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RESUMO 

 

O presente estudo tratou-se de uma revisão bibliográfica, no qual, para sua 

elaboração, foram analisados livros, artigos científicos, manuais de urgência e 

diretrizes acerca do tema principal. O principal objetivo deste estudo consistiu-se em 

conhecer sobre a terapia trombolítica com alteplase (t-PA) nos pacientes com infarto 

aguado do miocárdio (IAM) apontando a farmacodinâmica, as contra-indicações e as 

possíveis reações adversas que o trombolítico em questão pode apresentar e, a 

partir disso, compreender a atuação do enfermeiro na identificação dos riscos 

assistências presentes sobre este perfil de paciente, partindo da elaboração dos 

diagnósticos de enfermagem de risco com base no NANDA-I, identificando os 

resultados esperados e as respectivas intervenções de enfermagem, segundo as 

terminologias NOC e NIC. Frente ao conteúdo colhido, percebe-se que é de extrema 

importância que o profissional enfermeiro seja detentor deste conhecimento, pois 

aliado aos instrumentos NANDA-I, NOC e NIC, afiançará que sejam empregadas as 

melhores estratégias de cuidados em saúde ao paciente, permitindo assim, 

condições de uma recuperação eficaz sobre a saúde deste, pois são totalmente 

embasadas no conhecimento científico da profissão. Por fim, conclui-se que o 

presente estudo atendeu todos objetivos propostos desde o início deste trabalho, 

além de contribuir fortemente, a partir dos resultados obtidos, na elaboração de um 

instrumento de trabalho sistemático e pautado no processo de enfermagem para uso 

na prática assistencial do enfermeiro. 

 

Palavras-chave: Assistência; Cuidados; Enfermagem; Trombólise; Alteplase. 
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ABSTRACT 

 

The present study was a bibliographical review, in which, for its elaboration, 

books, scientific articles, emergency manuals and guidelines on the main theme were 

analyzed. The main objective of this study was to know about thrombolytic therapy 

with alteplase (t-PA) in patients with acute myocardial infarction (AMI), indicating the 

pharmacodynamics, contraindications and possible adverse reactions that the 

thrombolytic agent in question may present and, based on this, to understand the 

nurse's role in identifying the risks present assists on this patient profile, starting from 

the elaboration of NANDA-I risk nursing diagnoses, identifying the expected results 

and the respective nursing interventions, according to the NOC and NIC 

terminologies. In view of the content collected, it is of the utmost importance that the 

nursing professional be the holder of this knowledge, since, together with the 

NANDA-I, NOC and NIC instruments, it will ensure that the best health care 

strategies are applied to the patient, thus allowing, conditions of an effective recovery 

on the health of this as they are totally based on the scientific knowledge of the 

profession. Finally, it is concluded that the present study met all the objectives 

proposed since the beginning of this work, besides contributing strongly, based on 

the results obtained, in the elaboration of a systematic work instrument and based on 

the nursing process for use in the care practice of the nurse. 

 

Key-words: Assistance; Care; Nursing; Thrombolysis; Alteplase. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade, o índice de mortalidade por doenças 

cardiovasculares, como por exemplo, o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), tem 

aumentado gradativamente. Entende-se então, que a enfermagem tem papel 

fundamental na intervenção, a fim de se evitar tal circunstância através de uma 

assistência eficaz, pois alguns casos de mortandade estão ligados aos eventos 

adversos relacionados à assistência em saúde. 

No IAM ocorre uma obstrução de uma artéria coronária por meio de um 

trombo, que inicialmente era uma placa de ateroma que ao se desprender das 

paredes de algum vaso sanguíneo formou-se este trombo, ocasionando esta 

obstrução, tornando a circulação sanguínea local ineficaz e devido à falta de 

irrigação na artéria e tecidos adjacentes começa-se então a ocorrer uma isquemia 

miocárdica severa. Dentre as formas de tratativa desta isquemia, existe o emprego 

da terapia de reperfusão com um fármaco, denominado Alteplase, um trombolítico, 

que de modo geral, apresenta uma resposta eficaz dos pacientes trombolisados. 

Para a utilização desta medicação é necessário um maior conhecimento por parte 

dos profissionais envolvidos, pois a falta de conhecimento pode implicar-se em 

erros, que podem levar danos reversíveis ou irreversíveis aos pacientes 

trombolisados, uma vez que essa medicação apresenta-se como potencialmente 

perigosa. 

O enfermeiro é o profissional, cuja função privativa, é prestar cuidados, 

assistência e diagnósticos de enfermagem. A fim de garantir uma assistência eficaz, 

este profissional enfermeiro deverá identificar primariamente possíveis riscos 

assistenciais e, por conseguinte, elaborar planos de cuidados para o paciente, 

realizando os diagnósticos de risco, a fim de evitá-los, levando a uma resposta mais 

eficaz do paciente ao tratamento. Contudo, é importante discutir como deve ser a 

assistência do enfermeiro prestada ao paciente diagnosticado com IAM em uso de 

uma medicação de alta vigilância, a alteplase, a qual tem um valor financeiro 

relativamente alto no mercado e requer um maior conhecimento e atenção da equipe 

de enfermagem sobre os cuidados gerais com o preparo, a administração e a 

observação do paciente pós-administração, pois o conhecimento acerca da 

prevenção e promoção a saúde é o maior ofício do profissional enfermeiro. 
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Desta forma, entende-se que o conhecimento sobre as reações adversas 

relacionadas ao uso de alteplase e através do julgamento clínico destas, juntamente 

com o levantamento dos diagnósticos de enfermagem, torna-se fundamental, uma 

vez que, através do empoderamento destes na prática assistencial, é possível 

gerenciar os riscos sobre esse perfil de pacientes, visando assim respectivas 

prevenções. Pode-se afirmar ainda, que esse conhecimento torna-se fundamental a 

todo profissional da enfermagem, pois contribui de forma integral para a adoção de 

uma assistência mais eficaz e centralizada, norteando assim a prática assistencial 

do enfermeiro na prescrição de seus cuidados de enfermagem, objetivando uma 

melhor resposta na recuperação dos pacientes com diagnóstico de IAM. 

O presente trabalho tem como objetivo geral conhecer sobre o tratamento 

fibrinolítico com Alteplase em pacientes com diagnostico IAM, apontando sua 

farmacodinâmica, as contra-indicações e as reações adversas deste fármaco. Bem 

como, a partir deste conhecimento, discutir os principais diagnósticos de 

enfermagem de risco que estes pacientes podem apresentar, compreendendo os 

possíveis cuidados de enfermagem para evitá-los a partir dos resultados esperados 

e intervenções de enfermagem propostas pelo NOC e NIC. 

O presente trabalho trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, no qual, 

para sua elaboração, serão analisados livros, artigos científicos, manuais de 

urgência e diretrizes acerca do tema principal. Utilizará das plataformas digitais 

LILACS, SCIELO e GOOGLE ACADÊMICO, para pesquisa de artigos científicos 

com os seguintes descritores: Alteplase; enfermagem; assistência. Serão 

selecionados materiais desenvolvidos nos últimos 15 anos, em português e inglês. 

