abordagem da artéria radial tenha o melhor registro de segurança e seja agora a via 

de acesso preferida para a maioria dos operadores do Reino Unido. Se realizado do 

lado esquerdo consegue diagnosticar ou avaliar a doença arterial coronariana e a 

doença cardíaca valvular; a ventriculografia esquerda, a angiografia coronariana 

seletiva e a medida de pressão no ventrículo esquerdo (VE) são rotineiramente 

realizadas. A aortografia é realizada em pacientes com regurgitação aórtica ou 

dilatação da raiz da aorta; a ventriculografia esquerda permite a avaliação visual do 

tamanho /função do VE, bem como a medição da pressão do VE e dos gradientes de 

pressão nas valvas aórticas doentes. A Angiografia Coronária fornece informações 

sobre a anatomia coronariana. O Cateterismo Cardíaco realizado do lado direito 

permite a medição de dados hemodinâmicos e das saturações de oxigênio das 

câmaras cardíacas direitas e da circulação pulmonar. Fornece informações sobre a 

função ventricular direita, a pressão arterial pulmonar, as pressões de enchimento do 

lado direito e do lado esquerdo, o débito cardíaco e os shunts da esquerda para a 

direita.  

O Cateterismo Cardíaco combinado, direito e esquerdo, é utilizado na 

avaliação abrangente de pacientes com condições cardíacas complexas, 

particularmente aquele com doença cardíaca valvular, shunts intra-cardíacos ou 

insuficiência cardíaca (HOLROYD, ADNAR, KARIMRATIB, 2014). 

Os pacientes que necessitam desse exame, geralmente, são atendidos nos 

serviços de hemodinâmica das instituições de saúde, o que foi o caso dos pacientes 

entrevistados nesta investigação.   
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Neste setor realiza-se, também, a Angioplastia de Artéria Coronária, 

procedimento invasivo, não cirúrgico, para tratamento de doenças arteriais; neste tipo 

de exame insufla-se temporariamente com um cateter-balão o interior do vaso, para 

corrigir estreitamentos (CUNHA, s/d). 

A palavra hemodinâmica origina-se do grego haima (sangue) e dynamis 

(força), o que representa o estudo dos movimentos do sangue e dos fatores que neles 

intervêm (NICOLETTI, 2011). É a parte da fisiologia que estuda a circulação do 

sangue.  

No serviço de hemodinâmica das instituições hospitalares são realizados 

exames diagnósticos e intervenções terapêuticas por meio de radiologia 

cardiovascular, usualmente recorrendo aos cateteres e injeções de contraste. 

Executam-se também procedimentos terapêuticos como angioplastia, drenagens e 

embolizações terapêuticas.  

Dentre os procedimentos, um dos mais adotados é o Cateterismo, que 

auxilia na obtenção de dados adicionais contribuindo para um diagnóstico exato e a 

indicação do tratamento mais adequado (CUNHA, s/d).  

Os estudos hemodinâmicos iniciaram-se em 1844, com Claude Bernard, 

que se utilizou de um cavalo introduzindo lhe, por meio da veia jugular e da artéria 

carótida, um cateter até o lado direito e esquerdo do coração. Em 1905 Fritz 

Bleichroeder colocou um cateter em veias e artérias de cães e em suas próprias veias, 

sem controle radiológico.  

Já em 1929 Forssman, repetindo a experiência, introduziu o cateter até o 

átrio direito, sob controle radioscópico, caracterizando assim o primeiro cateterismo 

cardíaco. Em 1977 aconteceu a primeira Angioplastia Coronária Transluminal 

Percutânea (ACTP) na Europa (NICOLETTI, 2011). No Brasil, em 1946, o artigo 

"Angiocardiografia" iniciou a literatura nacional sobre a temática do cateterismo 

cardíaco; após ter sido revisto e acrescido de aspectos técnicos e de interpretação 

diagnóstica, foi novamente divulgado em 1949, motivando a comunidade cardiológica 

nacional ao interesse pela nova especialidade (LINCH, GUIDO, PITTHAN et al, 2009). 

Para a construção do protótipo sobre a temática do Cateterismo Cardíaco 

e a Angioplastia da Artéria Coronária, foi realizada uma Revisão Narrativa da 

Literatura, por meio da qual se elaborou uma primeira versão do conteúdo sobre o 

tema. Entre os artigos identificados, eram nacionais 5 e 11 de outros Países como 

Inglaterra, Estados unidos da América, Austrália, Ásia e China. Dessa forma, 
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alcançou-se o objetivo especifico de elaborar o conteúdo sobre Cateterismo Cardíaco 

e Angioplastia de Artéria Coronária para orientação de pacientes e de 

acompanhantes. 

Entre as várias situações encontradas nesta revisão constatou-se que os 

serviços de hemodinâmica e de angiografia, que são de elevada complexidade, estão 

surgindo em várias instituições no Brasil (VIEIRA, CONTRIN, ROL et al, 2009). 

Este tipo de procedimento pode gerar eventos adversos. Estudo realizado 

no Egito com 262 crianças com cardiopatia congênita que receberam cateterismo 

cardíaco entre abril de 2010 e abril de 2013, mostrou que em 11,8% aconteceram 

esses eventos. Estes foram definidos como quaisquer eventos antecipados ou 

imprevistos, em que a lesão poderia ter ocorrido, potencial ou definitivamente, devido 

à realização do Cateterismo. No caso desse estudo, o menor peso corporal foi um 

fator de risco para a ocorrência de evento adverso (ALI, 2016).  

Importante informar que, de maneira geral, este exame (Cateterismo 

Cardíaco) redundará na melhoria do resultado final, gerando maior conforto e melhor 

qualidade de vida ao paciente a ele submetido (LOURENCI, ANDRADE, 2006).  

Há vários tipos de acesso possíveis para a realização do Cateterismo. A 

obtenção de acesso via arterial femoral e radial com a utilização de técnicas de última 

geração é essencial para otimizar os resultados, gerar satisfação no paciente e a 

eficiência do procedimento.  

