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RESUMO 
 
XAVIER, M.C.S. Seguimento do diagnóstico de enfermagem recuperação cirúrgica 
retardada em idosos submetidos à facectomia: estudos de casos múltiplos. 2016. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.   
 

Introdução: A catarata, doença ocular que mais acomete os idosos, é considerada a maior 
causa de cegueira no mundo. O tratamento é cirúrgico e a técnica mais utilizada é a 
facoemulsificação, possui benefícios como a rapidez do processo cirúrgico, anestesia tópica, 
menor tempo de recuperação e menos complicações. Por isso, o interesse no estudo do 
diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, definido como “extensão do 
número de dias de pós-operatório necessários para iniciar e desempenhar atividades que 
mantêm a vida, a saúde e o bem estar”.  Objetivos: Analisar o diagnóstico de enfermagem 
recuperação cirúrgica retardada em pacientes idosos submetidos à cirurgia de extração de 
catarata. Método: Trata-se de um estudo de casos múltiplos com abordagem descritiva. 
Estudo realizado em dois hospitais localizados no município de Niterói-RJ com 14 pacientes 
em pós-operatório de facectomia com diagnóstico de enfermagem recuperação cirúrgica 
retardada, selecionados conforme critérios de inclusão: capazes de atender e compreender a 
entrevista pelo telefone, recuperação após o prazo determinado de 30 dias. Estes foram 
acompanhados através de ligações telefônicas para avaliação da recuperação cirúrgica em 
domicílio e suas percepções quanto à cirurgia. Resultados: As características definidoras 
mais evidentes durante a recuperação cirúrgicas destes pacientes foram: Evidência de 
interrupção na cicatrização da área cirúrgica (D1 64,2; D7 78,5; D30: 14,2) e Desconforto 
(D1 e D7 85,7 e D30 35,7). Dentre os fatores relacionados, destacaram-se: Dor (D1 50 e D7 
64,2), Sentimento pós-operatórios de Ansiedade (D1 57,1; D7 64,2; D30 21,4) e 
Preocupação (D1 14,2; D7 28,5; D30 14,2), como também Infecção pós-operatória no local 
da cirurgia (D7 57,1 e D30 14,2). Todos os pacientes consideraram a recuperação cirúrgica 
rápida mesmo passando do tempo ideal de recuperação. Dos 14 pacientes, 85,7% não 
possuíram dificuldade para seguir as recomendações médicas, 75,5% perceberam a 
necessidade do uso dos óculos e 42,8 passaram a fazer atividades de lazer e leitura após a 
cirurgia. Conclusão: O estudo permitiu o aprofundamento do conhecimento sobre o 
diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada em pacientes em pós-
operatório tardio de cirurgia de catarata direcionando o foco clínico que o enfermeiro deve 
seguir para redução de possíveis danos cirúrgicos e custos do pós-operatório, impedindo 
reinternações ou alta tardia.  
 
Descritores: Catarata, Idoso, Diagnóstico de enfermagem, Facoemulsificação. 
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1. INTRODUÇÃO      

 

 

1.1 TEMÁTICA  

 A temática do presente estudo envolveu o seguimento de pacientes idosos em pós-

operatório de facectomia, com o Diagnóstico de Enfermagem Recuperação Cirúrgica 

Retardada (RCR). Vinculado ao Projeto denominado ―Central de Telemonitoramento de 

Idosos: TELE_IDOSO_RIO - Edital 06/2013 Pró-Idoso, financiado pela Fundação Carlos 

Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. 

 Especificamente, corresponde a um recorte ampliado da dissertação “Efeito do 

Acompanhamento por Telefone na Recuperação Cirúrgica de Idosos Submetidos à Cirurgia 

de Facectomia: Estudo Clínico Randomizado”. No qual atuei como Bolsista PIBIC-CNPq, 

acompanhando pacientes em pós-operatório de catarata em seus retornos ao ambulatório de 

oftalmologia, para avaliação da recuperação cirúrgica, bem como identificação do 

diagnóstico de enfermagem recuperação cirúrgica retardada.  

 Participaram do estudo 95 pacientes, que foram divididos em dois grupos: 48 no grupo 

experimento e 47 no grupo controle. O grupo experimento teve acesso ao acompanhamento 

por telefone realizado pela enfermeira e ao tratamento convencional, enquanto o grupo 

controle teve acesso apenas ao tratamento convencional. Os dois grupos foram 

acompanhados no ambulatório no 1º, 7º e 30º dia de pós-operatório para identificação do 

diagnóstico de enfermagem Recuperação Cirúrgica Retardada (RCR). Como resultados da 

pesquisa, observou-se que no sétimo dia de pós-operatório a ocorrência do diagnóstico foi 

significativamente maior no grupo controle (36,2%), em relação ao grupo experimento 

(6,3%), p-0,000. A razão de chances (OR-0,118; IC-0,032;0,437) indica um efeito protetor 

do acompanhamento por telefone contra retardo na recuperação cirúrgica (DELPHINO, 

2016).   

 Os pacientes que apresentaram o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada foram os selecionados para acompanhamento nesse estudo, com o intuito de 

detalhar a história clínica, experiências subjetivas, bem como compreender melhor o 

fenômeno na perspectiva dos sujeitos. 
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 1.2 PROBLEMÁTICA  

 

As projeções populacionais do Brasil evidenciam o avanço do envelhecimento da 

população. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em 2001 o Brasil possuía 15,5 milhões de idosos, cerca de 9% da população. Já em 

2011, a população idosa cresceu significativamente totalizando 12,1% da população, ou seja, 

23,5 milhões. Outro indicador para este fenômeno é a esperança de vida ao nascer, que era 

71,2 anos em 2003 e passou para 74,9 anos em 2013 (IBGE, 2011; Programa Nacional de 

Saúde - PNS, 2013).  

 O envelhecimento da população traz consigo alguns desafios relacionados à saúde, 

dentre eles, a catarata. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde em 2013 28,7% da população 

brasileira havia sido diagnosticado com catarata em uma ou ambas as vistas. Constatou-se 

ainda que, quanto mais elevada à idade, maior a proporção desse indicador: para as pessoas 

de 60 a 64 anos, 14,0%; de 65 a 74 anos, 28,3%; e de 75 anos ou mais, 47,5% (PNS, 2013). 

 Das pessoas com o diagnóstico de catarata, 72,2% tiveram indicação de cirurgia e a 

realizaram. Para as pessoas que não realizaram a cirurgia de catarata, os motivos mais 

citados, foram: não achou necessário; a cirurgia estava marcada, mas ainda não tinha sido 

feita; não conseguiu vaga; e estava com dificuldades financeiras (PNS, 2013).   

O envelhecimento populacional e o aumento na expectativa de vida alertam sobre as 

condições de saúde da população idosa, como também, sobre a incidência de morbidade e 

disfuncionalidade. O processo de envelhecimento envolve aumento na ocorrência de 

doenças crônicas e da incapacidade funcional, interferindo na independência e autonomia do 

idoso (DEL DUCA, 2012; PARAHYBA, 2008).  

 A catarata, doença que mais acomete os idosos, pode ser definida como opacidade do 

cristalino o que acarreta efeito negativo na visão. Várias causas podem determinar a sua 

existência: traumas, uso de drogas, possíveis distúrbios congênitos, e principalmente, o 

envelhecimento, considerado a causa mais comum (CARLOS et al., 2009). De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde, a catarata é a comorbidade visual mais frequente no mundo, 

considerada a principal causa de cegueira. Um terço da população com cerca de 65 anos de 

idade tem catarata em um ou ambos os olhos, e cerca de 50% da cegueira mundial é causada 

por catarata (GRUMANN JUNIOR, 2015; MACEDO, 2013). 
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 Esse quadro é passível de reversão por intervenção cirúrgica apropriada, como por 

exemplo, a facoemulsificação, que corresponde a técnica de escolha nas cirurgias de 

extração de catarata por estar associada à diminuição na incisão, à menor inflamação pós-

operatória, e a resultados anatômico-visuais mais precoces (GRUMANN JUNIOR, 2015; 

LIMA, 2010). Esta técnica consiste na fragmentação e aspiração do cristalino através de 

uma pequena incisão através de energia ultrassônica e de um sistema de emissão e aspiração 

de fluidos (FISCHER et al., 2010). 

 Apesar da facoemulsificação proporcionar maior segurança e resultados positivos na 

recuperação dos pacientes (MARBACK et al., 2010), observa-se  na literatura que as taxas 

de complicações durante a facoemulsificação podem variar de 2,0 a 14,7% (UNAL et al., 

2006; BHAGAT et al., 2007; BARRETO JUNIOR et al, 2010), o que pode ocasionar 

retardo na recuperação cirúrgica .  

Neste contexto, ressalta-se o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada (RCR), que na NANDA Internacional (2015-2017) insere-se no domínio 

Segurança e Proteção, classe Lesão Física e, defini-se como “extensão do número de dias de 

pós-operatório necessários para iniciar e desempenhar atividades que mantêm a vida, a 

saúde e o bem estar” (HERDMAN e KAMITSURU, 2015, p.391). 

 As características definidoras são pistas perceptíveis que se agrupam como 

manifestações de um diagnóstico de enfermagem. Dentre as características definidoras deste 

diagnóstico, temos: adiar o retorno às atividades de trabalho/emprego; dificuldade para 

movimentar-se; evidências de interrupção na cicatrização da área cirúrgica; fadiga; 

percepção de que é necessário mais tempo para a recuperação; perda do apetite com náusea; 

perda de apetite sem náusea; precisa de ajuda para completar o autocuidado; relato de 

desconforto e relato de dor (HERDMAN e KAMITSURU, 2015). 

