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RESUMO 

 

SCHWARTZ, S.M.O.X. Incidência do diagnóstico de enfermagem recuperação 

cirúrgica retardada na rede suplementar de saúde. Dissertação (Mestrado em 

Ciências do Cuidado em Saúde) - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.   

 

Introdução: A identificação acurada do diagnóstico de enfermagem Recuperação 

cirúrgica retardada (código 00100) pode auxiliar no planejamento do cuidado, 

proporcionando a segurança cirúrgica para prevenção de danos ao paciente. Objetivo: 

Avaliar o diagnóstico de enfermagem recuperação cirúrgica retardada em pacientes 

cirúrgicos da rede suplementar de saúde. Método: Trata-se de um estudo de coorte 

prospectiva com uma amostra aleatória simples de 144 participantes. Com esse tamanho 

amostral pode-se afirmar que as proporções identificadas consideram-se ao nível de 

confiança de 95% e a erros percentuais máximos de 8,37%. Foram critérios de inclusão: 

idade igual ou superior a 18 anos; estar no segundo dia de pós-operatório, ou seja, pós-

operatório mediato de cirurgias urológicas ou cirurgia geral; que puderam ser 

acompanhados até o momento da alta hospitalar e que apresentaram disponibilidade 

para atender uma ligação telefônica após um mês da alta hospitalar. Critérios de 

exclusão: pacientes em reinternação para revisão cirúrgica de procedimento realizado 

nos últimos 60 dias. A coleta de dados foi realizada no período de março a setembro de 

2016 por meio do instrumento de produção de dados, cujas variáveis foram as 

características definidoras e os fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem 

recuperação cirúrgica retardada. Os dados sociodemográficos e clínicos provenientes da 

análise documental de consulta ao prontuário também foram coletados e decodificados 

através de instrumento de avaliação. Para a análise dos dados, utilizou-se o programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Science), versão 22.0, e o programa Microsoft 

Excel 2007. Resultados: A incidência de Recuperação cirúrgica retardada foi estimada 

em 6,9%. O tempo de internação total (0,026) e o tempo de internação pós-operatório 

(0,001) foram distintos nos dois grupos. A ocorrência do diagnóstico não esteve 

relacionada à idade (0,505), nem ao sexo do paciente (0,745); ou ao tipo de cirurgia, se 

geral ou urológica (0,309). Apendicectomia foi a cirurgia mais incidente estimada em 

5,3%, juntamente com a Remoção de Cálculo Renal, estimada em 7,1%. As 

características definidoras do Diagnóstico que estiveram significativamente associadas 

foram: Mobilidade Prejudicada (0,033); Perda de apetite (p 0,011); Precisa de ajuda 

para o autocuidado (0,038) e Desconforto (0,014). Ao considerar que as melhores 

características definidoras são aquelas que maximizam simultaneamente tanto a Se 

(sensibilidade) quanto a Es (especificidade) e Ac (acurácia), teve-se: Perda de Apetite 

(Se=70; Es=71,6; Ac=71,5); Precisa de Ajuda para o Autocuidado (Se=70%; Es=657%; 

Ac=66%); Desconforto (Se=80,0%; Es=64,2%; Ac=65,3%) e Mobilidade Prejudicada 

(Se=80,0%; Es=55,2%; Ac=56,9%). Conclusão: A taxa de incidência de recuperação 

cirúrgica retardada é maior na rede pública de saúde quando comparada à rede 

suplementar. A identificação do diagnóstico possibilita instituir medidas protetoras que 

previnem prolongamento no tempo da recuperação cirúrgica e promover adoção de 

políticas para segurança do paciente cirúrgico. 

 

Descritores: Diagnóstico de Enfermagem; Enfermagem Perioperatória; Saúde 

Suplementar. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SCHWARTZ, S.M.O.X. Incidence of the delayed surgical recovery nursing 

diagnosis in the private healthcare system. Dissertation (Master's Degree in Health 

Care Sciences) - Afonso Costa Aurora Nursing School, Fluminense Federal University, 

Niterói, 2016. 

 

Introduction: The accurate identification of the nursing diagnosis delayed surgical 

recovery (code 00100) can aid in the care plan, providing surgical safety to prevent 

harm to patients. Objective: To evaluate the nursing diagnosis delayed surgical 

recovery in surgical patients in a private healthcare system. Method: This is a 

prospective cohort study with a simple random sample of 144 participants. With this 

sample size, it can be stated that the proportions identified are considered at the 95% 

confidence level and at maximum posible percentage errors of 8.37%. The inclusion 

criteria were: Age equal to or greater than 18 years; Being on the second postoperative 

day, ie, after 24 hours of urological or general surgeries; Those who could be followed 

up until the moment of hospital discharge and who were available to answer a telephone 

call after one month of hospital discharge. Exclusion criteria: patients in readmission for 

surgical revision of procedures performed in the last 60 days. Data collection was 

carried out from March to September 2016 through an  instrument of data production, 

whose variables were the defining characteristics and related factors of the nursing 

diagnosis delayed surgical recovery. Sociodemographic and clinical data obtained from 

the documentary analysis of the medical records were also collected and decoded 

through an assessment instrument. Statistical Package for the Social Science, version 

22.0, and the program Microsoft Excel 2007 were used to analyze the data. Results: 

The incidence of delayed surgical recovery was estimated at 6.9%. The total 

hospitalization time (0.026) and the time of postoperative hospitalization (0.001) were 

distinct in both groups. The occurrence of the diagnosis was not related to age (0.505) 

nor to the sex of the patient (0.745); Or to the type of surgery, whether general or 

urological (0,309). Appendectomy was the most incident surgery estimated at 5.3%, 

together with Renal Calculus Removal, estimated at 7.1%. The defining characteristics 

of the Diagnosis significantly associated were:  Impaired Mobility (0.033); Loss of 

appetite (p 0.011); Requires assistance for self-care (0.038) and Discomfort (0.014). 

When considering that the best defining characteristics are those that maximize both Se 

(sensitivity) and Sp (specificity) and Ac (accuracy), we have: Loss of Appetite 

(Se=70%, Sp=71.6, Ac=71.5); Requires assistance for self-care (Se=70%, Sp=65,7%, 

Ac=66%); Discomfort (Se=80.0%, Sp=64.2%, Ac=65.3%) and Impaired Mobility 

(Se=80.0%, Sp=55.2%, Ac=56.9%). Conclusion: The incidence rate of delayed 

surgical recovery is higher in the public health system when compared to the private 

system. The diagnosis identification makes possible to institute protective actions that 

prevent extension of the days for surgical recovery, and promote adoption of policies for 

safety of the surgical patient. 

 

Keywords: Nursing Diagnosis; Perioperative Nursing; Private Health-care System. 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

 

SCHWARTZ, S.M.O.X. La incidencia de diagnóstico de enfermería de 

recuperación quirúrgica retardada en la red de salud privada. Disertación 

(Maestría en Ciencias de la Salud) – Escuela de Enfermería Aurora Afonso Costa, 

Universidad Federal Fluminense, Niterói, 2016. 

  

Introducción: La identificación precisa de los diagnósticos de enfermería de la 

recuperación quirúrgica tardía (código 00100) puede ayudar en la planificación de 

cuidado, proporcionando la seguridad de la cirugía para prevenir daños a los pacientes. 

Objetivo: Evaluar el diagnóstico de enfermería de la recuperación quirúrgica tardía en 

pacientes quirúrgicos en el sistema de salud privado. Método: Se trata de un estudio de 

cohorte prospectivo con una muestra aleatoria simple de 144 participantes. Con este 

tamaño de la muestra, se puede afirmar que las proporciones señaladas se consideran en 

el nivel de confianza del 95% y en el porcentaje de error máximo posible a 8,37%. Los 

criterios de inclusión fueron: edad igual o superior a 18 años; Estar en el segundo día 

del postoperatorio, es decir, postoperatorio mediato de cirugías urológicas o generales; 

Los que pudieron ser acompañados hasta el momento del alta hospitalaria y los que 

estaban disponibles para responder a una llamada telefónica después de un mes de alta 

hospitalaria. Criterios de exclusión: pacientes en readmisión de revisión quirúrgica de 

procedimiento realizado en los últimos 60 días. La colecta de datos se llevó a cabo de 

marzo a septiembre de 2016 tras el uso de instrumento de producción de datos, cuyas 

variables fueron las características definidoras y factores relacionados de diagnóstico de 

enfermería de recuperación quirúrgica tardía. Los datos sociodemográficos y clínicos 

obtenidos a partir del análisis documental de los registros médicos también fueron 

recogidos y decodificados a través de un instrumento de evaluación. Statistical Package 

for the Social Sciences, versión 22.0, y el programa Microsoft Excel 2007 fueron 

utilizados para analizar los datos. Resultados: La incidencia de retraso en la 

recuperación quirúrgica se estimó en 6,9%. El tiempo total de la hospitalización (0,026) 

y el tiempo de hospitalización postoperatoria (0,001) fueron distintos en ambos grupos. 

La ocurrencia del diagnóstico no estaba relacionada con la edad (0,505) ni al género del 

paciente (0,745); o con el tipo de cirugía, ya sea general o urológica (0,309). 

Apendicectomía fue la cirugía más incidente, estimada en 5,3%, junto con la extracción 

de cálculo renal, estimado en 7,1%. Las características definidoras del diagnóstico que 

estuvieron significativamente asociadas fueron: dificultad en el movimiento (0,033); 

Pérdida de apetito (p 0,011); déficit de autocuidado (0,038) y el malestar (0,014). 

Cuando considerado que las mejores características definidoras son aquellos que 

maximizam la Se (sensibilidad) y la Es (especificidad) y la Pr (precisión), tenemos: 

Pérdida de apetito (Se=70%, Es=71,6%, Pr=71,5%); Necesita ayuda para el autocuidado 

(Se=70%, Es=65,7%, Pr=66%); Malestar (Se=80,0%, Es=64,2%, Pr=65,3%) y el 

deterioro de la movilidad (Se=80,0%, Es=55,2%, Pr=56,9%). Conclusión: La tasa de 

incidencia de la recuperación quirúrgica tardía es mayor en el sistema público de salud 

en comparación con el sistema privado. La identificación del diagnóstico hace que sea 

posible instituir medidas protectoras que previenen la prolongación de la recuperación 

quirúrgica, y para promover la adopción de políticas para la seguridad del paciente 

quirúrgico. 

 

Descriptores: Diagnóstico de Enfermería; Enfermería Perioperatoria; Sistema privado 

de salud. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O estudo aborda a incidência do diagnóstico de enfermagem Recuperação 

cirúrgica retardada na rede suplementar de saúde, que segundo a classificação NANDA- 

I, é definido como a “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. 390). Encontra-se inserido no Domínio 11, de 

Segurança e Proteção, classe Lesão Física (código 00100). 

A identificação do diagnóstico recuperação cirúrgica retardada, nos hospitais de 

rede suplementar, se faz necessário devido à ausência de registros de pesquisas, foram 

encontrados apenas estudos realizados em hospitais públicos, motivando-nos à 

construção desta pesquisa. 

Para Pereira e colaboradores (2014), o retardo na recuperação cirúrgica é um 

fenômeno de interesse global, por afetar os resultados da cirurgia, influenciando às 

reinternações, aumento dos dias de ocupação no leito e elevação dos custos da 

internação hospitalar. Lamberg (2013), reafirma a elevação dos custos, e acrescenta que 

eventos adversos e complicações no pós operatório podem levar o paciente a óbito.  

Para determinar a presença do diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada  é 

necessário evidenciar as características definidoras, ou seja, as evidências clínicas no 

paciente, descritas como: “adiamento do retorno ao trabalho; desconforto; evidência de 

interrupção na cicatrização da área cirúrgica; incapacidade de retornar ao emprego; 

mobilidade prejudicada; perda do apetite; precisa de ajuda para o auto cuidado e tempo 

excessivo necessário à recuperação” (HERDMAN e KAMITSURU, 2015, p. 390). 

Já os fatores relacionados, também sugeridos pela Classificação, são aqueles que 

aumentam a probabilidade do risco de desenvolver o diagnóstico, são:  

 

“agente farmacológico; contaminação no sítio cirúrgico; diabetes melito; 

distúrbio psicológico no período pós-operatório; dor; edema no local da 

cirurgia; escore de classificação do estado físico da American Society of 

Anesthesiologists (ASA) maior ou igual a três; extremos de idade; histórico 

de atraso em cicatrização de ferida; infecção do sítio cirúrgico perioperatória; 

mobilidade prejudicada; obesidade; procedimento cirúrgico extenso, 

procedimento cirúrgico prolongado; reação emocional pós-operatória,; 

subnutrição, trauma no sítio cirúrgico; e vômito persistente” (HERDMAN e 

KAMITSURU, 2015, p. 390). 

 

 

A identificação desse diagnóstico permite unir os fatores que contribuem para o 

retardo na recuperação cirúrgica, expandindo o foco clínico do enfermeiro, de forma a 

auxiliar na redução dos danos cirúrgicos, dos custos hospitalares e na organização da 
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assistência de enfermagem perioperatória (SANTANA et al., 2014a). 

Consequentemente, se identificadas as características clínicas potenciais dos indivíduos, 

considerando suas particularidades em diferentes cenários, seja na rede pública ou 

suplementar, espera-se garantir maior aplicabilidade desse diagnóstico na prática 

clínica.  

A população coberta por planos e seguros de assistência suplementar à saúde 

tem crescido consideravelmente neste país (ANSS, 2012), elevando a necessidade de 

realização de pesquisas e estudos neste cenário.  Dentro do sistema de saúde brasileiro, 

a Saúde Suplementar se refere às ações e serviços privados de saúde que são prestados 

por meio de planos de saúde, oferecidos por operadoras, sem vínculo com o Sistema 

único de saúde (SUS), exceto no que tange às normas jurídicas. A saúde suplementar é 

regulada pelo poder público através da Agência nacional de saúde suplementar (ANS) 

desde 1999, com a entrada em vigor da lei 9.656/98, após uma década da promulgação 

da Constituição Federal (BRASIL, 2001).    

Um estudo realizado com 72 pacientes em um Hospital Universitário no Rio de 

Janeiro, onde 37 desses eram adultos e 35 idosos, foi evidenciada maior prevalência do 

diagnóstico de recuperação cirúrgica retardada nos idosos (77,1%), quando comparados 

aos adultos (75,7%), porém não houve diferença estatística significativa. O estudo 

mostrou ainda que, ao analisar apenas a população de idosos com idade acima de 70 

anos, 82,3 % apresentaram recuperação cirúrgica retardada. Mostrou ainda, que a 

característica definidora “dificuldade para se movimentar”, estava presente em 20 

idosos e em 15 adultos, ou seja, a chance do indivíduo com maior de 60 anos ter 

dificuldade de se movimentar foi de 2,1 vezes maior se comparado ao adulto 

(SANTANA et al., 2014a).  

Um estudo realizado em enfermarias de um Hospital Universitário analisou o 

diagnóstico de enfermagem recuperação cirúrgica retardada em adultos e idosos 

hospitalizados. Verificou-se que em uma população de 69 pacientes (adultos e idosos), 

no qual 23 (33,4%) sujeitos apresentaram o diagnóstico de enfermagem recuperação 

cirúrgica retardada. Houve uma variação média de idade de 52 anos. Entretanto, ao 

relacionar a presença do diagnóstico com a faixa etária, obteve-se que 14 (60,9%) 

sujeitos apresentavam idade ≥ 50 anos e 8 pacientes > 60 anos (34,7%) (PEREIRA et 

al., 2014).   

Já na pesquisa realizada em uma unidade hospitalar que comparou os 

diagnósticos de enfermagem no pós-operatório entre 20 adultos e 20 idosos, identificou 

a presença os seguintes diagnósticos nos idosos: Dentição prejudicada (85%), 
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Constipação (75%), e Déficit de autocuidado para vestir-se e arrumar-se (70%). Os 

adultos apresentaram: Ansiedade (85%); Déficit de autocuidado para vestir-se e 

arrumar-se (70%); e Constipação (65%). Os diagnósticos de risco de infecção e de 

integridade da pele prejudicada estavam presentes em todos os participantes. Verificou-

se uma maior proporção dos diagnósticos Dentição prejudicada (p=0,008) e Risco de 

quedas (p=0,000) em idosos, e Privação do sono em adultos (p=0,028). Ainda, que 

ambos os grupos estivessem no período pós-operatório, suas necessidades de cuidados 

mostraram especificidades, levando em consideração as alterações do processo de 

envelhecimento (BITENCOURT et al., 2011).  

As alterações relacionadas ao envelhecimento, acentuam uma propensão ao 

surgimento das características definidoras do diagnóstico de recuperação cirúrgica 

retardada, assinaladas por seu aspecto multifatorial. As complicações no período pós-

operatório dos idosos estão relacionadas com as alterações próprias dessa fase da vida, 

como o déficit de imunidade, alterações metabólicas, deficiência da visão e audição, 

déficit de memória e confusão mental, diminuição do grau de autonomia e da 

capacidade funcional (ARMENDARIS, 2012). 

Logo, o atendimento ao idoso que se submete a cirurgia deve incluir a realização 

de uma avaliação cuidadosa da sua capacidade funcional e do grau de dependência. 

Pesquisadores identificaram ainda que a diminuição da capacidade funcional pode 

prolongar a recuperação das funções fisiológicas e o retorno às atividades de vida diária 

(PEREIRA
 
et al., 2014).  

Segundo Santana et al. (2014a), os fatores que podem interferir no 

prolongamento  da recuperação cirúrgica estiveram relacionados com a dificuldade para 

se movimentar, dependência no autocuidado e a própria percepção de que é necessário 

mais tempo para se recuperar. Assim, o planejamento da assistência de enfermagem que 

atenda às especificidades do idoso pode evitar o prolongamento do tempo de internação 

e futuras reinternações (SANTANA et al., 2014a). A assistência de enfermagem 

contribui de forma significativa para resultados positivos do procedimento cirúrgico 

(MOREIRA et al., 2013). 

Sendo assim, há a necessidade de pesquisas clínicas sobre o diagnóstico de 

Recuperação cirúrgica retardada nos diferentes cenários de instituições públicas e 

privadas, com a finalidade de avaliar a prevalência de características clínicas potenciais 

dos indivíduos, considerando suas particularidades. O enfermeiro deve possuir a 

capacidade de identificar e atuar com essa clientela prevendo tais situações. 

Deste modo, delineou-se como pergunta de pesquisa:  
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- Qual a incidência do Diagnóstico de enfermagem „Recuperação cirúrgica retardada‟, 

na rede suplementar de saúde?  

 

1.1 OBJETIVO GERAL: 

- Avaliar o diagnóstico de enfermagem recuperação cirúrgica retardada em pacientes 

cirúrgicos da rede suplementar de saúde. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 - Calcular a incidência do diagnóstico de enfermagem de recuperação cirúrgica 

retardada em um hospital da rede privada; 

- Identificar as características definidoras e os fatores relacionados significativamente 

associados ao diagnóstico de enfermagem de recuperação cirúrgica retardada em 

pacientes cirúrgicos. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Com a alteração do perfil de usuários do sistema de saúde, seja da rede pública 

ou suplementar, emerge a necessidade de rever a prática dos cuidados de enfermagem à 

população cirúrgica, atualmente envelhecida, idosos que buscam de forma mais 

frequente os procedimentos cirúrgicos.  

O Brasil está envelhecendo, de acordo com as projeções do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2013). A pirâmide de representação populacional se 

apresenta cada vez mais invertida, evidenciando o maior número de idosos no país, com 

cerca de 10,8% da população com idade superior a 60 anos. As projeções para 2025 

apontam que seremos a sexta maior população de idosos no mundo, com mais de 32 

milhões de pessoas acima de 60 anos (DATASUS, 2013).  

A síntese de indicadores sociais (SIS) realizada em 2012 também registrou o 

aumento da participação de idosos na população brasileira. Entre 2001 e 2011, o 

número de pessoas com 60 anos ou mais no país passou de 15,5 milhões para 23,5 

milhões, mostrando a participação efetiva deste grupo na estrutura etária populacional, 

com aumento de 9% para 12,1% neste período (IBGE, 2013). 

Em uma revisão sistemática realizada por Gan e colaboradores (2014), foi 

observada, a ocorrência progressiva dos procedimentos anestésico-cirúrgicos em 

sujeitos acima de 60 anos, o que eleva a responsabilidade de se prepararem para realizar 

um atendimento especializado.   
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De acordo com a organização Pan-americana da saúde e a Organização mundial 

da saúde - OPAS/OMS (2009), a assistência cirúrgica é um componente fundamental da 

assistência em saúde pelo mundo. As estimativas indicam que a cada ano 63 milhões de 

pessoas são submetidas a tratamentos cirúrgicos acometidas por injúrias traumáticas, 

outros 10 milhões de operações são realizadas por complicações relacionadas à 

gravidez, e mais 31 milhões para tratar malignidades. Segundo a OPAS/OMS (2009), os 

procedimentos possuem a intenção de salvar vidas, entretanto as falhas no processo de 

assistência cirúrgica podem acarretar danos consideráveis, e cerca de metade deles 

poderiam ser evitáveis. Cabe à equipe responsável pelos cuidados perioperatório 

melhorarem a comunicação, reduzindo assim os danos ao paciente e garantindo a sua 

segurança. 

A utilização do protocolo Fast Track demonstram que, quando instituída de 

forma efetiva, como política hospitalar, as ações direcionadas pelo protocolo não 

comprometem a segurança e oferecem menor morbidade aos pacientes. Ao descritos 

como resultados: otimização dos cuidados perioperatórios; aceleração da recuperação e 

redução da permanência do paciente no hospital (GOUVAS et al., 2009). E por isso, a 

associação dessa política com a prática de identificação precoce do diagnóstico de 

Recuperação cirúrgica retardada, ou seja, medidas de organização e planejamento do 

cuidado de enfermagem perioperatória baseado num fenômeno e linguagem própria da 

profissão. 

Dessa forma, recorreu-se a consulta a literatura para a busca de estudos 

relacionados ao tema e desenvolvidos na rede privada, de acordo com os seguintes 

critérios de inclusão: pesquisas desenvolvidas em seres humanos, adultos a partir de 18 

anos, sem restrição de idiomas; dos últimos 5 anos por ser o período em que as 

pesquisas sobre o tema foram expressivas  e atenderam aos critérios de seleção.  