Utiliza-se, também, a via transradial para a realização da Angiografia 

Coronariana e da intervenção coronariana percutânea; entretanto a via femoral 

permanece necessária para numerosos procedimentos, muitos exigindo acesso de 

grande calibre. Para o acesso femoral, as técnicas de acesso contemporâneo devem 

combinar o uso de fluoroscopia, ultrassonografia, agulha de micropunção, angiografia 

femoral e dispositivo de fechamento vascular, quando viável. Para o acesso radial, o 

ultra-som pode revelar características anatômicas importantes e agilizar esse 

processo, apesar de ser subutilizado em muitos setores de cateterismo cardíaco 

(SANDOVAL, BURKE, LOBO et al, 2017).  

Mas para que esses procedimentos aconteçam com sucesso, deve ser 

acompanhado por equipe de saúde competente. Além disso, o paciente tem o direito 

de conhecer os riscos e benefícios desse procedimento. 

No Nepal, UTSAV, SUBRAT, PRANITA et al (2015) traçaram o perfil clínico 

e demográfico de pacientes atendidos no Serviço de Hemodinâmica, constatando que 



Discussão  103 

 

de 257 pacientes entrevistados, 158 eram do sexo masculino e 99 do sexo feminino, 

com faixa etária variando de 51 a 60 anos. Entre os fatores do risco para doença 

coronariana (DAC) houve a prevalência da Hipertensão e Tabagismo. Dessa forma, 

os autores concluíram que não há predominância significativa relacionada ao sexo 

para que um indivíduo seja mais acometido pela DAC e receber a indicação para 

realizar o Cateterismo Cardíaco e que a faixa etária de indicação para o exame se 

encontra entre 51 e 60 anos. Ou seja: esses pacientes eram mais jovens que aqueles 

entrevistados na presente investigação. 

Quanto às outras características de pacientes submetidos ao cateterismo 

cardíaco antes da cirurgia não cardíaca, estudo realizado por SCHULMAN, 

FELDMAN, RAO et al (2016) na Weill Cornell Medical College, New York, que avaliou 

194.444 pacientes, mostrou que 113.590 (58,4%) eram do sexo masculino e 41,6 % 

do sexo feminino, sendo a idade média de 65 anos com intervalo entre 57-73 anos. A 

maioria apresentava obesidade, diabetes mellitus, era assintomática para DAC, porém 

fazia uso de medicações para a prevenção da angina. A DAC foi encontrada em 93 

447 (48,1%), 27 191 pacientes foram submetidos à Angioplastia de artéria coronária, 

com 367 lesões tratadas (1,3%). Um total de 11 366 pacientes (40,8%) receberam 

stents farmacológicos e, nos procedimentos, poucos tiveram complicações; a taxa de 

mortalidade relacionada ao cateterismo foi de 0,05%.  

Quando comparados os dados obtidos por SCHULMAN, FELDMAN, RAO 

et al (2016) aos da atual investigação, constata-se certa similaridade em relação à 

faixa etária de pacientes que receberam a indicação para o Cateterismo Cardíaco, em 

ambos os estudos. 

Pesquisa nacional realizada no Rio Grande do Sul teve como objetivo 

investigar, de forma exploratória, o medo e a ansiedade em pacientes submetidos ao 

Cateterismo Cardíaco atendidos em um hospital especializado em cardiologia. Por 

meio da técnica de amostragem probabilística do tipo aleatória simples, foram 

selecionados 94 participantes com as seguintes características: homens e mulheres 

(45,7% mulheres); com idades entre 36 e 77 anos, procedentes da região 

metropolitana de Porto Alegre (59,6%) e outros municípios do RS, atendidos no 

mencionado hospital por meio do Sistema Único de Saúde (80,9%) ou convênios 

(19,1%) (PADILHA, KRISTENSEN, 2006). Identificou-se que os dados referentes ao 

sexo do estudo realizado no sul do Brasil, possuem certa similaridade com os achados 

do presente estudo. 
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Na investigação de PADILHA, KRISTENSEN (2006) no que se refere à 

escolaridade dos 94 pacientes participantes, 40,4% estudaram entre 1ª e 4ª série do 

ensino fundamental e 41,5% estudaram entre 5ª e 8ª série desse mesmo nível; 10,6% 

completaram o ensino médio, 4,3% completaram o ensino superior e 3,2% realizaram 

curso de pós-graduação. Ou seja: esse grupo de pacientes do Rio Grande do Sul 

possuía maior escolarização que aqueles da atual pesquisa. 

Conforme HEIDE, WANG, DROOMRES et al (2013), em estudo realizado 

para avaliar a relação entre saúde, educação e alfabetização em saúde com uma 

amostra de 5.136 adultos entre 25 e 65 anos, reunidos no contexto da pesquisa 

holandesa de alfabetização de adultos e Habilidades para a Vida de 2007, foi 

identificado que uma melhor alfabetização em saúde pode reduzir as disparidades 

relacionadas à educação. A alfabetização em saúde parece ser uma ferramenta capaz 

de conduzir a relação entre o baixo nível educacional e a saúde precária.  

Para CASTRO, ROLIM, SILVA et al (2016) em investigação realizada para 

avaliar o conhecimento e o significado do Cateterismo Cardíaco direcionado aos 

pacientes cardiopatas, 50% de sua amostra possuíam baixa instrução e estes autores 

relacionaram a tal fato com as poucas informações e conhecimento sobre esse 

complexo procedimento.  

O protótipo desenvolvido nesta investigação visa ser utilizado em aparelhos 

celulares e para tal há necessidade de internet. Entretanto, 56,6% dos 30 pacientes 

que avaliaram o conteúdo do protótipo não têm acesso a essa via de comunicação.  