 Fatores relacionados mostram algum tipo de relação padronizada com o diagnóstico 

de enfermagem (HERDMAN e KAMITSURU, 2015). O paciente com Recuperação 

cirúrgica retardada pode apresentar: dor; expectativas pós-operatórias; infecção pós-

operatória no local da cirurgia; obesidade; procedimento cirúrgico extenso e procedimento 

cirúrgico prolongado. 

 Segundo Pereira et al. (2014), o retardo na recuperação cirúrgica deve ser 

considerado um fenômeno de interesse global, pois afeta os resultados e os custos do pós-

operatório.  Portanto, a descrição do diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada pode 
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auxiliar na diminuição das complicações cirúrgicas, proporcionar cuidados clínicos seguros 

e diminuir custos com reinternações ou alta tardia.  

A identificação correta desse diagnóstico permite unir os fatores contribuintes para 

retardamento cirúrgico, ampliando o foco clínico do enfermeiro para auxiliar na redução dos 

danos cirúrgicos (SANTANA et al., 2014). 

 

1.3 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 Como os fatores relacionados e as características definidoras do diagnóstico de 

enfermagem Recuperação cirúrgica retardada se apresentam nos pacientes idosos 

submetidos à cirurgia de extração da catarata?  

 

1.4 OBJETIVO GERAL  

 Analisar o diagnóstico de enfermagem recuperação cirúrgica retardada em pacientes 

idosos submetidos à cirurgia de extração de catarata 

 

1.5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Descrever o perfil sócio-demográfico e clínico de pacientes idosos submetidos à cirurgia 

de catarata com o diagnóstico de enfermagem em Recuperação cirúrgica retardada; 

 

 Caracterizar os fatores relacionados e as características definidoras nos pacientes idosos 

com o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada submetidos à 

cirurgia de catarata; 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESSOA IDOSA COM CATARATA 

 

 A população brasileira, que durante muito tempo era considerada jovem, vem 

progressivamente aumentando o número de idosos. Com isso, têm surgido estudos de larga 

escala acerca de variados aspectos da questão do envelhecimento, entendido como um 

processo complexo e multifatorial, com transformações biológicas com consequências na 

qualidade de vida e no estado geral de saúde (SANTOS, 2013).  

 O envelhecimento é um processo fisiológico e a manutenção da capacidade funcional 

no idoso pode ser afetada por diversos fatores. Em geral, os idosos apresentam mais 

problemas crônicos de saúde do que o restante da população (SANTOS; 2013).  

 O déficit visual têm sido identificado como fator contribuinte para a ocorrência de 

quedas e do medo de cair em idosos. Idosos com baixa acuidade visual tem tendência a 

diminuir suas atividades básicas e instrumentais de vida diária. A presença de alterações 

visuais, seja na acuidade, no contraste, no ofuscamento ou na percepção de profundidade, 

como é o caso da catarata, é relatada como fator que aumenta a morbidade e a mortalidade 

em idosos (MACEDO et al., 2013).  A catarata é a principal causa tratável de cegueira em 

todo o mundo, ela incapacita o indivíduo, aumenta sua dependência, reduz sua condição 

social e resulta em aposentaria profissional precoce (FISHER et al., 2010). 

 Catarata corresponde à opacidade parcial ou total do cristalino, podendo apresentar 

graus variáveis de densidade, tamanho e localização. Várias são as causas da catarata: 

trauma, associação com doenças sistêmicas ou uso de drogas, consequência de outras 

doenças e possíveis desordens congênitas, porém a senilidade é a causa mais comum. Dentre 

os sintomas destaca-se: visão turva, difusa e opaca; sensibilidade à claridade excessiva; 

diminuição da acuidade visual, visão dupla; visão de halos ao redor das luzes; perda da 

intensidade das cores e dificuldade de distingui-las. (MEEKER e ROTHROCK, 2011; 

FISHER et al.,2010). 

A única forma de reabilitar é através de um procedimento cirúrgico, que pode ser 

realizado por diversas técnicas, sendo as mais utilizadas a facoemulsificação e a extração 

extracapsular do cristalino (FISHER et al., 2010). 
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 Atualmente a cirurgia de catarata com implante de lente intraocular é um dos 

procedimentos cirúrgicos mais realizados no Brasil e no mundo com o quantitativo de 10 

milhões de cirurgias realizadas anualmente. Nos últimos anos, em todos os países 

desenvolvidos, tem ocorrido rápida mudança na técnica utilizada para a cirurgia de catarata, 

com aumento progressivo do número de cirurgia por facoemulsificação (MALTEZOU , 

2012; KARA-JUNIOR, 2010). Durante esta cirurgia o cristalino é fragmentado, aspirado e 

substituído por uma lente intra ocular (LIO) que possui anatomia dobrável responsável por 

diminuir o astigmatismo induzido (FISCHER et al. 2010).  

 Segundo Fischer et al. (2010) e Santiago et al. (2015) existem diversos motivos que 

fazem da facoemulsificação a técnica mais utilizada em cirurgias de catarata no mundo, 

devido aos benefícios que trazem aos operados como a não necessidade de internação, 

menor tempo de permanência hospitalar, incisão pequena, menor trauma ao olho, maior 

rapidez e segurança no ato cirúrgico, o uso de anestesia tópica (colírio), menor índice de 

complicações trans e pós-operatórias, além da recuperação visual ser rápida.  

O uso da anestesia tópica possui vantagens como ausência dos riscos das injeções na 

órbita, recuperação funcional rápida, elimina o risco de diplopia no pós-operatório, reduz o 

tempo e o custo da cirurgia, dispensa uso de oclusor e minimiza o risco de náuseas e mal-

estar. Porém pode ocorrer possíveis intercorrências como Reflexo óculo-cardíaco e o risco 

de irritação causada pela instilação do anestésico (TAVARES, 2013). Porém, pacientes 

ansiosos e que não colaboram não são bons candidatos à cirurgia com anestesia tópica 

(COELHO, 2005). 

Apesar de tais benefícios, a facoemulsificação é uma técnica considerada etapa-

dependente, ou seja, todas as fases devem ser realizadas sem complicações, caso haja 

alguma complicação pode comprometer o restante da técnica cirúrgica ou o resultado final 

(CENTURION; LACAVA; CABALLERO, 2011) 

Dentre os cuidados pré-operatórios estão: o exame detalhado da superfície ocular, a 

correta indicação cirúrgica, esterilização dos instrumentos cirúrgicos ou o uso de 

instrumentos descartáveis e a instilação ocular de agentes antimicrobianos como antibióticos 

e/ou antissépticos (SANTIAGO et al., 2015). O enfermeiro torna-se figura fundamental na 

avaliação pré- operatória do paciente, pois através dos sinais vitais e exames laboratoriais 

específicos é possível detectar afecções até então não suspeitadas, corrigir alterações de 

modo a possibilitar o tratamento cirúrgico ou até contraindicar o procedimento, além de 
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contribuir, de modo significativo, para a redução da ansiedade pré-operatória, da dor pós-

operatória e, principalmente, da morbidade perioperatória (CUNHA et al., 2014). 

 O enfermeiro, precisa certificar-se de que os pacientes não estão utilizando  lentes de 

contato porque as lentes alteram a curvatura do olho e podem comprometer a cirurgia. O 

enfermeiro necessita também estar atento à administração de colírios, que precisam ser 

aplicados a cada 10 minutos durante quatro doses, pelo menos 1 hora antes da cirurgia 

(CUNHA et al., 2014). 

 Dentro da sala de cirurgia é competência do enfermeiro verificar os materiais 

necessários para a realização do procedimento cirúrgico e testá-los para certificar a sua 

funcionalidade, a fim de diminuir os danos ao paciente. O enfermeiro também é responsável 

por encaminhar o paciente à sala cirúrgica, posicionar, monitorar, orientar a retirada de 

adornos, precisa registrar as anotações de enfermagem durante todo o procedimento e, no 

fim, encaminhar o paciente à sala de recuperação pós anestésica (CUNHA et al., 2014). 

 Os enfermeiros que atuam na área de oftalmologia ou na área de prevenção e 

controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, assim como a enfermagem de modo 

geral devem participar ativamente no processo de identificação dos eventos adversos após 

cirurgias de catarata e intervir de maneira preventiva nas ações sob sua responsabilidade 

(LUZ et al.,2015). 

 Cunha et al. (2014) descreveu orientações pós operatórias indispensáveis para o 

tratamento:  

- Proteger o olho; 

- Administrar medicamentos (colírios tópicos segundo prescrição); 

- Reconhecer os sinais e complicações e obter cuidados de emergência; 

- Informar possíveis desconfortos após a cirurgia; 

- Abaixar a cabeça somente após autorização médica; 

- Evitar esforços e que os olhos fiquem para baixo, a fim de não causar pressão sanguínea; 

- Não coçar ou apertar o olho operado;  

- Utilizar óculos escuros; 

- Aguardar de 10 a 15 dias para realizar atividades como ginástica e hidroginástica; 

- Restringir-se de ambientes que tenham muita poeira, fagulhas e ciscos, e 

- Evitar tomar banho de rio, piscina e mar para evitar traumas. 
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Magri et al. (2012) afirma a importância da criação de um espaço para orientações 

pré-operatórias para retirar as dúvidas e explicar a cirurgia com triagem realizada através da 

equipe de enfermagem para reforçar as orientações pré-operatórias e verificar os exames 

antes do dia agendado para a cirurgia (MENEZES, 2016). A enfermagem no período pré-

operatório é a prática de intervenções educativas em saúde ocular a respeito de causas e 

tratamento da catarata senil, uma vez que pacientes com origem sociocultural 

desprivilegiada podem apresentar concepções falsas dos reais benefícios da intervenção. 

