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RESUMO  

 

 

SCHULZ, Renata da Silva. Efetividade da intervenção de enfermagem, acompanhamento por 

telefone, no pós-operatório de idosos: ensaio clínico controlado. Niterói/ RJ 2013. 101f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde) - Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, 2013. 

 

 

Este estudo teve como objetivos avaliar a efetividade da intervenção acompanhamento por 

telefone comparado ao tratamento convencional em pacientes idosos de pós-operatório das 

cirurgias de colecistectomia e herniorrafia e o de analisar a evolução do diagnóstico de 

enfermagem Recuperação Cirúrgica Retardada (RCR) ao longo de quatro semanas nos grupos 

envolvidos. Método: Trata-se de um ensaio clínico controlado e randomizado, com 

abordagem quantitativa, realizado em dois hospitais de ensino do Rio de Janeiro. A amostra 

foi composta por 43 pacientes, acompanhados por 4 semanas. Para randomização da amostra 

utilizou-se o Programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e como 

intervenção de enfermagem o acompanhamento por telefone para os pacientes do grupo 

experimento. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina, sob o protocolo nº 327/2010 e CAAE: 09911212.0.0000.5243. A coleta de dados 

foi realizada durante seis meses, pela enfermeira pesquisadora e por cinco examinadoras que 

passaram por treinamento diagnóstico. Resultados: Não houve diferença significativa, em 

nível de 5%, nas variáveis sociais e demográficas modificadas entre os dois grupos de 

tratamento. Observou-se queda significativa da primeira avaliação para a última avaliação 

para a característica definidora “perda do apetite com náuseas” do grupo experimento (p = 

0,013). Entre a primeira e a última avaliação a característica definidora “precisa de ajuda para 

completar o autocuidado” no grupo controle apresentou tendência de queda (p = 0,041). Para 

os fatores relacionados houve queda significativa da “dor” no grupo experimento (p = 0,041) 

assim como o “sentimento pós-operatório” (p = 0,023). Conclusão: Houve baixa prevalência 

do diagnóstico de RCR nos grupos para as cirurgias estudadas. Apesar de não ter havido 

diferença estatística entre os grupos, observou-se maior tendência de queda no grupo 

experimento. O acompanhamento por telefone é um recurso de baixo custo, acessível por 

grande parte da população, com altas taxas de adesão e, por isto estendida ao atendimento em 

saúde pública e privada. Durante o contato telefônico as principais dúvidas foram em relação 

ao uso de medicações, a ferida operatória e a alimentação. Estudos com maior casuística são 

necessários para que se possa afirmar que há superioridade estatística quanto à incidência de 

Recuperação Cirúrgica Retardada quando comparada ao tratamento convencional. 
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ABSTRACT 

 
 

SCHULZ, Renata da Silva. Effectiveness of nursing intervention, telephone follow-up, 

postoperative elderly: a controlled clinical trial. Niterói/ RJ 2013. 101F. Thesis (Master of 

Science in Health Care) - Nursing School Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal 

Fluminense, 2013. 

 

 

This study aimed to evaluate the effectiveness of the intervention telephone follow-up 

compared with conventional treatment in elderly patients after cholecystectomy and hernia 

surgery and to analyze the evolution of nursing diagnosis Delayed Surgical Recovery (DSR) 

over four weeks, in the groups involved. Methodology: This was a randomized controlled trial 

with a quantitative approach, performed in two teaching hospitals in Rio de Janeiro. The 

sample consisted of 43 patients followed for 4 weeks. For randomization of the sample was 

used the program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) and as a nursing intervention, 

the follow-up by phone for patients in the experimental group. This study was approved by the 

Ethics Committee of the Faculty of Medicine, under protocol number 327/2010 and CAAE: 

CAAE: 09911212.0.0000.5243. Data collection was carried out over six months by the 

research nurse and five examiners who were trained for the diagnois. Results: No significant 

difference at 5% level, in the social and demographic variables, between the two treatment 

groups, was found. We observed a significant decrease of the first assessment to last 

assessment for the defining characteristic "loss of appetite with nausea" in the experimental 

group (p = 0.013). Between the first and last assessment the defining characteristic "need help 

to complete self-care" in the control group tended to decrease (p = 0.041). Factors related to 

significant falls in the "pain" in the experimental group (p = 0.041) as well as "feeling after 

surgery" (p = 0.023). Conclusion: There was a low prevalence of the diagnosis of DSR in 

groups for the surgeries studied. Although there was no statistical difference between the 

groups, there was a greater tendency to fall in the experimental group. Telephone follow-up is 

a low-cost resource, accessible by most of the population, with high rates of adherence and 

may be used for health care in public health system. During the telephone contact were the 

main questions regarding the use of medications, and the power to wound. Studies with larger 

samples are needed so that one can say that there are statistical superiority regarding the 

incidence of Delayed Surgical Recovery when compared to conventional treatment. 
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RESUMEN 

 

SCHULZ, Renata da Silva. Eficacia de las intervenciones de enfermería, monitoreo telefónico, 

en edad avanzada el postoperatorio: un ensayo clínico controlado. Niterói/ RJ 2013. 101F. 