Utilizaram-se os descritores “perioperative care and Nursing Diagnosis and 

perioperative nursing” na base CINAHL e foram encontrados 07 artigos. Após leitura 

na íntegra, apenas um artigo foi utilizado por estar relacionado à enfermagem 

perioperatória (LAMBERG et al., 2013). Verificou-se que dos 06 excluídos, um estava 

duplicado (SANTANA et al., 2014a) e os outros não se adequaram à proposta do 

estudo.  

Nas buscas seguintes através da base de dados LILACS, foram utilizados dois 

descritores, diagnóstico de enfermagem e enfermagem perioperatória, por estarem 

relacionados diretamente com o estudo, e por ampliar a possibilidade de identificação 

de novas pesquisas ligadas ao tema. Foram encontrados 36 referências, 7 selecionadas e 
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apesar de constarem na busca, 29 foram excluídas após leitura das pesquisas na íntegra 

por não atenderem a proposta do estudo. Dos artigos selecionados, 2 foram do mesmo 

autor e o tema era especificamente sobre o diagnóstico de enfermagem “recuperação 

cirúrgica retardada” na NANDA-I, um identificou e analisou o diagnóstico de 

enfermagem, através de uma revisão integrativa (SANTANA et al., 2014b), e o outro, 

foi um estudo transversal sobre à ocorrência do diagnóstico entre adultos e idosos 

(SANTANA et al., 2014a), ambos com cenário de instituição pública, diferente do que 

está sendo proposto pelo presente estudo. Ainda sobre os artigos selecionados, 2 destes 

descrevem o diagnóstico de enfermagem no pós-operatório de paciente hospitalizados, 

um relacionado à cirurgia bariátrica e o outro compara os diagnósticos identificados, 

entre pacientes adultos e idosos, (MOREIRA et al., 2013; BITENCOURT et al., 2011), 

já os outros 2 artigos abordaram a recuperação anestésica e a assistência de enfermagem 

porém com focos diferentes. O primeiro discute o tratamento da dor na fase de 

recuperação após procedimento cirúrgico (PAULA et al., 2011)  e o segundo 

relacionado ao diagnóstico e intervenção de enfermagem (SOUZA et al., 2012). O 

ultimo artigo selecionado foi uma revisão integrativa que abordava a identificação dos 

diagnósticos de enfermagem de pacientes no período pré-operatório (UMANN et al., 

2011). 

Já na base COCHRANE, foram encontrados 04 artigos, porém quando 

analisados na íntegra apenas 1 artigo foi selecionado, os outros 3 não possuíam 

conteúdo para contribuição do estudo. A pesquisa elegida analisou a atuação do médico 

e enfermeiro na liderança de um serviço de saúde. Esta pesquisa descreve que não há 

evidências disponíveis de ensaios clínicos que permitam avaliar se o serviço liderado 

por enfermeiros leva à complicações perioperatórias se comparado com a liderança 

médica, porém deixa claro que os serviços liderados por enfermeiros tem aumentado de 

forma considerável (NICHOLSON et al., 2013). Conclui-se que há a necessidade de 

mais estudos sobre a atuação desses profissionais enquanto líderes, por influenciar de 

forma direta na assistência perioperatória, pois esta performance pode contribuir para 

recuperação pós-operatória no tempo esperado.  

No intuito de ampliar a visão sobre à enfermagem perioperatória, optou-se por 

utilizar a base dados MEDLINE via PUBMED, com apenas um descritor, 

perioperactive nursing. Foram encontrados 878 artigos e 33 foram lidos na íntegra por 

apresentarem relação com o estudo, desses 17 foram selecionados.  

Dos artigos eleitos, cinco estavam relacionados a dor no pós-operatório 

(SCHWENK et al., 2011; WOOD et al., 2010; SCHADEWALDT et al., 2011; ZALON 
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et al., 2014; GRONDIN et al., 2014), desses, três descreveram a relação direta da dor 

com o prolongamento da recuperação do paciente. Outros três abordaram o tema de 

“infecção do sítio cirúrgico” (LETIZIA et al., 2010; MCNAMARA et al., 2011; HARI 

et al., 2012), e um associado à prevenção, um sobre à incidência; e outro sobre o risco 

de “infecção do sítio  cirúrgico”. Dentre estes estudos dois artigos abordaram à diabetes 

mellitus enquanto fator de risco (LIU et al., 2012; LEVESQUE et al., 2013). Houve 

também outros dois artigos sobre infecção e a prevenção de organismos gram-negativos 

multirresistentes em pacientes cirúrgicos (MURPHY et al., 2012); relação do tráfego na 

sala de cirurgia com a contaminação da ferida cirúrgica (POKRYWKA et al., 2013). E 

um de cada sobre os temas: prevenção de náuseas e vômitos no pós-operatório (GAN et 

al., 2014); percentual de gordura associado aos riscos perioperatórios”(LEDFORD et 

al., 2014); permanência do paciente na sala de recuperação pós anestésica devido ao 

procedimento cirúrgico extenso (LALANI et al., 2013); evidências em cuidados 

perioperatórios (RIDDLE et al., 2014); e fatores de risco cirúrgico em pacientes 

geriátricos perioperatórios (BASHAW et al., 2012). Esses artigos foram de grande valia 

para auxiliar na descrição conceitual com as características e fatores relacionados do 

diagnostico de Recuperação cirúrgica retardada.  

Após a etapa de levantamento bibliográfico, não foram encontradas publicações 

sobre o tema em específico no que tange a realidade da ocorrência do diagnóstico na 

saúde suplementar. Esse fato sugere que há uma lacuna do conhecimento, o que justifica 

em parte a realização desse estudo. 

Outra justificativa de realização do estudo é sua aderência a linha pesquisa 

“cuidados clínicos” do programa de pós-graduação em Ciências do Cuidado em Saúde, 

em continuidade aos estudos do Grupo de Estudos em Sistematização da assistência em 

enfermagem (GESAE_UFF), e Núcleo de Estudos e Pesquisa em Enfermagem 

Gerontológica (NEPEG), concentrado esforços no desenvolvimento do projeto de 

pesquisa “Validação do Diagnóstico de Enfermagem Recuperação cirúrgica retardada”. 

Esse projeto envolve alunos da graduação, mestrado e doutorado, em que há estudos na 

rede pública.  

Logo, os dados da pesquisa poderão ser comparados com os resultados de outros 

estudos, permitindo uma discussão do tema nos diferentes sistemas da rede de saúde, 

com o intuito de prover a qualidade da assistência ao usuário, independentemente do seu 

contexto socioeconômico.   

O estudo também contribui para o planejamento das intervenções de 

enfermagem com base em evidências cientificas. Ao subsidiar a escolha do enfermeiro 



22 
 

em condutas diferenciadas para indivíduos que foram submetidos a um mesmo 

procedimento cirúrgico, porém com características físicas e comportamentais distintas. 

Espera-se ainda que o Diagnóstico de enfermagem de Recuperação cirúrgica retardada 

seja identificado precocemente, de forma que complicações sejam evitadas. Ou seja, 

detectados os riscos ainda no pré-operatório, com seguimento dos pacientes, 

planejamento das ações e avaliações subsequentes, até a recuperação plena.  

 Esta pesquisa, além de sua relevância científica pode contribuir de modo indireto 

para a prática assistencial de enfermagem na instituição onde ocorreu a coleta de dados. 

Através dos relatos dos enfermeiros da clínica cirúrgica foi evidenciado que esses 

profissionais entenderam a importância da identificação do diagnóstico de enfermagem 

de Recuperação cirúrgica retardada, e a relevância da Sistematização da assistência de 

enfermagem, o que possibilitou ampliar o conhecimento desses colaboradores sobre o 

tema.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A SAÚDE SUPLEMENTAR: PERFIL E RESPONSABILIDADES 

 

No Brasil o setor de saúde suplementar é composto por 1542 empresas e 

entidades operadoras de planos de assistência à saúde (BRASIL, 2012). Segundo a 

agência nacional de Saúde Suplementar, o percentual da população coberto por planos e 

seguro de assistência suplementar à saúde permanece em crescimento (BRASIL, 2012).    

Dados oficiais apresentados no mês de dezembro de 2012 demonstram que 

24,7% da população brasileira tinham ao menos um plano de saúde, e que a cobertura se  

modifica conforme a região do país. Os estados que compõem a Região Sudeste, que é a 

mais rica do país, apresentavam coberturas de planos de saúde maiores do que a média 

nacional, as quais variavam de 25,9% a 43,6%. (TORRES, et al., 2014; SAÚDE 

SUPLEMENTAR, 2012; AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 

2006).   

Os hospitais gerais privados no Brasil que não possuem fins lucrativos 

demonstram um aumento de 515 leitos, os destinados ao SUS reduziram em 2.864 

unidades, enquanto que os são destinados à saúde privada aumentaram em 3.379 

unidades (BRASIL, 2012). 

Os usuários dos planos de saúde estão mais concentrados nas áreas urbanas, 

principalmente quando se refere às grandes operadoras, e também é possível 

observar uma maior cobertura de mulheres e de pessoas das faixas etárias 

produtivas. As menores taxas de vinculação a planos de saúde estão 

relacionadas aos idosos acima de 70 anos (BRASIL, 2012). 

 

O setor de saúde brasileiro tem permanecido nos últimos anos, como o segundo 

item de gasto federal, depois de previdência, e o terceiro item do gasto agregado das três 

esferas de governo, depois de previdência e educação. (BRASIL, 2011). Estes gastos 

representam aproximadamente 7,5% do Produto interno bruto (PIB), incluindo o gasto 

privado e público (Sistema único de saúde). A participação privada corresponde a mais 

de 4% do PIB. O SUS oferece cuidados de saúde a 150 milhões de brasileiros que não 

possuem planos de saúde privados e representa 3,5% do PIB (BRASIL, 2011). 

Provavelmente, os gastos em saúde aumentarão substancialmente, cuidados com 

saúde tendem a emergir como um dos desafios nas próximas décadas no Brasil
 

(CARVALHO et al. 2013). Existem duas forças por trás da projeção de aumento dos 

gastos com saúde: o aumento da proporção e dos anos de vida de idosos na população e 
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o aumento da intensidade do uso dos serviços de saúde pelos idosos (CARVALHO, et 

al., 2013 e OLIVEIRA, 2010).   

Diante desse cenário da saúde suplementar, os idosos são contingentes 

populacionais importantes, por isso estabeleceu-se que a saúde do idoso é um dos eixos 

estratégicos para a atuação da Agência nacional de saúde suplementar. As 

especificidades da assistência à saúde envolvendo idosos representam ao mesmo tempo 

um desafio e uma oportunidade para a organização e estruturação dos sistemas de saúde. 

(ANS, 2012). 

Ao analisar o cenário dos Estados Unidos da América (EUA) em 2004, foi 

verificado que os gastos foram de 16% do seu Produto interno bruto (PIB), em cuidados 

com saúde, cerca de US$ 6.280 para cada americano. Porém, o gasto total está 

distribuído de forma desigual nos diferentes segmentos da população, nas patologias 

específicas e por contribuintes (VERAS, 2012).  

Em 1980 as despesas de saúde nos EUA foram de US$ 1.106 por pessoa e, como 

mostrado anteriormente, houve um aumento para US$ 6.280 por pessoa em 2004. Ou 

seja, os custos dos cuidados com saúde cresceram mais rápido do que a economia de 

uma forma geral. O envelhecimento da população e o ritmo acelerado das inovações 

médicas podem favorecer a continuidade dessa tendência (VERAS, 2012).  

Entre os americanos, observa-se que apesar da enorme preocupação em conter 

custos, a abordagem se dá em maior proporção com foco na doença mantendo a lógica 

hospitalocêntrica. Mas centrar os esforços majoritariamente na redução dos custos é 

uma abordagem que não leva em consideração os erros nos modelos de cuidado 

(VERAS, 2012). 

A proposta que envolve os hospitais japoneses desde a década de 1980 é 

semelhante à dos EUA, no que se refere à redução de custos. Porém a estratégia 

utilizada pelo Japão foi através da redução do tempo médio de permanência nesses 

hospitais. Para se chegar nesta forma de redução, foram analisados os dados do governo 

divulgados entre 1971-2008 sobre uma série de políticas de contenção de custos 

destinadas a reduzir o tempo médio de permanência hospitalar (KATO et al., 2014).  

Já a proposta inglesa para a redução de custos prioriza a promoção da saúde, o 

cuidado e a manutenção da autonomia, visando a preocupação com a preservação da 

saúde do indivíduo idoso e procura oferecer qualidade nos anos adicionais que serão 

vividos (VERAS, 2012). 

Exemplo emblemático das tentativas práticas de promoção em saúde no mercado 

pode ser observado no Reino Unido. Os clientes de uma das maiores seguradoras, a 
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PruHealth, recebem recursos financeiros para deixarem seus carros parados e 

caminharem, utilizando o pedômetro com monitor cardíaco. Também obtêm descontos 

na compra de frutas e legumes em uma rede de supermercados associada à empresa de 

saúde e também recebem incentivos, financeiro para a prática de exercícios físicos em 

academias. Ou seja, um estilo de vida mais saudável pode levar à redução no valor da 

apólice de saúde (VERAS, 2012).  

Em território brasileiro, temos um fato novo em consonância com esta 

perspectiva de preservar a saúde e propiciar mais anos de vida saudável. A agência 

nacional de saúde suplementar (ANS) publicou a Resolução Normativa nº 265, que 

incentiva a participação de usuários de planos de saúde em programas de 

envelhecimento ativo, com a possibilidade de descontos nas mensalidades. Esta medida 

favorece a adesão dos beneficiários, além de incentivar as operadoras a adotarem a 

perspectiva preventiva de cuidados. Assim, os idosos passam a receber benefícios para 

aderir a ações de saúde preventivas e detecção precoce de doenças (VERAS, 2012 e 

ANS, 2011). 

Os incentivos foram iniciados, porém à utilização dos planos de saúde, tem 

aumentado, e com isso as reclamações relacionadas ao acesso à assistência suplementar. 

Reflexo este, do desenvolvimento econômico do país, da queda na qualidade dos 

serviços públicos prestados, juntamente ao aumento do poder aquisitivo e a redução do 

desemprego. Esses fatores contribuíram para o aumento do número de beneficiários de 

planos e seguros privados. Segundo a ANS 2012, a cobertura de beneficiados passou de 

18% em dezembro de 2003 para 25% em dezembro de 2011, sendo mais de 70% desse 

universo na modalidade de planos coletivos. (CARVALHO, 2013; TORRES, et al., 

2014; VIEIRA JUNIOR et al., 2015; CASTANHEIRA, 2009).  

Para que haja um sistema eficaz de saúde suplementar, é necessária a 

estabilidade financeira. Diante deste problema em potencial, em 2006 criou-se uma 

resolução normativa - nº 139, de 24 de novembro de 2006 que estabeleceu um programa 

cujo objetivo final é avaliar o desempenho global de prestadores de cuidados de saúde 

privado.  A melhora da saúde financeira esta ligada diretamente com o maior nível de 

satisfação do cliente (SCHIOZE, 2011). 

Em um estudo de satisfação do cliente de serviço privado comparado com o 

usuário do serviço público, observou-se que os pacientes privados têm um terço a 

menos de dias à espera para serem atendidos e maior urgência na admissão, fato este 

que pode provocar maior satisfação destes últimos. No entanto, os pacientes dos 

hospitais privados tendem a ter mais horas na UTI e mais procedimentos realizados 
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durante a hospitalização. A mortalidade hospitalar e o número de transferências para  

enfermarias não apresentaram diferença. (SHMUELI, 2014). Já em um estudo com 331 

pacientes (184 públicos e 147 privados) os índices de satisfação foram elevados em 

ambos os pacientes públicos e privados (aproximadamente 90%). (ADIE, et al., 2012).  

A ANS estabelece um Rol de Eventos e Procedimentos voltados à Saúde, 

atualmente vigente pela Resolução Normativa nº 338/2013, alterada pela RN nº 

349/2014, que institui a mínima cobertura obrigatória a ser garantida pelos planos de 

saúde comercializados a partir de 02/01/1999. No que se refere às cirurgias, esta 

resolução explicita uma lista de procedimentos que são cobertos por planos de saúde, o 

que torna este benefício vantajoso. O procedimento cirúrgico, deve se enquadrar nas 

normas citadas no documento para que seja coberto de acordo com as especificidades de 

cada intervenção (Resolução Normativa nº 338/2013).  

Assim, os planos de saúde são um importante propulsor na cadeia produtiva do 

setor de saúde, demandando não só profissionais, mas também centros de tratamento, 

internações dentre outros. No ano de 2012, por exemplo, 90,8% da renda dos 48 

hospitais que fazem parte da Associação Nacional dos Hospitais Privados (AnAHp) são 

derivados das operadoras de planos de saúde, demonstrando assim, a força e a 

representatividade da saúde suplementar (GUIA DA SAÚDE SUPLEMENTAR, 2014). 

Desse modo, levando-se em consideração as mudanças no perfil demográfico da 

população, o crescimento do setor de saúde suplementar e o crescimento nos 

investimentos hospitalares para atendimentos fora do SUS, têm-se a importância da 

saúde suplementar no sistema de saúde brasileiro, e desse estudo. 
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2.2 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RECUPERAÇÃO CIRÚRGICA 

RETARDADA: SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E SEGURANÇA DO 

PACIENTE 

 

Para determinar um diagnóstico, segundo Herdman e Kamitsuru (2015), é 

necessário observar no paciente a presença de manifestações clínicas que o evidenciem, 

ou seja, as características definidoras. Quando são avaliadas as características que 

melhor definem as manifestações clinicas existentes, o enfermeiro contribui com a 

Prática de  enfermagem Baseada em Evidências (LOPES et al., 2010).  

Logo, o primeiro passo no planejamento da assistência é a avaliação do paciente, 

que fornecerá subsídios para determinar o diagnóstico de enfermagem. Nesta etapa, é 

avaliada a presença ou ausência das características definidoras que compõem o 

diagnóstico de enfermagem. Ainda nesta etapa, o enfermeiro identifica os problemas a 

serem encaminhados a outros profissionais e os problemas interdisciplinares, que devem 

ser tratados de forma colaborativa entre os envolvidos (JOHNSON et al., 2012).  

Ao fazerem associações para a escolha das intervenções e resultados mais 

apropriados ao diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada, os enfermeiros devem 

ter em mente os fatores que determinam as condições clínicas que contribuem para o 

retardo da recuperação cirúrgica. Estes fatores podem ser causais, antecedentes ou 

fatores associados, e é sobre esses que a equipe irá atuar de modo a prevenir a 

ocorrência futura das características definidoras, e consequentemente, o diagnóstico em 

si.  

Segundo o manual de cirurgia segura da OMS (2009), a observação atenta do 

processo de cicatrização, a prevenção de infecção, a alimentação adequada e o estímulo 

à retomada das atividades rotineiras são fatores que podem contribuir para redução das 

complicações pós-operatórias.  

Quando se relaciona o diagnóstico de recuperação cirúrgica retardada com a 

segurança do paciente, o protocolo de cirurgia segura é corroborado. Justamente por 

propor a junção entre estes fatores, no intuito de promover assistência perioperatória  

com excelência e qualidade.  

Segundo Grigoleto (2011), a dedicação e o esforço ao proporcionar a melhor 

assistência possível, intrínseca aos profissionais da saúde, já não é considerado por si só 

um comportamento que possa evitar a ocorrência de falhas e acidentes relacionados à 

assistência. Isso exige um comprometimento de toda à equipe de saúde e gestores 
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institucionais, num processo que possui o objetivo de sistematizar o cuidado seguro nas 

cirurgias.  

É de extrema importância a discussão referente à segurança do paciente 

cirúrgico, devido aos elevados números de procedimentos cirúrgicos realizados no 

mundo, aproximadamente 234 milhões de cirurgias. Quase sete milhões de pacientes 

apresentam complicações sérias e um milhão vão a óbito durante ou logo após a 

cirurgia. O aumento do número de procedimentos cirúrgicos tornou-se possível devido 

ao significante avanço tecnológico, que consequentemente trouxe grandes benefícios 

para os pacientes. Os resultados se aperfeiçoaram significativamente, às cirurgias 

altamente complexas se tornaram rotineiras. Entretanto, esse avanço contribuiu para 

insegurança no ambiente cirúrgico (DA ROCHA, 2013).  

O desenvolvimento tecnológico não acompanhou o desenvolvimento das 

tecnologias leves de comunicação em cuidados, seja entre a equipe cirúrgica, seja de 

educação do paciente para execução dos cuidados domiciliares. Isso pode contribuir 

para a recuperação retardada. 

As discussões sobre as origens dos erros que ocorrem no centro cirúrgico, devem 

ser incluídas nas rotinas hospitalares, estabelecendo um processo de vigilância 

continuada para que suas causas possam ser identificadas. Detectando assim erros 

potenciais, e também, direcionando ações com o objetivo de agregar na prática clínica 

estratégias baseadas em evidências, como por exemplo, o Checklist relacionado à 

“cirurgia segura”, lançado pela OMS (GRIGOLETO et al., 2011).  

O segundo Desafio Global em relação à Segurança do paciente foi direcionado à 

atenção para os fundamentos e práticas da segurança cirúrgica, que são, de forma 

inquestionável, componentes primordiais da assistência à saúde (Organização mundial 

da saúde, OMS, 2009). A segurança do cliente pode ser alcançada por três ações que se 

complementam: evitar a ocorrência dos eventos adversos, tornar estes visíveis se 

ocorrerem e minimizar seus efeitos com intervenções que sejam eficazes (GRIGOLETO 

et al., 2011). 

No entanto, persiste a necessidade de investimento na busca por melhoria da 

qualidade e garantia de segurança nas intervenções cirúrgicas, para obter os resultados: 

mais vidas salvas e mais incapacidades preveníeis. Sendo assim, as orientações para 

cirurgia segura definidas pela Organização mundial de saúde (2009), deram origem ao 

manual “Cirurgias Seguras Salvam Vidas”.  

Em uma pesquisa sobre o “Protocolo de Cirurgia Segura” da Organização 

mundial de saúde que avaliou a ocorrência de erros, dentre os profissionais brasileiros 
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que realizaram cirurgias ortopédicas, 39,6% desses ortopedistas referiram ter 

presenciado algum erro dentro de sua prática nos últimos seis meses. Os incidentes 

vivenciados nos centros cirúrgicos foram, em grande parte, relacionados a problemas 

com material incompleto ou que estava danificado após início da cirurgia, problemas 

nos equipamentos da sala cirúrgica e erros de comunicação (MOTTA et al., 2013). 