 

 

2.2 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RECUPERAÇÃO CIRÚRGICA RETARDADA  

 

 Segundo Juchem et al.(2010) esta é uma etapa fundamental do processo de 

enfermagem, pois representa a interpretação científica dos dados coletados na avaliação do 

paciente, originando o planejamento, a implementação e a avaliação dos cuidados prestados. 

A partir da década de 70 que os diagnósticos de enfermagem começaram a ser classificados 

em uma linguagem padronizada, por meio da NANDA North American Nursing Diagnosis 

Association. 

 Marin (2010) afirma que a Taxonomia NANDA- I representa uma forma de 

raciocínio lógico que possibilita a interação de causas e efeitos das alterações apresentadas 

pelo paciente, facilita a criação de metas, a tomada de adequadas condutas e a realização 

confiável da avaliação da assistência de enfermagem prestada. A elaboração dos 

diagnósticos exige uma completa coleta de dados, abordando os múltiplos aspectos que 

envolvem o estado de saúde do paciente.  

Considerando a vulnerabilidade dos idosos submetidos a cirurgias de catarata para a 

ocorrência de possíveis complicações pós-operatórias, identificou-se para avaliação o 

diagnóstico de Enfermagem: ‘Recuperação Cirúrgica Retardada’ (RCR), que se insere no 

domínio Segurança e Proteção, classe Lesão Física e, e defini-se como “extensão do número 

de dias de pós-operatório necessários para iniciar e desempenhar atividades que mantêm a 

vida, a saúde e o bem estar” (HERDMAN e KAMITSURU, 2015, p.391).  

O diagnóstico de recuperação cirúrgica retardada apresenta como características 

definidoras: adia o retorno ao trabalho; desconforto; incapacidade de retornar ao emprego; 

tempo excessivo necessário a recuperação; evidência de interrupção na cicatrização da área 
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cirúrgica; mobilidade prejudicada; perda do apetite; precisa de ajuda para o autocuidado. E 

como fatores relacionados: agente farmacológico; diabetes mellito; distúrbio psicológico no 

período pós-operatório; dor; edema no local da cirurgia; extremos de idade; história de 

atraso na cicatrização de feridas; infecção de sítio cirúrgico; mobilidade prejudicada; náusea 

persistente; obesidade; classificação do estado físico da American Society of Anestesiology 

(ASA); procedimento cirúrgico extenso; procedimento cirúrgico prolongado; reação 

emocional pós-operatória; subnutrição; trauma no sítio cirúrgico; vômito persistente 

(HERDMAN & KAMITSURU, 2015, p.391).  

  Segundo estudo, Pereira et al. (2014) constatou que complicações pós operatórias, 

cirurgias sem data prevista e cancelamento de cirurgia prolongam o período perioperatório. 

Em estudo realizado por Barreto-Júnior (2010), onde se propôs avaliar a frequência de 

complicações em cirurgias de catarata executadas em um centro cirúrgico ambulatorial de 

um hospital universitário, observou-se ocorrência de 9,6% de complicações pós-operatórias 

até o quarto dia após a cirurgia.  

Sendo assim, dentre as complicações intra operatórias mais importantes na cirurgia 

de catara está a rotura de cápsula posterior (RCP), pois quando associada a perda vítrea, é 

um importante fator de risco para o aumento da incidência de edema macular que é a causa 

mais frequente de baixa visão após cirurgia de catarata. O edema macular desenvolve-se 

devido à quebra da barreira hematorretiniana causando acúmulo de líquido no espaço 

extracelular da retina e formação de cistos nas camadas plexiforme externa e nuclear interna 

(CORREA et al., 2013; RAU et al., 2013).  

 Além disso, outra complicação pós-cirúrgica de catarata é a infecção intraocular, 

também conhecida como endoftalmite, que geralmente provoca deficiência visual grave e 

até mesmo a perda de olho em alguns casos. Os agentes etiológicos mais comuns são as 

bactérias gram-positivas, incluindo Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-

negativo, Streptococcus pneumoniae e Streptococcus viridans. Gram-negativo as bactérias 

têm um papel menos importante na causalidade de endoftalmite; no entanto, o prognóstico 

tende a ser pior quando estes bactérias, particularmente Pseudomonas aeruginosa, estão 

envolvidos. Dentre as fontes de infecção rastreadas, encontra-se intrumentos cirúrgicos 

contaminados, materiais e soluções, sistemas de ventilação, e interrupções de medidas  de 

controle de infecção (MALTEZOU, 2012; LUZ, 2012).  
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 A síndrome tóxica do segmento anterior (TASS), reação inflamatória aguda muito 

comum na cirurgia de catarata, pode ser causada por substâncias não infecciosas que entram 

na câmara anterior do olho. Os sinais mais comuns são: edema de córnea, deposição de 

células, fibrina na câmara anterior, flare (efeito Tyndall no qual pequenas partículas 

impossíveis de se ver a olho nu são visualizadas através de um feixe de luz) e midríase. 

Outros sinais menos freqüentes são: pupila irregular e/ou não reagente, pressão intraocular 

alta e hipópio (LUZ et al.,2015). 
 Para Campos Júnior (2004), processos inflamatórios e infecciosos da conjuntiva e 

córnea são complicações extremamente comuns no atendimento oftalmológico de urgência, 

e estão associados diretamente a vermelhidão, turvamento da visão, desconforto, dor e saída 

de secreção do olho operado. Desta forma, o paciente pode apresentar como características 

definidoras e fatores relacionados do diagnóstico de RCR: dor, desconforto e evidência de 

interrupção da cicatrização da área cirúrgica. 

 As complicações relacionadas com as fases de cicatrização da ferida cirúrgica 

acarretam prejuízos na recuperação do paciente, tais como: deiscência da ferida, ferida 

cirúrgica com presença de exsudato, infecção, dor persistente, edema, sangramento e 

mobilidade física prejudicada (ROMANZINI, CARVALHO, GALVAO, 2015).  

 O comprometimento das funções psicológicas pode envolver manifestações de 

ansiedade, mudanças de humor, confusão, dificuldade de concentração, depressão, distúrbio 

do sono, preocupação e baixa estima (ROMANZINI, CARVALHO, GALVAO, 2015). A 

expectativa que o indivíduo tem em relação à hospitalização, ao tratamento e à qualidade do 

cuidado é um fator que pode repercutir na sua recuperação. Ao submeterem-se à facectomia, 

os pacientes têm expectativa de melhora da sua visão, com consequente melhora na 

qualidade de vida (RAZERA, 2011; COLOMBO-BARBOSA, 2010). Um dos fatores 

relacionados importantes ao diagnóstico são os sentimentos pós-operatórios, comumente 

descritos pelos pacientes como ansiedade. 

 Outro fator também importante é a relação do período pós-operatório e a volta do 

indivíduo as suas atividades laborais. As manifestações clínicas citadas anteriormente 

possuem uma demanda alta de energia do paciente, acarretando necessidade de descanso. A 

falta de energia interfere na função diária trazendo fraqueza muscular, aumento da 

necessidade de sono, diminuição da capacidade de concentração, cansaço com exercício ou 

repouso e exaustão. A combinação desses fatores exerce influencia importante no cotidiano 
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do paciente e interferem na sua habilidade para participar de atividades sociais habituais e a 

incapacidade funcional, tais fatores podem acarretar na perda do emprego ou diminuição do 

salário estima (ROMANZINI, CARVALHO, GALVAO, 2015). 

 Portanto, o desenvolvimento deste estudo em função do crescente aumento da 

população idosa no país e, consequentemente a ocorrência de cirurgias de catarata, torn-se 

relevante para o aprofundamento do conhecimento a respeito da população idosa com 

catarata, do procedimento cirúrgico e das manifestações clínicas pós-operatórias com a 

finalidade de melhorar a qualidade do atendimento de enfermagem e o pós-operatório destes 

pacientes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

3. MÉTODO  

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo de casos múltiplos com abordagem descritiva. Segundo Yin 

(2010) “O estudo de caso permite que os investigadores retenham as características 

holísticas e significativas dos eventos da vida real – como os ciclos individuais da vida e o 

comportamento dos pequenos grupos”. O estudo de caso complementa os pontos fortes e as 

limitações dos outros tipos de pesquisa. Investiga-se um fenômeno contemporâneo em 

profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes (YIN, 2010) 

 

3.2 CAMPO DE PESQUISA 

 

 Como campo de pesquisa, foi selecionado o Hospital Universitário Antonio Pedro, 

da Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF) e o Hospital Oftalmológico Santa 

Beatriz (HOSB), ambos localizados na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro – 

Brasil.  

