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Resumo
Segundo o Conselho Federal de Enfermagem a realização do exame de
eletrocardiograma (ECG) pode ser feita por um Auxiliar ou Técnico de
Enfermagem. Segundo essa mesma resolução, este é um dos exames mais
utilizados para diagnóstico e vigilância das doenças cardíacas. O profissional de
enfermagem deve avaliar as condições do aparelho para manuseio correto,
propiciar um ambiente adequado ao cliente, posicionar os eletrodos corretamente
e identificar as derivações. No curso de enfermagem do Centro Universitário
Autônomo do Brasil o acadêmico tem a oportunidade de trabalhar com projetos
assistenciais na unidade de saúde em que realiza seu estágio curricular
obrigatório. A apresentação do projeto é um método utilizado no processo de
ensino-aprendizagem do Estágio Curricular Supervisionado II do 8° período do
curso. Ao realizar estágio em uma unidade de saúde de Curitiba no período de
agosto e setembro de 2018 verificou-se um número elevado de retorno de laudos
de eletrocardiograma inconclusivos. O presente trabalho justifica-se pela
dificuldade dos colaboradores de enfermagem da unidade de saúde em realizar o
exame em questão - eletrocardiograma. Algumas dificuldades foram observadas
durante a realização do exame pelos colaboradores, como inversão dos cabos do
aparelho, traçado gerado, insatisfatório para obter o laudo do cardiologista, entre
outros, além das dificuldades para os pacientes devido à necessidade de repetição
do exame e também à entrega do laudo que retorna em 7 dias para a unidade. Os
ECG’s são realizados em dois dias da semana – quartas à tarde e quintas de
manhã. Para um traçado satisfatório, devem ser seguidas algumas regras, com o
objetivo de gerar um registro com qualidade e acurácia, o que pode evitar falsos
diagnósticos e condutas médicas desnecessárias. Esse trabalho traz como
objetivo principal, capacitar os colaboradores de enfermagem de uma unidade
básica de saúde de Curitiba para a correta realização do ECG. Como método de
planejamento e desenvolvimento do projeto foi utilizado o método 6W3H. Quanto
ao desenvolvimento, a intenção é realizar uma capacitação para a equipe de
técnicos e auxiliares de enfermagem da unidade nos períodos matutinos e
vespertinos, no final de setembro de 2018, para a correta realização do ECG. O
número total previsto é de 12 participantes. Para realizar a capacitação, será
solicitado que um dos participantes aceite participar da realização de um ECG,
para que seja gerado um traçado e feitas as explicações e esclarecimentos
necessários sobre o exame. Espera-se que todos os colaboradores da unidade
participem, pois todos precisam saber fazer o exame corretamente. Não há outras
considerações até o momento, pois o projeto está em desenvolvimento de acordo
com o cronograma de estágio. Os demais resultados serão apresentados
posteriormente.
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