Segundo o relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD, 2017) o Brasil está em quarto lugar no ranking dos 

usuários da internet; em 2015 o pais tinha 120 milhões de usuários, ficando atrás dos 

Estados Unidos da América (EUA), com 242 milhões, da Índia, com 333 milhões e da 

China, com 705 milhões.  

Segundo dados do IBGE (2016) no Brasil 116 milhões de pessoas usam a 

internet, sendo que os indivíduos entre 18 e 24 anos apresentam as maiores taxas de 

conexão (cerca de 85%); já os com mais de 60 anos apresentam as mais dificuldades 

(cerca de 25%).  

No presente estudo os dados encontrados sobre o uso da citada via de 

comunicação estão de acordo com o levantamento realizado pelo IBGE. 

Supõe-se que a popularização de smartphones permitiu ser adquirido por 

grande número de pessoas. 
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Segundo relatório do IDC Analyze the future (2018) no Brasil no ano de 

2017, foram vendidos 47.700 milhões de aparelhos do tipo smartphones, 

representando um crescimento de 9,7% em relação a 2016. Esses aparelhos 

popularizaram-se por causa dos preços mais acessíveis e da facilitação dos 

pagamentos por financiamento das operadoras de celular, que influenciaram no 

aumento das vendas em todas as classes sociais (REVISTA EXAME, 2018).  

O celular é indicado para tarefas mais simples e seu armazenamento 

interno é limitado, mostrando pouca capacidade. Os smartphones são indicados para 

quem vai realizar ainda mais tarefas com o aparelho e possuem armazenamento 

interno maior do que o dos celulares.  

Levantamento feito pela APP ANNIE (2017), empresa norte-americana de 

dados do mercado de aplicativos, mostrou que foram obtidos (baixados) da internet 

175 bilhões de programas, principalmente em países como o Brasil e Índia. 

Levantamento realizado pelo IBGE (2016) indicou que 116 milhões de 

pessoas no Brasil em 2016 e, dentre essas, 94,2% com idades entre 18 a 24 anos 

fizeram uso de aplicativos para enviar ou receber mensagens de texto. Já os 

indivíduos com mais de 60 anos utilizavam menos esses recursos. 

O IBGE (2016) ainda explicita que, sobre o uso da internet apenas dentro 

de casa, foi constatado o uso do aparelho celular somente em 38,6% dos domicílios 

visitados.  

Na presente investigação, ao serem questionados sobre o uso da internet 

em casa, 53% dos pacientes submetidos a validação de conteúdo do protótipo do 

software informaram fazer este uso, enquanto que 47% referiram não utilizar em seus 

domicílios essa rede de comunicação global. 

Tais dados coincidem com as informações do IBGE (2016) que mostram 

ser ainda baixa a utilização da internet nos domicílios e apresentam as diferenças 

entre as regiões brasileiras, o sudeste 76,7%, 74,7% no Centro Oeste, 71,3% na 

região Sul e Norte e Nordeste 56,6%. Acresce-se que o custo de acesso à internet 

domiciliar ainda é elevado para a população dificultando, dessa forma, o aumento do 

acesso nos domicílios brasileiros.  

Se o uso da internet nas casas ainda é relativamente baixo, esse fato pode 

dificultar o contato dos pacientes com as informações sobre saúde; entretanto, quanto 

maior for a renda familiar e o nível de instrução, possivelmente maior será a 

possibilidade de acessar essa rede mundial e buscar informações sobre saúde. 
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No presente estudo, questionados sobre a busca de informações de saúde 

na internet em casa, os 53% que a utilizam buscam por temas variados e curiosidades, 

porém quando foi perguntado se conheciam ou já tinham lido alguma informação 

sobre Cateterismo Cardíaco e Angioplastia da Artéria Coronária ou se já haviam tido 

a oportunidade de ler ou falar sobre o assunto com alguém, 63,6% disseram que não, 

enquanto 36,4% responderam afirmativamente. As respostas foram as seguintes: pela 

internet, por meio de amigos e conhecidos, por meio de terceiros, pelo médico que lhe 

informou sobre o exame, no próprio setor de Hemodinâmica antes de realizar seu 

primeiro exame, pelo seu médico particular que explicou o exame e por meio de 

informações erradas e equivocadas sobre o exame.  

Esse aspecto dá indicativos que a baixa escolaridade dos participantes 

pode se relacionar com a falta de informações sobre os procedimentos, devida às 

dificuldades para a realização dessas buscas específicas. 

Estudo teve como objetivo avaliar o perfil do usuário e as tendências de 

busca por informações de saúde na internet. Foram investigados 1.828 indivíduos que 

responderam a um questionário eletrônico disponibilizado em um portal de saúde de 

grande acesso. Paralelamente, 20 especialistas foram entrevistados para avaliar as 

estratégias de controle de qualidade das informações de saúde veiculadas na rede. 

Constataram o predomínio de usuários do sexo feminino que buscam informações 

para própria saúde (90%), que consideram a internet uma de suas principais fontes 

de informação em saúde (86%) e passam de 5 a 35 horas na web, por semana (62%) 

(MORETTI, OLIVEITA, SILVA, 2012). 

Atribui-se elevada confiança às informações vindas de especialistas (76%) 

e baixa confiança na televisão, rádio ou blogs (14%). Conclui-se que a internet tem-

se mostrado uma fonte de informação em saúde de grande relevância para a 

população e que a certificação de sites é uma estratégia a ser considerada, na 

perspectiva de melhoria da qualidade das informações e promoção da saúde pública 

(MORETTI, OLIVEITA, SILVA, 2012). 

Um aspecto importante de se ressaltar é que durante a realização da 

presente investigação tornou-se visível para a pesquisadora presença de ansiedade 

entre os pacientes entrevistados manifestada por meio de sensação de frio, tremores, 

boca seca e verbalização de medo de submeterem-se ao exame. Informa-se que não 

lhes foi aplicado qualquer escala especifica tencionando avaliar a ansiedade por 

causa do exame a ser realizado, embora a maioria dos participantes referisse estar 



Discussão  107 

 

apresentando este problema. 