 O Hospital Universitário Antonio Pedro – HUAP por ser um Hospital Universitário 

possui características voltadas para formação e capacitação profissional com o objetivo de 

desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão dentro dos conceitos da Universidade 

mantendo as características de um hospital de grande porte. Seu perfil assistencial apresenta 

enfoque nas unidades de internação em diversas especialidades, além dos atendimentos 

ambulatoriais e de alta complexidade. É a maior e mais complexa unidade de saúde da 

grande Niterói , atende a população da Zona Metropolitana II que engloba, além de Niterói, 

as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Os locais 

de pesquisa selecionados foram a clínica cirúrgica de oftalmologia situada no 5º andar, ao 

lado do centro cirúrgico especializado em cirurgias oftalmológicas e o ambulatório de 

Oftalmologia localizado no térreo do hospital. 
 O Hospital Oftalmológico Santa Beatriz oferece serviços particulares como também 

conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS). Presta atendimento completo em 

oftalmologia, com capacidade para atender necessidades de prevenção, diagnóstico, 



22 

 

 

 

tratamento e reabilitação da saúde ocular. Possui um Centro Cirúrgico especializado 

destinado à realização de diversas cirurgias, como a de catarata por facoemulsificação. A 

instituição atende a população de Niterói e cidades vizinhas, como São Gonçalo, Itaboraí, 

Rio Bonito, Tanguá, Região dos Lagos e alguns bairros do Rio de Janeiro. Vale ressaltar 

que, nesta instituição, foram selecionados apenas pacientes atendidos através de convênio 

com o Sistema Único de Saúde (SUS) com o intuito de manter a amostra o mais homogênea 

possível e evitar viés de seleção. 

 

3.3 SUJEITOS 

 

Fizeram parte deste estudo pacientes submetidos à cirurgia de extração de catarata 

com diagnóstico de recuperação cirúrgica retardada, participantes do estudo intitulado 

“Efeito do Acompanhamento por Telefone na Recuperação Cirúrgica de Idosos Submetidos 

à Cirurgia de Facectomia: Estudo Clínico Randomizado”.  

O estudo contou com a participação de 95 pacientes, dentre eles, foram identificados 

20 pacientes que apresentaram o diagnóstico de enfermagem em Recuperação cirúrgica 

retardada. Deste quantitativo foram selecionados 14 pacientes que se adequaram aos 

critérios de inclusão: 1. Idosos com idade superior a 60 anos submetidos à cirurgia de 

extração de catarata com diagnóstico de recuperação cirúrgica retardada; 2. Idosos com 

capacidade cognitiva para responder ao formulário de coleta de dados. Como critérios de 

exclusão: 1. Idosos que não atenderam as ligações ou que o número não correspondia;  2. 

Falecimento pós-cirúrgico (Figura 1). 

 
Figura 1: Fluxograma de seleção dos sujeitos. Niterói-RJ, 2016. 
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3.4 COLETA DOS DADOS 

 

Como dito, a  primeira parte do estudo foi realizada no período de maio de 2014 a 

dezembro de 2015 e consistiu no acompanhamento de 95 pacientes no ambulatório de 

oftalmologia, no 1º, 7º e 30º dia de pós-operatório para identificação do diagnóstico RCR, 

mediante o uso de instrumento de produção de dados (IPD) que possibilitou a caracterização 

dos sujeitos, assim como o levantamento das possíveis características definidoras e fatores 

relacionados, associados ao diagnóstico de enfermagem RCR.   

A coleta de dados pode ser detalhada em fases mais específicas, descrita na Figura 2: 

 

Figura 2: Fluxograma de coleta de dados. Niterói-RJ, 2016. 

 

Captação dos sujeitos: A busca ativa foi realizada no setor de oftalmologia uma vez por 

semana, identificando os pacientes em pré-operatório para cirurgias de catarata que atendiam 

aos critérios de inclusão. 

Convite à pesquisa: Os aspectos envolvidos no seguimento deste estudo foram esclarecidos 

para os pacientes e familiares, em seguida entregue o Termo de consentimento livre e 

esclarecido (APENDICE 2) aos que aceitaram participar do estudo, ainda no momento pré-

operatório. 

Aplicação dos instrumentos de coleta de dados: foi aplicado aos participantes um 

Instrumento de produção de dados (IPD) anteriormente validado por especialistas/peritos em 

Saúde do Adulto e Idoso, Clínica Cirúrgica e Diagnósticos de Enfermagem (ANEXO 1), que 

D1 D7 D30 
Após a 

recuperação 
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possibilitou a caracterização dos participantes, quanto às variáveis sócio demográficas e 

clínicas como idade, sexo, procedimento cirúrgico realizado, data da internação, data do 

procedimento cirúrgico, data da alta hospitalar e presença de comorbidades. Como também 

permitiu a extração de informações sobre as variáveis de análise do estudo, como presença 

ou ausência das características definidoras e de fatores relacionados do diagnóstico de 

enfermagem recuperação cirúrgica retardada. 

Aplicação de demais instrumentos: Além do Instrumento de produção de dados, foram 

utilizados as escalas de avaliação cognitiva Mini Estado do Exame mental – MEEM 

(ANEXO 2), de avaliação nutricional através da Mini Avaliação do estado Nutricional - 

MAN® (ANEXO 3), Escala de Avaliação das Atividades instrumentais - Lawton (ANEXO 

4) e Escala atividades de vida diária –  Katz (ANEXO 5). Os dados das escalas possuem 

relevância uma vez que podem auxiliar na avaliação do comportamento das características 

definidoras e fatores relacionados ao diagnóstico em questão. Ambos os instrumentos foram 

aplicados à todos os pacientes no  pré-operatório e nos D1, D7 e D30 de pós operatórios. 

Acompanhamento da recuperação via telefone: segunda parte do estudo realizada em junho 

de 2016. Consistiu na realização de ligações telefônicas para acompanhamento destes 14 

pacientes, através do uso de um instrumento de ligação que permitiu aprofundamento do 

estudo de caso, levantar informações quanto ao tempo de recuperação, quanto à experiência 

pós operatória, bem como os principais desafios apresentados durante a recuperação 

(APÊNDICE 01). 

 

 

3.5 - ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A análise dos dados foi realizada mediante organização dos dados objetivos em um 

Banco de dados no Excel (2015) contendo as variáveis de estudo na coluna e sua descrição 

por linha. A análise descritiva apresentou os cálculos de média e percentual, com 

distribuição de frequência simples.  

As características definidoras analisadas foram: adia o retorno às atividades de 

trabalho/ emprego; dificuldade de movimentar-se; precisa de ajuda para completar o 

autocuidado; Fadiga; percepção de que é necessário mais tempo para recuperação; evidência 
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de interrupção na cicatrização da área cirúrgica; Perda de apetite com náusea; e Perda de 

apetite sem náusea. Da mesma forma, analisou-se os fatores relacionados: dor; sentimento 

pós-operatório; infecção pós-operatório no local da cirurgia; obesidade; procedimento 

cirúrgico extenso; e procedimento cirúrgico prolongado; avaliados conforme descrito no  

quadro 1. 

 

Quadro 1- Variáveis de análise do estudo. Niterói, 2015. 

 

Variável 

Característica Definidora 

 

Definição operacional  

 

Adia o retorno às atividades 

de trabalho/ emprego 

 

Relacionado aos dias de internação e tempo de recuperação 

pós-operatório maior que o preconizado para a cirurgia 

 

Dificuldade para 

movimentar-se 

Necessita de ajuda para sentar-se, levantar-se da cama e   

deambular. O turvamento da visão, comum neste período, 

bem como a perda da acuidade visual em alguns casos,  

dificultam a caminhada e a identificação de obstáculos no 

caminho.  

Precisa de ajuda para 

completar o autocuidado 

Avaliação através da escala de Lawton  

Fadiga Períodos prolongados de repouso no leito e cansaço excessivo 

para caminhar 

Evidência de interrupção na 

cicatrização da área 

cirúrgica 

Relacionada com a presença de sinais de inflamação no olho 

operado (vermelhidão local, lacrimejamento excessivo, 

presença de secreção), edema palpebral, sangramento, 

descolamento de retina e glaucoma. 

Perda de apetite com náusea Diminuição da aceitação da dieta menor que 50%, relato de 

desconforto gástrico ou refluxo esofágico; uso de antiemético.  

Perda de apetite sem náusea Aceitação da dieta menor que 50% e diminuição da sensação 

de fome ou vontade de comer. 
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Fatores relacionados Definição operacional 

 

Dor 

 

Avaliação através da Escala Visual Analógica ( EVA). 

Relato de desconforto Avaliação através da Escala de zero a 10. 

Relacionado a queixas sobre vermelhidão no olho operado, 

coceira, desconforto a claridade, lacrimejamento, sensação de 

corpo estranho e de areia nos olhos. 

Expectativa pós-operatória Sentimento negativo no pós-operatório, relacionados a 

ansiedade, preocupação, medo. 

Infecção pós-operatória no 

local da incisão 

Infecção do olho operado (endofitalmite): Está relacionada à 

vermelhidão à saída secreção amarelada do olho operado. 

Obesidade   
 

Índice de massa corporal (IMC = peso (Kg) / altura2) > 30 

Procedimento Cirúrgico 

extenso  

 

Cirurgia de grande porte: abdominais, torácicas, vasculares, 

ortopédicas, oncológicas. 

 

Procedimento cirúrgico 

prolongado  

 

Tempo de duração do procedimento cirúrgico maior que a 

média descrita na literatura  

 

 

Os dados qualitativos do roteiro de entrevista semiestruturado utilizado durante as 

ligações foram organizados e tratados mediante análise de conteúdo, especificamente análise 

temática. 

 Segundo Bardin (1977), a análise temática é uma das formas que melhor se adequa 

as investigações qualitativas, sendo realizada em três etapas: (1) Pré-análise: realização de 

leitura e re-leitura flutuante das entrevistas, com objetivo de gerar impressões iniciais acerca 

do material a ser analisado; (2) Exploração do material: codificação das informações 

contidas no material, ou seja, recortou-se o texto buscando classificar os referidos recortes 

nas categorias temáticas. Realizou-se mapeamento dos discursos individuais com base nos 

temas emergentes, definidos a partir da leitura flutuante e dos objetivos da pesquisa 

(destacando-se as palavras e frases índices); (3) Tratamento dos resultados e 
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interpretação: síntese das entrevistas, baseada nas palavras e/ou frases índices interpretadas 

pelo pesquisador.  