A barreira mais crítica para a boa atuação de uma equipe cirúrgica é a própria 

equipe: os cirurgiões, os anestesistas, os enfermeiros e outros membros devem ter bom 

relacionamento e uma comunicação efetiva. A equipe que trabalha em conjunto e que 

utiliza seus conhecimentos e habilidades no intuito de beneficiar o paciente, pode 

prevenir de forma considerável as complicações que ameaçam a vida (PANESAR et al., 

2011). 

 Assim, no ano de 2013, adotou-se a resolução - RDC nº 36, de 25 de julho de 

2013, que possui como objetivo instituir ações para a promoção da segurança do 

paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde, através da formação do 

núcleo de segurança do paciente (ANVS, 2013). No Artigo 8º a resolução se refere ao 

Plano de segurança do paciente em serviços de saúde (PSP), elaborado pelo Núcleo de 

Segurança do Paciente, que “deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, 

conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde para promover ações 

voltadas para a segurança, dentre elas está a segurança cirúrgica” (ANVS, 2013).  

 As situações que favorecem ao risco de eventos adversos, e que podem gerar 

grandes complicações ao paciente, incluem: o avanço tecnológico com deficiente 

aperfeiçoamento dos recursos humanos; falta de motivação; falha na aplicação da 

Sistematização da assistência de enfermagem (SAE); delegação de cuidados com   

supervisão inadequada e sobrecarga de serviço; eventos adversos associados 

comumente ao erro humano individual. Deve-se considerar outras questões 

desencadeadoras como as condições de trabalho, os aspectos estruturais e a 

complexidade das atividades desenvolvidas (OLIVEIRA, 2014).  

Portanto, o Diagnóstico de enfermagem de Recuperação cirúrgica retardada 

pode reunir as informações necessárias de atuação da enfermeira cirúrgica. Pode atuar 

como facilitador para promover a segurança do paciente. Segundo Carvalho (2013) a 

padronização de linguagem dos enfermeiros, auxilia no julgamento clínico e expande o 

desenvolvimento da Enfermagem como profissão e disciplina. Consequentemente, estas 

ações refletem em uma assistência de qualidade e segura para o paciente.  
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2.3 RECUPERAÇÃO CIRÚRGICA RETARDADA: “NEXOS E VIAS” DOS 

FATORES CAUSAIS E CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS   

 

A relação entre o quadro clínico do paciente cirúrgico com as características 

definidoras e fatores relacionados do diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada é 

fundamental para prática de enfermagem perioperatória. Mediante a identificação desses 

nexos e vias de condução do diagnóstico, representado hipoteticamente na Figura 1, 

defende-se a ideia que ao planejar ações para prevenir ou interromper esse ciclo, evita-

se complicações cirúrgicas; contenção de custos com reinternações ou alta tardia; e 

segurança no cuidado clínico. 

 

 

Figura 1. Apresentação dos Fatores relacionados e Características definidoras de 

Recuperação cirúrgica retardada ao longo do tempo (Fonte-Autores). 

 

Para melhor entendimento, torna-se necessário identificar as características 

definidoras em estudos anteriores. Em uma revisão integrativa realizada por Santana, 

(2014) e colaboradores, verificou-se que em relação ao pós-operatório tardio, os autores 

apontam como influência o aumento do número de dias de pós-operatório, dificuldade 

para autocuidado e demora na cicatrização da ferida. Estes fatores podem gerar 

complicações, e consequentemente, contribuir para a ocorrência do diagnóstico de 

Recuperação cirúrgica retardada.  

 

Outra característica definidora é o retardo no retorno às atividades habituais 

de vida e trabalho após procedimento cirúrgico, que esteve associada à 

infecção de sítio cirúrgico (FR), o que elevou a probabilidade de retardar a 

cicatrização e, então, prolongou a internação do paciente (SANTANA et al., 

2014).  

 



31 
 

As manifestações clínicas tais como, dor, fadiga, depressão e problemas com a 

ferida cirúrgica, também influenciam no cotidiano do paciente e interferem na 

habilidade deste de participar de atividades sociais. O que possibilita a incapacidade de 

permanência no trabalho, resultando em perda de emprego e salário (ROMANZINI, 

CARVALHO, GALVÃO, 2015).  

 Outra questão clínica que interfere na recuperação do paciente é o desconforto 

(CD). Estudos mostram formas de oferecer conforto ao paciente, através da intervenção 

educativa centrada no paciente e na família, com o intuito de reduzir a dor são 

benéficas. As formas de manejo da dor (FR) não farmacológica reduzem a ansiedade, e 

facilitam o enfrentamento positivo no pós-operatório, e consequentemente, ajudam na 

recuperação do paciente (GRONDIN, 2012). 

A pesquisa sobre o diagnóstico em duas populações, idosos e adultos, verificou 

que, no grupo de idosos, houve a prevalência das características, dificuldade para 

movimentar-se e necessita de ajuda para o autocuidado (PEREIRA et al., 2014). A 

segunda significa necessidade de auxílio ao paciente para que o mesmo realize o 

autocuidado, possibilitando a execução de atividades diárias (MAYO et al, 2011). 

Diversos instrumentos podem ser aplicados para verificar as habilidades funcionais e o 

grau de dependência dos indivíduos, sendo os mais conhecidos o índice de Barthel, a 

escala de atividades instrumentais de vida diária de Lawton e a escala de atividades de 

vida diária de Katz. No grupo de adultos, houve um número maior de pacientes que 

apresentavam perda de apetite com náuseas e desconforto (PEREIRA et al., 2014).  

Para evitar as complicações descritas anteriormente, há na literatura um rol de 

instrumentos de avaliação de risco pré-operatório, principalmente utilizados pela 

medicina. Em que se avalia o risco do indivíduo em realizar o procedimento cirúrgico, 

no intuito de registrar o grau anterior ao procedimento e indicar cuidados de prevenção 

de risco durante o ato operatório. Porém, falta um instrumento único para a enfermagem 

perioperatória, uma visita pré-operatória esta indicada na literatura, mas cada serviço 

adota seu próprio instrumento. A Sociedade brasileira de enfermagem de Centro 

cirúrgico e Centro de material Esterilizado (SOBECC) propõe uma visita em seu 

manual, mas que não considera todos os itens previstos no diagnóstico em estudo.  

O mais conhecido entre eles trata da classificação ASA (Sociedade americana de 

anestesiologia) de risco anestésico identificação de pacientes em risco de desenvolver 

complicações intra-hospitalares, como por exemplo pacientes com diabetes e 

hipertensão arterial, geram ações preventivas, que devem ser o foco para o paciente 

cirúrgico (MERANI, 2014). 
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 Esta classificação (ASA), inicialmente descrita por Saklad no ano de 1941, pode 

ser rapidamente determinada na admissão (KEATS, 1978), como preditivo de 

complicações e mortalidade de uma coorte cirúrgica no mundo todo (WOLTERS, 

1997). O estudo de Merani et al., (2014), identificou que a maior classe ASA está 

associada com a mortalidade após a cirurgia geral de emergência em pacientes idosos.  

A classificação ASA do estado físico igual ou maior que 3  está relacionada à  

presença de complicações que resultam em maior tempo de internações, reinternações e 

mortalidade elevada. A escala ASA (American Society of Anesthesiologists), adotada 

desde 1963, é um dos métodos mais utilizados para classificar os pacientes em relação 

ao grau de acometimento sistêmico de doenças que estão associadas aos pacientes que 

irão se submeter a um procedimento cirúrgico. Deste modo, o escore de risco cirúrgico-

anestésico é um indicador de morbimortalidade durante e após o procedimento cirúrgico 

(MERANI et al, 2014). O resultado do ASA pode auxiliar a enfermeira com outros 

dados de importância do diagnóstico a planejar o cuidado de enfermagem perioperatória 

a fim de prevenir Recuperação cirúrgica retardada.  

 

A identificação precoce dos fatores de risco é de vital importância, visto que 

75% dos pacientes que morrem após a cirurgia, não recebem nenhum acesso 

a recursos de cuidados críticos. Quando se conhece os riscos do paciente, as 

medidas preventivas se tornam mais efetivas, levando à recuperação do 

paciente dentro do tempo esperado (BEATTIE et al., 2015). 

 

 

Ainda sobre as comorbidades que interferem na recuperação do paciente 

cirúrgico, temos a obesidade, que leva à baixa irrigação no local onde há tecido adiposo. 

Ocorrendo a redução do fluxo sanguíneo, o que pode ocasionar a demora da cicatrização 

(CORTES, 2013). Ou seja, a população obesa apresenta complicações perioperatória, 

relacionadas à ferida operatória por favorecer a presença de infecções, aumentando o 

tempo de permanência hospitalar e consequentemente elevando o custo do hospital 

(RAPHAEL, 2013). Assim como à obesidade, pacientes que apresentam subnutrição, 

favorecem o retardamento da cicatrização cirúrgica, prolongando o tempo recuperação 

do paciente (SANTANA et al., 2014a). 

A avaliação nutricional através do índice de massa corporal (IMC) tem sido 

amplamente utilizada para fins preditivos de risco e de ausência de risco, bem como 

refletir normalidade em determinadas situações. A deficiência nutricional é definida 

pelo IMC < 18,5 kg/m
2
, de acordo com a definição da Organização mundial de saúde, e 

está correlacionado com a gordura corporal total (OMS, 1995).  
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Após o procedimento cirúrgico um dos fatores que podem levar a complicações 

e possivelmente prolongar o tempo de internação, é a dor (FR), entretanto o alívio desta 

reduz as complicações (SCHWENKE e SCHINKEL, 2011). Os agravos quando não 

controlados, podem se estender, causando a dor crônica pós-cirúrgica. 

Para que haja melhora do conforto (CD) do paciente é necessária a terapia da 

dor perioperatória (FR) que reduz complicações após o procedimento cirúrgico e 

encurta o tempo de internação. Nesta terapia são administrados fármacos específicos de 

acordo com cada paciente (SCHWENK, 2011).  

No pós-operatório, dentre as complicações comuns e fatores que limitam a alta 

de pacientes cirúrgicos, estão as Náuseas e vômitos (FR). São essas uma das principais 

causas de internações inesperadas. Estes sintomas podem levar ao aumento do tempo na 

sala de recuperação cirúrgica, ampliando o cuidado de enfermagem e a elevação dos 

custos totais de saúde (GAN, 2014). 

De acordo com o consenso Brasileiro de náuseas e vômitos (2011), náusea 

corresponde à primeira fase da êmese, o estômago relaxa e ocorre a inibição da secreção 

do ácido gástrico, esta é chamada de fase pré-ejeção. Durante a náusea, a pressão 

intratorácica diminui e a pressão abdominal aumenta. 

O diagnóstico de náusea é clínico, baseado na história narrada pelo paciente e 

familiar, por se tratar de uma sensação subjetiva. A avaliação do estado nutricional do 

paciente e dos sinais de desidratação podem favorecer o diagnóstico de náuseas crônicas 

e/ou intensas. Para tratamento deste é necessário identificar o mecanismo causador para 

aplicar a terapia antiemética (CONSENSO BRASILEIRO DE NÁUSEA E VÔMITO 

2011). 

O vômito compreende-se pela fase de ejeção: o reflexo do vômito abarca uma 

grande contração retrógrada do intestino delgado para o estômago, contrações dos 

músculos abdominais e do diafragma tornam-se coordenadas, aumenta a pressão no 

tórax e no abdome comprimindo o estômago e forçando seu conteúdo através da 

cavidade oral e nasal. Na fase de pós-ejeção comumente há alívio da náusea – 

dependendo da etiologia do sintoma (MANNIX, 1998). 

Para o consenso Brasileiro de náuseas e vômitos (2011), a êmese aguda 

geralmente é bem controlada com combinações de medicações, cuja escolha depende da 

intensidade esperada de acordo com o agente causador. A escolha do antiemético 

depende do mecanismo que leva a náuseas e vômitos e os receptores envolvidos. 

Geralmente náuseas e vômitos tardios têm, assim como os refratários, controle mais 

difícil. A melhor abordagem é a utilização de medidas profiláticas. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwenk%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21487816
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schinkel%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21487816
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A utilização de instrumentos padronizados como ferramentas para sistematizar a 

avaliação de náuseas e vômitos, quando desenvolvidos da forma correta e validados, 

podem facilitar a autoavaliação, possibilitando a uniformização nos registros e 

tratamento destes (CONSENSO BRASILEIRO DE NÁUSEAS E VÔMITOS, 2011).  

Os agentes farmacêuticos muito comumente usados em pós-operatório, como 

vimos, necessitam ser usados com cautela. Alguns deprimem o estado imunológico tais 

como corticoides, quimioterápicos ou drogas imunossupressoras utilizadas em 

transplantes, que podem inibir uma resposta inflamatória efetiva, não favorecendo a  

distinção dos sinais inflamatórios esperados nesta fase. Além disso, a síntese tecidual 

pode ser retardada, predispondo a deiscência de sutura e infecção de sítio cirúrgico 

(Anvisa, 2013).  

A contaminação do sítio cirúrgico (FR) é um dos maiores riscos para 

Recuperação cirúrgica retardada (HERDMAN E KAMITSURU, 2015), e pode ocorrer 

em qualquer fase perioperatória. No transoperatório, ocorre a exposição e manipulação 

do tecido, o que favorece a entrada do micro-organismo no sítio cirúrgico por haver 

fontes de infecção, que podem ser endógena como a idade e doença de base, ou 

exógena, relacionada à quebra de barreira asséptica e higienização não adequada das 

mãos (REBMANN et al., 2011). 

Para Murphy (2012), pode-se previnir a contaminação, através de ações 

educativas aplicadas nos envolvidos no processo, incluindo a vigilância ativa das 

precauções de contato, práticas de higniene das mãos e limpeza do ambiente em que o 

paciente está inserido, tanto nas fases pré, intra e pós-operatória. 

 Dentre as formas de contaminação do sítio cirúrgico, tem-se a interrupção do 

fluxo de ar projetado na sala de cirurgia devido ao tráfego de pessosas em movimento 

desnecessário durante o processo, uma vez que quando o fluxo de ar pretendido ao redor 

da ferida aberta é interrompido e não remove adequadamente contaminantes 

transportados pelo ar a partir do campo estéril, pode ocorrer à contaminação. 

Pesquisadores apontam o tráfego e aberturas de porta como um determinante da 

contaminação do ar (POKRYWKA, 2013). 

A contaminação também pode ser através de um trauma cirúrgico, que 

determina o rompimento de barreiras mecânicas em uma ampla extensão de área 

corporal, favorecendo a penetração e multiplicação de microorganismos. Quando 

associado ao procedimento anestésico, torna-se um fator que modifica a imunidade do 

paciente, e pode contribuir para infecção. (WIPPEL, 2000).  
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De acordo com a ANVISA (2009), as infecções de sítio cirúrgico (ISC), 

contribuem consideravelmente para a interrupção da cicatrização da ferida cirúrgica 

(CD) característica definidora importante do diagnóstico. Sua presença quase sempre 

leva ao aumento dos dias de pós-operatório, desconforto e retardo ao retorno das 

atividades.  

As infecções de sítio cirúrgico incisional superficial, ocorrem nos primeiros 30 

dias após a cirurgia e envolve apenas pele e tecido subcutâneo. É determinada quando 

há presença de pelo menos 1 (um) dos seguintes dados: 1) drenagem purulenta da 

incisão superficial; 2) cultura positiva de secreção ou tecido da incisão superficial, 

obtido assepticamente (não são considerados resultados de culturas colhidas por swab); 

3) a incisão superficial é deliberadamente aberta pelo cirurgião na vigência de pelo 

menos um dos seguintes sinais ou sintomas: dor, aumento da sensibilidade, edema local, 

hiperemia ou calor, exceto se a cultura for negativa; 4) diagnóstico de infecção 

superficial pelo médico assistente. Não será considerada infecção de sítio cirúrgico 

superficial a presença de sinais de mínima inflamação e drenagem de secreção limitada 

aos pontos de sutura (ANVISA, 2009).  

 Na Infecção de sítio cirúrgico incisional profunda, identifica-se a presença de 

pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas: 1) drenagem purulenta da incisão 

profunda, mas não de órgão/cavidade; 2) deiscência parcial ou total da parede 

abdominal ou abertura da ferida pelo cirurgião, quando o paciente apresentar pelo 

menos um dos seguintes sinais ou sintomas: temperatura axilar igual ou maior que 

37,8ºC, 3) dor ou aumento da sensibilidade local, exceto se a cultura for negativa; 4) 

presença de abscesso ou outra evidência de que a infecção envolva os planos profundos 

da ferida identificado em reoperação, exame clínico, exame histocitopatológico ou 

exame de imagem; 5) diagnóstico de infecção incisional profunda pelo médico 

assistente (ANVISA, 2009). 

 A infecção de sítio cirúrgico em órgão ou cavidade está presente quando há pelo 

menos um dos seguintes dados: 1) cultura positiva de secreção ou tecido do 

órgão/cavidade obtido assepticamente; 2) presença de abscesso ou outra evidência que a 

infecção envolva os planos profundos da ferida, identificada em reoperação, exame 

clínico, exame histocitopatológico ou exame de imagem; 3) diagnóstico de infecção de 

órgão/cavidade pelo médico assistente. Embora os sinais clínicos como febre, 

hiperemia, dor, calor, calafrios, ou dados laboratoriais (leucocitose, aumento de PCR 

quantitativa ou VHS) sejam inespecíficos, mas podem sugerir infecção (ANVISA, 

2009). 
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O edema é um dos fatores que, assim como a infecção, está diretamente ligado 

ao sítio cirúrgico. Esse pode ocorrer junto ou isoladamente a ISC. Mas sua presença 

pode ser um fator precipitante, se não resolvido de ISC. O edema resulta de um acúmulo 

anormal de líquido extracelular e extravascular nos espaços intersticiais (PORTO, 

2013). A presença de edema retarda o processo de cicatrização, uma vez que o excesso 

de fluidos nos tecidos age como obstáculo à angiogênese, aumentando o risco de 

isquemia e contribuindo para o retardo da cicatrização (ABELHA et al., 2006). Em 

pacientes vítimas de trauma, especialmente nas cirurgias ortopédicas, o edema tem 

impacto no momento da intervenção cirúrgica e pode aumentar o risco para infecção do 

sítio cirúrgico (MERANI et al., 2014; SATHIYAKUMAR et al., 2014). 

A história de atraso em cicatrização de ferida pode ser relatada pelo indivíduo, 

mas no caso de pacientes que apresentam o queloide, mesmo com excelente técnica 

cirúrgica, em determinadas regiões, esse procedimento apresentará alterações na 

cicatrização. Os indivíduos mais suscetíveis a desenvolvê-lo são os negros, mestiços e 

nórdicos (TACON, 2011). Queloide é uma alteração no tecido de cicatrização de alta 

prevalência e difícil tratamento. Estudos mostram que esta tem gerado efeito físico, 

psicológico e desconforto social (TACON, 2011). 

A diabetes mellitus também está diretamente ligada à cicatrização de feridas. Os 

Pacientes com esta patologia possuem mais do que o dobro da probabilidade de 

desenvolver úlceras de pressão relacionadas à cirurgia, em comparação com pacientes 

que possuem tolerância normal à glicose (LIU et al., 2012). 

 No que se refere à diabetes mellitus, o cuidado adequado com os pacientes 

portadores desta patologia durante o período perioperatório, é fundamental para a 

prevenção de complicações agudas, tais como hiperglicemia, hipoglicemia, cetoacidose 

diabética, estado hiperglicêmico hiperosmolar, desidratação e desequilíbrio eletrolítico. 

O plano ideal de cuidado é baseado em uma avaliação pré-cirúrgica completa, onde será 

prescrito um regime terapêutico que irá minimizar as complicações cirúrgicas 

relacionadas à patologia (LEVESQUE, 2013). Portanto a avaliação e seguimento do 

diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada pode ser um modelo de cuidado em 

enfermagem perioperatória.  

 Outros fatores de risco importantes para recuperação cirúrgica retardada e que o 

enfermeiro pode facilmente detectar e instalar medidas de observação e prevenção são, 

procedimentos cirúrgicos extensos e procedimentos cirúrgicos prolongados.  

Compreendem-se por procedimento cirúrgico extenso as cirurgias de grande 

porte, em que as cavidades corporais ou grandes vasos são expostos à temperatura 
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ambiente, tais como grandes procedimentos abdominais, torácicos, vasculares, de 

coluna vertebral torácica com instrumentação ou artroplastia de quadril (CDC, 2014, 

p.5). Em geral estes procedimentos tem duração igual ou superior a quatro horas. 

Já no procedimento cirúrgico prolongado, há o aumento do tempo de exposição 

aos efeitos adversos potenciais, o que pode retardar a cicatrização da cirurgia. Este 

prolongamento eleva a probabilidade da perda sanguínea, perda de calor e exposição a 

patógenos aumentando o risco de infecção (CDC, 2014, p.3).  

 De acordo com o Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2014, p.3), 

o tempo esperado para as cirurgias é de: 

- 1 hora: Amputação de membros; apendicectomia; cesárea; 

outros procedimentos obstétricos; parto normal.  

- 2 horas: colecistectomia por laparotomia; esplenectomia; 

enxerto de pele; herniorrafia; histerectomia abdominal; 

histerectomia vaginal; laparotomia; mastectomia, biópsia, 

mamoplastia; artroplastias, exceto de quadril e joelho; outros 

procedimentos do sistema geniturinário; outros procedimentos 

dos olhos; outros procedimentos do ouvido, nariz, boca e 

faringe; outros procedimentos do sistema respiratório; outros 

procedimentos do sistema tegumentar; artroplastia de joelho; 

artroplastia de quadril; redução aberta de fratura; shunt 

extracraniano ventricular (inclui retirada e revisão).  

- 3horas; cirurgia do cólon; cirurgia vascular; cirurgia gástrica; 

cirurgia do intestino delgado; nefrectomia; outros procedimentos 

do sistema linfático e hematopoiético, outros procedimentos do 

sistema musculoesquelético; outros procedimentos do sistema 

endócrino; outros procedimentos do sistema nervoso; outros 

procedimentos do trato digestivo; cirurgia torácica.  

- 4 horas: cirurgia de fígado, vias biliares ou pâncreas; cirurgia 

de fusão espinhal; laminectomia; prostatectomia; cirurgia de 

tórax aberto com revascularização miocárdica, usando artéria 

mamária ou gastroepiplóica.  

- 5 horas: cirurgia cardíaca a céu aberto; cirurgia de cabeça e 

pescoço; craniotomia; cirurgia de tórax aberto com 

revascularização miocárdica, usando veia safena.  