Os critérios de inclusão serão trabalhos que vão contextualizar o tema na íntegra e 

os critérios de exclusão aquele que não contemplarem os objetivos do estudo. 
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2 TERAPIA TROMBOLÍTICA COM ALTEPLASE EM PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM) 

2.1 Infarto agudo do miocárdio (IAM) 

Segundo SASSO et al (2013) o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) ocorre pelo 

desenvolvimento de uma necrose miocárdica decorrente de uma isquemia severa. 

Geralmente, essa necrose resulta-se da ruptura de uma placa de ateroma, 

ocasionando a formação de um trombo oclusivo que interrompe o fluxo sanguíneo 

em uma artéria coronária. 

O IAM pode ser diagnosticado por meio de três fatores: Dor torácica, 

alterações no exame de eletrocardiograma (ECG) e por meio de marcadores de 

isquemia miocárdica (THEISEN; MACHADO, 2012). O enfermeiro nos diversos tipos 

de serviços de emergência, assistência pré-hospitalar, intra-hospitalar e admissão de 

paciente na classificação de risco, pode determinar a imediata realização de um 

ECG (OLIVEIRA, 2016). De acordo com a lei 7.498/86 essa autonomia torna-se 

importante, uma vez que, está pautada no exercício profissional do enfermeiro, 

sendo assim, quanto antes for confirmada alterações e sendo curto o tempo de início 

dos sintomas até o diagnóstico médico, é possível a indicação do paciente ao 

tratamento de reperfusão pelo profissional da medicina. 

O diagnóstico do IAM é eminentemente clínico e baseia-se nos sintomas e 

interpretação do eletrocardiograma, os quais são determinantes para a instituição de 

estratégias de reperfusão, como a fibrinólise ou angioplastia (KNOBEL; SOUSA, 

2008). 

2.2 Terapia trombolítica 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) a reperfusão 

pode ser realizada com a utilização de agentes fibrinolíticos ou angiolastia, com ou 

sem implante de stents. A SBC ainda afirma que a escolha da terapêutica 

dependerá da disponibilidade da instituição em oferecer um serviço de 

hemodinâmica para realizar procedimentos intervencionistas percutâneos. 

Independente da terapia trombolítica ou estratégia de reperfusão escolhida, o 
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objetivo primordial é reduzir o tempo total de isquemia, definido ao início dos 

sintomas até o estabelecimento da reperfusão (KNOBEL, 2008). 

A reperfusão com trombolítico é indicada em pacientes com dor torácica em 

tempo menor do que duas horas, que apresentam alterações no ECG realizado, 

como supradesnivelamento do segmento ST igual ou superior a 1 mm que aparecem 

igual ou superior a duas derivações contíguas, Bloqueio de Ramo Esquerdo (BRE) 

novo ou supostamente novo (SASSO et al, 2013). Devido à disponibilidade quase 

universal de fibrinolíticos, permanece como opção na terapia de reperfusão 

(KNOBEL, 2008). 

De acordo com SASSO et al (2013) os tipos de trombolíticos são: 

Estreptoquinase (SK), alteplase (t-PA) e tenecteplase (TNK). KNOBEL (2008) 

menciona também como trombolítico o retleplase (r-PA), amplamente utilizada na 

Europa em cenário pré-hospitalar. 

2.3 Alteplase 

Segundo OLIVEIRA (2016) a alteplase é um ativador tissular de 

plasminogênio (fibrina-específico), trombolítico e antitrombótico. É indicada no 

tratamento fibrinolítico do IAM, embolia pulmonar aguda e no acidente vascular 

encefálico (AVE) isquêmico agudo, pois, uma vez que é ligado à fibrina, é ativado, 

induzindo então a conversão do plasminogênio em plasmina, promovendo a 

dissolução da fibrina formada pelo coagulo (ANVISA, 2013). 

De acordo com OLIVEIRA (2016) as principais contra-indicações ao uso de 

alteplase são: hemorragia ativa ou recente, suspeita de AVE hemorrágico associado, 

uso de heparina recente em paciente com AVE, convulsão descontrolada, cirurgia 

neurológica ou raquimedular recente, malformação vascular ou tumor cerebral, 

hipertensão grave (>185/110) descontrolada e distúrbio de coagulação. 

A reação adversa mais frequente associada ao uso de alteplase é a 

hemorragia, que pode resultar em situações de risco de vida, incapacidade 

permanente ou morte (ANVISA, 2013). De acordo com FIGUEIREDO, SILVA e 

SILVA (2009), devido risco de sangramento o enfermeiro deve estar sempre perto do 

paciente, realizar ECG antes, durante e após a terapia trombolítica, sempre atentar 

aos sinais de sangramento e de hipersensibilidade. OLIVEIRA (2016) menciona 

também como efeitos colaterais observados ao uso de alteplase: febre, hipertensão 
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intracraniana, hipotensão, arritmias, náuseas, vômitos, alergias, erupções cutâneas, 

anafilaxia, urticária, edema de laringe e sepse. Em contrapartida, GODARA (2014) 

afirma que a alteplase não causa reações alérgicas ou hipotensão. Entretanto, o 

enfermeiro deve estar sempre atento à manifestação dos sinais e sintomas 

apresentados pelo paciente em terapia trombolítica. 
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3 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DE RISCO DOS PACIENTES COM 

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM) INDICADO A TERAPIA 

TROMBOLÍTICA COM ALTEPLASE 

 

3.1 Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é uma metodologia 

científica que a cada dia mais tem sido inserida na prática assistencial, 

proporcionando uma maior segurança aos pacientes, aprimorando a qualidade 

assistencial e de certa forma, uma maior autonomia aos profissionais enfermeiros 

envolvidos (TANNURE; PINHEIRO, 2011). 

A utilização da SAE é privativa do profissional enfermeiro e sua aplicação está 

prevista na Resolução do COFEN nº 358/2009, a qual afirma que a SAE é um 

instrumento metodológico que orienta o cuidado de Enfermagem e a documentação 

da prática profissional. Esta resolução ainda afirma que o objetivo da SAE consiste 

em coletar dados relacionados à história pregressa do paciente e a realização do 

exame físico, para que assim, a partir dos sinais e sintomas apresentados, este 

profissional seja capaz de traçar diagnósticos de enfermagem e suas respectivas 

prescrições, em resumo, aplicar o processo de enfermagem, garantindo uma 

assistência integral e holística ao paciente (COFEN, 2009). 

Para ALFARO-LEFEVRE (2005), o processo de enfermagem envolve cinco 

etapas: investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Estas 

etapas são uma forma sistemática e dinâmica de se prestar os cuidados de 

enfermagem. 