Após o recorte, os dados foram classificados em quatro categorias principais 

resultantes do agrupamento progressivo dos elementos. Ressalta-se que os títulos das 

categorias temáticas foram definidos durante a realização das etapas de pré-análise e de 

exploração do material. Por fim, deu-se a triangulação dos dados objetivos e subjetivos na 

descrição sumária dos casos aprofundados neste estudo.  

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, sob o protocolo nº 327/2010 e CAAE: 09911212.0.0000.5243, seguindo 

desta forma as Recomendações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

(ANEXO 7). A participação dos sujeitos da pesquisa ocorreu de forma voluntária, 

assegurada a preservação de sua identidade e garantia da liberdade de deixar de participar da 

pesquisa em qualquer momento, sem oferecer prejuízo e/ou inferência a assistência prestada. 

Os sujeitos que aceitaram participar da pesquisa deram ciência e autorizaram sua 

participação através do termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

02). 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

 

As características sociodemográficas e clínicas dos pacientes em pós-operatório de 

Catarata com diagnósticos de enfermagem recuperação cirúrgica retardada são apresentadas 

na Tabela 2. As variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e 

porcentagem, enquanto as variáveis contínuas por média. 

 

Tabela 2: Apresentação das variáveis sociodemográficas e clínicas dos pacientes idosos 

com diagnósticos de enfermagem recuperação cirúrgica retardada (n=14). Niterói, 2016. 
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Observa-se que o grupo estudado é predominantemente feminino (64,2), com média 

de idade de 71,2 anos, e em sua maioria provenientes do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (71,4). Dentre as doenças associadas, as mais prevalentes foram: Hipertensão Arterial 

Sistêmica (71,4) e Diabetes Mellitus (42,8). 

O grau de escolaridade nota-se que a maioria (42,8) possui ensino fundamental 

incompleto e 7,1 nunca estudou. Mediante a isto levanta-se a importância de orientações 

pós-operatórias detalhadas durante a alta hospitalar e certificação da compreensão das 

informações e cuidados para recuperação em domicílio.  

Na avaliação do estado cognitivo, foram identificados 04 (28,5) com perda cognitiva 

moderada, os demais se encontravam em estado de normalidade. O grau de escolaridade é 

considerado para pontuação no resultado do teste, uma vez que as maiorias dos participantes 

da pesquisa possuem ensino fundamental incompleto. 

Na escala de atividades de vida diária (KATZ), que avalia a capacidade para 

autocuidado e o grau de independência dos pacientes para realização das atividades do 

cotidiano, obteve-se uma maior independência entre os pacientes. Ou seja, a amostra 

apresenta participantes de classificação A-Independentes (64,2% - 9 sujeitos) e B-

Dependentes para uma atividade (28,5% - 4 participantes). Somente 1% da amostra 

apresentou as classificações C.  

No que diz respeito à distribuição da classificação inicial do Lawton, que avalia a 

capacidade do participante em realizar atividades instrumentais de vida diária, como ir ao 

banco, viajar ou atividades domésticas, nota-se que 08 (57,1) pacientes com grau de 

dependência visto que, devido a problemas na visão possuíam dificuldades para discar 

números ao fazer ligações, incapacidade de dirigir ou pegar taxi e ônibus ou até mesmo 

preparar refeições, por exemplo.  

Sobre a Mini Avaliação Nutricional (MAN), teste que permite identificação do 

estado nutricional em idosos, observou-se 7 (50) estavam sob risco de desnutrição e 2 (14,2) 

encontravam-se em estado de desnutrição. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS E FATORES RELACIONADOS DO 

DIAGNÓSTICO RECUPERAÇÃO CIRÚRGICA RETARDADA NOS IDOSOS  

Nesse item avaliam-se individualmente as frequências das características definidoras 

e fatores relacionados do diagnóstico de recuperação cirúrgica retardada, durante avaliações 

realizadas ao longo de 30 dias.  A primeira avaliação foi realizada no 1º dia de pós-

operatório, a segunda no 7º dia de pós-operatório e a terceira avaliação no 30º dia de pós-

operatório. As Tabelas 3 e 4 trazem, respectivamente, a frequência das características 

definidoras e fatores relacionados nestas três avaliações. 

 

Tabela 3 - Ocorrência de características definidoras na primeira, segunda e terceira 

avaliação.  Niterói, 2016. 

 
  

De forma geral, as características definidoras do diagnóstico mais prevalente durante 

as três avaliações foram: Evidência de interrupção na cicatrização da área cirúrgica e 

Desconforto. 
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Tabela 4 - Ocorrência de fatores relacionados na primeira, segunda e terceira avaliação.  

Niterói, 2016. 

 

 
 

Dentre os fatores relacionados do diagnóstico, destacam-se ao longo das três 

avaliações: Dor; Sentimentos no pós-operatório de Ansiedade e Preocupação; e Infecção 

pós-operatória no local da cirurgia. Apenas 1 paciente teve o procedimento cirúrgico 

prolongado devido a intercorrência no período intraoperatório. 

 

4.3. RELACIONANDO CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS E FATORES 

RELACIONADOS DO DIAGNÓSTICO DE RECUPERAÇÃO CIRÚRGICA 

RETARDADA  

Como forma de realizar uma avaliação global descritiva cruzada das características 

definidoras e fatores relacionados nos idosos com Recuperação cirúrgica retardada, 

elaboraram-se as Tabelas 5, 6 e 7 que apresenta a descrição de quantos pacientes 

apresentaram uma combinação de determinadas características definidoras e fatores 

relacionados, durante as três avaliações, respectivamente. 
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Tabela 5: Análise cruzada das Características Definidoras e Fatores Relacionados do 

Diagnóstico de Recuperação Cirúrgica Retardada na primeira avaliação. Niterói, 2016. 

 
 

 

Observa-se que na primeira avaliação pós-operatória os fatores relacionados Dor e 

Ansiedade cruzou-se com todas as características definidoras, com maior prevalência para 

Evidência de interrupção na cicatrização, Desconforto e Precisa de ajuda para completar o 

autocuidado. Se tratando do primeiro dia de pós-operatório é esperado a ocorrência de 

evidencia de interrupção na cicatrização, como vermelhidão e lacrimejamento, associada à 

existência de dor e ansiedade pela recuperação. Além disso, a dependência para autocuidado 

e o desconforto podem também estar relacionados à existência de dor nos primeiros dias de 

pós-operatório.  
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Tabela 6: Análise cruzada das Características Definidoras e Fatores Relacionados do 

Diagnóstico de Recuperação Cirúrgica Retardada na segunda avaliação. Niterói, 2016. 

 

 
 

 Na segunda avaliação observa-se que Dor cruzou-se com todas as características 

definidoras, em especial com precisa de ajuda para completar o autocuidado e evidencia de 

interrupção na cicatrização. Esta última característica definidora, por sua vez, apresentou-se 

associada à presença de infecção pós-operatória no local da cirurgia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

Tabela 7: Análise cruzada das Características Definidoras e Fatores Relacionados do 

Diagnóstico de Recuperação Cirúrgica Retardada na terceira avaliação. Niterói, 2016. 

 
 

 O relato de Desconforto esteve associado aos Fatores relacionados Ansiedade, 

Preocupação, Infecção pós operatória no local da cirurgia, Obesidade e Procedimento 

cirúrgico Prolongado. Destaca-se a existência de casos de infecção e desconforto no 30º dia 

de pós-operatório, em um procedimento cirúrgico considerado de pequeno porte, quando se 

espera pronta recuperação pós-operatória. 
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4.4 PERCEPÇÕES DOS PACIENTES SOBRE A RECUPERAÇÃO 

 

Procurou-se neste capítulo apresentar questões subjetivas relacionadas à recuperação 

cirúrgica dos idosos com diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada, coletadas através 

do contato telefônico após encerramento do acompanhamento no ambulatório. As questões 

subjetivas relatadas pelos idosos foram agrupadas conforme similaridade de conteúdo e 

depois estabelecidas categorias, como: I - informações quanto ao tempo de recuperação; II 

– principais desafios apresentados durante a recuperação; III - informações quanto à 

experiência pós-operatória; IV – benefícios do procedimento cirúrgico (Tabela 8). Os 

sujeitos foram identificados através de pseudônimos e suas falas apresentadas conforme a 

categoria temática. 

 

Tabela 8 - Percepção dos pacientes sobre a recuperação cirúrgica (n=14). Niterói, 2016. 
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I – Informações quanto ao tempo de recuperação 

 

Todos os pacientes consideraram a recuperação cirúrgica rápida mesmo passando do 

tempo ideal de recuperação (30 dias).  

 

“A recuperação foi rápida em relação à de outras pessoas que conheço que já haviam 

realizado a cirurgia e demoraram mais tempo pra se recuperar” (Brilhante)  

 

 “Fiquei boa em um mês. A primeira cirurgia foi mais fácil, o médico disse que a segunda 

foi difícil, pois a ‘catarata estava velha” (Diamante) 

 

 

II - Principais desafios apresentados durante a recuperação 

 

 Ao serem questionados se possuíram alguma dificuldade para seguir as 

recomendações médicas a maioria (85,7%) afirmou que não apresentou dificuldade durante 

a recuperação.  

 

“Eu me preparei desde nova para envelhecer sozinha, minha mãe se preocupava comigo. 