Estudos sobre a existência de relação entre a ansiedade e a realização de 

exames, têm sido objeto de pesquisadores tanto nacionais como internacionais.  

ARMSTRONG, DIXON, MAY et al (2014) realizaram uma pesquisa para 

avaliar a eficácia da massagem na redução da ansiedade antes do Cateterismo 

Cardíaco, com 55 pacientes internados e ambulatoriais. Foram verificados os níveis 

de ansiedade, os valores de pressão arterial (PA) e a frequência cardíaca (FC); os 

resultados demonstraram reduções significativas na ansiedade autoreferida, 

concluindo que medidas terapêuticas alternativas podem ser eficazes na redução 

desse problema.  

CARROLL, KETCHELL, AUSTIN (2016), em estudo de revisão realizado 

sobre intervenções não farmacológicas para reduzir o sofrimento psíquico em 

pacientes submetidos ao Cateterismo Cardíaco diagnóstico, identificaram que 

intervenções não farmacológicas de educação processual e preparação psicológica 

podem reduzir esse tipo de sofrimento psicológico em pacientes submetidos a tal 

procedimento.  

ABOALIZM, NAHID, MARSY (2016) avaliaram o efeito do preparo precoce 

de enfermagem na ansiedade em 100 pacientes adultos submetidos ao Cateterismo 

Cardíaco, de ambos os sexos, internados na unidade de Cateterismo Cardíaco. 

Realizaram uma entrevista estruturada por meio de um questionário, composto por 

duas partes, sendo a primeira de dados sociodemográficos e clínicos e a segunda 

parte composta por uma Ficha de Avaliação do Conhecimento. Os pacientes foram 

divididos em dois grupos: estudo e controle. Os resultados demostraram que o grupo 

de estudo apresentou melhor conhecimento que o grupo controle; referente à 

avaliação da ansiedade o grupo estudo e o grupo controle tiveram pouca variação; os 

autores concluíram que fornecer informação aos pacientes antes do Cateterismo 

Cardíaco melhora o conhecimento dos pacientes e reduz a ansiedade. 

DELLEWI, VLASTRA, ROHLING (2017) avaliaram os níveis de ansiedade 

de pacientes submetidos aos procedimentos coronários no laboratório de cateterismo. 

Foram incluídos neste estudo 2604 pacientes, sendo que 70,4% eram do sexo 

masculino, com média de idade de 65 anos. Os escores de ansiedade nos 

participantes do sexo feminino, quando comparados aos do sexo masculino eram 

semelhantes; outros fatores associados; foram a baixa escolaridade e a intervenção 

percutânea coronária primária aguda. 
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No presente estudo, infere-se que os pacientes com baixa escolaridade e 

que estavam agendados para serem submetidos à Angioplastia de Artéria Coronária 

pela primeira vez provavelmente estavam mais tensos e as informações que lhes 

foram fornecidas sobre o referido exame, pré-procedimento podem ter sido eficazes 

na redução de seus temores.  

Nesta pesquisa, apesar de no questionário aplicado aos 30 pacientes não 

ter pergunta especifica, todos referiram a presença de ansiedade relacionada à 

realização dos procedimentos. Após a realização do pré-teste, os participantes 

referiram ao final de sua participação, que as informações obtidas pelo protótipo foram 

claras objetivas, de fácil assimilação e que trouxeram uma redução de seus medos, 

por sentirem-se mais seguros para a realização de ambos os procedimentos.  

As lacunas de conhecimento mostradas pelos pacientes podem estar 

relacionadas aos fatores como: ausência de protocolos da Instituição de Hospitalar e 

Serviços de Hemodinâmica para orientação dos pacientes sobre procedimentos a 

serem realizados; ausência de conhecimento dos enfermeiros e técnicos sobre o 

tema, dificultando uma prévia orientação aos pacientes. Esse é o modelo assistencial 

de atendimento à saúde em que são transmitidas poucas informações, em linguagem 

técnica de difícil compreensão e o paciente ainda desempenha um papel de receptor 

apenas, não tendo tempo e possiblidades para possíveis questionamentos. 

Neste contexto há uma realidade na qual os pacientes recebem uma 

indicação médica e são submetidos aos exames de Cateterismo Cardíaco e 

Angioplastia de Artéria Coronária, sem receber informações corretas e seguras sobre 

ambos os procedimentos. 

Esta pesquisadora não teve a pretensão de investigar as lacunas de 

conhecimento dos pacientes em relação às informações de saúde, nem de investigar 

as causas do porque elas acontecem mais sim construir um conteúdo seguro e 

acessível, garantido o direito à informação, gerando o empoderamento do indivíduo e 

permitindo-lhe a decisão sobre seu tratamento de saúde. 

Em contrapartida estudos nacionais internacionais e iniciativas 

governamentais ao redor do mundo, têm demonstrando a importância da educação 

em saúde e a busca por estratégias para transmitir informações sobre doenças e 

tratamentos de saúde aos indivíduos. 

No mês de Outubro 2017 aconteceu a Alfabetização em saúde, promovido 

pela Indian Health Service (IHS) - The Federal Health Program for American Indians 
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and Alaska Natives que teve como objetivo chamar a atenção para: 

``...as clínicas de saúde e os programas de saúde pública reconhecerem a 

importância de promover informações claras sobre saúde aos pacientes e às famílias. 

Isso ajudará a tomar decisões informadas sobre sua saúde´´. 

A Alfabetização em Saúde é o grau em que um indivíduo pode obter, 

comunicar, processar e compreender informações e serviços básicos de saúde para 

tomar decisões de saúde apropriadas. 

Todos os dias, há comunicação com os pacientes de várias maneiras, 

como falar, fornecer materiais escritos e por meio de mídias sociais.  