Em compromisso com suas atribuições legais, o enfermeiro deve ao aplicar a 

SAE, realizar todas as etapas do processo de enfermagem, sempre registrando: um 

resumo dos dados colhidos; os diagnósticos de enfermagem realizados acerca das 

respostas obtidas; as ações ou intervenções de enfermagem realizadas frente aos 

diagnósticos de enfermagem identificados; os resultados alcançados em decorrência 

das ações ou intervenções de enfermagem realizadas (COFEN, 2009). 
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GALLAGHER-LEPAK (2015) menciona que cada profissão na área da saúde 

tem uma maneira de descrever “o que” a profissão conhece e “como age” em 

relação ao que conhece. Os enfermeiros usam a taxonomia de diagnóstico de 

enfermagem da NANDA International Inc. (NANDA-I), como forma de tratar as 

respostas humanas a problemas de saúde e/ou processos da vida, esse processo 

diagnóstico, compõe a segunda etapa do processo de enfermagem (NANDA – 

International, 2018).  

Para realização do diagnóstico de enfermagem, o enfermeiro deve utilizar-se 

da avaliação e do julgamento clínico para formular hipóteses ou explicações sobre 

os problemas, riscos e/ou oportunidades de promoção da saúde que se apresentam 

(NANDA – International, 2018). 

De acordo com ALFARO-LEFEVRE (2005) os diagnósticos de enfermagem 

são decorrentes de uma análise de dados para identificar os problemas reais, 

potenciais e pontos fortes, essenciais para o desenvolvimento de um plano de ação. 

HERDMAN (2012) menciona que existem três tipos de diagnóstico de enfermagem: 

foco no problema, risco e de promoção de saúde. 

3.2 Diagnósticos de enfermagem de risco 

Segundo TANNURE e PINHEIRO (2011), os diagnósticos de enfermagem de 

risco descrevem as respostas humanas às determinadas condições de saúde que 

podem desenvolver-se em um indivíduo, uma família ou uma comunidade 

vulneráveis ao determinado risco. Este perfil de diagnóstico é sustentado por fatores 

de risco que se sustentam através da vulnerabilidade aumentada (NANDA-

International, 2018). 

Os diagnósticos de risco não contêm características definidoras, uma vez 

que, se fossem presentes, determinariam problemas reais ou atuais, e não somente 

os riscos sobre os indivíduos ou grupos vulneráveis TANNURE e PINHEIRO (2011). 

O emprego da alteplase nos pacientes diagnosticados com IAM confere 

alguns pré-requisitos mencionados no item 2.3, os quais devem ser levados em 

consideração antes da administração, além disso, o profissional enfermeiro também 

deve determinar os riscos presentes durante e após administração da t-PA, com 

isso, através do julgamento clínico e crítico, estabelecer os diagnósticos de 
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enfermagem de risco, os resultados esperados e elaborar os seus respectivos 

cuidados a serem prescritos. 

 

3.3 Relação dos diagnósticos de enfermagem de risco para pacientes com 

infarto agudo do miocárdio em uso de alteplase 

Conforme abordado previamente no item 2.3 e mencionado as possíveis 

reações adversas e efeitos colaterais devidos o uso da Alteplase nos pacientes 

diagnosticados com IAM e através do julgamento clínico destas juntamente com o 

NANDA-I, durante a elaboração do pré-projeto, no Quadro 1.0 realizou-se o 

levantamento dos possíveis diagnósticos de enfermagem de risco que este perfil de 

paciente poderia apresentar segundo o NANDA-I 2015-2017, devido a não 

disponibilização da publicação da nova versão em português até o momento de sua 

elaboração.   

 

QUADRO 1.0 – Diagnósticos de Enfermagem de risco para pacientes 

com IAM em uso de alteplase (NANDA-I 2015-2017): 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM FATOR DE RISCO

PÁGINA 

NANDA-I 

2015-2017

RISCO DE FUNÇÃO CARDIOVASCULAR 

PREJUDICADA

HISTORIA DE DOENÇA 

CARDIOVASCULAR 
218

RISCO DE PERFUSÃO 

GASTROINTESTINAL INEFICAZ

INFARTO DO 

MIOCÁRDIO
222

RISCO DE PERFUSÃO CEREBRAL 

INEFICAZ

INFARTO DO 

MIOCÁRDIO
225

RISCO DE SANGRAMENTO

REGIME DE 

TRATAMENTO COM 

ALTEPLASE

392

RISCO DE RESPOSTA ALÉRGICA

EXPOSIÇÃO A 

AGENTE 

FARMACOLÓGICO

412

FONTE: Autoria própria, 2018  

 

Devido o lançamento da versão do NANDA-I 2018-2020 em português no 

segundo semestre de 2018, o Quadro 1.0 sofreu alterações, já dispostas no Quadro 

2.0. Nesta nova versão ocorreram alterações no título, inclusão de novos e 
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exclusões de alguns diagnósticos, sendo retirados oito diagnósticos desta 

terminologia. Na 10ª edição já havia sido informado que alguns diagnósticos seriam 

retirados caso não fossem revisados. Como não foi realizada uma revisão destes, os 

mesmos foram removidos. 

Com base no NANDA-I 2018-2020, observa-se que dentre os diagnósticos 

que foram removidos da 10º edição, está o Risco de função cardiovascular 

prejudicada (pág. 218 – NANDA-I 2015-2017), pois não apresentava diferenciação 

suficiente de outros diagnósticos cardiovasculares na terminologia e o diagnóstico 

de risco de perfusão gastrintestinal ineficaz (pág. 222 – NANDA-I 2015-2017) ambos 

diagnósticos foram mencionados no Quadro 1.0, sendo excluídos deste trabalho. O 

diagnóstico de Risco de resposta alérgica (pág. 412 – NANDA-I 2015-2017) sofreu 

alteração no título, deixando de ser considerado simplesmente como uma resposta, 

mas sim uma reação em meio a uma exposição. 

 

QUADRO 2.0 – Diagnósticos de Enfermagem de risco para pacientes 

com IAM em uso de alteplase (NANDA-I 2018-2020): 

 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM FATOR DE RISCO

PÁGINA 

NANDA-I 

2018-2020

RISCO DE PERFUSÃO CEREBRAL 

INEFICAZ

INFARTO DO 

MIOCÁRDIO
436

RISCO DE PRESSÃO ARTERIAL 

INSTÁVEL

INCONSISTÊNCIA COM 

O REGIME 

MEDICAMENTOSO

444

RISCO DE SANGRAMENTO

REGIME DE 

TRATAMENTO COM 

ALTEPLASE

812

RISCO DE REAÇÃO ALÉRGICA

EXPOSIÇÃO A 

AGENTE 

FARMACOLÓGICO

859

FONTE: Autoria própria, 2018  

 

No Quadro 2.0 observa-se a inclusão do diagnóstico de risco de pressão 

arterial instável, uma vez que consiste em um risco eminente que o paciente em 

terapia trombolítica com alteplase pode demonstrar, o qual pode apresentar 

respostas de hipotensão ou hipertensão como evento adverso mencionado no item 

2.3. 
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Todos diagnósticos de enfermagem de risco mencionados no Quadro 2.0 

foram levantados de acordo com os riscos eminentes que os pacientes em terapia 

trombolítica podem apresentar, com base no uso do agente farmacológico (t-PA) e 

atual condição de saúde (diagnóstico médico de IAM). A partir deste levantamento 

dos riscos, torna-se possível elaborar os diagnósticos de enfermagem, evidenciar os 

resultados esperados e identificar os cuidados de enfermagem essenciais a este 

perfil de paciente. 
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4 CUIDADOS DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM 

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM) EM TERAPIA TROMBOLITICA COM 

ALTEPLASE. 