Eu não casei, nem tive filhos, tenho que me cuidar sozinha” (Brilhante). 

 

Contudo outros pacientes necessitaram de ajuda de familiares nos primeiros dias de 

pós-operatório para atividades cotidianas do lar. 

 

“Eu tive ajuda da minha filha para tomar banho e me vestir no início” (Rubi)   

 

“Tive um pouco de dificuldades nas as atividades em casa. Não foi muito fácil, porque as 

vezes temos que fazer algumas coisas em casa” (Quartzo) 

 

 Um dos participantes possuía plena consciência das recomendações, porém afirmou 

não seguir as recomendações de repouso adequadamente, pois não tinha o apoio familiar 

para a realização das tarefas domésticas. 
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 “Eu fiz logo as atividades, dizem que não pode fazer nada e eu fiz tudo (...) não fazem nada 

em casa, sobrava pra velha aqui” (Pérola) 

 

 Alguns participantes diabéticos apresentaram dificuldades para controlar os níveis 

glicêmicos. Os outros pacientes afirmaram controlar a diabetes com medicações e dieta 

balanceada.   

 

“Às vezes final de semana tem festinha né ai não tem como (controlar a diabetes). Tem 

refrigerante, doce, salgadinho, ai acabo comendo” (Turqueza) 

 

“Saio da linha comendo comidas gordurosas e doces (Ônix) 

 

III – Informações quanto à experiência pós-operatória 

 

 Os participantes também foram questionados com relação à experiência cirúrgica, se 

foi positiva ou negativa. Foi perguntado também se caso fosse necessário se eles fariam a 

cirurgia novamente. Dos 14 pacientes, 78,5% disseram que foi uma experiência positiva e 

fariam novamente a cirurgia. 

 

“Foi positiva, Excelente! Operaria quantas vezes fosse possível” (Ametista) 

 

“Muito boa (a cirurgia), fui muito bem tratada, fiz tudo pelo SUS. Não tenho nada do que 

reclamar” (Diamante)  

 

Os outros 21,4% não consideraram a experiência cirúrgica positiva devido ao trauma 

sofrido no processo cirúrgico. 

 

 “Não faria não, pois semana passada fiz a cirurgia no outro olho e fiquei com medo 

porque ficou doendo” (Ágata) 
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“Passei muito mal antes da cirurgia, já na mesa, tava tudo pronto pra operar, senti dor na 

hora da anestesia e minha pressão foi a 22. Voltei pra enfermaria, à enfermeira me deu uns 

remédios e abaixou minha pressão. Eu era a primeira, depois disso, fui operar quase 6 

horas da tarde” (Jaspe) 

 

IV – Benefícios do procedimento cirúrgico 

 

 Mesmo com a correção da catarata através do procedimento cirúrgico, 10 pacientes 

sentem a necessidade de usar óculos, pois sabem que além da catarata possuíam outros 

problemas como: astigmatismo, miopia e glaucoma. Dentre as falas destacam-se:  

 

“Só uso óculos para ler as letras pequenininhas” (Diamante)  

 

“Tenho um incômodo na minha vista que só passa quando uso óculos (...) acho que pode ser 

por causa do glaucoma” (Safira) 

 

“Uso óculos bifocal, perto e longe, mas acho que ele não está bom” (Turquesa) 

 

“Alguma coisa que eu não fazia eu voltei a fazer, talvez melhore mais usando óculos” 

(Ônix)  

 

“Vou voltar ao hospital para ver o grau, vou usar um bifocal. É necessário né, porque eu já 

tinha miopia e astigmatismo” (Brilhante) 

 

 Dentre os benefícios da cirurgia mais da metade dos participantes relatou maior 

facilidade nas atividades do dia a dia ou trabalho. Um dos pontos ressaltados foram as 

atividades de lazer e leitura. As falas descritas foram: 

“A cirurgia foi muito boa, agora posso ler, fazer crochê, que eu gosto muito. Tenho muitos 

livros aqui parados porque não conseguia ler” (Brilhante) 

 

“Eu não estava indo para a minha igreja e eu passei a ir, porque eu fiquei sem enxergar e 

não tava indo. Agora consigo ler a bíblia” (Quartzo) 
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  Dentre todas as satisfações relacionadas ao beneficio da visão, um participante 

chamou a atenção ao relatar que passou a ver cores que não conseguia identificar 

anteriormente. Outro afirmou redução do risco de quedas em domicílio ou quando saía de 

casa. 

 

“Eu via tudo embaçado, televisão principalmente, quase sem cor, depois da cirurgia até me 

assustei com as cores da TV” (Diamante) 

 

“Agora eu ando melhor na rua, parei de tropeçar em casa, eu não enxergava 

direito”(Topázio) 
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5. DISCUSSÃO  

 

Apesar dos pacientes terem sido submetidos à mesma cirurgia, possuírem o mesmo 

diagnóstico de enfermagem, possuírem as mesmas características definidoras e os mesmos 

fatores relacionados, os pacientes são diferentes, cada um possuiu sua particularidade. Essa é 

a riqueza de estudar e aprofundar o diagnóstico.  

Observou que a percepção de tempo de recuperação pós-operatório distancia do 

esperado para a cirurgia de catarata, que o individuo associa sua plena recuperação não pela 

melhora da cirurgia em si, mas pelo retorno as suas atividades laborais ou domesticas.  

Através deste estudo puderam-se identificar as principais características definidoras e 

fatores relacionados do diagnóstico, com isso proposições de intervenções precoces podem 

ser almejadas. 

As Características definidoras, ou clinicas, mais evidentes foram: Evidência de 

interrupção na cicatrização da área cirúrgica e Desconforto, pois foram identificados em 

todas as avaliações. Dentre os Fatores relacionados, ou causais, destacaram-se: Dor, 

Sentimento pós-operatórios de Ansiedade e Preocupação e Infecção pós-operatória no local 

da cirurgia. Do total, 85,7% dos pacientes não possuíram dificuldade para seguir as 

recomendações médicas, 75,5% perceberam a necessidade do uso dos óculos, e 42,8% 

passaram a fazer atividades de lazer e leitura após a cirurgia. 

Baixa acuidade visual desencadeia um processo de alteração emocional e psicológica 

como desordem de ajustamento e depressão que são acompanhadas por incapacidades para 

as atividades do dia a dia. Problemas oftalmológicos estão associados a altas taxas de 

depressão e a dificuldades para as atividades diárias, levando a condutas inadequadas uma 

vez que sintomas de depressão se assemelham a sintomas relacionados às alterações nas 

atividades diárias.  

Presença de aspectos depressivos é comum em idosos com baixa acuidade visual 

causada por catarata, e a melhora destas alterações emocionais é vista também com o 

implemento da visão após a cirurgia. Um bom estado emocional minimiza o impacto na 

função cognitiva e física. (MENEZES, 2016; GURIAN et al., 2012; RIBEIRO, 2004). 

Portanto, pode-se relacionar a depressão e o déficit cognitivo à falha no autocuidado que 

pode levar ao retardo na recuperação cirúrgica.  
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Em um estudo foi avaliado a evolução da acuidade visual pós-operatória nos 

pacientes com diabetes e sem diabetes e o resultado foi bastante similar, os fatores que 

implicaram em uma pior acuidade visual final foram às complicações intraoperatórias e a 

idade dos pacientes (KANGE et al., 2015). Portanto, apesar do número de diabéticos 

diagnosticados aparentemente ser alto, a dificuldade em controlar a diabetes são está 

relacionada às complicações pós operatórias.  

Pacientes submetidos a cirurgia com implante de lentes bifocais e multifocais, 

relatam satisfação com a visão em geral, pois sem o uso de óculos, conseguem ler jornais ou 

livros, reconhecer pessoas, enxergar sinais e placas de trânsito, preencher cheques e 

formulários, cozinhar, assistir à televisão, demonstrando uma boa qualidade de vida. Porém 

os pacientes que receberam  implante de lentes monofocais, apesar de relatarem os mesmos 

benefícios, sentem a necessidade do uso de óculos para perto como para a leitura por 

exemplo (SANTOS et al., 2014).  

Menezes (2016) em seu estudo reitera tais informações afirmando que a cirurgia 

apresenta impacto positivo na qualidade da visão, possibilita a melhor execução de 

atividades habituais e laborais, além de reduzir a ocorrência de quedas. Nesse estudo um dos 

pacientes relatou o medo de cair na rua e a diminuição do risco de quedas após a cirurgia.  

O medo de cair é evidenciado na literatura por Macedo et al. (2013) que em seu estudo 

encontrou associação estatisticamente significativa entre medo de cair e visão funcional 

(p=0,03). Quanto maior o relato de medo de cair pelos idosos, pior era a visão funcional.  

Segundo Coelho (2005), a sensação de dor é um processo dinâmico que envolve 

interações contínuas entre sistemas neuronais complexos que são estimulados por 

experiências cognitivas passadas do sujeito, sua cultura e o seu grau de ansiedade. 

 Neste estudo os sentimentos pós-operatórios evidenciados foram: ansiedade e 

preocupação, que segundo Romanzini, Carvalho e Galvão (2015) são complicações 

psicológicas que podem acometer o paciente durante o processo de recuperação cirúrgica. 

Tal contexto implica que o período de recuperação cirúrgica é estendido devido a presença 

de complicações ou desconfortos, que prolongam o tempo para o paciente retomar as 

atividades diárias normais.  