Sem comunicação clara, é improvável, que os pacientes sigam as 

recomendações dos profissionais de saúde. De acordo com o Plano de Ação Nacional 

para Melhorar a Alfabetização em Saúde, “quase 9 em cada 10 adultos têm dificuldade 

em usar as informações diárias de saúde que estão rotineiramente disponíveis em 

nossas unidades de saúde, varejo, mídia e comunidades”... No entanto, os indivíduos 

que são minorias, idosos, sofrem de uma doença crónica, têm um nível de educação 

mais baixo ou um rendimento abaixo do nível de pobreza correm maior risco. Estima-

se que o baixo nível de alfabetização em saúde resulte em bilhões de dólares de 

custos desnecessários, aumento de erros médicos e aumento da mortalidade; 

Um Grupo de Trabalho de Alfabetização em Saúde da IHS foi restabelecido 

em abril de 2017 para desenvolver um plano de trabalho alinhado com as metas e 

objetivos do Plano de Trabalho de Alfabetização em Saúde do HHS. Os atuais 

esforços em andamento incluem: 

Desenvolver um módulo de treinamento de 20 minutos intitulado “Noções 

básicas de alfabetização em saúde e linguagem simples” para incentivar nossa força 

de trabalho a aprender sobre alfabetização em saúde. 

Webinars de hospedagem para aumentar a conscientização sobre a 

alfabetização em saúde. 

Avaliar o conteúdo do site da IHS Health Topics para determinar se ele 

atende às diretrizes de Alfabetização em Saúde e Linguagem Pura. 

Organizar uma Prefeitura de Alfabetização de Saúde Twitter focando em 

como comunicar informações claras ao público em geral”  (IHS, 2017). 

Este é um exemplo de uma iniciativa governamental criada para atender às 

demandas sobre educação em saúde e apesar de ser uma inciativa recente, 

aparentemente demonstra poder ser replicada, em seu modelo, por outros países. No 
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Brasil, as iniciativas de educação em saúde ainda estão muito relacionadas à atenção 

primária. 

REIS, FIGEIREDO, SOUZA et al (2013) em estudo realizado que teve 

como objetivo conhecer os aspectos históricos da educação em saúde no Brasil, por 

meio de uma revisão de literatura, concluíram que o Sistema Único de Saúde (SUS) 

necessita sensibilizar os profissionais de saúde a desenvolverem ações de educação 

em saúde, dessa forma estimulando a participação dos usuários no controle e no 

planejamento das ações de saúde. 

O modelo educação em saúde associado à atenção primária, precisa 

acompanhar as evoluções que acontecem na área da saúde pois, cotidianamente, 

surgem novas técnicas e procedimentos que proporcionam aos pacientes a 

possibilidade de terem acessos aos novos e mais eficazes tratamentos oferecidos, 

atualmente, associados às evoluções tecnológicas.  

Para OLIVEIRA, ALENCAR (2017) o uso de aplicativos de saúde para 

dispositivos móveis como fontes de informação e educação em saúde, poderia ser 

veiculado por meio de uma biblioteca virtual, com seu público alvo voltado para 

estudantes na área de saúde, utilizando aplicativos de saúde como fontes de 

informação, comunicação e educação; dessa forma os universitários já em formação 

incorporariam as inovações tecnológicas. 

Durante a coleta de dados do presente estudo, a pesquisadora identificou 

que antes da realização do pré-teste, os pacientes passavam por entrevistas com os 

residentes e estudantes de medicina, que enfocaram a questão da doença atual e da 

história clínica, mas não davam informações sobre os procedimentos a serem 

realizados. Então, a incorporação de tecnologias associadas às melhores práticas 

medicas poderiam trazer mais informações aos pacientes.  

Para KELI, WITBRODT, SHAS (2017) as aplicações de dispositivos móveis 

na área de saúde para pacientes cardiovasculares, podem melhorar o estilo de vida 

dessa população e, assim, reduzir o aparecimento de doenças cardiovasculares. 

Essas novas tecnologias de saúde móvel podem ser ferramentas efetivas na 

prevenção de doenças cardiovasculares, podendo diminuir os fatores de risco. Nesse 

sentido, o fortalecimento de parcerias privadas e acadêmicas será essencial para os 

futuros avanços na área de tecnologia, bem como os benefícios para a saúde pública 

global. 

Atualmente a maioria dos aplicativos para a área de cardiologia disponíveis 
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no mercado são monitores cardíacos e calculadoras médicas; também podem ser 

encontrados alguns voltados para a educação e para a interpretação de 

eletrocardiograma, rastreamento da pressão arterial, monitorização da frequência 

cardíaca e instrução de atendimento sobre a ressuscitação cardiopulmonar, referente 

às doenças cardíacas, reabilitação cardíaca, e transplante cardíaco. Entretanto, o 

desenvolvimento de aplicativos ainda está insuficiente e, dessa forma, há necessidade 

que sejam desenvolvidos. 

O uso dos aplicativos móveis para informação, monitorização e 

acompanhamento dos indivíduos tem se ampliado pelo mundo. Estudos tem 

demonstrado a eficiência do uso desses dispositivos, apesar dos resultados serem 

recentes e ainda haverem muitos estudos clínicos em andamento. 

O último objetivo especifico do presente estudo foi construir o protótipo de 

um software sobre Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária. 

Na busca realizada para a elaboração do conteúdo foi encontrado um 

estudo (CHAIR, YU, CHOI et al (2012) que utilizou um vídeo-tape acrescido de um 

panfleto sobre o tema, que avaliou a eficácia de uma intervenção educacional, 

fazendo a correlação entre ansiedade, incerteza e outras variáveis psicológicas. De 

132 participantes, com idade média de 61,3 anos, 64,8% deles eram do sexo 

masculino; foram aplicados o Inventário de Ansiedade (do Estado Chinês) e a 

incerteza (a versão chinesa da Incerteza de Mishel na Escala de Doença) antes da 

intervenção e após, identificando-se a satisfação dos pacientes e o ganho de 

conhecimento percebido. Os autores concluíram que o vídeo educativo deve ser 

usado como ferramenta educacional para o atendimento aos pacientes submetidos 

ao cateterismo cardíaco, pois houve diminuição da ansiedade a melhora da satisfação 

das sobre as informações recebidas. 