4.1 Resultados esperados e Intervenção de enfermagem: conceitos 

TANNURE e PINHEIRO (2011) afirmam que os resultados esperados 

constituem um componente essencial na fase de planejamento, uma vez que, 

através da avaliação destes, torna-se capaz ao enfermeiro definir posteriormente se 

o diagnóstico de enfermagem foi minimizado ou solucionado, verificando então, se 

suas prescrições de enfermagem foram eficazes. 

Para SASSO (2013), em geral, os enfermeiros erroneamente passam direto 

do diagnóstico a intervenção, sem analisar os resultados desejados, contudo, os 

resultados precisam ser identificados antes da determinação das intervenções e 

suas metas declaradas, uma vez que os resultados medem respostas mediantes as 

intervenções impostas. TANNURE e PINHEIRO (2011) ressaltam que os resultados 

esperados são de extrema importância na fase de avaliação do processo de 

enfermagem, tornando-se indicadores do sucesso do plano estabelecido e deve ser 

seguida a ordem correta do processo de enfermagem durante a prestação da 

assistência ao paciente. 

SASSO (2013) define uma intervenção de enfermagem como qualquer 

tratamento com base no conhecimento e julgamento clínico que um enfermeiro 

realiza, objetivando melhorar os resultados do paciente/cliente. Para OLIVEIRA 

(2016) as intervenções de enfermagem são ações realizadas, a partir dos 

diagnósticos de enfermagem, para tratar, melhorar ou dar conforto ao paciente, cujo 

objetivo é promover uma resposta mais favorável à doença ou melhorar a saúde 

física, emocional, convivência familiar e social do paciente. 

Segundo OLIVEIRA (2016) definido os diagnósticos de enfermagem e o plano 

de cuidados, essas intervenções passam a serem implementadas e executadas 

conforme protocolos, rotinas e cronogramas definidos.  

MOORHEAD, JOHNSON e MAAS (2010) afirmam que nas etapas referentes 

ao diagnóstico, resultado de enfermagem e à intervenção, podem ser utilizados 

termos padronizados, os quais estão descritos pelos sistemas de classificação, que 

apontam os fenômenos comuns e para a prática clínica da enfermagem. 
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Atualmente os termos padronizados mais conhecidos e utilizados no sistema 

de classificação dentro do contexto brasileiro, são as taxonomias em diferentes 

etapas do processo de enfermagem, como a NANDA-I  (North American Nursing 

Diagnosis Association International) para diagnósticos, a NIC (Nursing Inteventions 

Classification) para intervenções e a NOC (Nursing Outcomes Classification) para 

resultados (OLIVEIRA, 2016). Essas classificações favorecem a comunicação e a 

documentação sistemática das ações da enfermagem, além de outros benefícios 

relacionados à prática clínica, tornando a assistência menos fragmentada, mais 

sistematizada e holística (MOORHEAD; JOHNSON; MAAS, 2010). 

4.2 NOC e NIC 

Segundo MOORHEAD, JOHNSON e MAAS (2016) a NOC é a primeira 

classificação padronizada e abrangente, utilizada para descrever os resultados 

obtidos pelos pacientes em decorrência das intervenções de enfermagem. Para 

OLIVEIRA (2016) a NOC é uma classificação de termos padronizados ou de 

pontuação (escore) para facilitar registro, comunicação, avaliação dos resultados, 

evolução e resposta(s) as intervenções. BULECHEK, BUTCHER e DOCHTERMAN 

(2010) afirmam que os resultados esperados dos pacientes servem como critérios 

contra os quais se julga o sucesso de uma intervenção de enfermagem. OLIVEIRA 

(2016) destaca ainda que o uso desses indicadores é particularmente importante 

para acompanhar a evolução do paciente. A NOC é considerada uma ferramenta 

complementar à sua taxonomia e da NIC, mas também pode ser usada com outras 

classificações (NANDA-International, 2015).  

Uma intervenção é definida como qualquer tratamento baseado no julgamento 

e no conhecimento clínico que um enfermeiro realiza para melhorar os resultados do 

paciente (BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010). A NIC é uma 

classificação de intervenções de enfermagem, a qual apresenta dois tipos principais 

de intervenções: intervenções diretas (administrar uma medicação endovenosa) e 

intervenções indiretas (conferência do carrinho de emergência) (OLIVEIRA, 2016). 

Segundo BULECHEK et al (2009) a NIC contempla aspectos fisiológicos e 

psicossociais do ser humano, incluindo tratamento, prevenção e promoção da 

saúde. 
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BULECHEK et al (2009) ressalta que a NIC é uma classificação ampla, que 

pretende abranger a totalidade do domínio da disciplina de enfermagem, mantém-se 

neutra em termos de teoria, e, assim, as intervenções propostas por ela podem ser 

utilizadas com qualquer referencial e em todos os locais da prática da enfermagem, 

podendo também ser associada a qualquer classificação diagnóstica. 

4.3 Resultados de enfermagem e intervenções de enfermagem aos 

diagnósticos de risco levantados 

Com base nas definições levantadas, nos estudos dos possíveis riscos que os 

pacientes com IAM em uso de alteplase apresentam e a partir da realização dos 

diagnósticos expressos no Quadro 2.0, realizou-se o levantamento dos resultados 

esperados e as respectivas intervenções presentes na NIC listadas no Quadro 3.0. 

QUADRO 3.0 – Diagnósticos de Enfermagem de risco, resultados 

esperados e intervenções de enfermagem: 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM 

SEGUNDO NANDA-I 

(2018-2020)

RESULTADOS  ESPERADOS
INTERVENÇÕES 

(NIC)

RISCO DE PERFUSÃO 

CEREBRAL INEFICAZ

Previnir condições em que o 

paciente mantenha-se com a 

perfusão cerebral ineficaz 

durante toda internação 

Promoção da 

perfusão cerebral

RISCO DE PRESSÃO 

ARTERIAL INSTÁVEL

Prevenir ocorrência de 

hipotensão e/ou hipertensão. 

Durante a internação paciente 

deve manter a pressão estável, 

dentro dos valores de 

referência.

Cuidados 

cardíacos

RISCO DE 

SANGRAMENTO

Previnir sangramento evitável. 

Promover condições em que o 

paciente mantenha-se com a 

pele e mucosas íntegras e que 

não apresente nenhum episódio 

de sangramento durante toda 

internação

Precauções contra 

sangramento

RISCO DE REAÇÃO 

ALÉRGICA

Previnir que o paciente 

apresente reação alérgica 

relacionada ao uso de alteplase 

durante sua internação

Controle de 

alergias              

FONTE: Autoria própria, 2018  

A NIC é uma ferramenta padronizada quanto às intervenções de enfermagem 

ao profissional da enfermagem. Em sua integralidade, para cada resposta que o 
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paciente apresente ou demande, dispõe de uma intervenção onde, estão descritas 

atividades a serem realizadas com a finalidade de controle, promoção, cuidado, 

precaução e dentre outras atividades (BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 

2010). 