Alguns pacientes tiveram o tempo de recuperação além do esperado, ou seja, não se 

recuperaram em até 30 dias.  Este fator está diretamente associado ao diagnóstico, 

caracterizado pelo prolongamento do tempo para o paciente recuperar as habilidades 
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funcionais e atividades do cotidiano, devido ao desenvolvimento de complicações, 

consequentemente postergando a alta do paciente após o procedimento cirúrgico. 

 Uma limitação do estudo trata do período de coleta de dados dos 14 sujeitos da 

pesquisa terem realizado o procedimento cirúrgico, em sua maioria, no ano de 2015. É 

importante ressaltar que o acompanhamento destes casos foi realizado no mês de Junho de 

2016, logo, em 2 casos o acompanhamento foi realizado dois anos após a cirurgia, mas em 

sua maioria deteve-se ao período de 6 meses. Tal informação deve ser considerada para 

justificar possíveis vieses de memória dos pacientes. Mas cabe ressaltar, que o pesquisador 

realizou as etapas de entrevista da primeira fase da pesquisa, de forma presencial, o que 

facilitou a proximidade para a entrevista telefônica, e a obtenção de informações fidedignas.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 O crescente envelhecimento da população brasileira traz à tona a importância do 

estudo das comorbidades que mais acometem a população idosa, para garantir-lhes um 

envelhecimento ativo com promoção da saúde e prevenção de incapacidades. Como visto 

nesse estudo, a catarata é a principal causa de cegueira no mundo e a visão é de suma 

importância para as atividades do dia a dia.  

 Ao descrever as características clinicas e os fatores contribuintes para o 

prolongamento do período pós-operatório dos pacientes com dificuldades para sua 

recuperação, pode-se aprofundar os estudos referente ao diagnóstico e proposição das 

intervenções, com vista a melhoria da pratica de enfermagem, aplicabilidade do estudo. 

Também foi possível analisar a relação entre as características definidoras e os fatores 

relacionados do diagnóstico a fim de compreender suas causas e efeitos.  

Acredita-se que o presente estudo contribui para a área de conhecimento da 

enfermagem, pois apesar da literatura a respeito da temática ser escassa e 

predominantemente de linguagem médica, foi possível levantar dados da recuperação pós-

operatória relevantes para o cuidado de enfermagem e a produção científica. 

Devido à escassa produção científica relacionada ao diagnóstico de enfermagem, 

recomenda-se sua observação na prática clínica e o desenvolvimento de estudos em 

diferentes culturas e setores assistenciais para aumentar a representatividade do conceito de 

Recuperação cirúrgica retardada com vista à melhoria da qualidade da assistência de 

enfermagem e diminuição de custos. 
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ANEXO 01 

Instrumento de validação do Diagnóstico de enfermagem “Recuperação cirúrgica 
retardada” 

IDENTIFICAÇÃO: 

NOME:_________________________________________________IDADE:______ 

[ ] HÉRNIA INGUINAL [ ] COLECISTECTOMIA [ ] COLECTOMIA [ ] 
GASTRECTOMIA  

SEXO:( ) M ( ) F 

PROCEDÊNCIA:__________________________ 

SITUAÇÃO CONJUGAL: (  ) CASADO (  )SOLTEIRO (  )VIÚVO (  ) 
SEPARADO/DESQUITADO 

FILHOS: (  )SIM (  )NÃO  - QUANTOS?_______ 

COMPOSIÇÃO FAMILIAR MORA COM 
QUEM?________________________________________________ 

RENDA: APOSENTADO (     )  PENSIONISTA (     )  EXERCE ATIVIDADE 
TRABALHISTA (     )   OUTRO ______________ 

ESCOLARIDADE: (    )FUNDAMENTAL INCOMPLETO (    )FUNDAMENTAL 
COMPLETO (    )MÉDIO INCOMPLETO (    ) MÉDIO COMPLETO (    )SUPERIOR 
COMPLETO (   ) SUPERIOR INCOMPLETO (    ) NUNCA ESTUDOU 

DIAGNÓSTICO :__________________PATOLOGIA:_____________________ 

CIRURGIAS ANTERIORES:________________________ 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO______________   DATA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 
___/___/___ 

EM  USO DAS MEDICAÇÕES:_______________________________________________ 

TELEFONES_________________________( )TIIM ( )VIVO ( ) CLARO (  ) OI 

ACOMPANHANTE TELEFONE___________________________ (  )TIM( )VIVO ( ) CLARO (  ) OI 

OUTRO: ________________________________(  )TIM ( )VIVO ( ) CLARO (  ) OI 

Retorno Ambulatório se houver:__________________ 
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CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS 

1. Adia o retorno às atividades de trabalho/emprego 
Dias de internação: _________________ 
Trabalha________________________ 

2. Dificuldade para movimentar-se 
Possui alteração de movimento anterior a internação(  )                                          
Katz:__________(Realizar escala) 

3. Precisa de ajuda para completar o auto-cuidado 
Lawton:____________ (realizar escala)                                   

4. Fadiga 
Períodos prolongados de repouso no leito: (  )  
Dispêndio excessivo de energia para deambular:  (  )  
Relata-se cansado aos esforços (  ) 

5. Percepção de que é necessário mais tempo para a recuperação 
Apresenta insegurança para realizar as AVD: (  )  
Relata sentir-se muito debilitado: (  ) 
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6. Evidência de interrupção na cicatrização da área cirúrgica 
Tipo de fechamento da ferida:  (  ) primário       (  ) primário retardado       (  ) por segunda intenção                                                          
Local da ferida: (  ) crânio   (  ) fácie   (  ) cervical   (  ) MSD   (  ) MSE   (  ) tórax   (  ) abdome         
                          (  ) costas   (  ) genitália   (  ) períneo   (  ) MID   (  ) MIE 
Classificação da ferida:  (  ) limpas   (  ) limpa-contaminada   (  ) contaminada    (  ) suja 
Dimensão da ferida:  comprimento ______cm;   largura _______cm;   profundidade _______cm 
Pele adjacente: (  ) vermelha   (  ) endurecida   (  ) imobilizada   (  ) edemaciada 
FATORES QUE INTERFEREM NA CICATRIZAÇÃO: 
Perfusão tecidual:  (  ) volemia diminuída  (  )volemia normal   
Presença de tecido desvitalizado:  (  )  
Presença de corpos estranhos:    (  ) fiapos de gaze             (  ) fios de sutura            (  ) drenos   
                                                    (  ) grampos de pele 
Radioterapia:  (  )  
Curativo:  (  ) gaze seca   (  ) gaze medicada   (  ) gaze + AGE   (  ) gaze + vaselina estéril 
                 (  ) gaze + SF 0,9%   (  ) gaze + hidrogel    (  ) filme aderente semi – permeável 
                 (  ) hidrocolóide    (  ) alginato de cálcio    (  )   sem curativo 
Alteração nutricional:  (  ) albumina inferior a 3,5g/dl   (  ) ingesta de carboidrato  
                                     (  ) ingesta de vit. C 
Anemia:  hemoglobina (  )H-  menor que 13,0g/dl    (  )M- menor que 12,0g/dl   
                hematócrito (  )H-  menor que 42,0g/dl   (  ) M- menor que 35,0g/dl 
                contagem de eritrócitos (  ) H- menor que 4.600,00/mm3    (  ) M- menor que 4.200,00/mm3 

Doenças:  (  ) vasculopatias   (  )desnutrição (  ) dislipidemias 
Terapia medicamentosa:  (  ) corticosteróides   (  ) imunossupressores   (  ) zidovuldina 
                                         (  ) quimioterápicos citostático   

7. Relata Perda de apetite com náusea 
Aceitação da dieta: (  ) normal   (  ) diminuída    (  ) nula 
Sensação de fome: (  )  
Senti vontade de comer: (  )  
Desconforto gástrico: (  )  
Sensação de refluxo esofágico: (  ) 
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8. Relata Perda de apetite sem náuseas 
Uso contínuo de anti-emético(  ) 
Insatisfação com a alimentação hospitalar (  ) 
Aceitação da dieta menor que 3 refeiçoes diárias e ou 50%da porção total (  ) 

FATORES RELACIONADOS 

1. Dor  
Local _______________ 
Mais de 6 meses (  )  
Intensidade da dor                I                                                  I                                                  I     

                                              0                                                                            5                                                                             10 

Frequência:  (  ) diária   (  ) esporádica   (  ) intermitente 
Duração: (  ) minutos   (  ) horas   (  ) 1 dia   (  ) + de um  dia 
Característica da dor: (  ) queimação   (  ) contusa   (  ) penetrante   (  ) pulsátil 

2. Sentimento pós-operatório 
________________________________ 
I                               I                               I 
0                              5                              10 

Ansioso (  )        Preocupado (  )        Com medo (  )     medo da morte (  )                rejeição social (  )                
Rejeição do próprio corpo (  )       Ansiedade (   )                insegurança (  )                  culpa ou perda(   ) 
 Sem expectativa (  )                    corpo multilado (    )              diminuição da auto-estima(  ) 

3. Infecção pós-operatório no local da incisão   
CARACTERÍSTICAS DA FERIDA 
Exudato:  (  ) seroso   (  ) purulento   (  ) sanguinolento  (  )serosanguinolento 
Drenagem:  (  )serosa    (  ) purulenta   (  ) sanguinolenta  (  )serosanguinolento                                 
ISC__________________ 
Eritema  (  )      Rubor (  )      Calor  (   )      Edema  (   ) 
Deiscência cirúrgica: (   )  
Isolamento de bactérias:  (  )  
Uso de antibiótico:  (  )  
Internação maior que 14 dias:  (  )  
Febre: (  )  
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4. Obesidade  
Peso: ________kg 
Altura: ________metros 
IMC maior que 30:  (  )                                                                       MAM:_____________(Realizar 
escala) 