- 7 horas: transplante de órgãos. 

   

Ainda sobre os fatores relacionados para recuperação cirúrgica retardada, as 

reações emocionais comumente apresentadas são a ansiedade, depressão e otimismo. O 

estado de saúde do indivíduo depende do sentido de coerência, uma vez que os 

indivíduos com este sentido fraco apresentam uma condição psíquica pior, se 

comparado aos indivíduos com forte sentido de coerência (SADATI et al. 2013). 

Apesar do progresso em técnicas cirúrgicas e anestesia, a ansiedade continua a 

ser um problema importante que impõe enormes barreiras para a recuperação pós-



38 
 

operatória de pacientes cirúrgicos (SADATI et al. 2013, ZHANG et al. 2012). Segundo 

Sadati e colaboradores (2013), a consulta de enfermagem no pré-operatório contribui 

para a redução da ansiedade, e consequentemente, reduz complicações no pós-

operatório. Assim, como programas de educação e aconselhamento estruturado e 

supervisionado por enfermeiros antes do procedimento cirúrgico, também previnem a 

ansiedade e outras complicações (ZHANG et al., 2012). Por isso, a relevância desse 

estudo em organizar em um mesmo diagnostico importantes fatores causais e as 

evidências do retardo na recuperação do paciente cirúrgico. 

 Transtornos psicológicos podem surgir após o procedimento cirúrgico, em 

decorrência do procedimento cirúrgico-anestésico. Em um estudo cuja população foi de   

680 pacientes, onde 128 (18,8%) desenvolveram Delirium no pós-operatório. 

Evidenciou-se que os pacientes com delirium tiveram índices mais elevados de 

mortalidade, estavam mais gravemente doente e permaneceram por maior tempo na sala 

de recuperação pós-anestésica e no hospital. Os autores definem o delirium no pós-

operatório como um fator de risco para mortalidade hospitalar (VEIGA, 2012).  

Pacientes com extremos de idade, ou seja, crianças menores de um ano e idosos 

com mais de 80 anos, requerem maior atenção no pós-operatório. Quando os pacientes 

são crianças, os fatores de risco da crise vital devido à hospitalização e procedimento 

cirúrgico são potencializados por serem pacientes em estágios iniciais de 

desenvolvimento. A criança internada para realização de uma cirurgia altera sua rotina, 

podendo desenvolver distúrbios psicológicos, provenientes do desconforto, ansiedade e 

alterações do sensório (turvação da consciência, alucinações, ilusões e desorientação), 

relacionado ao medo de algo desconhecido (TESSER e PREBIANCHI, 2014). 

Quando se refere ao outro extremo de idade, observa-se o crescente 

envelhecimento populacional e Expectativa de Vida Útil do número de pacientes muito 

idosos (≥80 anos) (BETTELLI, 2011). As pessoas muito idosas possuem maior 

probabilidade de apresentar fragilidade associada com a idade avançada, mas também 

relacionada com a comorbidade médica, estado nutricional, saúde mental, apoio social e 

cognição. Não existe uma única definição ou medida de fragilidade, porém há um 

consenso de que os idosos acima de 80 anos possui risco aumentado de resultados 

adversos do estresse fisiológico e de doenças (BETTELLI, 2011).  

Estudos demonstram que mais de 90% dos pacientes com idade avançada 

apresentam comorbidades que os tornam vulneráveis a complicações nos períodos intra 

e pós-operatório, interferindo na recuperação cirúrgica e anestésica. Outra importante 

peculiaridade do processo de envelhecimento que influencia na recuperação cirúrgica 
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seriam as transformações cutâneas representadas principalmente, pela perda de tecido 

subcutâneo, na diminuição de glândulas sebáceas e sudoríparas, provocando 

ressecamento e fragilidade tegumentares (SANTANA et al, 2014; LENARDT et al, 

2010; SATHIYAKUMAR et al, 2014; BITENCOURT et al, 2011). Ainda, o paciente 

idoso parece ter uma predisposição fisiológica à hipotermia (MATTEI et al, 2012). 

 A idade avançada também se relaciona com a mobilidade física prejudicada, um 

fator relacionado de Recuperação cirúrgica retardada. No estudo realizado em uma 

unidade hospitalar com a população de 63 pacientes, foram identificados 44 

diagnósticos de enfermagem, com média de 17,1 diagnósticos por paciente. Em todos os 

pacientes idosos Estiveram presentes os diagnósticos de enfermagem: Deambulação 

prejudicada e Mobilidade física prejudicada (MELO et al., 2013). 

 Em outro estudo realizado com 194 pacientes com risco de desenvolver lesão 

por pressão, o diagnóstico Mobilidade física prejudicada esteve presente em 32% desses 

pacientes e estava relacionado principalmente com danos neuromusculares e 

musculoesqueléticos (LUCENA, 2011). Já em um estudo sobre o diagnóstico de 

enfermagem Deambulação prejudicada, realizado com 50 pacientes idosos submetidos a 

tratamento hemodialítico, foi identificado o diagnóstico de enfermagem citado, em 50% 

da população (FERNANDES, 2012). 

A identificação das características definidoras e fatores relacionados pelo  

julgamento clínico da enfermagem perioperatória, que antecede o diagnóstico de 

Recuperação cirúrgica retardada, define o foco de atuação do profissional. Desta forma, 

quando estes achados são identificados e compreendidos, o enfermeiro, através do plano 

de cuidados, pode interromper a ocorrência deste diagnóstico, e consequentemente, o 

prolongamento da recuperação cirúrgica/internação, custos diretos e indiretos, e claro a 

satisfação do cliente.  
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3. MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo com delineamento de coorte prospectivo clássico, com 

definição da amostra e medida das variáveis preditoras antes do período de seguimento, 

no qual foram observados os desfechos. Esta estratégia de pesquisa foi indicada para 

definir a incidência de uma condição clínica, no caso, o diagnóstico de Recuperação 

cirúrgica retardada (HULLEY et al., 2014).  

O estudo prospectivo possibilitou a aferição das variáveis importantes de forma 

acurada, já que é possível resgatar as informações previstas no desenho da pesquisa 

através de fontes diretas, junto ao paciente e aos familiares, bem como com os membros 

da equipe interdisciplinar. As fontes indiretas, como a consulta ao prontuário, foram 

realizadas concomitantemente.  Outra vantagem foi à possibilidade de estabelecer uma 

sequência temporal para as variáveis, impedindo que o conhecimento do desfecho 

interfira na aferição das variáveis preditoras (HULLEY et al., 2014). 

A coorte foi constituída de pacientes adultos e idosos internados para realizar 

procedimentos cirúrgicos em um hospital da rede Suplementar de saúde (hospital 

privado), com o intuito de observar o desfecho de Recuperação cirúrgica retardada. Os 

participantes foram acompanhados no pós-operatório mediato, ou seja, a partir de 24 

horas após o término do procedimento cirúrgico, até a alta hospitalar; e uma ligação 

telefônica após 30 dias. A figura 2 representa o desenho de estudo proposto. 

  

COORTE                                                                                 DESFECHO 

 

  

 

 

 

 

  

 

     

      

Seguimento da coorte                                                                                                                   

Figura 2. Desenho do estudo de coorte. Niterói, 2016 
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3.1 LOCAL DO ESTUDO 

 

Selecionou-se como local de estudo um hospital da rede suplementar de saúde 

da cidade de Niterói-RJ. Inaugurado em junho de 2011, possui emergência adulta e 

pediátrica, além de 280 leitos. As unidades de terapia intensiva possuem o total de 55 

leitos, coronária 11 leitos, unidade pós-operatória humanizada (com direito à 

acompanhante) 12 leitos e Maternidade 25 leitos. O maior número de internações é de 

pacientes cirúrgicos, com a realização de aproximadamente 860 procedimentos 

cirúrgicos por mês. A instituição investe de forma considerável em tecnologia, 

infraestrutura e gestão de pessoas, visando um atendimento qualificado e de excelência.  

 

3. 2 AMOSTRA  

 

Para o cálculo amostral buscou-se o número de cirurgias nos últimos 6 meses, de 

fevereiro a julho de 2015 em pacientes acima de 18 anos, totalizando 1.515 cirurgias de 

várias especialidades, como ortopedia, cirurgia cardíaca, plástica, proctologia, 

neurologia, urologia, cirurgia geral e ginecológica. A população de interesse foi 

estimada pelas especialidades cirúrgicas de maior prevalência, urológicas com 378 

casos e 301 casos de cirurgia geral, totalizando 679 procedimentos cirúrgicos.  

Para consecução dos resultados de interesse e pela impossibilidade de se 

entrevistar toda a população, foi retirada uma amostra aleatória do universo definido 

anteriormente. Considerando-se uma seleção por amostragem aleatória simples e 

margem de erro global resultante de no máximo 5%, o tamanho total da amostra ( ), 

estimado pelo tamanho da população , pela fórmula:  

 

. 

 

Aqui,  refere-se ao valor da variável aleatória com distribuição normal padrão 

para o qual o valor da função de distribuição acumulada é igual a  ( nível 

de confiança). Sendo assim, o valor de está intimamente ligado ao intervalo de 

confiança desejado para as proporções de interesse. No presente caso, determinou-se um 

intervalo de confiança de 95%, cujo valor correspondente a esta área na curva normal é 
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de 1,96;  é a estimativa preliminar da proporção de interesse e . Devido à 

insuficiência preliminar de estimativa para as proporções desejadas, o produto foi 

substituído pelo seu valor máximo: 0,25 e d refere-se à margem de erro (no caso, 0,05).  

Assim, o tamanho mínimo da amostra de estudo estimada para este trabalho 

seria de 246 pessoas. E a pesquisa fica assim sujeita a erros máximos de 5% nas 

proporções estimadas, ao nível de 95% de confiança, baseando-se neste tamanho 

populacional. Porém, não foi possível alcançar essa mostra dado o período de tempo de 

coleta de dados, que foi de 7 meses consecutivos, e a necessidade de se findar o prazo 

para defesa da dissertação de mestrado. Nesse momento atendeu-se a um erro de 

estimação na ordem de 8,37%. Para minorar esta taxa de erro e confirmar a significância 

de associações evidentes e não reconhecidas neste estudo, recomenda-se em estudos 

futuros o aumento do tamanho amostral. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

Foram incluídos os sujeitos que atenderam aos seguintes critérios: idade igual ou 

superior a 18 anos; estar no segundo dia de pós-operatório, ou seja, pós-operatório 

mediato de cirurgias urológicas ou cirurgia geral; que puderam ser acompanhados até o 

momento da alta hospitalar e que apresentaram disponibilidade para receber e atender 

uma ligação telefônica após um mês da alta hospitalar. Determinou-se como critérios de 

exclusão: pacientes em reinternação para revisão cirúrgica de um procedimento 

realizado nos últimos 60 dias. 

A escolha da amostra para o estudo foi feita de forma aleatória simples, utilizou-

se o mapa de internação cirúrgico que continha o nome, data de nascimento, 

especialidade cirúrgica e leito do paciente. Através do mapa cirúrgico o pesquisador 

direcionou a coleta de dados dos pacientes elegíveis, e a ordem da coleta teve como 

base a central de vagas do hospital, setor responsável por alocar os pacientes internados 

seguindo o protocolo institucional.  

O período de coleta de dados foi de março a setembro de 2016, com total de 7 

meses ininterruptos de coleta. Um instrumento com as variáveis apresentadas nas 

características definidoras e os fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada foi utilizado na coleta (Apêndice A). Os participantes 

foram avaliados uma vez ao dia, após 24 horas do término do procedimento cirúrgico 

(pós-operatório mediato), até a alta hospitalar. Não foi possível coletar os dados no pré-

p pq 1

pq
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operatório devido à rotina de internação do hospital, que ocorre predominantemente no 

dia do procedimento cirúrgico ou até mesmo uma hora antes da cirurgia, inviabilizando 

a entrevista com o paciente. Nas primeiras 24 horas, ou seja, no pós-operatório 

imediato, também não foi possível entrevistá-los por ser um período em que eles se 

encontram geralmente fragilizados, sob efeito da anestesia, o que pode dificultar a 

interação do pesquisador. Os dados foram interpretados de acordo com o uso de escalas 

e instrumentos de avaliação ou indicadores de acordo com cada variável (Quadro 1).  

 

Quadro 1 - Variáveis de análise do estudo. Rio de Janeiro (RJ), 2015.  

Itens do diagnóstico de 

Enfermagem Recuperação 

Cirúrgica Retardada 

Variáveis analisadas 

Adia retorno às atividades de 

trabalho/emprego 

Dias de internação; tempo de recuperação pós-

operatório maior que o preconizado para a cirurgia 

realizada 

Relato de desconforto Escala de 0 a 10. 

Mobilidade prejudicada Indice de Barthel 

Precisa de ajuda para completar 

o autocuidado 

Indice de Barthel 

Perda de apetite Diminuição da aceitação da dieta, menor que 50% e 

diminuição da sensação de fome ou da vontade de 

comer;  

Tempo excessivo necessário à 

recuperação 

Dias de internação; tempo de recuperação pós-

operatório maior que o preconizado para a cirurgia 

Evidência de interrupção na 

cicatrização da área cirúrgica 

Deiscência da ferida operatória; sinais flogísticos 

(eritema, rubor, calor e edema); presença de exsudato 

e/ou drenagem 48/72 horas do pós-operatório 

Agente farmacêutico Registro dos fármacos utilizados pelo participante, e a 

avaliação da relação destes com o retardo da 

recuperação cirúrgica.   

Diabetes melito Glicemia pré e pós-operatória, identificação do uso de 

hipoglicemiante e histórico do participante.  

Contaminação no sítio cirúrgico Classificar as cirurgias de acordo com o potencial de 

contaminação.  

Distúrbio psicológico no período 

pós-operatório 

Relato de sentimentos negativos no pós-operatório, 

delirium e agitação. 

Dificuldade para movimentar-se Necessita de ajuda para mudar de decúbito, sentar-se, 

levantar-se da cama, sentar-se na cadeira, deambular, ir 

ao banheiro 

História de atraso em 

cicatrização da ferida. 

Relato do paciente e histórico de queloide  

Infecção de sítio Cirúrgico 

Perioperatória  

Infecção de sítio cirúrgico relatado no prontuário; 

exsudato ou drenagem purulenta, presença de eritema, 

separação de tecidos profundos, isolamento de 

bactérias, uso de antibiótico e febre. 

Náusea persistente  Relato de desconforto gástrico ou sensação de refluxo 

esofágico; uso de medicamentos antieméticos e número 
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de episódios de náusea.  

Dor Escala Visual Analógica (EVA) 

Edema no local da cirurgia Se há ou não edema no local cirúrgico, através de uma 

avaliação clínica.  

Classificação ASA do estado 

físico 

Aplicação da escala ASA (American Society of 

Anesthesiologists)  > 3. 

Extremos de idade Idade > que 80 anos.  

Obesidade Índice de massa corporal (IMC = peso(kg)/altura
2
 ) > 30 

Procedimento cirúrgico extenso Cirurgia de grande porte: abdominais, torácicas, 

vasculares, coluna vertebral torácica com 

instrumentação, artroplastia de quadril e cirurgias 

oncológicas 

Procedimento cirúrgico 

prolongado 

Aumento do tempo de realização do procedimento 

cirúrgico, ou seja, maior que a média descrita na 

literatura 

Reação emocional pós-

operatória 

Relato de sentimentos negativos no pós-operatório  

Subnutrição IMC (índice de massa corporal) < 18,5  

Trauma no sítio cirúrgico Se houve ou não o trauma, de acordo com o 

procedimento cirúrgico 

Vômito persistente Número de episódios, avaliar se houve regressão deste 

sintoma após antieméticos.  

 

Também foram utilizados os dados sociodemográficos e clínicos mediante a 

análise documental de consulta ao prontuário. Esta ação se fez necessária para 

complementar as informações coletadas. Os dados foram decodificados de acordo com 

o uso de escalas e instrumentos de avaliação ou indicadores, de acordo com cada 

variável demostrada no quadro. A coleta foi realizada através de entrevista contendo 

questões objetivas, e foram aplicadas medidas biofisiológicas.   

 

3.4 TREINAMENTO DOS PESQUISADORES  

 

Os enfermeiros responsáveis pela coleta de dados receberam treinamento de 

forma a minimizar o viés de padrão-ouro imperfeito e assegurar uma avaliação mais 

acurada dos sujeitos do estudo. Este treinamento fornece suporte teórico para que o 

possível avaliador possa identificar o diagnóstico (LOPES et al., 2012). 

 Foram aplicados 12 casos clínicos distintos, nos quais 50% apresentaram, o 

diagnóstico de Enfermagem Recuperação cirúrgica retardada e 50% não apresentaram 

este diagnóstico, foram realizadas três repetições cada participante; por meio deste 

avaliou-se a eficácia (identificado o diagnóstico correto), o falso-negativo (identificado 

diagnósticos que relacionaram-se com o estudado), o falso-positivo (diagnosticado com 



45 
 

poucos sinais e sintomas clínicos - imperícia diagnóstica) e a tendência de cada possível 

avaliador. Na Figura 3 apresenta-se o fluxograma do treinamento dos avaliadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Figura  3 – Fluxograma do treinamento avaliadores. Niterói, 2016. 

 

Através do treinamento se obteve parâmetros aceitáveis de identificação correta 

do diagnóstico em questão (Tabela 2). Os resultados asseguram as seguintes taxas para 

os avaliadores: 1 para eficácia, zero para falso-negativo, zero para falso-positivo e 1 

para tendência.  

 

Tabela 1 – Análise estatística dos examinadores. N=4, Niterói – RJ 2015. 

Examinador Eficácia Falso-Negativo Falso-Positivo Tendência 

Examinador 1 1 0 0 1 

Examinador 2 1 0 0 1 

 

Em sequência ao treinamento houve a apresentação do procedimento 

operacional padrão, para que fosse realizada de forma uniformizada a coleta de dados.  

 

3.5 ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS  

A partir dos dados coletados foi construído um banco de dados que foi analisado 

pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social Science), versão 22.0 e pelo 

aplicativo Microsoft Excel 2007. As características definidoras e os fatores 

relacionados foram indicados no banco de dados quanto a sua presença ou ausência no 

decorrer dos dias de seguimento.  Para caracterização da amostra e análise descritiva do 
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comportamento das variáveis, os dados foram sintetizados por meio de estatísticas 

descritivas, gráficos, distribuições de frequências. 

Na análise Inferencial, a incidência do diagnóstico Recuperação Cirúrgica 

Retardada foi estimada pontualmente. Para verificar se teve entre variáveis qualitativas  

o diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada, foi usado o teste qui-quadrado e 

quando este se mostrou inconclusivo e adequado, foi usado o teste Exato de Fisher.  

A medida (estimador) que expressou o risco, foi a razão de chances ou odds 

ratio (OR), a qual avaliou a relação entre a chance de um indivíduo que possui certa 

característica, ou exposto a um fator possuir o diagnóstico, comparada à do não 

exposto. É um método bastante conhecido, disponível em diversos pacotes estatísticos 

e possui boas propriedades estatísticas. A significância da OR foi avaliada pelo 

intervalo da OR que não pode conter o valor 1, que significaria ambos indivíduos 

exposto e não exposto apresentarem a mesma chance de possuir o diagnóstico. 

A capacidade de cada característica definidora ser usada como teste diagnóstico 

para RCR foi avaliada por análise de sensibilidade, especificidade e acurácia da 

característica definidora em identificar o diagnóstico de RCR. 

Na análise Inferencial de Variáveis Quantitativas, a hipótese de normalidade da 

distribuição foi verificada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk. Se 

a hipótese de distribuição nos grupos for não normal, a comparação de dois grupos foi 

feita pelo teste t-de Student. A igualdade das variâncias, necessária para execução do 

teste t-de Student sem correção, foi avaliada pelo teste de Levene. Se para algum dos 

grupos a hipótese de normalidade da distribuição for rejeitada, a comparação dos dois 

grupos independentes  foi feita pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney.   

Todas as discussões foram realizadas considerando nível de significância 

máximo de 5% (0,05), ou seja, adotaram-se a seguinte regra de decisão nos testes: 

rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste for menor que 0,05.  

3.6  ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal Fluminense. A instituição coparticipante, campo 

da pesquisa, esteve de acordo com seu desenvolvimento e assinou a solicitação de 

autorização para pesquisa, de acordo com as especificações éticas e legais da Resolução 

nº 466/12, do Ministério da Saúde (Apêndice D), sob número de protocolo CAAE 

51108815.3.0000.5243.  
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Foi elaborado um termo em que o participante da pesquisa assinou, e se obteve a 

autorização que permitiu a verificação desses dados, dentro dos princípios éticos, legais 

e levando em consideração as normas da unidade hospitalar onde foi realizado o estudo. 

As informações foram complementadas, em consulta à documentação médica e de 

enfermagem referente aos participantes (Apêndice C). 

 

3.7  RISCOS E BENEFÍCIOS  

 

Por ser uma pesquisa sobre o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

Retardada, em que foi aplicado um instrumento que abordou questões relacionadas ao 

pós-operatório, mesmo que esta abordagem tenha sido realizada por profissionais 

capacitados e treinados, respeitando os pontos éticos e legais, correu-se o risco de afetar 

emocionalmente o indivíduo, uma vez que questionamentos relacionados às 

intervenções cirúrgicas, podem fazer com que o participante relembre situações 

desagradáveis e motivos negativos que o levou a realizar o procedimento cirúrgico. 

  Caso o questionamento alterasse negativamente o estado do participante, seria 

oferecido apoio emocional ao cliente e  familiar. É importante ressaltar que as perguntas 

direcionadas ao paciente são feitas no dia a dia pelos próprios profissionais envolvidos 

com a assistência, a diferença é que essas questões foram sistematizadas pelo avaliador.  

Quando havia a confirmação do diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada, 

entrávamos em contato com o médico responsável e toda a assistência de enfermagem 

era mantida e realizada de forma prioritária, respeitando a singularidade de cada 

paciente, esse pode ser considerado um benefício de sua participação na pesquisa.  