A intervenção relacionada ao diagnostico de risco de perfusão cerebral 

ineficaz está centrada na promoção da perfusão cerebral adequada e limitação de 

complicações para o paciente com ou em risco de perfusão cerebral inadequada. 

Este perfil de intervenção consiste em garantir condições que mantenham a 

perfusão cerebral preservada do paciente, afastando-se os riscos impostos sobre 

este, principalmente através da monitorização de dados e condição atual do 

paciente conforme Quadro 4.0 (BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010). 

 

QUADRO 4.0 – Intervenções para promoção da perfusão cerebral: 

INTERVENÇÕES 

(NIC)
ATIVIDADES (NIC)

Monitorar o estado neurológico;

Monitorar à ocorrência de sinais de sangramento;

Monitorar a ocorrência de efeitos colaterais da terapia 

trombolítica;

Monitorar a condição respiratória (frequência, ritmo e 

profundidade das respirações, níveis de pO2, pCO2, pH 

e de bicarbonato);

Monitorar os determinantes da distribuição de oxigênio 

aos tecidos (níveis de pCO2, SatO2, hemoglobina e 

débito cardíaco), se disponíveis;

Discutir com o médico afim de se determinar a melhor 

posição da cabeceira da cama (0º, 15º, 30º ou 45º) e 

monitorar a resposta do paciente ao posicionamento da 

cabeceira;

Promoção da 

perfusão cerebral

FONTE: Autoria própria, 2018

 

Quanto ao risco de pressão arterial instável, para que não aconteça, a NIC 

expressa como intervenção os cuidados cardíacos, os quais são implementados 

com a finalidade da limitação de complicações resultantes de um desequilíbrio entre 

o suprimento e a demanda de oxigênio ao miocárdio para paciente com sintomas de 

função cardíaca prejudicada, as atividades estão descritas no Quadro 5.0 

(BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010). 
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QUADRO 5.0 – Intervenções para cuidados cardíacos: 

INTERVENÇÕES 

(NIC)
ATIVIDADES (NIC)

Monitorizar sinais vitais com frequência (FC, SatO2 

e PNI);

Monitorar a pressão arterial média;

Avaliar dor no peito (intensidade, localização, 

irradiação duração e fatores precipitanes e de 

alívio);

Reconhecer a presença de alterações na pressão 

sanguínea;

Auscultar sons cardíacos;

Avaliar circulação periférica (verificar pulsos 

periféricos, edema e enchimento capilar);

Cuidados cardíacos

FONTE: Autoria própria, 2018

 

Para o diagnóstico de enfermagem de risco de sangramento, o cuidado 

primordial estará centrando nas precauções contra o sangramento, a qual está 

relacionada à redução de estímulos que possam induzir a sangramento ou 

hemorragia em pacientes de risco. Como descrito no Quadro 6.0 enfermeiro tem 

papel fundamental na identificação dos fatores de risco, além disso, o paciente 

também tem sua importância na identificação de qualquer sangramento 

(BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010). 

QUADRO 6.0 – Intervenções para precauções contra sangramento: 

INTERVENÇÕES 

(NIC)
ATIVIDADES (NIC)

Evitar injeções (IV, IM ou SC), conforme 

apropriado;

Orientar paciente e/ou familiares sobre sinais de 

sangramento e ações apropriadas (solicitar que se 

avistado qualquer sangramento, avise o 

enfermeiro);

Observar níveis de hemoglobina/hematócrito, se 

disponível;

Monitorar a ocorrência de sinais e sintomas de 

sangramento persistente (verificar todasas 

secreções em busca de sangue vivo ou oculto);

Monitorar sinais vitais ortostáticos, inclusive a 

pressão sanguínea;

Proteger o paciente contra trauma que possa 

causar sangramento;

Manter acesso venoso periférico, calibroso e 

pérvio como precauçãona presença de 

sangramento de grande porte e para uso de 

medicações IV;

Verificar pele do paciente quanto a integridade e 

livre de hematomas;

Precauções contra 

sangramento

FONTE: Autoria própria, 2018
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Por fim, no diagnóstico de enfermagem de risco de reação alérgica o 

profissional deve manter atenção e o controle de alergias, atuando primariamente na 

identificação de agentes alergênicos. Além disso, também atuará no tratamento e 

prevenção de reações alérgicas a alimentos, medicamentos, picadas de insetos, 

material de contraste, sangue e outras substâncias (Quadro 7.0) (BULECHEK; 

BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010). 

 

QUADRO 7.0 – Intervenções para controle de alergias: 

INTERVENÇÕES 

(NIC)
ATIVIDADES (NIC)

Identificar alergias conhecidas (medicamentos, 

alimentos, insetos, ambiente) e reações usuais;

Monitorar o paciente quanto a reações alérgicas a 

novos medicamentos;

Manter o paciente sob observação por 30 minutos 

após administração de agente reconhecidamente 

capaz de induzir uma reação alérgica;

Se necessário, administrar injeções para alergia, 

conforme prescrito pelo médico;

Monitorar o paciente após adminsitração de 

agentes capaz de provocar reação alérgica, na 

busca de sinais de rubor generalizado, 

angioedema, urticária, tosse paroxística, 

ansiedade grave, dispneia, espirros, ortopneia, 

vômitos, cianose ou choque;

Monitorizar sinais vitais com frequência (FC, SatO2 

e PNI);

Controle de alergias              

FONTE: Autoria própria, 2018

 

Contudo, vale ressaltar que o enfermeiro deve prescrever cuidados que, além 

de completos e bem redigidos, causem impacto na assistência prestada e despertem 

o interesse da equipe de enfermagem por lê-los e realizá-los. Além disso, os 

enfermeiros devem ter conhecimento de que eles não prescrevem ou tratam as 

condições clínicas, e sim prescrevem cuidados para as reações das condições 

clínicas que correspondem a complicações fisiológicas detectadas nos pacientes 

(CARPENITOMOYET, 2009). Por fim, TANNURE e PINHEIRO (2011) ressaltam que 

aos profissionais médicos compete a prescrição do tratamento (dos medicamentos), 

enquanto o enfermeiro deve centrar sua atenção na prescrição dos cuidados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo tratou-se de uma revisão bibliográfica com a finalidade de 

se conhecer sobre a terapia trombolítica com alteplase (t-PA) nos pacientes com 

infarto aguado do miocárdio (IAM) e a partir disso, compreender a atuação do 

enfermeiro na identificação dos riscos assistências presente sobre este perfil de 

paciente, elaborando os diagnósticos de enfermagem de risco com base no NANDA-

I, apontando os resultados esperados e as respectivas intervenções de enfermagem, 

segundo dispostos nas terminologias da NOC e NIC. 