5. Procedimento cirúrgico extenso  
sim (  )   não (  ) 

6. Procedimento cirúrgico prolongado 
Duração da cirurgia: ___________horas 
Hérnia: 2 horas  
Colecistectomia: 2 horas 
Colectomia:4,5 horas 
Gastrectomia: 4,5 horas 
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ANEXO 04 

ESCALA DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA - LAWTON  
NOME: _____________________________________________PRONT:__________ 

ITENS OPÇOES / / / 

1) Telefone - CAPAZ de ver os números, discar,  receber e fazer ligações sem 
ajuda 
- CAPAZ de responder o telefone, mas necessita de um telefone 
especial ou de ajuda para encontrar os números ou para discar 
- Completamente INCAPAZ  no uso de telefone 

(3) 
(2) 

 
(1) 

(3) 
(2) 

 
(1) 

(3) 
(2) 

 
(1) 

2) Viagens - CAPAZ  de dirigir seu próprio carro ou viajar sozinho de ônibus ou 
táxi 
- CAPAZ  de viajar exclusivamente acompanhado 
- completamente INCAPAZ de viajar  

(3) 
(2) 
(1) 

(3) 
(2) 
(1) 

(3) 
(2) 
(1) 

3) Compras - CAPAZ de fazer compras, se fornecido transporte 
- CAPAZ  de fazer compras, exclusivamente acompanhado 
-  completamente INCAPAZ de fazer compras 

(3) 
(2) 
(1) 

(3) 
(2) 
(1) 

(3) 
(2) 
(1) 

4) Preparo 
de Refeições 

- CAPAZ de planejar e cozinhar refeições completas 
- CAPAZ  de preparar pequenas refeições, mas incapaz de cozinhar 
refeições completas sozinho 
-  completamente INCAPAZ de preparar qualquer refeição 

(3) 
(2) 
(1) 

(3) 
(2) 
(1) 

(3) 
(2) 
(1) 

5) Trabalho 
Doméstico 

- CAPAZ de realizar trabalho doméstico pesado (como esfregar o 
chão) 
- CAPAZ de realizar trabalho doméstico leve, mas necessita de ajuda 
nas tarefas pesadas 
- Completamente INCAPAZ  de realizar qualquer trabalho doméstico 

(3) 
(2) 

   (1) 

(3) 
(2) 

   (1) 

(3) 
(2) 
(1) 

6) 
Medicações 

- CAPAZ de tomar os remédios na dose e na hora certa 
- CAPAZ de tomar os remédios, mas necessita de lembretes ou de 
alguém que os prepare 
- Completamente INCAPAZ de tomar remédio sozinho 

(3) 
(2) 

 
    (1) 

(3) 
(2) 

 
    (1) 

(3) 
(2) 

 
(1) 

7) Dinheiro - CAPAZ de administrar suas necessidades de compra, preencher 
cheques e pagar contas 
- CAPAZ de administrar suas necessidades de compra diária, mas 
necessita de ajuda com cheques e no pagamento de contas 
- Completamente INCAPAZ de administrar dinheiro 

(3) 
 

(2) 
  (1) 

(3) 
 

(2) 
 (1) 

(3) 
 

(2) 
(1) 
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TOTAL     

 
ANEXO 05 

ESCALA DE ATIVIDADES  DE VIDA DIÁRIA- KATZ– (AVDs) 
NOME: _____________________________________________PRONT:__________ 

ÁREA OPÇÕES                  

Banho - NÃO recebe assistência, entra e sai do chuveiro sem ajuda 
- recebe assistência para lavar somente uma única parte do corpo 
(costas os pernas) 
- recebe assistência para lavar mais de uma parte do corpo  
-  não toma banho  sozinho 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

Vestuário - veste-se completamente SEM assistência  (tirar as roupas do armário 
e vesti-las, incluindo roupas íntimas e roupas de passeio, como a 
utilização de fechos, suspensórios e colchetes) 
- veste-se sem assistência, recebendo auxílio somente para amarrar os 
sapatos 
- recebe assistência para vestir-se ou tirar as roupas do armário  
- não se veste sozinho 

(  ) 
 

(  ) 
(  ) 
(  ) 

(  ) 
 

(  ) 
(  ) 
(  ) 

(  ) 
 

(  ) 
(  ) 
(  ) 

Higiene Pessoal - vai ao banheiro SEM assistência, limpando-se e arrumando as 
roupas; 
- recebe assistência para ir ao banheiro, limpar-se ou arrumar as 
roupas: ou recebe ajuda no manuseio de comadre/patinho somente à 
noite. 
- não  realiza o ato de eliminação fisiológica no banheiro 

(  ) 
(  ) 

                
(  ) 

(  ) 
(  ) 

                
(  ) 

(  ) 
(  ) 

                
(  ) 

Transferência - deita e levanta da cama, bem como senta e levanta da cadeira, SEM 
assistência: pode utilizar-se de objetos para auxílio como bengala e 
andador 
- deita e levanta da cama, ou senta e levanta da cadeira com 
assistência 
- não se levanta da cama 

(  ) 
(  )                 
(  ) 

(  ) 
(  )                 
(  ) 

(  ) 
(  )                 
(  ) 

Continência - controle esfincteriano (urinário e fecal) completo, por si só 
- ocorrência de “acidentes” ocasionais 
- supervisão no controle esfincteriano, cateter é utilizado, ou é 
incontinente 

(  ) 
(  ) 
(  ) 

(  ) 
(  ) 
(  ) 

(  ) 
(  ) 
(  ) 

Alimentação - alimenta-se SEM assistência 
- alimenta-se sem assistência,  exceto para cortar carne ou passar 
manteiga no pão 

(  ) 
(  ) 

(  ) 
(  ) 

(  ) 
(  ) 
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- alimenta-se com assistência,  ou é alimentado de  maneira 
parcial/completa com sondas ou fluídos IV 

(  ) (  ) (  ) 

RESULTADO     

 
INDICE DE INDEPENDÊNCIA EM ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA – KATZ 

 

A- Independência em todas as seis atividades 

B- Independência  em todas as atividades diárias, exceto uma 

C- Independência  em todas as atividades diárias, exceto tomar Banho e uma outra função 

D- Independência  em todas as atividades diárias, exceto tomar Banho, vestir-se, e uma 

outra função  

E- Independência  em todas as atividades diárias, exceto tomar Banho, vestir-se, “ir ao 

banheiro”, e uma outra função 

F- Independência  em todas as atividades diárias, exceto tomar Banho, vestir-se, “ir ao 

banheiro”, transferir-se e uma outra função 

G- Dependência em todas as seis atividades 
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ANEXO 06 
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APÊNDICE 01 

Instrumento de aprofundamento do Estudo de Caso RCR Catarata – LIGAÇÃO 

Nome: _________________________________________________________  Idade: _____   

Sexo: M(  ) F  (   )  Hospital: ___________  

Data da Cirurgia:  __/__/__   D1: __/__/__ D7: __/__/__ D30: __/__/__   

 

1) Em quanto tempo o Sr(a) se recuperou?  

2) E como foi a recuperação para o Sr. (a)? 

   - DOR 

   - retorno as atividades 

   - houve alguma incapacidade (como ficaram os olhos) 

   - sentimentos 

   - dificuldade em seguir as recomendações ou informações  

3) Se a SR(a) precisasse faria a cirurgia de novo? Foi uma experiência positiva? 
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APÊNDICE 02 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Resolução nº 196/96 – 
Conselho Nacional de Saúde) 

Projeto de pesquisa: Central de Telemonitoramento de Idosos: TELE_IDOSO_RIO  
Pesquisadora Responsável: Profª Dra. Rosimere Ferreira Santana.  
Instituição em que trabalha o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 
Afonso Costa/ Universidade Federal Fluminense  
Telefones para contato: (21) 981502301 / (21) 990707117  
Nome do voluntário: _________________________Idade: _______R.G.____________  
Responsável legal _______________________R.G. Responsável legal: _____________ 
 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, da pesquisa de 
responsabilidade da pesquisadora Profª Dra. Rosimere Ferreira Santana.  

O objetivo desta pesquisa é avaliar a recuperação pós-operatória por meio do 
telefone pela equipe de enfermagem.  

Não haverá riscos diretos para os sujeitos participantes pois será realizado apenas um 
questionário através de uma ligação telefônica. Quanto aos benefícios, a ligação permitirá ao 
Sr.(a) sanar suas dúvidas com a condução do pós-operatório em domicílio.  

Será mantido o sigilo de todas as informações relacionadas à sua privacidade. Os 
resultados da pesquisa serão tornados públicos unicamente em trabalhos e/ ou revistas 
científicas e não haverá identificação dos dados pessoais. A sua participação neste estudo 
não trará riscos e nem gastos financeiros.  

Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de 
qualquer dúvida acerca da pesquisa. A retirada do consentimento poderá ser feita a qualquer 
momento, sem que isso lhe traga prejuízos.  

Caso concorde em participar, é necessário assinar este documento, que contém duas 
vias, sendo uma de propriedade do participante ou do representante legal do voluntário da 
pesquisa e a outra do pesquisador.  

Desde já, agradecemos.  
Eu, __________________________________________, RG nº __________________, 
responsável legal por ___________________________, RG nº ___________________ 
declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no estudo 
de pesquisa acima descrito.  
 
Niterói, _____ de ____________ de _______  
 
 
___________________________                 ___________________________________  
(Responsável legal)                                             (Responsável por obter o consentimento) 
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