A contribuição da produção de material científico que abordou a temática, pode 

fundamentar a prática do enfermeiro frente às necessidades de cuidados relacionados ao 

Diagnóstico de Enfermagem de recuperação cirúrgica retardada. Aprimorou-se o 

atendimento individualizado, as particularidades de cada indivíduo foram respeitadas, 

planos específicos de cuidados através de uma identificação precoce deste diagnóstico 

foram sugeridos para a equipe de enfermagem, consequentemente foram fornecidos 

subsídios para a recuperação do paciente no tempo esperado. 
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4. RESULTADOS 

 

Participantes do estudo 

 

Foram entrevistados 148 pacientes. Desses, um não apresentou elegibilidade por 

ter realizado procedimento cirúrgico pelo mesmo motivo antes de 60 dias na mesma 

instituição, 02 não permitiram o acompanhamento até a alta e 01 não foi acompanhado 

pelo pesquisador até a alta hospitalar. Ou seja, foram efetivamente analisados 144 casos 

na primeira etapa da coleta. Apenas 01 apresentou o diagnóstico de enfermagem de 

RCR até a alta hospitalar, outros 9 apresentaram o diagnóstico de enfermagem de RCR 

até 30 dias após a alta hospitalar.  Portanto, foram identificados 10 pacientes com o 

diagnóstico estudado.  Na figura 04 apresenta-se o fluxograma dos participantes do 

estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

Figura  4 – Fluxograma participantes do estudo. Niterói, 2016. (Fonte-autores) 

             Participantes 

entrevistados no 

pós-operatório 

             n =148 

 

              Participantes que 

apresentaram 

elegibilidade n = 147 

N= 

n 

PARTICIPANTES QUE NÃO APRESENTARAM ELEGIBILIDADE 
- Reinternação pelo mesmo motivo n = 01 

Total de recrutados 
n = 147 

 

TOTAL DE EXCLUÍDOS 
n = 0 

 

PERDAS DURANTE O SEGUIMENTO 
- Falta de acompanhamento pelo pesquisador n = 1 

- Desistência do participante n = 2 
 

PARTICIPANTES DISPONÍVEIS PARA A ANÁLISE 
n = 144 
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Prevalência do diagnostico e prolongamento do tempo de internação 

Dos 144 casos, somente 10 apresentaram o diagnóstico de enfermagem de 

Recuperação cirúrgica retardada. Com estes resultados pode-se estimar que a incidência 

do diagnóstico é de cerca de 6,9% na população de adultos hospitalizados na instituição 

privada. 

As Figuras 5 e 6 trazem os Box-plots das distribuições do tempo de internação 

total e do tempo de internação pós-operatório dos pacientes sem RCR e com RCR.  

 

 

Figura 5: Box-plots das distribuições do tempo de internação total dos pacientes nos 

grupos sem RCR e com RCR. Niterói, 2016. (Fonte-autores) 

 

 

Figura 6: Distribuições do tempo de internação pós-cirúrgico dos pacientes nos grupos 

sem RCR e com RCR. Niterói, 2016. (Fonte-autores) 
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Os Box plots mostram valores discrepantes do tempo de internação nos dois 

grupos. Os pacientes sem RCR ficaram, em média 2,4 dias internados, com desvio 

padrão de 0,74 dias e mediana de 2 dias, enquanto os pacientes com RCR ficaram em 

média 3,5 dias internados, com desvio padrão de 2,17 dias, e mediana de 3 dias.  

As estatísticas descritivas da distribuição do tempo de internação pós-cirúrgico 

são quase as mesmas do tempo de internação total embora pelos Box plots sejam 

percebidas diferenças nas distribuições  os p-valores dos testes de  normalidade levaram 

à rejeição da hipótese de normalidade das distribuições dos tempos de internação nos 

dois grupos.  

Por isso os dois grupos foram comparados por testes não paramétricos de Mann 

Whitney, que resultaram em p-valores iguais a 0,026 na comparação dos tempos de 

internação de pacientes sem e com RCR e 0,001 na comparação dos tempos de 

internação pós cirúrgico de pacientes sem e com RCR.  

Conclui-se que há diferença significativa entre os tempos de internação, total e 

pós-cirúrgico,  de pacientes sem RCR e com RCR, esses são significativamente maiores 

no grupo com RCR. Portanto, identificar precocemente esse diagnósticos pelos 

enfermeiros pode contribuir para implementação de intervenções enfermagem de modo 

a prevenção do prolongamento do pós-operatório e internação, algo central na 

definição desse diagnóstico.  
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Associação com as Variáveis idade, sexo e tipo de cirurgia 

 

Interessou comparar as distribuições das idades dos pacientes sem RCR e com 

RCR. A Figura 7 traz o Box-plots que demonstra não haver valores discrepantes de 

idade em nenhum dos dois grupos.  

 

 

Figura 7 - Box-plots das distribuições da idade dos pacientes nos grupos sem RCR e 

com RCR. Niterói, 2016. (Fonte-autores) 

Os pacientes sem RCR apresentavam em média 49,4 anos, com desvio padrão de 

15,7 anos  e mediana de 50,5 anos, enquanto os pacientes com RCR tinham em média 

60,5 anos, com desvio padrão de 14,9 anos, e mediana de 59 anos.  O p-valor do teste de 

normalidade de Shapiro Wilk leva à rejeição da hipótese de normalidade da distribuição 

de idade no grupo sem RCR,  por isso as idades dos dois grupos foram comparadas pelo 

teste não paramétrico de Mann Whitney, que resultou num p-valor=0,051. Conclui-se 

que não há diferença significativa entre as idades de pacientes sem RCR e com RCR. 

Embora as estatísticas sugiram que os pacientes com RCR fossem, em termos médios e 

medianos, mais velhos, tais diferenças não são significativas sob o ponto de vista 

estatístico, mas possuem significância clinica. 
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Na Tabela 2, apresenta-se a distribuição das variáveis idade de modo categórico, 

ou seja, considerando o Grupo 1 formado por adultos, de pacientes com até 65 anos e o 

Grupo 2 por idosos, com pacientes acima de 65 anos; gênero; e tipo de cirurgia.  

 

Tabela 2: Distribuição das variáveis idade, gênero e tipo de cirurgia em adultos e 

idosos com ou sem o diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada. Niterói, 2016. 

(Fonte-autores) 

 

Variável Diagnostico Adultos Idosos Total p-valor 

Idade 
Ausência 111 (94,9%) 23(85,2%) 134 (93,1%) 

0,094 Presença 6 (5,1%) 4(14,8%) 10 (6,9%) 

Gênero 

 Feminino Masculino Total 

0,745 Ausência 77 (93,9%) 57(91,9%) 134 (93,1%) 

Presença 5 (6,1%) 5(8,1%) 10 (6,9%) 

Tipo de 

cirurgia 

 Cirurgia Geral 
Cirurgia 

Urológica 
Total 

0,309 Ausência 44 (89,8%) 90 (94,7%) 134 (93,1%) 

Presença 5 (10,2%) 5 (5,3%) 10 (6,9%) 

 

Em análise qualitativa para a Idade, considerando duas classificações de faixa 

etária, a mesma conclusão pode ser inferida. Considerando o Grupo 1 formado por 

adultos, de pacientes com até 65 anos e  o Grupo 2 por idosos, com pacientes acima de 

65 anos. A saber, 29 pacientes, que equivalem a 20,1% da amostra, eram idosos e, 

79,9% dos pacientes eram adultos.  A incidência de RCR entre os adultos eram de 5,1% 

e entre os idosos era de 14,8%.  Porém, o p-valor resultante do teste exato de Fisher 

para esta distribuição foi igual a 0,094. Apesar de ser significativamente maior a 

presença do diagnóstico num grupo menor de idosos, que tem uma relevância clinica, 

ou seja, um grupo menor consome mais material e recursos hospitalares prolongando 

sua internação, isso não pode ser confirmado estatisticamente, muito pelo tamanho 

amostral, por isso sugere-se ampliar o estudo.  

A incidência de RCR entre as mulheres era de 6,1% e entre os homens era de 

8,1%.  O p-valor resultante do teste exato de Fisher para esta distribuição foi igual a 

0,745. Conclui-se daí que a ocorrência do diagnóstico de RCR também não está 

associada ao sexo do paciente, ou seja, não há um risco aumentado significativo dos 

homens apresentarem RCR como se esperava. 
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Quanto ao tipo de cirurgia dos pacientes avaliados neste trabalho 66,0% da 

amostra tinham feito cirurgia geral e 34,0% dos pacientes tinham feito cirurgia 

urológica. A incidência de RCR entre os pacientes que fizeram cirurgia geral era de 

10,2% e entre os que fizeram cirurgia urológica era de 5,3%. O p-valor resultante do 

teste exato de Fisher para esta distribuição foi igual a 0,309 e conclui-se que não há 

diferença significativa entre as duas incidências.  

A Tabela 3 detalha os tipos de cirurgias gerais e urológicas realizadas e a 

incidência de RCR em cada tipo de cirurgia.  

Tabela 3: Incidência de RCR em pacientes hospitalizados em rede privada, por tipo de 

cirurgia. Niterói, 2016. (Fonte-autores) 

Tipo de 

Cirurgia 
Nome da Cirurgia 

Sem 

RCR 

Com 

RCR 

Incidência de RCR para 

o tipo de cirurgia 

Geral 

Apendicectomia 18 1 5,3 

Bócio Mergulhante 1 0 0,0 

Colecistectomia 17 0 0,0 

Colectomia 1 0 0,0 

Drenagem De 

Abscesso 
2 0 0,0 

Gastrectomia 1 0 0,0 

Gastroplastia 8 1 11,1 

Hemorroidectomia 1 0 0,0 

Herniorrafia 

Epigástrica 
4 0 0,0 

Herniorrafia Inguinal 8 0 0,0 

Histerectomia 13 1 7,1 

Laparotomia Ex 1 0 0,0 

Tireoidectomia Total 15 2 11,8 

Urológica 

Colocação de Duplo J 1 0 0,0 

Eletrocoagulação de 

Bexiga 
0 1 100,0 

Incontinência 

Urinária 
9 0 0,0 

Nefrolitotripsia 2 1 33,3 

Pielolitotomia 1 0 0,0 

Prostatectomia 8 2 20,0 

Remoção De Cálculo 

Renal 
13 0 0,0 

Ret. De Tumor 

Vesical 
4 1 20,0 

Rtu Prostata 9 0 0,0] 

Ureterorrenolitotripsia 11 0 0,0 
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A Apendicectomia foi a cirurgia geral mais frequente que ocorre em 20,0% dos 

casos de cirurgia geral, para este tipo de cirurgia a incidência de RCR estimada é de 

5,3%.  A Remoção de Cálculo Renal é a cirurgia urológica mais frequente, que ocorre 

em 21,9% dos casos de cirurgia urológica, e os participantes submetidos a este 

procedimento, não apresentaram o diagnóstico em estudo.  

 

Incidência das características definidoras do diagnóstico 

 

Na Tabela 4 apresenta-se a incidencia do diagnóstico de enfermagem de 

„Recuperação cirúrgica retardada‟ em suas oito características definidoras. 

 

Tabela 4: Incidência de RCR segundo as características definidoras. Niterói, 2016. 

(Fonte-autores) 

Característica Definidora Sem RCR 
Com 

RCR 

p-

valor 

do 

teste 

Exato 

de 

Fisher 

OR 

IC para 

OR 

Adia o retorno às 

atividades 

de trabalho/ emprego 

Ausente  132 (93,6%) 9 (6,4%) 
0.195 

Não 

significativa Presente  2 (66,7%) 1 (33,3%) 

Mobilidade prejudicada 

 

Ausente 74 (97,4%) 2 (2,6%) 
0,033 

4,9 

(1,01; 24,1) Presente 60 (88,2%) 8 (11,8%) 

Evidência de 

interrupção na 

cicatrização da área 

cirúrgica 

Ausente 134 (100%) 10 (7,0%) 

- 
Não 

aplicável 
Presente 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Perda de apetite 

Ausente 96 (97,0%) 3 (3,0%) 

0.011 
5,9 

(1,4; 24,0) Presente 38 (84,4%) 7 (15,6%) 

Precisa de ajuda para o 

autocuidado 

Ausente 88 (96,7%) 3 (3,3%) 

0.038 
4,5 

(1,1; 18,1) 
Presente 46 (86,8%) 7 (13,2%) 

Desconforto 

Ausente 86 (97,7%) 2 (2,3%) 

0.014 
7,2 

(1,5; 35,1) 
Presente 48 (85,7%) 8 (14,3%) 

Dor 

Ausente 103 (92,8%) 8 (7,2%) 

1,000 
Não 

significativa Presente 31 (93,9%) 2 (6,1%) 
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Incapacidade de 

retornar ao emprego 

Ausente 134 (100,0%) 10 (7,0%) 

- 
Não 

aplicável 
Presente 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

 

Foi possivel verificar que há diferença significativa na incidência de RCR das 

seguintes características definidoras: mobilidade prejudicada (p-valor=0,033); Perda de 

apetite (p-valor=0,011); Precisa de ajuda para o autocuidado (p-valor=0,038) e 

Desconforto (p-valor=0,014). Sendo assim, a presença de cada uma destas 

características definidoras apresenta fator de risco aumentado para ocorrência de RCR, 

ou seja, estas características definidoras estão significativamente associadas ao 

diagnóstico de RCR. A partir das razões de chance (ORs) para estas características 

definidoras, pode-se observar que: 

 A chance de um paciente que tem mobilidade prejudicada apresentar 

RCR é 4,9 vezes a chance de um paciente que não tem dificuldade de se 

movimentar apresentar RCR.  

 A chance de um paciente que tem perda de apetite apresentar RCR é 5,9 

vezes a chance de um paciente que não tem perda de apetite apresentar 

RCR.  

 A chance de um paciente que tem necessidade de ajuda para autocuidado 

apresentar RCR é 4,5 vezes a chance de um paciente que não tem 

necessidade de ajuda para autocuidado apresentar RCR.  

 A chance de um paciente que queixa de desconforto apresentar RCR é 

7,2 vezes a chance de um paciente que não queixa de desconforto 

apresentar RCR. 

 

Testes diagnósticos: Sensibilidade, especificidade e acurácia diagnostica 

 

A Tabela 5 traz para cada uma das características definidoras, a análise de 

sensibilidade, especificidade e acurácia ao identificar o diagnóstico de RCR. A 

sensibilidade de uma certa característica definidora ser igual a X% indica que se a 

presença essa característica definidora fosse usada como preditora da RCR ela 

identificaria X% dos casos de RCR. A especificidade de uma certa característica 

definidora ser igual a Y% indica que se a ausência dessa característica definidora fosse 

usada como preditora pra ausência de RCR ela identificaria  corretamente X% dos casos 

que não tem RCR. A acurácia de uma certa característica definidora ser Z% indica que 
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sua presença/ausência for usada como preditora para presença/ausência de RCR  

identifica corretamente Z% dos casos.  Teoricamente, é preferível um preditor tanto 

altamente sensível como altamente específico.  Entretanto há um compromisso inerente 

entre a sensibilidade e a especificidade. Um teste de sensibilidade é mais útil quando a 

falha para se detectar um diagnóstico o mais cedo possível tem consequências 

perigosas, um teste especifico é importante em situações nas quais um falso positivo é 

prejudicial. 

 

Tabela 5: Sensibilidade, especificidade e acurácia das características definidoras em 

identificarem o diagnóstico RCR. Niterói-RJ, 2016. (Fonte-autores) 

 

Característica Definidora Sensibilidade Especifidade Acurácia 

Adia o retorno às atividades 

de trabalho/ emprego 
10,0% 98,5% 92,4% 

Mobilidade prejudicada 

 
80,0% 55,2% 56,9% 

Evidência de interrupção na 

cicatrização da área cirúrgica 

 

0,0% 100,0% 93,1% 

Perda de apetite 70,0% 71,6% 71,5% 

Precisa de ajuda para o 

autocuidado 
70,0% 65,7% 66,0% 

Desconforto 80,0% 64,2% 65,3% 

Dor 

 
20,0% 76,9% 72,9% 

Incapacidade de retornar ao 

emprego 
0,0% 100,0% 93,1% 

 

O Gráfico da sensibilidade com a especificidade das características definidoras 

pode ser visto na Figura 7. O Gráfico da acurácia pode ser visto na Figura 8, com a 

sensibilidade e a acurácia em ordem crescente, respectivamente. As características de 

maior acurácia são: Adia o retorno às atividades, Evidencia na Interrupção da 

cicatrização da área cirúrgica e Incapacidade de retornar ao emprego. As características 

mais sensíveis são: o Desconforto e a Mobilidade prejudicada. As características mais 

especificas são: Incapacidade de Retornar ao Emprego e a Evidencia na Interrupção da 

cicatrização da área cirúrgica, mas tem sensibilidade zero. Ao considerar que as 
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melhores características definidoras são aquelas que maximizam simultaneamente tanto 

a sensibilidade quanto a especificidade.  

 

 

Figura 7: Sensibilidade e Especificidade das Características Definidoras. Niterói-RJ 

2016. (Fonte-autores) 

 

 

 
Figura 8: Acurácia das Características Definidoras. Niterói-RJ, 2016. (Fonte-autores) 

 

Constata-se que as melhores características definidoras preditoras do diagnostico 

RCR são a Perda de Apetite, Precisa de Ajuda para o Autocuidado, Desconforto e 

Mobilidade Prejudicada.  
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Incidência dos fatores relacionados do diagnóstico 

 

A Tabela 6 exibe a incidência dos Fatores Relacionados nos grupos com e sem 

RCR. Para todos os fatores relacionados, não há evidência estatística de associação 

significativa entre Fator Relacionado e RCR, dados os p-valores todos maiores que 5%. 

 

Tabela 6: Incidência de RCR segundo fatores relacionados. Niterói-RJ, 2016. 

 

 

Também foi analisada a relação da incidência do diagnóstico de RCR com 

outros fatores apontados na literatura. A saber, 103 pacientes, que equivale a 71,5% da 

amostra, tinham ASA 1 e 40 pacientes, 27,8% da amostra tinham ASA 2, 1 e 1 paciente 

tinha ASA 3. Os pacientes com ASA 3 não tinham RCR   A incidência de RCR entre os 

Fatores Relacionados  
Sem 

RCR 

Com 

RCR 
p-valor 

OR 

IC para 

OR 

Infecção pós-operatório 

no local da incisão 

Ausente  134 (93,1%) 10 (6,9%) 
- 

Não 

aplicável 
Presente 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Obesidade 

Ausente 97 (92,4%) 8 (7,6%) 

0,729 
Não 

significativa 
Sim 37 (94,9%) 2 (5,1%) 

Procedimento cirúrgico 

extenso 

Ausente 115 (95,0%) 6 (5,0%) 

0,054 
Não 

significativa 
Sim 19 (82,6%) 4 (17,4%) 

Procedimento cirúrgico 

prolongado 

Ausente 126 (93,3%) 9 (6,7%) 

0,487 
Não 

significativa 
Sim 8 (88,9%) 1 (11,1%) 

Edema no sítio 

cirúrgico 

Não 121 (94,5%) 7 (5,5%) 

0,107 
Não 

significativa 
Sim 12 (80,0%) 3 (20,0%) 

Agentes 

farmacológicos 

Não 69 (94,5%) 4 (5,5%) 
0,530 

Não 

significativa 
Sim 65 (91,5%) 6 (8,5%) 

HAS 
Não 105 (92,1%) 9 (7,9%) 

0,688 
Não 

significativa 
Sim 29 (96,7%) 1 (3,3%) 

Diabetes 
Não 113 (92,6%) 9 (7,4%) 

1,000 
Não 

significativa 
Sim 21 (95,5%) 1 (1,5%) 
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pacientes com ASA 2 era de 10,0% e entre os pacientes de ASA 1 era de 5,8%.  Há 

evidencia descritiva que os pacientes com ASA 2 tem maior incidência de RCR, mas a 

constatação da significância desta diferença não foi possível pois o teste qui-quadrado 

foi inconclusivo. A ocorrência de RCR também não esteve significativamente associada 

às comorbidades HAS (p-valor=0,688) e Diabetes (p-valor=1,000). 
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5. DISCUSSÃO 

 

O principal dado desse estudo revela um número inferior da incidência do 

diagnóstico na rede suplementar das pesquisas anteriores realizadas em hospitais 

públicos.  

Nesse estudo,  dos 144 participantes apenas 6,9% apresentaram o diagnóstico de 

enfermagem RCR. Numa pesquisa realizada em hospital público de grande porte, foram 

acompanhados 72 pacientes cirúrgicos após o quinto dia de pós-operatório. Deste total, 

36% apresentaram diagnóstico de enfermagem RCR (SANTANA et al., 2014a). Em 

outro estudo também realizado em hospital público, com 69 participantes, 

acompanhados desde o pré-operatório ate a alta hospitalar demonstrou-se que 33,4% 

apresentaram o diagnóstico de enfermagem RCR (PEREIRA et al., 2014).  

O teste de comparação de duas proporções comparando a incidência de RCR 

deste trabalho com o trabalho de SANTANA et al. (2014) mostra que a incidência de 

RCR na rede privada é significativamente menor do que aquela encontrada no trabalho 

destes autores (p-valor=0,001). O mesmo se pode concluir quando comparada a 

incidência de RCR deste trabalho com a incidência de RCR do trabalho de PEREIRA et 

al. (2014) p-valor=0,001.  

 Ao comparar estudos com perfis distintos, como instituições públicas e privadas, 

as diferenças foram evidenciadas desde o pré-operatório até a alta hospitalar. A pesquisa 

de Pereira e colaboradores (2014) citada anteriormente demonstrou uma média de 

internação de 14 dias, considerada elevada se comparada com a média de 03 dias de 

internação apresentada neste estudo. 

 A instituição privada onde o estudo foi realizado demonstrou possuir uma 

cultura multiprofissional que propõe a desospitalização em menor tempo, o que 

consequentemente leva a redução da exposição dos pacientes aos riscos relacionados à 

internação hospitalar, tais como infecções, afastamento do indivíduo de sua família e 

sociedade, e transtornos emocionais (PEÑA et al., 2013). Assim, ocorre a redução da 

probabilidade de manifestação de infecção após a alta, que também é caracterizada 

como infecção hospitalar ou nosocomial (BRASIL, 1992). As ações relacionadas a alta 

em curto período estão atreladas ao protocolo fast track (frequência ou curso acelerado), 

o qual visa atenuar a resposta orgânica consequente ao trauma cirúrgico, favorecendo 

uma recuperação pós-operatória mais rápida sem comprometer a segurança e a 

satisfação do paciente (GOUVAS et al., 2009). 
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Outro fator que está atribuído à desospitalização em curto prazo é o custo 

(MACHADO et al., 2013), ou seja, com o objetivo de manter a sustentabilidade 

financeira do hospital, pacientes estão ocupando leitos por períodos cada vez mais 

reduzidos (PEÑA et al., 2013), favorecendo como é chamado na prática o “giro dos 

leitos”. Observou-se, no período de realização do trabalho, que além das questões 

técnicas para a tomada de decisão relacionada à alta hospitalar, o serviço de gestão de 

leitos atuava de forma efetiva no gerenciamento deste processo através de políticas e 

rotinas específicas. 