O levantamento bibliográfico para realização deste trabalho acadêmico 

permitiu gerenciar e compreender os principais riscos que o perfil de paciente 

mencionado pode apresentar, além de reforçar o papel fundamental que o 

enfermeiro possui frente ao paciente crítico em questão, atuando fortemente na 

promoção, prevenção, controle e precauções, tendo base em um respaldado legal 

na lei do exercício profissional (n° 7.498 de 25 de junho de 1986 do COFEN) e 

aplicação do Processo de Enfermagem (PE) e SAE pelo enfermeiro (resolução n° 

358 de 15 de outubro de 2009, COFEN). Além do respaldo legal para sua atuação, o 

enfermeiro também dispõe de ferramentas que nortearão em todo momento a sua 

prática assistencial na aplicação do PE, como os diagnósticos, resultados esperados 

e intervenções de enfermagem, que se encontram dispostos nas taxonomias 

NANDA-I, NOC e NIC, respectivamente. Essa prática baseada em evidências, 

afiança que o enfermeiro realize estratégias que garantirão condições ao paciente 

para uma manutenção mais eficaz sobre sua saúde e, por conseguinte, uma 

recuperação segura. 

Após elaboração deste estudo, percebeu-se que é de grande importância a 

discussão no meio acadêmico sobre o assunto em questão, principalmente em como 

deve ser a assistência do enfermeiro prestada ao paciente diagnosticado com IAM 

em uso de uma medicação de alta vigilância, que no caso deste trabalho, foi 

abordada a alteplase. Esta medicação possui valor financeiro relativamente alto no 

mercado e seu uso indevido pode levar o paciente a evento(s) adverso(s). Por este 

motivo, o conhecimento deste fibrinolítico e aplicação de estratégias de cuidado em 

saúde, torna-se importante, garantindo um maior conhecimento e maior atenção por 

parte da equipe de enfermagem, acerca dos cuidados com o preparo, administração 

5 
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e observação do paciente pós-administração, colaborando com uma assistência 

direta ao paciente isenta de erros. 

Frente ao conteúdo colhido, afirma-se que o presente estudo atendeu os 

objetivos propostos, uma vez que, mesmo com a limitação de referências 

bibliográficas acerca da aplicação da assistência de enfermagem ao paciente 

diagnosticado com infarto agudo do miocárdio indicado ao uso de alteplase, foi 

possível a dissertação do assunto e alcançar resultados satisfatórios. O estudo aqui 

descrito também contribuiu, a partir da percepção da falta de trabalhos científicos 

que abordem essa assistência direta do enfermeiro no assunto em questão, na 

realização da elaboração de um instrumento de trabalho (disposto nos apêndices), 

sistematizado e pautado no processo de enfermagem, o qual poderá ser aplicado na 

prática assistencial do enfermeiro, norteado-a e contribuindo no gerenciamento, 

prevenção e controle dos riscos presentes durante a internação do paciente. Por fim, 

a partir disso, será possível em um trabalho futuro, realizar outro trabalho 

acadêmico, através da aplicação de uma pesquisa, apontando qual a eficácia deste 

instrumento na prática assistencial de urgência e emergência do enfermeiro, frente 

ao paciente diagnosticado com IAM e indicado ao uso de alteplase. 

 

 

 

 



 31 

REFERÊNCIAS 

AEHLERT, Barbara. ACLS, Suporte avançado de vida em 
cardiologia:emergências em cardiologia. 4. ed Rio de Janeiro: Elisever, 2013. 404p. 

ALFARO-LEFEVRE, Rosalinda. Aplicação do processo de enfermagem: 
produção do cuidado colaborativo. 5.ed.Porto Alegre: Artmed, 2005. 

ANVISA. Actilyse: Alteplase. Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=2
803252013&pIdAnexo=1566851>. Acesso em 18 de abr. 2018. 

ARAUJO, Lidianny Barreto. Linhas de cuidado prioritário em acidente vascular 
encefálico e infarto agudo do miocárdio: uma proposta para o hospital distrital dr. 
Evandro Ayres de Moura. 2014. 41 f. Monografia (Especialização em Linhas de 
Cuidado em Enfermagem – Urgência e Emergência) – Departamento de 
Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 

BULECHEK, Gloria M; BUTCHER Howard K.; DOCHTERMAN, Joanne McCloskey; 
Classificação das intervenções de enfermagem– NIC. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier; 2010. 944 p. 
 
BULECHEK, Gloria M; et al. Ligações entre: NANDA, NOC e NIC: Diagnósticos, 
resultados e intervenções de enfermagem. 2. ed. Porto Alegre: Artmed; 2009. 704 

p 
 
CARPENITO-MOYET, L. J.; Diagnósticos de enfermagem. 11ª ed., Porto Alegre: 
Artmed, 2009, 1039p. 
 
COFEN. Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, D.F., 26 de Junho de 1986. Seção I – fls. 9.273 a 9.275 
 
COFEN. Resolução n° 358, de 15 de outubro de 2009. Dispõe sobre a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de 
Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 
profissional de Enfermagem, e dá outras providências. Conselho Federal de 
Enfermagem, Brasília, D.F., 15 de outubro de 2009. Seção 1, pt. 1, p. 4, 
 
COUTO, Renato Camargoset al. Anuário da segurança assistencial hospitalar no 
Brasil. Belo Horizonte: 2017. Disponível em: 

<https://www.iess.org.br/cms/rep/anuario_atualizado_0612.pdf>. Acessado em: 10 
mar. 2018. 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida; SILVA, Carlos Roberto Lyra da; SILVA, 
Roberto Carlos Lyra da. CTI: Atuação, intervenção e cuidados de enfermagem. 

2.ed. São Caetano do Sul: Yendis Editora, 2009. 332p. 

GODARA, Hemant et al. The Washington Manual of Medical Therapeutics. 

Washington City: Washington University, 2014. 34.ed. 1138p. 

6 



 32 

KNOBEL, Elias. Condutas em terapia intensiva cardiológica. São Paulo: 

Artheneu, 2008. 

MOORHEAD S, JOHNSON M, MAAS M. Classificação dos resultados de 
enfermagem – NOC 4ªed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2010. 936 p. 
 
NANDA - International. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: definições & 
classificação 2015-2017. Porto Alegre: Artmed; 2015. 468 p. 

 
NANDA - International. Nursing diagnoses: definitions & classification 2018-
2020. Philadelphia: Wiley-Blackwell; 2018. 1187 p. 
 
NONNENMACHER, Carine Lais. Sistema de triagem de Manchester no infarto 
agudo do miocárdio: determinantes da prioridade de atendimento. 2016. 88 f. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação da Escola 
de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. 
 
OLIVEIRA, Reynaldo Gomes de. Blackbook - Enfermagem. Belo Horizonte: 

Blackbook Editora, 2016. 816p. 

PIEGAS, LS et al. V Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre 
Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento 
ST. Disponível em: 

<http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2015/02_TRATAMENTO%20DO%20IA
M%20COM%20SUPRADESNIVEL%20DO%20SEGMENTO%20ST.pdf>. Acesso 
em 18 abr. 2018. 

PIRES, Marco Tulio Baccarini; STARLING, Sizenando Vieira. Manual de Urgências 
em Pronto Socorro. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.982p. 

SASSO, Grace Dal et al. Linha de cuidado nas urgências/emergências cardio e 
cerebrovasculares. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa 
Catarina/Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 2013. 109p. 