Com o aumento crescente de buscas de informações de saúde pela 

internet e a falta de conteúdos seguros e direcionados para cada tema, o presente 

estudo realizou a elaboração de um conteúdo, baseado em evidências e nas práticas 

em saúde atualizadas, para a orientação de pacientes sobre Cateterismo Cardíaco e 

Angioplastia de Artéria Coronária. 

Após o conteúdo ter sido avaliado pelos especialistas, o protótipo do 

software foi submetido à validação com os pacientes, conforme foi apresentado nos 

resultados. 

Apesar de a amostra ter sido composta por trinta pessoas, os percentuais 
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foram positivos, demonstrando, dessa forma, que o conteúdo elaborado por meio de 

revisão narrativa da literatura e submetido ao refinamento do conteúdo atende as 

necessidades de informação em saúde para orientação de pacientes sobre 

Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária. 

Durante o pré-teste realizado neste estudo, os pacientes demonstraram o 

interesse em receber informações sobre os procedimentos a serem realizados, 

indicando, dessa forma que uso da tecnologia, associada à disponibilidade e 

dedicação do profissional de saúde podem ser ferramentas muito eficientes para a 

assimilação de conteúdo. 

O presente estudo demonstra que as barreiras que impedem a aplicação 

da educação em saúde, não estão relacionadas à classe social, cor da pele, sexo ou 

escolaridade, mas podem, sim, estar mais relacionadas à falta de disponibilidade para 

orientações à saúde dos próprios profissionais de saúde. 

No que concerne à assistência de enfermagem aos pacientes que se 

submetem a tais exames, as orientações, a avaliação e o seu preparo tanto físico 

quanto emocional compõem o período pré-procedimento. O conhecimento dos 

temores, dúvidas e expectativas dos pacientes em relação aos exames torna-se 

fundamental para que o enfermeiro possa assisti-lo de maneira individualizada (LINCH 

et al., 2009).  

O crescimento dos aplicativos móveis e o aumento do número de usuários 

é uma tendência mundial; novos softwares tem surgido mensalmente no mercado. 

Porém, os aplicativos para smartphones possuem ainda suas limitações, pois não são 

regulamentados pelas autoridades reguladoras; ainda existe uma falta de 

confiabilidade da tecnologia dos smartphones e legislação inadequada. 

Para que os aplicativos sejam adequados ao uso da população, necessita 

serem desenvolvidos de acordo com diretrizes baseadas em evidências científicas, 

seus conteúdos serem atualizados com regularidade, apresentar sua eficiência e 

eficácia para seu público alvo e sua capacidade de trazer benefícios para os 

indivíduos. 

Nessa perspectiva o presente estudo realizou a construção do protótipo 

após o pré-teste como a população do estudo, em formato power point, contendo texto 

com desenhos e figuras, que será submetido a validação com especialistas em estudo 

posterior. 

Como algumas limitações, esse estudo apresentou um período de pré-teste 
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do protótipo pequeno, impossibilitando que um maior número de pacientes pudesse 

fazer parte do estudo e validar o conteúdo proposto. 

Acresce-se que o estudo em uma única Instituição, com as características 

de ser pública e de Ensino e Pesquisa, se tivesse sido aplicado em outras Instituições, 

incluindo-se alguns particulares, os resultados poderiam ter sido diferentes, pelas 

características individuais que cada serviço de saúde possui. 
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O presente estudo objetivou desenvolver um protótipo de software para 

sistema web ou dispositivo móvel para orientação de pacientes sobre Cateterismo 

Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária. Para tanto elaborou-se o conteúdo 

sobre esses procedimentos, tendo como base uma revisão da literatura, buscando 

pelas melhores evidências sobre o tema. 

A primeira versão do conteúdo foi elaborada e apresentada aos 

especialistas para refinamento. Após essa etapa foi elaborada a segunda versão, que 

foi submetida à avaliação dos pacientes que iriam se submeter aos procedimentos. 

Após esta avaliação, elaborou-se a terceira versão, que posteriormente 

será encaminhada aos procedimentos de informatização e para sistema da web.  

O estudo deixa sua contribuição para a área de cardiologia, para as 

ciências de saúde, em especial para a Enfermagem e para o avanço tecnológico, por 

ter desenvolvido conteúdo seguro e baseado em evidências para pacientes 

submetidos a Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária. 

Sua aplicabilidade é decorrente da necessidade dos pacientes de terem 

informações em saúde relacionadas a exames tão complexos e cujas informações 

não são passadas, com exatidão, para eles.  

O estudo visa contribuir para o avanço tecnológico nas ciências da saúde, 

também para o avanço de conhecimento sobre educação em saúde para uma 

população de indivíduos submetidos a ambos os procedimentos.  
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APENDICE A – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
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APENDICE B 1 – SOLICITAÇÃO INSTITUCIONAL PARA A PARTICIPAÇÃO DOS  

SERVIDORES DOCENTES NA VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO. 
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APENDICE B 2 – SOLICITAÇÃO INSTITUCIONAL PARA A PARTICIPAÇÃO DOS  

SERVIDORES DOCENTES NA VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO. 
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APENDICE C– QUESTIONÁRIO PARA REFINAMENTO DE CONTEÚDO 

 

Para o refinamento do conteúdo do aplicativo, Enfermeiros e Médicos os especialistas 

analisaram os seguintes aspectos: 

1. O conteúdo 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 2. Pertinência 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Clareza 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Quantidade 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 5. Consistência 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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APENDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

OS ESPECIALISTAS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa 
DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO SOBRE CATETERISMO CARDÍACO E 
ANGIOPLASTIA DE CORONÁRIA PARA ORIENTAÇÃO DE PACIENTES, para a 
realização de refinamento de conteúdo e validação do aplicativo. Caso concorde 
em participar, peço que assine este documento, em duas vias de idêntico teor. Você 
poderá recusar ou desistir de participar desta pesquisa a qualquer momento, sem 
precisar justificar o motivo de sua recusa ou desistência, e isso não lhe trará qualquer 
tipo de prejuízo. 
Você receberá uma via deste termo onde consta o telefone e endereço do pesquisador 
(a) principal, podendo tirar dúvidas do projeto e sua participação. 
 