 Por outro lado, esta agilidade no processo de desospitalização pode favorecer a 

alta hospitalar precoce, expondo o paciente a possíveis riscos no domicílio que levariam 

à reinternação, caracterizando diagnóstico de enfermagem RCR. Diante dessa questão, a 

equipe multiprofissional deve estar ainda mais atenta às características definidoras e aos 

fatores relacionados, que darão sinais de uma recuperação retardada. 

 Mesmo quando todo fluxo de prevenção é realizado de forma efetiva, há o risco 

de complicações no domicílio, e uma das formas de contribuir para a manutenção da 

recuperação cirúrgica plena é a continuidade do cuidado. Seja por ambulatório, 

seguimento por telefone, SMS, ou vídeo, o plano de alta e seguimento sistematizado do 

paciente poderia evitar readmissões ou custos. Porém, os convênios não autorizam este 

acompanhamento preventivo, elevando as chances de complicação do paciente.  

 O Hospital em estudo realiza o acompanhamento telefônico no período pós-

operatório, de uma população específica de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

SCIH (Serviço de controle de infecção hospitalar) da instituição, porém estes critérios 

estão direcionados ao procedimento cirúrgico, não levando em consideração às 

características específicas de cada paciente.  A expansão desse acompanhamento e a 

revisão da população que deve ser acompanhada podem resultar em ações efetivas, para 

evitar o retardo na recuperação cirúrgica.  

 Ainda em relação ao período de internação do paciente, observa-se que houve 

diferença significativa entre os tempos de internação, total e pós-cirúrgico, independente 

de terem apresentado o diagnóstico de enfermagem RCR. Este resultado está associado 

ao tempo de internação no pós-operatório que é semelhante ao tempo de internação 

total, indicando que a maioria dos pacientes foi admitida no dia de realização do 

procedimento cirúrgico. Este dado diverge do estudo realizado no hospital público 

(SANTANA et al., 2014), no qual não houve diferença significativa entre o período de 

internação e período pós-operatório. 
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 Durante o período de coleta de dados, foi identificado que determinados 

procedimentos agendados no primeiro horário de acordo com o mapa cirúrgico 

institucional, eram realizados em tempo inferior à uma hora, o que pode elevar o risco 

relacionado ao não cumprimento de etapas importantes no pré-operatório, como a visita 

pré-anestésica, gerenciamento de risco de acordo com o procedimento e outras ações 

preconizadas pelo manual de cirurgia segura (OMS, 2009). Esse manual tem como 

objetivo a prevenção de danos ao paciente.  

Como forma de reduzir o tempo de internação do paciente cirúrgico, sem 

comprometer a assistência e barreiras de segurança, o hospital dispõe de um setor (pré-

operatório) em anexo ao centro cirúrgico. Assim, os pacientes que não foram admitidos 

na unidade de internação (enfermaria ou leitos privativos), de acordo com o protocolo 

de cirurgia segura, podem ser avaliados e instruídos antes de serem efetivamente 

encaminhados ao centro cirúrgico. A atuação técnica e gerencial do enfermeiro é 

fundamental para que as ações do protocolo sejam efetivamente cumpridas. Sabe-se que 

o envolvimento da equipe multiprofissional neste processo é importante, porém 

observou-se que a supervisão de todo o fluxo na prática era realizado pelo profissional 

de enfermagem. 

Mesmo com a tendência das instituições privadas em reduzir o tempo de 

desospitalização, foi evidenciada uma diferença expressiva no período de internação 

como um todo e na fase pós-operatória quando comparados pacientes que apresentaram 

RCR com aqueles que não apresentaram. Observou-se que os tempos são 

significativamente maiores no grupo com RCR, corroborando com a própria definição 

do diagnóstico de enfermagem RCR (HERDMAN E KAMITSURU, 2015). E com a 

necessidade de instituir modos de continuidade do cuidado no pós-operatório na rede 

suplementar de saúde. 

A incidência de RCR em adultos foi de 5,1% e entre os idosos de 14,8%. 

Entretanto, não houve diferença significativa entre os dois grupos, ou seja, não existe 

risco aumentado significativo de o idoso apresentar o diagnóstico de enfermagem RCR. 

Porém, este fator possui relevância clínica, pois evidencia a necessidade de cuidados 

específicos para a população idosa. Durante a pesquisa observou-se que as informações 

direcionadas aos idosos em relação aos cuidados no pós-operatório levavam em 

consideração as particularidades do idoso como, a fragilidade da pele, alterações 

fisiológicas, possíveis comprometimentos em relação deambulação e outros. 

Compartilhar a informação com o acompanhante para que o mesmo possa supervisionar 

ou realizar a ação necessária para contribuir com a recuperação do paciente, também  
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foi uma conduta observada. A troca de curativos após a alta hospitalar, por exemplo, é 

um procedimento que geralmente requer maior habilidade, e esse cuidado geralmente 

era direcionado para o acompanhante. Na ausência deste eleva-se a probabilidade de 

realização do procedimento pelo idoso de forma inadequada e pode levar a 

complicações no período pós-operatório. Há estudos que consideram a possibilidade do 

aumento de complicações relacionadas à recuperação cirúrgica em idosos, com taxas de 

24 a 67,7% se comparados com adultos (XAVIER et al,. 2012).  

Dentre as especialidades cirúrgicas, duas foram mais incidentes, a 

prostatectomia com dois casos de diagnóstico de enfermagem RCR e tireoidectomia 

total, também com dois casos.  

Corroborando com a atual pesquisa tem-se um estudo sobre pós-operatório em 

prostatectomia que apresentou um caso de diagnóstico de enfermagem RCR, 

caracterizado pela evidência na interrupção na cicatrização do sítio cirúrgico e período 

prolongado de hospitalização (NAPOLEÃO, CALDATO e PETRILLI FILHO, 2009). 

A equipe de enfermagem deve promover ações de cuidados individualizados e envolver 

os familiares no ensino do autocuidado do paciente em pós-operatório de 

prostatectomia, principalmente devido à utilização de sonda vesical de demora, para 

minimizar possíveis danos na internação e no domicílio (NAPOLEÃO et al., 2009). 

Em um estudo retrospectivo com pacientes no pós-operatório de tireoidectomia 

total em uma instituição privada, observou-se que o risco de complicações pós 

tireoidectomia é potencialmente elevado, porém de baixa incidência, corroborando com 

o presente estudo que dentre 15 pacientes 2 apresentaram o diagnóstico de enfermagem 

Recuperação cirúrgica retardada devido a complicações pós-operatórias (ACCETTA et 

al., 2011).  

De acordo com o estudo realizado, apenas as características definidoras: 

Mobilidade prejudicada, Desconforto, Precisa de ajuda para o autocuidado e Perda de 

apetite, foram significativamente associadas ao diagnóstico de RCR, considerando-as 

como as melhores características definidoras preditoras do diagnóstico de enfermagem 

RCR por maximizarem simultaneamente tanto a sensibilidade quanto à especificidade. 

Observou-se que durante a pesquisa estas características na maioria das vezes se 

desenvolvem em uma ordem cronológica, e por isso, a necessidade eminente de 

rompimento dessa cadeia com investigação e tratamento adequado. O estudo de Santana 

e Lopes (2015), corrobora com esta pesquisa, pois ao mensurar a sensibilidade e a 

especificidade das características do diagnóstico de enfermagem RCR, observou-se que, 

todas às características definidoras consideradas como melhores características no atual 
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estudo, foram citadas  neste artigo e também apresentaram valores preditivos positivos 

elevados,  com exceção da  perda de apetite.  

Em relação aos fatores relacionados, não houve evidências estatísticas de 

associação com o diagnóstico de enfermagem RCR, ou seja, os dois grupos, um com o 

diagnóstico e o outro sem o diagnóstico de enfermagem RCR, apresentaram os fatores 

porém, pode-se concluir que as ações preventivas e as intervenções foram realizadas de 

forma efetiva impedindo a ocorrência de eventos.  

Como por exemplo, pode-se citar as intervenções para prevenção da Mobilidade 

prejudicada uma característica definidora fortemente associada à ocorrência do 

diagnóstico de enfermagem RCR, ou seja, o indivíduo que apresenta este diagnóstico de 

enfermagem provavelmente terá dificuldade para movimentar-se, com desconforto e 

dependência para autocuidado (SANTANA  et al., 2014a, MELO et al., 2013, 

ARMENDARIS et  al., 2012 e PEREIRA et al., 2014). Dentre os cuidados direcionados 

aos pacientes com mobilidade prejudicada evidenciados nos registros e na prática 

observada durante a entrevista ao paciente, estava a prevenção de TEV 

(tromboembolismo venoso) através do protocolo gerenciado de acordo com o risco do 

paciente, e as ações não farmacológicas eram supervisionadas pelo enfermeiro, como a 

estimulação da deambulação precoce. Além desse, havia também o protocolo de 

avaliação de lesão de pele. O enfermeiro é quem definia o risco do paciente e o médico 

dava continuidade ao primeiro protocolo. Para o segundo protocolo, a equipe de 

enfermagem traçava a conduta e, em casos específicos, discutia com a equipe 

multiprofissional e com o grupo institucional voltado para cuidados com a pele.  

Por estar expressivamente associada ao diagnóstico de enfermagem RCR, a 

característica definidora desconforto (GRONDIN 2012, PEREIRA et al., 2014 e 

SANTANA et al., 2014a) deve ser priorizada na avaliação pós-operatória. Na entrevista 

com o paciente, esta característica demonstrou ser desencadeada na maioria das vezes 

pela mobilidade prejudicada. Ao avaliar as informações do prontuário, foi identificado 

que o desconforto era pouco questionado pela equipe multiprofissional e não fazia parte 

do checklist de avaliação do paciente devido a possível priorização de outros sinais e 

sintomas considerados mais relevantes no pós-operatório. Esse fato pode ter levado a 

subnotificação desta característica no paciente. Diferente do desconforto, a dor é aferida 

de acordo com os horários dos demais sinais vitais e verbalizada de forma mais 

frequente pelos pacientes. Mesmo sendo um fator relacionado de extrema importância, 

não apresentou uma associação significativa com o diagnóstico de enfermagem RCR.  
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Em relação ao período pós-operatório, a pesquisa corrobora com estudos que 

demonstram a relação dos procedimentos cirúrgicos com a alteração do autocuidado, 

levando o paciente a apresentar dificuldade para realizar atividades como banho, 

higiene, vestir-se e alimentar-se (SANTANA  et al., 2014, MAYO et al., 2011 e 

PEREIRA et al., 2014). Atribui-se a este fato dentre outros, o próprio desconforto por 

influenciar diretamente nas atividades desenvolvidas pelo paciente.  Observou-se que os 

cuidados de enfermagem com os pacientes que apresentaram esta característica 

definidora eram compartilhados com o próprio familiar. A equipe utilizava um 

instrumento denominado “plano educacional”, no qual familiares e pacientes eram 

orientados quanto aos riscos de acordo com seu quadro clínico, no intuito de integrar o 

familiar no plano de cuidados. Ficaram claras as dificuldades de implantar o 

instrumento citado por ser uma atividade nova exercida pela equipe e também uma 

mudança de cultura para os acompanhantes, que no primeiro momento estranhavam as 

informações que lhes eram passadas. 

 Outra característica definidora relevante para a ocorrência do diagnóstico de 

enfermagem RCR é a perda de apetite (SANTANA et al., 2014a ), principalmente por 

elevar a probabilidade de desnutrição e desencadear outras complicações (MACHADO 

et. al., 2013; CARVALHO et al., 2011; PEREIRA, et al., 2014), como alterações na 

cicatrização, comprometimento imunitário, infecções, formação de úlceras por pressão e 

sangramento no local de incisão, aumentando o risco de deiscência e infecções das 

feridas operatórias (CARVALHO, et al., 2011). Por possuírem conhecimento em 

relação aos riscos nutricionais, a equipe de enfermagem é fundamental para auxiliar na 

estimulação da aceitação da dieta, principalmente quando o paciente precisa de ajuda 

para realizar o autocuidado, ou está em risco nutricional de romper a cadeia de eventos 

que o leve a um retardado na recuperação cirúrgica. 

O hospital em estudo possui um sistema informatizado para auxiliar na 

Sistematização da assistência de enfermagem, através do qual o enfermeiro estabelece 

quais os diagnósticos de enfermagem estavam relacionados ao paciente. Porém, foram 

identificadas fragilidades nesse processo. Os cuidados de acordo com o diagnóstico de 

enfermagem eram realizados, mas não de forma sistematizada e específica, pois não 

levavam em consideração as especificidades de cada paciente para estabelecer um 

cuidado individualizado. Havia por exemplo a opção diagnóstica de RCR, porém na 

pratica, os fatores de riscos e características definidoras precisam ser mais alinhados.  

 Ainda em relação às feridas operatórias, a característica definidora evidência de 

interrupção na cicatrização não apresentou estatisticamente associação com o 
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diagnóstico de enfermagem RCR, o que divergiu de outros estudos realizados em 

hospitais públicos que demonstram esta associação de forma considerável (PEREIRA et 

al., 2014 e CARVALHO et al., 2011). O tempo médio de internação do atual estudo de 

2,5 dias reduziu a probabilidade de evidenciar essa característica no momento da 

entrevista com o paciente, pois a presença de abscessos incisionais e coleções 

purulentas geralmente são identificadas a partir do sexto dia de pós-operatório 

(STRACIERI e DONIZETI, 2008).  

Em contrapartida, em instituições públicas, a interrupção na cicatrização pode 

ser observada de forma mais frequente devido ao elevado período de internação ao se 

comparar com essa pesquisa (PEREIRA et al., 2014). Além do período de internação, 

outro fator que diferencia as instituições públicas das privadas são as sucessivas crises 

econômicas que deterioraram a maioria dos hospitais públicos por atenderem pacientes 

sem recursos, em estado grave e desnutridos (FERRAZ et al., 2001). Ou seja, o perfil 

dos pacientes e as condições financeiras adversas das instituições públicas podem 

contribuir para déficit no cuidado, corroborando com o surgimento de sinais de 

interrupção na cicatrização cirúrgica. Esta característica pode ser ocasionada devido à 

profundidade e extensão da ferida, nutrição, infecção, perfusão tecidual, obesidade, 

terapia medicamentosa, corpos estranhos, idade avançada, localização da ferida e 

doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial sistêmica e neoplasia 

(CARVALHO et al., 2011), que nos hospitais publicas são um perfil mais comum. 

Logo, mais estudos são necessários para confirmar tais afirmativas. 

 Segundo a agência nacional de Vigilância Sanitária, a principal associação com 

a evidência de interrupção na cicatrização foi o fator relacionado do próprio 

diagnóstico de enfermagem RCR, Infecção de sítio cirúrgico perioperatória, causada 

pela entrada de agente infeccioso no organismo (BRASIL, 2013), que também nesse 

estudo não houve associação diferente dos estudos anteriores (PEREIRA et al., 2014; 

SANTANA et al., 2014) 

 Há evidências de que a obesidade, devido ao aumento do tecido adiposo, eleva o 

risco de infecções e deiscência no local de incisão, compromete o processo de 

cicatrização e, consequentemente, leva a complicações cirúrgicas (CARVALHO et al., 

2011). Outro fator que influencia na cicatrização é a dor por promover alterações 

orgânicas, gerando complicações na recuperação pós-operatória (FARIA et al.,2012). 

 De acordo com Faria e colaboradores (2012),  no ambiente hospitalar, a dor de 

maior prevalência está relacionada ao pós-operatório imediato e pode estar presente em 

40 a 60% dos casos, o que difere da atual pesquisa com apenas 22,9% de casos de dor 
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no pós-operatório. Entretanto, os dados do presente estudo foram coletados após 24 

horas de pós-operatório e não no pós-operatório imediato, o que pode influenciar na 

comparação de resultados.  

 Como descrito anteriormente, a entrevista com os participantes eram iniciadas 

um dia após a cirurgia, ou seja, no pós-operatório mediato, o que possivelmente explica 

a discrepância dos dados de resultados com outros estudos atrelados aos fatores 

relacionados, como náuseas persistentes e vômitos persistentes. Segundo Machado e 

colaboradores (2013), estes fatores podem prolongar a alta hospitalar. Porém, no 

momento da entrevista realizada, o estudo demonstrou que apenas 7 pacientes 

apresentavam náuseas (4,9%) e 1 apresentava vômito persistente (0,7%). Entretanto, 

houveram pacientes que não relataram estes fatores no dia da coleta, mas afirmaram 

terem apresentado episódios de náuseas e vômitos no pós-operatório imediato, ou seja, 

antes de 24 horas.  

Apesar de não significativos estatisticamente os fatores relacionados 

procedimento cirúrgico extenso e procedimento cirúrgico prolongado, possuem 

relevância clinica. Sabe-se que o fator procedimento cirúrgico prolongado aumenta a 

exposição aos efeitos adversos potencias da cirurgia, da anestesia e da infecção, o que 

pode levar ao retardo na recuperação. Outro estudo demonstrou-se que o procedimento 

cirúrgico extenso relacionado a cirurgias de grande porte com grandes ressecções e 

sangramentos ou grandes vasos expostos à temperatura ambiente estava presente em 

mais da metade dos sujeitos com o diagnóstico de enfermagem RCR (PONTES et al., 

2013). O presente estudo demonstrou 17,4% de participantes com este fator, porém na 

avaliação estatística o p-valor foi de 0,054, considerado limítrofe, o que demonstra a 

relevância clínica do procedimento cirúrgico extenso, mesmo não tendo associação 

significativa com diagnóstico de enfermagem RCR. 

Através da análise dos dados pode-se afirmar que ações foram realizadas para 

evitar a associação do procedimento cirúrgico extenso com o diagnóstico de 

enfermagem RCR, como a utilização do protocolo de cirurgia segura; rigorosos testes 

biológicos e outros dispositivos de controle da CME (central de materiais esterilizados); 

tecnologias de ponta utilizadas nos procedimentos como equipamentos de vídeo de alta 

resolução; equipamentos que favorecem a cauterização efetiva dos vasos e instrumentais 

específicos. Todo o planejamento no centro cirúrgico relacionado ao cuidado e ações de 

rotina do setor refletem no tempo de cirurgia e podem evitar a ocorrência de 

complicações (BITENCOURT et al., 2011). 
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Identificou-se durante a pesquisa algumas oportunidades de melhoria que podem 

ser propostas para futuros estudos, como o período de acompanhamento do paciente, o 

qual poderia ter iniciado no pré-operatório com o objetivo de identificar de forma 

efetiva os pacientes com risco de desenvolver o diagnóstico de enfermagem RCR. 

Adicionalmente, sugere-se verificar se os pacientes que apresentaram risco 

desenvolveram o diagnóstico posteriormente.  

Outro fator que poderia contribuir para os resultados do estudo é o aumento do 

número amostral, que pode favorecer a redução dos erros estimados, ligados à análise 

estatística. Os pacientes eram acompanhados até a alta hospitalar, e as entrevistas 

geravam dúvidas aos pacientes por ser um tema pouco discutido, por isso cada 

formulário durava em média 2 horas, isso porque, também se fazia necessária a análise 

documental do prontuário. Todos esses fatores contribuíram para elevar o tempo de 

coleta e, consequentemente, reduzir o número da amostra.  

Por uma questão institucional, não era feito o acompanhamento ambulatorial dos 

pacientes na unidade hospitalar em estudo, impedindo o contato presencial do 

pesquisador com o paciente após a alta. Diante deste fluxo, houve a necessidade de se 

fazer o contato telefônico com os pacientes para averiguar o desfecho no pós-operatório. 

A avaliação foi realizada através de questões objetivas de acordo com os fatores 

relacionados e características definidoras. Identificou-se que ao fazer o contato 

telefônico com os pacientes no período pós-operatório, estes se sentiram acolhidos e 

elogiaram a iniciativa. Além de se fazer o acompanhamento do serviço fornecido pela 

instituição, esta ação pode ser utilizada como forma de fidelização dos pacientes.  

O estudo contribuiu para a atuação do enfermeiro nos cuidados com a promoção, 

prevenção e recuperação do paciente durante o perioperatório e, para que seja eficaz a 

intervenção deste profissional, a identificação do diagnóstico de Recuperação cirúrgica 

retardada precocemente se faz necessária. 

Durante a coleta, houve envolvimento entre o pesquisador e equipe de 

enfermagem. Foi identificada a necessidade de orientar e explicar sobre a importância 

do diagnóstico de enfermagem e o quanto esta ação iria auxiliá-los na prática. 

Observou-se que poucos conheciam o diagnóstico RCR. As questões observadas e 

sugestões eram de forma constantes encaminhadas para a gerência de enfermagem e as 

ações decorrentes eram realizadas pela instituição. O estudo contribuiu para a melhoria 

na organização dos dados do prontuário e na informação sobre o diagnóstico de 

enfermagem. A discussão sobre as feridas operatórias e os registros de informações 
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sobre os curativos melhoraram consideravelmente apesar de este não ser o foco do 

estudo. 

Mesmo que o número de publicações sobre o diagnóstico apresentado em estudo 

seja consideravelmente reduzido, esse estudo conseguiu demonstrar fragilidades e 

pontos fortes na relação entre o paciente cirúrgico e o diagnóstico de RCR, tanto no 

sentido amplo, quanto nas especificidades que envolvem a instituição privada. 

Demonstrando relevância para a consolidação da atuação da equipe de enfermagem nas 

no cuidado ao paciente cirúrgico. 
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6. CONCLUSÃO  

 

   

O Diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada foi encontrado 

em uma incidência de 6,9% e, em sua maioria após a alta hospitalar na rede suplementar 

de saúde. Mesmo que inferior aos estudos da rede pública de saúde, recomenda-se a 

adoção de medidas de acompanhamento pós-alta, seja por telemonitoramento, educação 

sistemática, ou ambulatorial.  

Observou-se que os pacientes com Recuperação cirúrgica retardada 

apresentaram prolongamento do tempo de internação, algo central no diagnóstico em 

estudo. Por isso, recomenda-se fortemente a avaliação sistemática da presença das 

características definidoras e fatores relacionados do Diagnóstico de Recuperação 

cirúrgica retardada desde o início do pré-operatório e seu seguimento, com a finalidade 

de promover ações precoces para uma recuperação plena.  