TANNURE, Meire Chucre; PINHEIRO, Ana Maria. SAE: Sistematização da 
Assistência de Enfermagem: Guia Prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011. 491 p.  

THEISEN, Celia Ines; MACHADO, Maria Élida. Assistência de enfermagem na 
terapia trombolítica em pacientes pós-infarto agudo do miocárdio. Revista 
Saúde e Desenvolvimento. vol.1 n.2. p 1-17, jul dez 2012. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 33 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

APÊNDICE A 

Protocolo de Enfermagem na Trombólise com Alteplase (PEnTA) 

 

 
 
 
 
 
 

Graduando em Enfermagem

9º Período

BETIM

Novembro de 2018

Autor: Gabriel Dias do Amaral

Protocolo de Enfermagem 
na Trombólise com 

Alteplase

PEnTA

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO 

MIOCÁRDIO INDICADO AO USO DE ALTEPLASE 
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APÊNDICE B 

 
Aplicação do Protocolo PEnTA (5W2H) 

 

 
 

pág. 2 de 8

1

O QUE 

FAZER? 

(what do?)

Realizar a aplicação do protocolo PEnTA nos pacientes 

diagnosticados com IAM e indicados ao uso de alteplase;

2

POR QUE 

FAZER? 

(whay do?)

O presente protocolo tem como objetivo sistematizar a 

pratica assistencial do enfermeiro, tornando-a menos 

fragmentada e mais integral. Eliminando os riscos 

assistenciais sobre o paciente com diagnostico de IAM e em 

terapia trombolítica;

3

QUEM 

FARÁ?     

(who do?)

Este protocolo deverá ser realizado pelo profissional 

Enfermeiro.

4

QUANTO 

CUSTARÁ? 

(how much 

do?)

O uso deste protocolo não implicará em gastos, mas 

possivelmente, seguindo na prevenção dos riscos sobre o 

perfil dos pacientes emquestão, poderá implicar na redução 

dos custos com intercorrências;

5

COMO 

FARÁ?       

(how do?)

O enfermeiro, ao receber um paciente com diagnóstico 

médico de IAM e indicação ao uso de alteplase, deverá 

realizar a aplicação deste protocolo, iniciando com o cheklist 

pré-administração, caso aviste algum critério de 

contraindicação não deverá prosseguir com a administração, 

caso enfermeiro não aviste algum critério de contra 

indicação, deverá prosseguir na aplicação dos diagnósticos 

de enfermagem, resultados esperados, intervenções de 

enfermagem e avaliação.

6

QUANDO 

FARÁ? 

(when do?)

Será realizado sempre que um paciente receber o 

diagnóstico médico de IAM e indicação ao uso de alteplase.

7

ONDE 

FARÁ? 

(where do?)

Será realizado na sala de urgência/emergência da unidade.

PROTOCOLO DE ENFERMAGEM NA TROMBÓLISE COM ALTEPLASE (PEnTA)

Aplicação do protocolo (5W2H)

5W2H é uma ferramenta utilizada na gestão de projetos. Esta ferramenta atua no planejamento estratégico de 

empresas e processos. Ela parte de uma meta para organizar as ações e determinar todo processo partindo do que 

será feito para alcançá-la, por qual razão, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso 

custará. Assim é possível ter toda noção do processo como um todo.
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APÊNDICE C 

 
CHECKLIST Pré-administração de Alteplase (t-PA) - 01º Etapa 

 
 

 
 

          01º Etapa Páginas 3 de 8

Nome: Idade:

Data de Nascimento: Atendimento:

ENFERMEIRO RESPONSÁVEL Data: ___ /___ /______

PROTOCOLO DE ENFERMAGEM NA TROMBÓLISE COM ALTEPLASE (PEnTA)

O enfermeiro deverá seguir todos os passos deste checklist após o paciente receber o diagnóstico de IAM e a prescrição de 

t-PA pelo médico responsável. Caso durante a entrevista observe a presença de algum critério de contraindicação no uso 

deste trombolítico, o enfermeiro deverá circular quais critérios foram evidenciados, não administrar a medicação e 

comunicar imediatamente ao médico responsável no atendimento deste paciente.

CHECKLIST Pré-administração de Alteplase (t-PA)

PROTOCOLO INICIADO:                                     SIM                                                           NÃO
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APÊNDICE D 

 
Histórico do Paciente e Diagnóstico de Enfermagem - 02º Etapa 1/2 

 

 

                             02º Etapa Páginas 4 de 8

Agente farmacêutico

Dissecção arterial

Embolia

Fibrilação atrial

Hipercolesterolemia

Hipertensão

Infarto do miocárdio recente

Regime de tratamento

Tempo de protrombina (TP) anormal

Tempo de tromboplastina parcial (TTP) anormal

Inconsistência com o regime medicamentoso

Absorção e distribuição rápida de agente antiarrítmico

Absorção e distribuição rápida de agente diurético

Absorção e distribuição rápida de agentes vasodilatadores

Arritmia cardíaca

Desequilíbrio eletrolítico

Efeitos adversos de medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)

Hiperparatireoidismo

Hipertireoidismo

Hipotireoidismo

Pressão intracraniana elevada

ENFERMEIRO RESPONSÁVEL Data: ___ /___ /______

HP:

HF:

FC:              BPM                 PA:             X          mmHg  (  )  PNI   (  ) PIA               FR:         IRPM

SatO2:          %  (  ) AA  (  ) CN  (   ) MF   (  ) VNI    (  ) VM                                     TAX:           ºC

Dados 

vitais

HMA:

Medicamentos em 

uso:

PROTOCOLO DE ENFERMAGEM NA TROMBÓLISE COM ALTEPLASE (PEnTA)

Histórico do paciente e diagnósticos de Enfermagem

Definição: suscetibilidade a uma redução na circulação do tecido cerebral que pode comprometer a saúde.

RISCO DE PRESSÃO ARTERIAL INSTÁVEL
Definição: Suscetibilidade a forças oscilantes do fluxo sanguíneo pelos vasos arteriais que pode comprometer a saúde.

RISCO DE PERFUSÃO CEREBRAL INEFICAZ

Diagnósticos de Enfermagem (DE)

HISTÓRICO DO PACIENTE
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APÊNDICE E 

Histórico do Paciente e Diagnóstico de Enfermagem - 02º Etapa 2/2 
 

 
 
 

                                           02º Etapa Páginas 5 de 8

Conhecimento insuficiente sobre precauções de sangramento

História de quedas

Aneurisma

Coagulação intravascular disseminada

Coagulopatia inerente

Complicação gestacional

Condição gastrintestinal

Função hepática prejudicada

Regime de tratamento

Exposição a alérgeno

Exposição a alérgeno ambiental

Exposição a substância química tóxica

Exposição repetida a substâncias ambientais que produzem alérgenos

História de alergia a picada de inseto

História de alergia alimentar

OBS:

ENFERMEIRO RESPONSÁVEL Data: ___ /___ /______

O enfermeiro deverá identificar todos sinais e sintomas que o paciente possa apresentar. Caso o paciente apresente novos 

riscos assistenciais e a possibilidade de novos diagnósticos de risco, deverá com o auxílio do NANDA-I (2018-2020) realizar 

a implementação de novos diagnósticos de enfermagem, seus respectivos resultados esperados e cuidados de 

enfermagem; 

PROTOCOLO DE ENFERMAGEM NA TROMBÓLISE COM ALTEPLASE (PEnTA)

Histórico e diagnósticos de enfermagem

Definição: suscetibilidade à redução no volume de sangue que pode comprometer a saúde.