TÍTULO DA PESQUISA: DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO SOBRE 

CATETERISMO CARDÍACO E ANGIOPLASTIA DE CORONÁRIA PARA 

ORIENTAÇÃO DE PACIENTES. 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Mestranda Sheila Roberta Fabro Bertolini 
 
ENDEREÇO: Avenida dos Bandeirantes, 3900, Campus Universitário - Bairro Monte 
Alegre, Ribeirão Preto - SP – Brasil, CEP: 14040-902. 
 
TELEFONE: (16) 3315-0184 
 
PESQUISADORA COLABORADORA: Prof. Maria Lúcia do Carmo Cruz Robazzi 

OBJETIVO: Desenvolver um aplicativo para sistema web ou dispositivo móvel sobre 
Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Coronária para orientação de pacientes. 
 
JUSTIFICATIVA: Elaborar um aplicativo que poderá ser acessado por meio de 
dispositivo móvel ou sistema web, possibilitando à população, aos pacientes e 
profissionais de saúde informações seguras sobre o Procedimento de Cateterismo 
Cardíaco e Angioplastia de Coronária, contribuindo para o desenvolvimento 
tecnológico na área acadêmica e da saúde, tendo como produto final uma produção 
tecnológica desenvolvida que contribuir para o crescimento das ciências da saúde e, 
em especial, da Enfermagem. 
 
PARTICIPAÇÃO: Você receberá o conteúdo impresso, elaborado a partir de revisão 
da literatura sobre Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Coronária e terá o prazo 
de um mês para realizar o refinamento desse conteúdo que será utilizado na 
elaboração do aplicativo. 
 
RISCOS E DESCONFORTOS: Está pesquisa poderá causar mínimos desconfortos 
físicos tais como cansaço em ler o texto a ser avaliado. Caso isto ocorra, o(a) 
senhor(a) poderá interromper a leitura para descansar. Poderá também trazer 
desconfortos emocionais, tais como ansiedade. Se porventura o (a) senhor(a) se 
sentir ansioso(a) , pode interromper momentaneamente o trabalho de refinamento de 
conteúdo até que o(a) senhor(a) se sinta mais confortável para continuar. 
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BENEFÍCIOS: Sua participação no refinamento de conteúdo e validação do produto 
contribuirá para a elaboração de um aplicativo que transmitirá informações seguras 
sobre o procedimento de Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Coronária 
permitindo uma maior segurança sobre o exame a ser realizado. 
 
CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: O(A) senhor(a) não terá qualquer 
tipo de gasto e também não receberá nenhum pagamento por participar da mesma. 
 
CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: O sigilo de sua identidade e sua privacidade 
serão garantidos. Como pesquisadora, comprometo-me a utilizar o conteúdo que foi 
submetido a refinamento somente para o desenvolvimento desta pesquisa, sendo que 
não haverá identificação da instituição e dos participantes do estudo. 
_________________________________ 
Pesquisador Responsável 
 
Eu, ________________________________________________________, declaro 
que li as informações contidas nesse documento e que fui devidamente informado(a) 
pela pesquisadora responsável Sheila Roberta Fabro Bertolini, concordando em 
participar voluntariamente desta pesquisa. 
Foi me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem 
qualquer penalidade ou interrupção do meu tratamento. Poderei consultar a 
pesquisadora responsável nos contatos fornecidos acima ou o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
(CEP-EERP/USP) no telefone (16) 3315 9197, na Avenida dos Bandeirantes, 3900, 
Campus Universitário - Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto-SP-Brasil, CEP: 14040-
902, horário de funcionamento. Dias úteis das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas, 
sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o 
projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. Essa pesquisa foi aprovada pelo 
CEP-EERP/USP, que tem a finalidade de proteger eticamente o participante da 
pesquisa. Os dados pessoais obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, 
porém os resultados desta pesquisa poderão ser tornados públicos em publicações 
e/ou eventos científicos, desde que meus dados pessoais e minha identidade sejam 
mantidos em sigilo. 
 
Ribeirão Preto, SP, ______ de __________________ de _________. 
 

______________________________________________ 
Assinatura do voluntário 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PACIENTES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa 

DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO SOBRE CATETERISMO CARDÍACO E 

ANGIOPLASTIA DE CORONÁRIA PARA ORIENTAÇÃO DE PACIENTES. Caso 

concorde em participar, peço que assine este documento, em duas vias de idêntico 

teor. Você poderá recusar ou desistir de participar desta pesquisa a qualquer 

momento, sem precisar justificar o motivo de sua recusa ou desistência, e isso não 

lhe trará qualquer tipo de prejuízo em seu tratamento. 

Você receberá uma via deste termo onde consta meu telefone e endereço como 

pesquisadora principal, podendo tirar dúvidas do projeto e de sua participação. 

 

TÍTULO DA PESQUISA: DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO SOBRE 

CATETERISMO CARDÍACO E ANGIOPLASTIA DE CORONÁRIA PARA 

ORIENTAÇÃO DE PACIENTES. 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Mestranda Sheila Roberta Fabro Bertolini 

ENDEREÇO: Avenida dos Bandeirantes, 3900, Campus Universitário - Bairro Monte 

Alegre, Ribeirão Preto - SP – Brasil, CEP: 14040-902. 