Além disso, pode-se apoiar a ideia de que a presença do Diagnóstico e sua 

associação com o prolongamento de internação podem estar relacionadas com o 

aumento dos custos, a baixa satisfação com a qualidade do atendimento, e o risco de 

readmissões, o que suscitaria novos estudos. 

As características definidoras significativamente associadas ao diagnóstico de 

enfermagem de Recuperação cirúrgica retardada foram a desconforto, perda de apetite, 

mobilidade prejudicada, e precisa de ajuda para o autocuidado. Essas ocorrem em 

cadeia e forma uma complexa síndrome que leva ao prolongamento dos dias de 

recuperação.   

 Sobre os fatores relacionados não apresentarem associação com o diagnóstico, 

pode-se inferir o fato de que inicialmente os dois grupos de pacientes COM e SEM RCR 

apresentam os fatores para desenvolverem o diagnóstico, por isso a não diferença 

estatística. Pode-se inferir ainda, que intervenções preventivas foram realizadas de 

forma efetiva e, contribuiram, para a redução de chance de complicações, e o 

surgimento das caracteristicas definidoras. 

Conclui-se que a padronização da linguagem dos enfermeiros com foco nos 

fatores relacionados e características definidoras do diagnóstico de enfermagem RCR 

direciona-os para a assistência individualizada, e especializada com foco no papel da 

enfermeira perioperatória, o que pode possibilitar uma intervenção para recuperação no 

tempo esperado, com qualidade e segurança.  



71 
 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

Accetta P, Accetta I, Accetta AC, Araújo SM, Accetta R,  Campos B K. Tireoidectomia 

total nas doenças benignas da tireóide. Rev. Col Bras Cir. 2011 jul; 38(4): 223-26.  

 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). Resolução nº. 139, de 24 de 

novembro de 2006. Institui o Programa de Qualificação da Saúde Suplementar. Diário 

Oficial da União 28 jan 2000; Seção 1. 

 

Amorim Thais Vasconselos, Arreguy-Sena Cristina, Alves Marcelo da Silva, Salimena 

Anna Maria de Oliveira. Cuidado sistematizado em pré-operatório cardíaco: Teoria do 

Cuidado Transpessoal na perspectiva de enfermeiros e usuários. Rev. Bras. 

Enferm. 2014 Aug; 67(4): 568-574.  

 

Andrade Ankilma do Nascimento, Fernandes Maria das Graças Melo, Nóbrega Maria 

Miriam Lima da, Garcia Telma Ribeiro, Costa Kátia Nêyla de Freitas Macêdo. Análise 

do conceito fragilidade em idosos. Texto contexto - enferm. 2012 Dec; 21(4): 748-756. 

 

ANVISA (BR) - Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde. 

Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde. Medidas de prevenção de infecção 

relacionada à assistência à saúde. Série segurança do paciente e qualidade em serviços 

de saúde. Brasília: ANVISA; 2013. 

 

ANVISA (BR) - Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde. Gerência de 

Investigação e Prevenção das Infecções e dos Eventos Adversos. Critérios Nacionais de 

Infecções relacionadas à assistência à saúde. Brasília: ANVISA; 2009. 

 

Associação Brasileira de Cuidados Paliativos. Consenso Brasileiro de Náuseas e 

Vômitos. Rev Brasileira de cuidados paliativos. 2011; 3 (2): 1-26. 

 

Herdman TH, Kamitsuru Shigemi. Diagnósticos de enfermagem da Nanda: definições e 

classificação 2009-2011. 08.ed. Porto Alegre: Artmed; 2010.  

 

Armendaris Marinez Kellermann, Monteiro Pedro Sadi. Avaliação multidimensional de 

idosos submetidos à cirurgia cardíaca. Acta Paul Enferm. 2012 Set; 25 (1): 122-128.  

 

Beattie WS, Wejeysundera DN. How can we identify the high-risk patient?. Current 

opinion in critical care. 2015; 21 (4): 328. 

 

Bitencourt Graziele Ribeiro, Santana Rosimere Ferreira, Cavalcanti Ana Carla Dantas, 

Cassiano Keila Mara. Comparação de diagnósticos de enfermagem em adultos e idosos 

hospitalizados no pós-operatório. Rev. Eletrônica Enferm. 2011 Dec; 13 (4): 604-611.  

 

Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Caderno de 

informação da saúde suplementar: beneficiários, operadoras e planos. 2. ed. Rio de 

Janeiro: ANS; 2012.  

 



72 
 

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 930, de 27 de agosto de 1992. Dispõe sobre 

infecção hospitalar. Diário Oficial [da]  União. 1992 ago. 27. Seção 1. p. 12279. 

 

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serie Segurança do Paciente e 

Qualidade em Serviços de Saúde. Critérios diagnósticos de infecção relacionada a 

assistência a saúde. Brasilia: Anvisa; 2013. 

 

Bashaw Marie, Scott Dana N. Surgical risk factors in geriatric perioperative patients. 

AORN journal. 2012; 96 (1): 58-74. 

 

Bettelli G. Preoperative evaluation in geriatric surgery: comorbidity, functional status 

and pharmacological history. Minerva anestesiologica. 2011; 77 (6): 637. 

 

Carvalho Emilia Campos de, Cruz Dina de Almeida Lopes Monteiro da, Herdman TH. 

Contribution of standardized languages for knowledge production, clinical reasoning 

and clinical nursing practice. Rev. Bras. Enferm. 2013; 66 (SPE): 134-141. 

 

Carvalho DV, Borges EL. Tratamento ambulatorial de pacientes com ferida cirurgica 

abdominal e pélvica. REME – Rev Min Enferm. 2011; 15(1): 25-33. 

 

Castanheira CHC. Utilização de serviços públicos e privados de saúde, segundo 

inquérito telefônico na população de Belo Horizonte [dissertação]. Belo Horizonte: 

Escola de Enfermagem/UFMG; 2009.  

 

Centers For Disease Control and Prevention. CDC. National Healthcare Safety 

Network. Surveillance for Surgical Site Infection (SSI) Events. Protocol corrections, 

clarification and ad  ditions [Internet]. 2013. [acesso em 2014 out 10]. Disponível em:                                        

http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/9pscSSIcurrent.pdf.  

 

Cirurgias Seguras Salvam Vidas. Organização Mundial da Saúde; Organização Pan-

Americana da Saúde; Ministério da Saúde; Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

[Internet].  Rio de Janeiro; 2009. [acesso em 2015 nov 12]. Disponível em: 
https://www.into.saude.gov.br/upload/arquivos/pacientes/cirurgias_seguras/Seguran%C

3%A7a_do_Paciente_manual.pdf. 

 

Cortes Selma Márcia. Wound Treatment: A Revision Article. Rev. Divulga. Cientif. 

Sena Aires. 2013; 2 (1): 55-64. 

 

DATASUS. Departamento de Informática do SUS. [acesso em 2013 mar 20].   

Disponível em: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=01. 

 

Faria Filho GS, Caixeta LR, Stival MM, Lima LR. Dor aguda: julgamento clinico de 

enfermagem no pós-operatório de cirurgia cardíaca. REME – Rev Min Enferm. 2012; 

16(3): 400-409. 

 

Fernandes MGM, Pereira MA, Bastos RAA, Santos KFO. Diagnósticos de enfermagem 

do domínio atividade/repouso evidenciados por idosos em tratamento hemodialítico. 

Rev Rene [Internet]. 2012 [acesso em: 10 jun 2016]; 13(4): 929-937. Disponível em: 

http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/article/view/77.  

http://www.datasus.gov.br/
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=01
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/article/view/77


73 
 

Ferraz, Edmundo Machado, et al. Controle de infecção em cirurgia geral: resultado de 

um estudo prospectivo de 23 anos e 42.274 cirurgias. Rev. Col. Bras. Cir. 2001; 28 (1): 

17-26. 

 

Filho Geraldo da Rocha Motta, Silva Lúcia de Fátima Neves da, Ferracini Antônio 

Marcos, Bähr Germana Lyra. Protocolo de cirurgia segura da OMS: o grau de 

conhecimento dos ortopedistas brasileiros. Rev. Bras. Ortop. 2013; 48 (6): 554-562. 

 

França MJ D'arc de Melo, Mangueira SO, Perrelli JGA, Cruz SL, Lopes MVO. 

Diagnósticos de enfermagem de pacientes com necessidade de locomoção afetada 

internados em uma unidade hospitalar. Rev Elet de Enferm. 2013; 15 (4): 878-85. 

 

Gan TJ, Diemunsch P, Habib AS, Kovac A, Kranke P, Meyer TA, et. al. Consensus 

guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting. Anesth Analg. 

2014; 118 (1): 85-113. 

 

GOUVAS N, et al. Fast-track vs standard care in colorectal surgery: a meta-analysis 

update. Int J Colorectal Dis. 2009;  24 (10): 31-1119.  

 

Grondin F, Bourgault P, Bolduc N. Intervenção centrada no paciente e sua família para 

um melhor alívio da dor pós-operatória. Dor Manag Nurs. 2012; 15 (1): 76-86.  

 

Grigoleto ARL, Gimenes FRE, Avelar MCQ. Segurança do cliente e as ações frente ao 

procedimento cirúrgico. Rev. Elet Enferm. 2011; 13 (2): 347-354. 

 

Grondin Frédéric, Bourgault Patricia, Bolduc Nicole. Intervention focused on the 

patient and family for better postoperative pain relief. Pain Management Nursing. 2014; 

15 (1): 76-86. 

 

Hari Margaret; Rosenzweig Margaret. Incidence of preventable postoperative 

readmissions following pancreaticoduodenectomy: implications for patient education. 

Oncology nursing forum. 2012. 

 

Herdman TH, Kamitsuru Shigemi. NANDA international nursing diagnoses: 

Definitions and classification, 2015-2017. Oxford, UK: Wiley-Blackwell; 2015.   

 

Herdman TH. Nursing diagnoses: definitions and classification 2012-2014. Oxford: 

Wiley-Blackwell; 2012. 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. [acesso em 2013 mar 10]. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/.  

 

JAMES BR. Probabilidade: um curso em nível intermediário. 3. ed. Rio de Janeiro; 

2004.  

 

Johnson M, et al. Ligações NANDA – NOC – NIC: condições clínicas: suporte ao 

raciocínio e assistência de qualidade. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2012.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gan%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24356162
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Diemunsch%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24356162
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Habib%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24356162
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kovac%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24356162
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kranke%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24356162
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meyer%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24356162
http://www.ibge.gov.br/home/


74 
 

Keats AS. The ASA classification of physical status–a recapitulation. The Journal of the 

American Society of Anesthesiologists. 1978; 49 (4): 233-235. 

 

Lalani SB, Ali F, Kanji Z. Prolonged-stay patients in the PACU: a review of the 

literature. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 2013; 28 (3): 151-155. 

 

Lamberg E, Salantera S, Junttila K. Evaluating perioperative nursing in finland: an 

initial validation of perioperative nursing. AORN Journal. 2013; 98 (2): 172–185.   

 

Lenardt MH, Neu DKM, Betiolli SE, Seima MD, Michel T. As concepções do cuidado 

gerontológico de enfermagem frente às complicações pós operatórias do idoso. Cogitare 

Enferm. 2010; 15 (3): 420-426. 

 

Ledford CK, Ruberte TRA, Appleton JS Jr, Butler RJ, Wellman SS, Attarian DE, et al. 

Percent body fat more associated with perioperative risks after total joint arthroplasty 

than body mass index. The Journal of arthroplasty. 2014; 29 (9): 150-154. 

 

Letizia MariJo. Infection prevention and control, starting with flo. MedSurg Nursing. 

2010; 19 (6): 315-317. 

 

Levesque CM. Perioperative care of patients with diabetes. Critical care nursing clinics 

of North America. 2013; 25 (1): 21-29. 

 

Liu Peng, He Wei, Chen Hong-Lin. Diabetes mellitus as a risk factor for surgery-related 

pressure ulcers: a meta-analysis. Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing. 

2012; 39 (5): 495-499. 

 

Lucena AF, Santos CT, Pereira AGS, Almeida MA, Dias VLM, Friedrich MA. Clinical 

profile and nursing diagnosis of patients at risk of pressure ulcers. Rev Lat Am 

Enfermagem [Internet]. 2011 [acesso em: 20 jun 2016];19(3): 523-30. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692011000300011. 

 

Machado ECB, Pompeo DA, Rossi LA, Paiva L, Dantas RAS, Santos MA. 

Caracterização de pacientes no pós-operatório imediato segundo a presença de náuseas 

e vômitos. Cienc Cuidado Saude. 2013; 12(2): 249-56. 

 

Mayo NE, Feldman L, Scott S, Zavorsky G, Kim do J, Charle-bois P, et al. Impact of 

preoperative change in physical function on postoperative recovery: argument 

supporting preha-bilitation for colorectal surgery. Surgery [Internet]. 2011 [acesso em 

2016 jun 04]; 150(3): 505-14. Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00396060110039 

Mcnamara SA. The normalization of deviance: what are the perioperative risks?. AORN 

journal. 2011; 93 (6): 796-801. 

 

Merani S, Payne J, Padwal RS, Hudson D, Widder SL, Khadaroo RG. Predictors of in-

hospital mortality and complications in very elderly patients undergoing emergency 

surgery. World J Emerg Surg. 2014 [acesso em 2015 jun 20]; 9: 43. Disponível em: 

http://www.wjes.org/content/9/1/43. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ledford%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24973929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruberte%20Thiele%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24973929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Appleton%20JS%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24973929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Butler%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24973929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wellman%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24973929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Attarian%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24973929
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692011000300011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Merani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25050133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Payne%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25050133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Padwal%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25050133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hudson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25050133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Widder%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25050133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khadaroo%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25050133
http://www.wjes.org/content/9/1/43


75 
 

Moreira RAN, Caetano JÁ, Barros LM, Galvão MTG. Diagnósticos de enfermagem, 

fatores relacionados e de risco no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Rev Esc Enferm 

USP, São Paulo. 2013; 47 (1): 168-175.  

Medronho Roberto, et. al. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo:  Atheneu, 2009. 

 

Murphy RJ. Preventing Multidrug-Resistant Gram-Negative Organisms in Surgical 

Patients. AORN journal. 2012; 96 (3): 315-329. 

 

Napoleão AA, Caldato VG, Filho JFP. Diagnósticos de enfermagem para o 

planejamento da alta de homens prostatectomizados: um estudo preliminar. Rev 

Eletrônica Enferm. 2009; 11 (2): 286-94. 

 

Nicholson A, Coldwell CH, Lewis SR, Smith AF. Nurse-led versus doctor-led 

preoperative assessment for elective surgical patients requiring regional or general 

anaesthesia. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 11. 

 

Oliveira RM, Leitão IMTA, Silva LMS, Figueiredo SV, Sampaio RL, Gondim MM. 

Estratégias para promover segurança do paciente: da identificação dos riscos às práticas 

baseadas em evidências. Esc. Anna Nery Rev. Enferm. 2014; 18 (1): 122-129. 

 

Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde. [acesso em 

2013 mar]. Disponível em: http://www.paho.org/bra/. 

 

Organização Mundial da Saúde. Segundo desafio global para a segurança do paciente: 

Manual - Cirurgias seguras salvam vidas. Rio de Janeiro: OMS; 2009.  

 

Panesar SS, Noble DJ, Mirza SB, Patel B, Mann B, Emerton M, Cleary K, Sheikh A, et. 

al. Can the surgical checklist reduce the risk of wrong site surgery in orthopaedics? – 

Can the checklist help? Supporting evidence from analysis of a national patient 

incidente reporting system. J Orthop Surg Res. 2011; 6 (18). 

 

Paula GR, Reis VS, Ribeiro FA, Gagliazzi MT. Assistência de enfermagem e dor em 

pacientes ortopédicos na recuperação anestésica, no Brasil. Rev. Dor, São Paulo. 2011; 

12(3). 

 

Peña A, Zambrano A, Alvarado M, Cerda J, Vergara R. Evaluación de la efectividad, 

seguridad y costos del tratamiento antimicrobiano intravenoso ambulatorio (TAIA) vs 

hospitalizado en infección urinaria en pediatria. Rev Chilena Infectol. 2013; 30 (4): 426-

434. 

 

Pokrywka M, Byers K. Traffic in the operating room: a review of factors influencing air 

flowand surgical wound contamination. Infectious Disorders – Drug Targets. 2013; 

13(3): 156–161.  

 

Porto Celmo Celeno. Semiologia Médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 

2013. 

 

Pontes SRS, Salazar RM, Torres OJM. Avaliacao perioperatoria de pacientes em 

unidade de terapia intensiva. Rev Col Bras Cir. 2013; 40(2): 92-7. 

 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Esc%20Enferm%20USP
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Esc%20Enferm%20USP
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coldwell%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24218062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lewis%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24218062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24218062
http://www.paho.org/bra/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noble%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21501466
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mirza%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21501466
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patel%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21501466
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mann%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21501466
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Emerton%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21501466
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cleary%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21501466
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sheikh%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21501466
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-600125
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-600125


76 
 

Raphael IJ, Parmar M, Mehrganpour N, Sharkey PF, Parvizi J. Obesityand operative 

time in primary total joint arthroplasty. J Knee Surg. 2013; 26(2): 95. 

 

Riddle D, Stannard D. Evidence in Perioperative Care. Nursing Clinics of North 

America. 2014; 49 (4): 485-492. 

 

Rebmann T, Kohut K. Preventing mediastinitis surgical site infections: executive 

summary of the Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology's 

elimination guide. Am J Infect Control. 2011; 39(6): 529-31. 

 

Romanzini AE, Carvalho EC, Galvão CM. Delayed surgical recovery: a concept 

analysis. Rev Bras Enferm. 2015; 68 (5): 953-960. 

 

Sadati L, Pazouki A, Mehdizadeh A, Shoar S, Tamannaie Z, Chaichian S. Effect of 

preoperative nursing visit on preoperative anxiety and postoperative complications in 

candidates for laparoscopic cholecystectomy: a randomized clinical trial. Scandinavian 

journal of caring sciences. 2013; 27(4): 994-998. 

 

Santana RF, Amaral DM, Pereira SK, Delphino TM, Cassiano KM. Ocorrência do 

diagnóstico de enfermagem de recuperação cirúrgica retardada entre adultos e idosos. 

Acta paul. enferm, São Paulo. 2014a; 27 (1): 35-39.  

 

Santana RF, Delphino TM, Henriques NM, Souza PA. Diagnóstico de enfermagem 

recuperação cirúrgica retardada. Rev Rene. 2014b; 15 (3): 533-542.   

 

Santana RF, Lopes MVO. Measures of clinical accuracy and indicators of the nursing 

diagnosis of delayed surgical recovery. Collegian. 2015; 22: 275-282. 

 

Schadewaldt V, Nielsen GH. Prediction of postoperative pain - beneficial to 

perioperative pain management?. Pflege. 2011; 24 (2): 125-36. 

 

Schwenk W, Schinkel B. Perioperative Schmerztherapie. Der Chirurg. 2011; 82 (6): 

539-556. 

 

Souza TM, Carvalho R, Paldino CM. Nursing diagnoses, prognostics and interventions 

in the post-anesthesia care unit. Rev Sobec. 2012; 17 (4): 33-47. 

 

Stracieri LDS. Cuidados e complicações pós-operatórias. Medicina (Ribeirão Preto. 

Online). 2008; 41 (4): 465-468. 
 

Tacon BCK, Santos OCH, Castro CE. Quelóide e cicatriz hipertrófica em pós-

operatório: etiologia, prevenção e tratamento. [Internet]. 2011 [acesso em 2015 set 10]; 

152 (15). Disponível em: http://www.efdeportes.com/efd152/queloide-e-cicatriz-

hipertrofica-em-posoperatorio.htm 

 

Umann JG, Linch LA, Costa GF,  Freitas EO. Enfermagem perioperatória em cirurgia 

cardíaca: revisão integrativa da literatura.  REME rev. min. enferm. 2011; 15(2): 275-

281. 

 

Zhang CY, Jiang Y, Yin QY, Chen FJ, Ma LL, Wang LX. Impactof nurse-initiated 

preoperative education on postoperative anxiety symptom sand complication safter 

coronary arterybypass grafting. J Cardiovasc Nurs. 2012; 27(1): 84-88.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharkey%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23359399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parvizi%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23359399
http://search.bvsalud.org/portal/resource/en/lil-709252
http://search.bvsalud.org/portal/resource/en/lil-709252
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Acta%20paul.%20enferm
http://www.efdeportes.com/efd152/queloide-e-cicatriz-hipertrofica-em-posoperatorio.htm
http://www.efdeportes.com/efd152/queloide-e-cicatriz-hipertrofica-em-posoperatorio.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21743344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jiang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21743344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yin%20QY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21743344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21743344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ma%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21743344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20LX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21743344


77 
 

 

Triola MF. Introdução à Estatística. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC; 2008. 

 

Tesser NL, Prebianchi HB.Anais do IV encontro de iniciação científica, atenção 

psicológica aos pacientes cirúrgicos adultos e infantis nos períodos pré e pós-operatório. 

Disponível em: 

http://www.puccampinas.edu.br/websist/Rep/Sic08/Resumo/2014813_8385_430481999

_resele.pdf 2014 

 

Veiga D, Luis C, Parente D, Fernandes V, Botelho M, Santos P, Abelha F. Delirium 

pós-operatório em pacientes críticos: fatores de risco e resultados. Revista Brasileira de 

Anestesiologia. 2012; 62 (4): 469-483. 

 

Veras RP. International experiences and trends in health care models for the elderly. 

Ciência & Saúde Coletiva. 2012; 17 (1): 231-238. 

 

Xavier ML, Alvim NA. Saberes e praticas de acompanhantes sobre complicacoes 

respiratorias pos-cirurgicas no idoso, compartilhados com a enfermeira. Esc Anna Nery 

Rev Enferm. 2012;16(3): 553-560. 

 

Wiley B. NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions and Classification 

2015-2017. Tenth Edition; 2015. 

 

Wippel A. Ferida cirúrgica. Fatores de risco de infecção. JBM. 2000; 79 (1): 97-102.  

 

Wood Sharon. Postoperative pain 1: understanding the factors affecting patients' 

experiences of pain. Nursing times. 2010; 106 (45): 10-13. 

 

Wolters U, Wolf T, Stützer H, Schröder T, Pichlmaier H. Risk factors, complications, 

and outcome in surgery: a multivariate analysis. The European journal of surgery= Acta 

chirurgica. 1997; 163 (8): 563-568. 