RISCO DE REAÇÃO ALÉRGICA
Definição: Suscetibilidade a uma reação ou resposta imunológica exagerada a substâncias que pode comprometer a saúde.

RISCO DE SANGRAMENTO
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APÊNDICE F 

Resultados Esperados - 03º Etapa 
 

 
 
 

03º Etapa Páginas 6 de 8

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM - 

NANDA-I (2018-2020)

RESULTADOS  ESPERADOS

RISCO DE PERFUSÃO 

CEREBRAL INEFICAZ

Previnir condições em que o paciente mantenha-se 

com a perfusão cerebral ineficaz durante toda 

internação.

RISCO DE PRESSÃO 

ARTERIAL INSTÁVEL

Prevenir ocorrência de hipotensão e/ou hipertensão. 

Durante a internação paciente deve manter a pressão 

estável, dentro dos valores de referência.

RISCO DE 

SANGRAMENTO

Previnir sangramento evitável. Promover condições em 

que o paciente mantenha-se com a pele e mucosas 

íntegras e que não apresente nenhum episódio de 

sangramento durante toda internação.

RISCO DE REAÇÃO 

ALÉRGICA

Previnir que o paciente apresente reação alérgica 

relacionada ao uso de alteplase durante sua 

internação.

OBS.:

ENFERMEIRO RESPONSÁVEL Data: ____ /____ /_______

INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS 

(NIC)

Promoção da perfusão cerebral

Cuidados cardíacos

Precauções contra sangramento

Controle de alergias              

PROTOCOLO DE ENFERMAGEM NA TROMBÓLISE COM ALTEPLASE (PEnTA)

Resultados esperados
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APÊNDICE G 

Intervenções de Enfermagem e Implementação - 04º Etapa 
 

 

Páginas

Enf.
Téc. 

Enf.
Pte

Data: ___ /___ /______ENFERMEIRO RESPONSÁVEL

Partindo dos diagnosticos de enfermagem realizados e levantamento dos fatores de risco sobre os pacientes, o enfermeiro deverá indicar as 

intervenções de enfermagem necessárias e seus respectivos executores.

Se necessário, administrar injeções para alergia, conforme prescrito pelo médico;

Monitorar o paciente após adminsitração de agentes capaz de provocar reação alérgica, 

na busca de sinais de rubor generalizado, angioedema, urticária, tosse paroxística, 

ansiedade grave, dispneia, espirros, ortopneia, vômitos, cianose ou choque;

Monitorizar sinais vitais com frequência (FC, SatO2 e PNI);

EXECUTOR
ATIVIDADES (NIC)

Manter acesso venoso periférico, calibroso e pérvio como precaução na presença de 

sangramento de grande porte e para uso de medicações IV;

Verificar pele do paciente quanto a integridade e livre de hematomas;

Identificar alergias conhecidas (medicamentos, alimentos, insetos, ambiente) e reações 

usuais;
Monitorar o paciente quanto a reações alérgicas a novos medicamentos;

Manter o paciente sob observação por 30 minutos após administração de agente 

reconhecidamente capaz de induzir uma reação alérgica;

Promoção da 

perfusão 

cerebral

Cuidados 

cardíacos

Precauções 

contra 

sangramento

Controle de 

alergias              

Monitorar a condição respiratória (frequência, ritmo e profundidade das respirações, 

níveis de pO2, pCO2, pH e de bicarbonato);

Monitorar os determinantes da distribuição de oxigênio aos tecidos (níveis de pCO2, 

SatO2, hemoglobina e débito cardíaco), se disponíveis;

Discutir com o médico afim de se determinar a melhor posição da cabeceira da cama(0º, 

15º, 30º ou 45º) e monitorar a resposta do paciente ao posicionamento da cabeceira;

Monitorizar sinais vitais com frequência (FC, SatO2 e PNI);

Monitorar a pressão arterial média;

Avaliar dor no peito (intensidade, localização, irradiação duração e fatores precipitanes e 

de alívio);

Reconhecer a presença de alterações na pressão sanguínea;

Auscultar sons cardíacos;

Avaliar circulação periférica (verificar pulsos periféricos, edema e enchimento capilar);

Evitar injeções (IV, IM ou SC), conforme apropriado;

Orientar paciente e/ou familiares sobre sinais de sangramento e ações apropriadas 

(solicitar que se avistado qualquer sangramento, avise o enfermeiro);

Observar níveis de hemoglobina/hematócrito, se disponível;

Monitorar a ocorrência de sinais e sintomas de sangramento persistente (verificar 

todasas secreções em busca de sangue vivo ou oculto);

Monitorar sinais vitais ortostáticos, inclusive a pressão sanguínea;

Proteger o paciente contra trauma que possa causar sangramento;

Monitorar o estado neurológico;

Monitorar à ocorrência de sinais de sangramento;

Monitorar a ocorrência de efeitos colaterais da terapia trombolítica;

INTERVENÇÕES 

(NIC)

PROTOCOLO DE ENFERMAGEM NA TROMBÓLISE COM ALTEPLASE (PEnTA)

Intervenções de enfermagem

7 de 804º Etapa
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APÊNDICE H 

Avaliação das Intervenções de Enfermagem - 05º Etapa 
 

 

                      05º Etapa Páginas 8 de 8

Os riscos levantados sobre o paciente, no momento, apresentam-se:

                          Ausente                             Presente

Se presente, os riscos está classificado como:

                             Mantido                             Resolvido

Em relação ao estado de saúde atual do paciente, ele apresenta-se:

                          Melhorado                        Piorado

ENFERMEIRO RESPONSÁVEL Data: ___ /___ /______

PROTOCOLO DE ENFERMAGEM NA TROMBÓLISE COM ALTEPLASE (PEnTA)

Avaliação das intervenções de enfermagem

Dados vitais
FC:              BPM                 PA:             X          mmHg  (  )  PNI   (  ) PIA               FR:         IRPM

SatO2:          %  (  ) AA  (  ) CN  (   ) MF   (  ) VNI    (  ) VM                                     TAX:           ºC

Esta etapa do processo de enfermagem envolve a avaliação sistemática do enfermeiro a cerca das respostas mediante as 

intervenções impostas. Nesta etapa, o enfermeiro também deverá realizar uma evolução, determinando se as ações ou 

intervenções de enfermagem alcançaram os resultados esperados, descrevendo se existe a necessidade de mudanças ou 

adaptações em alguma das etapas anteriores, devendo se necessário, realizar novos diagnóstico de enfermagem e novas 

implementações de cuidados.

EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

INDICADORES DE 

AVALIAÇÃO
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