TELEFONE: (16) 3315-0184 

PESQUISADORA COLABORADORA: Prof. Maria Lúcia do Carmo Cruz Robazzi 

OBJETIVO: Desenvolver um produto para a internet que o senhor(a) poderá consultar 

no seu computador ou no seu celular com informações sobre Cateterismo Cardíaco e 

Angioplastia de Coronária. 

JUSTIFICATIVA: Elaborar um produto com informações seguras sobre o Cateterismo 

Cardíaco e Angioplastia de Coronária e contribuir para a tecnologia na saúde. 

PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS: Após o(a) senhor(a) receber a 

indicação para a realização do exame de Cateterismo Cardíaco no Ambulatório de 

Cardiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o(a) 

senhor(a) será convidado a participar do estudo. Caso aceite, será disponibilizado 

senhor(a) um questionário dividido em duas partes, uma sobre seus dados pessoais 

e outra sobre o uso de um programa sobre o exame de Cateterismo Cardíaco e sobre 

a Angioplastia de Coronária (tratamento). Estima-se que sua participação dure cerca 

de trinta minutos e será realizada no mesmo local, ou seja, no Ambulatório de 

Cardiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

RISCOS E DESCONFORTOS: Está pesquisa poderá causar mínimos desconfortos 

físicos, tais como cansaço por ter que manusear o celular fornecido durante a 

pesquisa. Caso isso ocorra, podemos fazer uma pausa e realizar um alongamento 

dos músculos. Poderá também trazer desconfortos emocionais, tais como ansiedade 

e/ou nervosismo. Se porventura o (a) senhor (a) se sentir cansado(a), ansioso(a) ou 

nervoso(a), poderemos interromper momentaneamente a pesquisa até que o(a) 

senhor(a) se sinta mais confortável para continuar. Entretanto, afirma-se que a 
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pesquisadora tomará os devidos cuidados quanto ao ambiente de coleta de dados, 

mantendo sua privacidade e uma atitude ética e respeitosa referente aos seus 

questionamentos e respostas, a fim de evitar e/ou reduzir efeitos e condições 

adversas que possam lhe causar constrangimentos. 

BENEFÍCIOS: O A) senhor(a) terá informações importantes e seguras sobre o 

procedimento de Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Coronária que lhe permitirão 

uma maior segurança sobre o exame a ser realizado. 

CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: O(A) senhor(a) não terá qualquer 

tipo de gasto e também não receberá nenhum pagamento por participar desta 

pesquisa. 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: O sigilo de sua identidade e sua privacidade 

será garantido. Como pesquisadora, comprometo-me a utilizar os dados coletados 

somente para o desenvolvimento desta pesquisa, sendo que não haverá identificação 

da instituição e dos participantes do estudo. 

_________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Eu, ________________________________________________________, declaro 

que li as informações contidas nesse documento e que fui devidamente informado (a) 

pela pesquisadora responsável Sheila Roberta Fabro Bertolini, concordando em 

participar voluntariamente desta pesquisa. 

Foi me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem 

qualquer penalidade ou interrupção do meu tratamento. Poderei consultar a 

pesquisadora responsável nos contatos fornecidos acima ou o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(CEP-EERP/USP) no telefone (16) 3315 9197, na Avenida dos Bandeirantes, 3900, 

Campus Universitário - Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto-SP-Brasil, CEP: 14040-

902, horário de funcionamento. Dias úteis das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas, 

sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o 

projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. Essa pesquisa foi aprovada pelo 

CEP-EERP/USP, que tem a finalidade de proteger eticamente o participante da 

pesquisa. Os dados pessoais obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, 

porém os resultados desta pesquisa poderão ser tornados públicos em publicações 

e/ou eventos científicos, desde que meus dados pessoais e minha identidade sejam 

mantidos em sigilo. 

 

Ribeirão Preto, SP, ______ de __________________ de _________. 

_________________________________________ 

Assinatura do voluntário 

 

 

 

 

APENDICE F - QUESTIONÁRIO PARA OS PACIENTES 
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PARTE 1. Caracterização Sociodemográfica 

 

Identificação:_______________ 

1 Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

2 Idade (em anos): _________ 

3. Escolaridade_____________ 

4.Renda familiar___________ 

6 Acesso a Internet? (  ) sim (  ) não 

7.Usa telefone celular?  (  ) sim (  ) não 

8. Usa aplicativos no celular?  (  ) sim (  ) não 

9.Usa internet em casa?  (  ) sim (  ) não 

10. Busca informações de saúde na internet? : (  ) sim (  ) não 

 

PARTE 2 .Questionário para avaliação Do Conteúdo e Eficácia do protótipo:  

 

Desenvolvimento de aplicativo para orientação de pacientes sobre Cateterismo 

Cardíaco e Angioplastia de Artéria Coronária”. 

Sua avaliação trará contribuições para a melhoria do programa. 

Função do avaliador: (     ) Paciente 

                    (     )Acompanhante  

Horário de Início : ____________Horário de termino :__________ 

Você sabe alguma coisa Cateterismo Cardíaco e Angioplastia de Coronária, ou já teve 

a oportunidade de ler ou falar sobre o assunto com alguém? SIM (    ) NÃO(    )   

Quando? ____________________________ 

 

1. Adequação Instrucional 

Assinalar a carinha que corresponde mais a sua resposta:   

Apresentação do Menu de perguntas 

 
Conteúdo 

      
Tamanho do conteúdo  
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Clareza do conteúdo  

    
Sequencia dos assuntos apresentados 

   
Apresentação dos procedimentos   

    
Motivação para uso  

      
Utilidade do assunto   
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2.ADEQUAÇÃO ESTÉTICA 

 

Cor das telas 

 
Tamanho das letras 

    
Qualidade das figuras  

      
Quantidade das figuras    

     
 

Você gostaria de fazer sugestões sobre o conteúdo que leu? 

Sim( ) não ( ) 

Quais?______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO A - PARECER DO COMITE DE ÉTICA E PESQUISA 
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