 

Zalon ML. Mild, moderate, and severe pain in patients recovering from major 

abdominal surgery. Pain Management Nursing. 2014; 15 (2): e1-e12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.puc/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolters%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9298908
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolf%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9298908
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=St%C3%BCtzer%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9298908
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schr%C3%B6der%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9298908
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pichlmaier%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9298908


78 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

ÍNDICE DE BARTHEL MODIFICADO 

ITEM  SUBTOTAL 
 

 
ALIMENTAÇÃO 

1. Dependente. Precisa ser alimentado. 
2. Assistência ativa durante toda tarefa. 
3. Supervisão na refeição e assistência para tarefas associadas (sal, manteiga, fazer o prato). 
4. Independente, exceto para tarefas complexas como cortar a carne e abrir leite. 
5. Independente. Come sozinho, quando se põe a comida ao seu alcance. Deve ser capaz de fazer as 
ajudas técnicas quando necessário. 

 

 

 

 

HIGIENE PESSOAL 

1. Dependente. Incapaz de encarregar-se da higiene pessoal. 
2. Alguma assistência em todos os passos das tarefas. 
3. Alguma assistência em um ou mais passos das tarefas. 
4. Assistência mínima antes e/ou depois das tarefas. 
5. Independente para todas as tarefas como lavar seu rosto e mãos, pentear-se, escovar os dentes, e 
fazer a barba. Inclusive usar um barbeador elétrico ou de lâmina, colocar a lâmina ou ligar o 
barbeador, assim como alcançá-las do armário. As mulheres devem conseguir se maquiar e fazer 
penteados, se usar. 

 

 

 
 

USO DO 
BANHEIRO 

1. Dependente. Incapaz de realizar esta tarefa. Não participa. 
2. Assistência em todos os aspectos das tarefas. 
3. Assistência em alguns aspectos como nas transferências, manuseio das roupas, limpar-se, lavar as 
mãos. 
4. Independente com supervisão. Pode utilizar qualquer barra na parede ou qualquer suporte se o 
necessitar. Uso de urinol à noite, mas não é capaz de esvaziá-lo e limpá-lo. 
5. Independente em todos os passos. Se for necessário o uso de urinol, deve ser capaz de colocá-lo, 
esvaziá-lo e limpá-lo. 

 

 

 

BANHO 

1. Dependente em todos os passos. Não participa. 
2. Assistência em todos os aspectos. 
3. Assistência em alguns passos como a transferência, para lavar ou enxugar ou para completar 
algumas tarefas. 
4. Supervisão para segurança, ajustar temperatura ou na transferência. 
5. Independente. Deve ser capaz de executar todos os passos necessários sem que nenhuma outra 
pessoa esteja presente. 

 

 

 

CONTINÊNCIA DO 
ESFÍNCTER ANAL 

1. Incontinente 
2. Assistência para assumir a posição apropriada e para as técnicas facilitatórias de evacuação. 
3. Assistência para uso das técnicas facilitatórias e para limpar-se. Frequentemente tem evacuações 
acidentais. 
4. Supervisão ou ajuda para por o supositório ou enema. Tem algum acidente ocasional. 
5. O paciente é capaz de controlar o esfíncter anal sem acidentes. Pode usar um supositório ou 
enemas quando for necessário. 

 

 

CONTINÊNCIA DO 
ESFÍNCTER 

VESICAL 

1. Incontinente. Uso de caráter interno. 
2. Incontinente, mas capaz de ajudar com um dispositivo interno ou externo. 
3. Permanece seco durante o dia, mas não à noite, necessitando de assistência de dispositivos. 
4. Tem apenas acidentes ocasionais. Necessita de ajuda para manusear o dispositivo interno ou 
externo (sonda ou cateter). 
5. Capaz de controlar seu esfíncter de dia e de noite. Independente no manejo dos dispositivos 
internos e externos. 

 

 

 

 

VESTIR-SE 

1. Incapaz de vestir-se sozinho. Não participa da tarefa. 
2. Assistência em todos os aspectos, mas participa de alguma forma. 
3. Assistência é requerida para colocar e/ou remover alguma roupa. 
4. Assistência apenas para fechar botões, zíperes, amarras sapatos, sutiã, etc. 
5. O paciente pode vestir-se, ajustar-se e abotoar toda a poupa e dar laço (inclui o uso de adaptações). 
Esta atividade inclui o colocar de órteses . Podem usar suspensórios, calçadeiras ou roupas abertas. 
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TRANSFERÊNCIAS 
(CAMA E CADEIRA) 

1. Dependente. Não participa da transferência. Necessita de ajuda (duas pessoas). 
2. Participa da transferência, mas necessita de ajuda máxima em todos os aspectos da transferência. 
3. Assistência em algum dos passos desta atividade. 
4. Precisa ser supervisionado ou recordado de um ou mais passos. 
5. Independente em todas as fases desta atividade. o paciente pode aproximar da cama ( com sua 
cadeira de rodas ), bloquear a cadeira, levantar os pedais, passar de forma segura para a cama, virar- 
se, sentar-se na cama, mudar de posição a cadeira de rodas, se for necessário para voltar e sentar-se 
nela e voltar à cadeira de rodas. 

 

 

 

 

ITEM  SUBTOTAL 
 

 

SUBIR E DESCER 
ESCADAS 

1. Incapaz de usar degraus. 
2. Assistência em todos os aspectos. 
3. Sobe e desce, mas precisa de assistência durante alguns passos desta tarefa. 
4. Necessita de supervisão para segurança ou em situações de risco. 
5. Capaz de subir e descer escadas de forma segura e sem supervisão. Pode usar corrimão, bengalas e 
muletas, se for necessário. Deve ser capaz de levar o auxílio tanto ao subir quanto ao descer. 

 

 

 

 

DEAMBULAÇÃO 

1. Dependente na deambulação. Não participa. 
2. Assistência por uma ou mais pessoas durante toda a deambulação. 
3. Assistência necessária para alcançar apoio e deambular. 
4. Assistência mínima ou supervisão nas situações de risco ou período durante o percurso de 50 
metros. 
5. Independente. Pode caminhar, ao menos 50 metros, sem ajuda ou supervisão. Pode usar órtese, 
bengalas, andadores ou muletas. Deve ser capaz de bloquear e desbloquear as órteses, levantar-se e 
sentar-se utilizando as correspondentes ajudas técnicas e colocar os auxílios necessários na posição de 
uso. 

 

MANUSEIO DA 
CADEIRA DE 

RODAS 
(ALTERNATIVO 

PARA 
DEAMBULAÇÃO) 

1. Dependente na ambulação em cadeira de rodas. 
2. Propulsiona a cadeira por curtas distâncias, superfícies planas. Assistência em todo o manejo da 
cadeira. 
3. Assistência para manipular a cadeira para a mesa, cama, banheiro... 
4. Propulsiona em terrenos irregulares. Assistência mínima em subir e descer degraus, guias. 
5. Independente no uso de cadeira de rodas. Faz as manobras necessárias para se deslocar e 
propulsiona a cadeira por pelo menos 50 m. 

 

TOTAL  
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APÊNDICE A 

 

Instrumento de validação do Diagnóstico de enfermagem  

“Recuperação cirúrgica retardada” 

 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

NOME:________________________________________________________ DATA NASC. __ / ___ / _____ 

IDADE:_____ 

SEXO:(   ) M (   ) F     DATA  DA INTERNAÇÃO:  _____/_____/_________    DATA DA CIRURGIA:  _____/_____/__________ 

 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO                

_______________________________________________________________________ 

 

Escolaridade:(   )analfabeto (   )Fundamental Incompleto (   )Fundamental completo (   )médio incompleto                             

(   )médio          completo (   )superior incompleto (   )superior completo (   )pós-graduação 

Mora só?  (   )Sim (   )Não 

Diagnóstico:____________________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO PÓS- OPERATÓRIA:  

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS 

1. Adia o retorno ao trabalho (AVALIAÇÃO FINAL) 

(  ) sim    (  ) não   

Dias de internação: _______      Dias de pós-operatório: ________ 

Retorno ao trabalho/atividades:   (   ) Até 15 dias  (   ) 16 a 30 dias   (   ) 30 a 45 dias (   ) 45 a 60 dias   (   ) > 60 dias 

2. Desconforto (S /N) 

(    ) D1 PO   (    ) D2 PO   (    ) D3 PO   (    ) D4 PO   (    ) D5 PO    

3. Incapacidade de retornar ao emprego ( AVALIAÇÃO FINAL) 

(  ) sim    (  ) não  

4. Mobilidade prejudicada (S /N) 

(    ) D1 PO   (    ) D2 PO   (    ) D3 PO   (    ) D4 PO   (    ) D5 PO    
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CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS 

5. Precisa de ajuda para o autocuidado (S /N) 

(    ) D1 PO Aplicar o instrumento do Índice de Barthel:  _________    

(    ) D2 PO Aplicar o instrumento do Índice de Barthel:  _________ 

(    ) D3 PO Aplicar o instrumento do Índice de Barthel:  _________  

 

6. Relata Perda de apetite (S /N) 

(    ) D1 PO   (    ) D2 PO   (    ) D3 PO    

Aceitação da dieta: (  ) normal   (  ) diminuída     

Sensação de fome: (    ) D1 PO   (    ) D2 PO   (    ) D3 PO    

Sente vontade de comer: (    ) D1 PO   (    ) D2 PO   (    ) D3 PO    

Desconforto gástrico: (    ) D1 PO   (    ) D2 PO   (    ) D3 PO    

Sensação de refluxo esofágico: (    ) D1 PO   (    ) D2 PO   (    ) D3 PO    

7.  Evidências de interrupção na cicatrização da área cirúrgica  (    ) D1 PO   (    ) D2 PO   Por vídeo (   ) 

Tipo de fechamento da ferida:  (  ) primeira intenção   (  ) segunda intenção       (  ) terceira intenção                                                           

Local da ferida: (  ) crânio   (  ) face   (  ) cervical   (  ) MSD   (  ) MSE   (  ) tórax   (  ) abdome         

                          (  ) costas   (  ) genitália   (  ) períneo   (  ) MID   (  ) MIE       (..) 

outro............................................................... 

Dimensão da ferida:  comprimento ______cm;   largura _______cm....... 

Pele adjacente: (  ) vermelha   (  ) endurecida   (  ) imobilizada   (  ) edemaciada. 

Início das manifestações clínicas de infecção no P.O.:  (  ) entre 3 e 5 dias   (  )5 a 10 dias   (  ) 10 e 15 dias.   (  ) após 10 

dias 

FATORES QUE INTERFEREM NA CICATRIZAÇÃO: 

Perfusão tecidual:  (  ) volemia diminuída  (  )volemia normal. 

Presença de tecido desvitalizado:  (  ).sim...(..).não. 

Presença de corpos estranhos:   (  ) fiapos de gaze    (  ) fios de sutura    (  ) grampos de pele    (  ) drenos: 

________________ 

Radioterapia:  (  )sim...(..)não.  

Curativo:  (  ) sem curativo..(  ) gaze seca   (  ) gaze medicada   (  ) gaze + AGE   (  ) gaze + vaselina estéril 

                 (  ) gaze + SF 0,9%   (  ) gaze + hidrogel    (  ) filme aderente semi – permeável 

                 (  ) hidrocolóide    (  ) alginato de cálcio   (  ) gaze + álcool 70%      

Outro:______________________________ 

Alteração nutricional:   (  ) albumina inferior a 3,5g/dl   (  ) ingesta de carboidrato   (  ) ingesta de vit. C 

Anemia:  hemoglobina (  )H-  maior que 13,0g/dl    (  )M- menor que 12,0g/dl   

                hematócrito (  )H-  maior que 42,0g/dl   (  ) M- menor que 35,0g/dl 

                contagem de eritrócitos (  ) H- maior que 4.600,00/mm3    (  ) M- menor que 4.200,00/mm3 

Doenças:  (  ) vasculopatias   (  )desnutrição (  ) dislipidemias 

Terapia medicamentosa:  (  ) corticosteróides   (  ) imunossupressores   (  ) zidovuldina    (  ) quimioterápicos citostático   
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FATOR RELACIONADO DEFINIÇÃO OPERACIONAL 

Agente farmacológico  

 

 

 ____________ 

Diabetes melito e HAS  

 

Pós-operatório: ____ mg/dl 

 

Contaminação no sítio 

cirúrgico 

 

Potencial de contaminação da cirurgia: 

 

  

técnica asséptica. 

Distúrbio psicológico no 

período pós- op.  ## 

 

 

Dor ________ 

Edema no local da cirurgia ##  

Classificação ASA do estado 

físico 

- Paciente saudável, sem comorbidades significativas 

- Doença sistêmica leve (Ex: hipertensão controlada; DM controlada) 

- Doença sistêmica grave (História de diabetes e/ou hipertensão não controlada, 

DPOC, obesidade mórbida - IMC>40, hepatite ativa, uso dependência ou 

uso abusivo de álcool, marcapasso implantado, redução moderada da 

fração de ejeção, doença renal crônica terminal em diálise regular, 

história (> 3 meses) de infarto do miocárdio (IM), doença da artéria 

coronária(DAC) com stents, acidente vascular encefálico (AVE), ataque 

isquêmico transitório, angina) 

- Doença sistêmica com risco iminente de morte (Paciente com histórico de IM, 

DAC com stents ou AVE há menos de 3 meses; ataque isquêmico 

transitório (angina) em curso; disfunção de válvula cardíaca severa; 

redução da fração de ejeção severa; insuficiência respiratória aguda; 

sepse; coagulação intravascular disseminada, ou doença renal crônica 

terminal sem programa regular de diálise.) 

- Paciente moribundo (Paciente grave com rotura de aneurisma abdominal ou 

torácico; trauma massivo; sangramento intracraniano com efeito de 

massa; isquemia mesentérica aguda em face de doença cardíaca 

significativa, ou disfunção múltipla de órgãos e sistemas). 

 

Extremos de idade 
 

História de atraso em 

cicatrização da 

ferida 

Teve cirurgias anteriores?  Sim  Não  

Se sim, houve retardo na cicatrização?  Não  Sim  

Motivo: ______________________________________________________  

Possui quelóide?  Sim  Não 

Mobilidade prejudicada   

Outro: _______________________ 

Infecção de sítio cirúrgico 

perioperatória   

 

 presença de infecção evidente  drenagem purulenta  abscesso  

tecido de necrose  material com cultura positiva no local da cirurgia.  

 Antibiótico em uso antes da cirurgia?  Não  Sim Qual (is)?  

 Antibiótico em uso após 48h da cirurgia? Não Sim Qual (is)? 

 

Náusea persistente  
 

Nº de episódios: _______      Nº de dias com náuseas: _______ 

Obesidade (IMC > 30 Kg/m2) 
  

Subnutrição (IMC < 18,5)   

IMC: _____         Albumina pré-op:______     Albumina pós-op:______  

Procedimento cirúrgico 

extenso 

 

Procedimentos com duração maior que 4 horas e cirurgias de grande porte: 

Histerectomia total abdominal, ressecção endoscópica da próstata, 

tireoidectomia, Colocação de prótese articular total, cirurgia do pulmão, 

ressecção do cólon, esvaziamento cervical, neurocirurgia, cirurgia 

oncológica do aparelho digestório, cirurgia cardíaca, grandes 
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procedimentos abdominais, torácicos, vasculares, de coluna vertebral 

torácica com instrumentação ou artroplastia de quadril. 

Procedimento cirúrgico 

prolongado 

 

Início: 

Término: 

 

Procedimento que se estende além do tempo previsto, devido a dificuldades na 

abordagem cirúrgica, inabilidade do cirurgião e/ou complicação 

intraoperatória. O tempo esperado para as cirurgias é de : 

- 1h (Amputação de membros; apendicectomia; cesárea; outros procedimentos 

obstétricos; 

parto normal); 

- 2h (Colecistectomia por laparotomia; esplenectomia; enxerto de pele; herniorrafia; 

histerectomia abdominal; histerectomia vaginal; laparotomia; 

mastectomia, biópsia, mamoplastia; artroplastias, exceto de quadril e 

joelho; outros procedimentos do sistema geniturinário; outros 

procedimentos dos olhos; outros procedimentos do ouvido, nariz, boca e 

faringe; outros procedimentos do sistema respiratório; outros 

procedimentos do sistema 

tegumentar; artroplastia de joelho; artroplastia de quadril; redução aberta de fratura; 

shunt extracraniano ventricular (inclui retirada e revisão); 

- 3h (Cirurgia do cólon; cirurgia vascular; cirurgia gástrica; cirurgia do intestino 

delgado; nefrectomia; outros procedimentos do sistema linfático e 

hematopoiético, outros procedimentos do sistema musculoesquelético; 

outros procedimentos do sistema endócrino; outros procedimentos do 

sistema nervoso; outros procedimentos do trato digestivo; cirurgia 

torácica); 

- 4h (Cirurgia de fígado, vias biliares ou pâncreas; cirurgia de fusão espinhal; 

laminectomia; prostatectomia; Cirurgia de tórax aberto com 

revascularização miocárdica, usando artéria mamária ou gastroepiplóica); 

- 5h (Cirurgia cardíaca a céu aberto; cirurgia de cabeça e pescoço; craniotomia; 

cirurgia de tórax aberto com revascularização miocárdica, usando veia 

safena); 

- 7h (Transplante de órgãos). 

Reação emocional pós-

operatória ### 

 

Trauma no sítio cirúrgico  

Vômito persistente  

Nº de episódios: ________    N° de dias com vômitos: __________ 

 

 

DATA DA COLETA: ____ / ______ / _______      AVALIADOR: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

APÊNDICE B 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar do estudo 

Incidência do diagnóstico de enfermagem de Recuperação cirúrgica retardada entre 

adultos e idosos cirúrgicos da rede suplementar de saúde. Que tem como objetivo, 

Analisar a incidência do Diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica retardada 

(extensão do número de dias de pós-operatório necessários para iniciar e desempenhar 

atividades que mantêm a vida, a saúde e o bem estar),  entre adultos e idosos cirúrgicos 

da rede suplementar de saúde. 

Acreditamos que a pesquisa seja importante porque irá contribuir para o 

planejamento das intervenções de enfermagem com base em evidências, subsidiando o 

enfermeiro na escolha de condutas diferenciadas para indivíduos que foram submetidos 

a um mesmo procedimento cirúrgico, porém com características físicas e 

comportamentais distintas. Espera-se ainda que o Diagnóstico de enfermagem de 

Recuperação cirúrgica retardada seja identificado precocemente, de forma que 

complicações sejam evitadas ou detectadas precocemente. 

  Ainda, os dados da pesquisa poderão ser comparados com os resultados de 

outros estudos, permitindo uma discussão do tema nos diferentes sistemas da rede de 

saúde, visando a qualidade da assistência ao usuário, independentemente do contexto 

socioeconômico.  

 

PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO 

 

A minha participação no referido estudo será através do instrumento aplicado na própria 

instituição, onde serão avaliadas e abordadas questões relacionadas ao pós-operatório, 

de forma à identificar ou não a presença do diagnóstico de enfermagem de Recuperação 

cirúrgica retardada Esta avaliação será realizada em aproximadamente 40 minutos.   

 

RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

 Por ser uma pesquisa sobre o diagnóstico de enfermagem de Recuperação 

cirúrgica retardada, será aplicado um instrumento para abordar questões relacionadas ao 

pós-operatório, mesmo que esta abordagem seja realizada por profissionais capacitados 

e treinados, respeitando os pontos éticos e legais, corre-se o risco de afetar 

emocionalmente o indivíduo, uma vez que questionamentos relacionados às 
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intervenções, pode fazer com que o cliente relembre situações desagradáveis e motivos 

negativos que levou-o a realizar o procedimento cirúrgico.   

 Caso o questionamento altere negativamente o estado deste, será oferecido apoio 

emocional ao cliente e  familiar se necessário, é importante ressaltar que as perguntas 

direcionadas ao paciente são feitas no dia a dia pelos profissionais envolvidos com a 

assistência, a diferença é que iremos sistematizar estas questões.  

Quando houver a confirmação do diagnóstico de Recuperação cirúrgica 

retardada, entraremos em contato com o médico responsável e toda a assistência de 

enfermagem será mantida e realizada da forma correta, respeitando a singularidade de 

cada paciente, sendo esta ação um benefício desta pesquisa.  

A contribuição de material científico que aborde a temática, para fundamentar a 

prática do enfermeiro frente as necessidades de cuidados relacionados ao Diagnóstico 

de enfermagem de Recuperação cirúrgica retardada. Influenciando de forma direta no 

atendimento individualizado, onde as particularidades de cada indivíduo são 

respeitadas, gerando planos específicos de cuidados através de uma identificação  

precoce deste diagnóstico e consequentemente fornecendo subsídios para a recuperação 

do paciente no tempo esperado.    

 

SIGILO E PRIVACIDADE 

 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será 

mantido em sigilo. Os pesquisadores se responsabilizam pela guarda e 

confidencialidade dos dados, bem como a não exposição dos dados de pesquisa. 

 

AUTONOMIA 

 

É assegurada a assistência durante a pesquisa, bem como é garantido o livre 

acesso a informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, 

informações que eu queira saber antes, durante e depois da participação. Também fui 

informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento 

a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa, não 

sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo. 
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CONTATO 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Sócrates M. O. Xavier 

Schwartz e Rosimere F. Santana com eles poderei manter contato pelos telefones (21) 

973898828 e (21) 98824 1026. 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) é composto por um 

grupo de pessoas que estão trabalhando para garantir que seus direitos como 

participante de pesquisa sejam respeitados. Ele tem a obrigação de avaliar se a pesquisa 

foi planejada e se está sendo executada de forma ética. Se você achar que a pesquisa não 

está sendo realizada da forma como você imaginou ou que está sendo prejudicado de 

alguma forma, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFF, pelo telefone (21) 2629-9189 entre segunda e sexta-feira das 10h00 as 17h00 ou 

pelo Site www.cep.uff.br. 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro que li e entendi todas as informações presentes neste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e tive a oportunidade de discutir as informações 

deste termo. Todas as minhas perguntas foram respondidas e eu estou satisfeito com as 

respostas. Entendo que receberei uma via assinada e datada deste documento e que outra 

via assinada e datada será arquivada nos pelo pesquisador responsável do estudo.  

 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

 

Dados do participante da pesquisa 

Nome:  

Telefone:  

e-mail:  

 

Local, _____ de _____________ de _____. 

 

 

   

Assinatura do participante da pesquisa  Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE D 
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