Tesis (Máster en Ciencias de la Salud) - Escuela de Enfermería Aurora de Afonso Costa, 

Universidade Federal Fluminense, 2013. 

 

 

Este estudio tuvo como objetivo evaluar la eficacia de la intervención de monitoreo telefónico 

en comparación con el tratamiento convencional en pacientes de edad avanzada para la cirugía 

de colecistectomía y de hérnia y analizar la evolución del diagnóstico de enfermería 

recuperación quirúrgica prolongada (RCR), durante cuatro semanas en los grupos. 

Metodología: Se realizó un ensayo controlado aleatorio con un enfoque cuantitativo, realizado 

en dos hospitales universitarios en Río de Janeiro. La muestra fuera constituida por 43 

pacientes seguidos durante 4 semanas. Para la aleatorizar la muestra utilizó el Programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS ) y para la intervención de enfermería o 

monitoreo por teléfono a los pacientes en el grupo experimental. Este estudio fue aprobado por 

el Comité de Ética de la Facultad de Medicina, bajo el número de protocolo 327/2010 y CAAE 

09911212.0.0000.5243. Para recogida de datos se realizó durante seis meses por la enfermera 

de la investigación y cinco examinadores que fueron entrenados. Resultados: No hubo 

diferencias significativas al nivel del 5 %, las variables sociales y demográficas cambiado entre 

los dos grupos de tratamiento. Se observó una caída significativa de la primera evaluación 

hasta la última evaluación de las características que definen la "pérdida de apetito con náuseas" 

en el grupo experimental (p = 0,013). Entre la primera y la última evaluación de la 

característica que define "Necesito ayuda para completar el autocuidado" em el grupo de 

control tendió a quedar (p = 0,041). Factores relacionados con caídas significativas fue 

observado en "dolor" en el grupo experimental (p = 0,041), así como en "sentimiento después 

de la cirugía" (p = 0,023). Conclusión: Se observó una baja prevalencia del diagnóstico de 

RCR en grupos para las cirugías estudiadas. Aunque no hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos, hubo una mayor tendencia a la baja en el grupo experimental. 

Lo seguimiento telefónico es un recurso de bajo costo y accesible para la mayoría de la 

población, con altas tasas de adherencia , se puede utilizar para el cuidado de la salud. Durante 

el contacto telefônico las principales preguntas fueron sobre el uso de medicamentos, herida e 

y los alimentos. Es necesario realizar estudios con muestras más grandes para que se pueda 

decir que hay una superioridad estadística sobre la incidencia de la recuperación quirúrgica 

prolongada en comparación con el tratamiento convencional. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 
Contextualização: 

 

 

Atualmente, de acordo com dados da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e 

a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2010), o número de cirurgias em todo o mundo é 

elevado, chega à proporção de uma intervenção cirúrgica para cada vinte e cinco pessoas por 

ano. Do mesmo modo, o número de procedimentos cirúrgicos tem sido maior nos idosos, 

mesmo em idade mais avançada, graças aos progressos técnico-científicos e aos avanços da 

medicina (VERAS, 2009).  

Segundo o World Health Organization (WHO, 2009) eventos adversos perioperatórios, 

que pode ser qualquer sinal, sintoma ou doença, ocorrem de 3-16% em procedimentos 

cirúrgicos de pacientes internados com taxa de mortalidade de 0,5% no mundo e, além disso, 

quase 7 milhões de pacientes cirúrgicos sofrem complicações significativas a cada ano. Metade 

destas complicações poderia ser evitada, por meio da melhora da comunicação e redução de 

danos ao paciente (MENDEIROS, PENICHE, 2009). 

Criar estratégias que diminuam ou minimizem infecções, mortalidade e re-internações 

é um desafio para os serviços em que as cirurgias ocorrem e a realização de pós-operatórios 

com maior aproximação cliente/ instituição favorece a redução de complicações futuras 

(FERREIRA, ANDRADE, 2006). 

Embora os procedimentos envolvidos na cirurgia, ambulatorial ou não, sejam 

considerados uma mudança positiva, o paciente enfrenta barreiras no aprendizado em relação 

aos cuidados pós-operatórios (FIGHERA, VENTURINI, 2005). A dificuldade de processar a 

informação pode ser percebida ainda no período pré-operatório decorrendo do medo do 

procedimento cirúrgico, de preocupações em relação ao diagnóstico, tratamento e o ambiente 

que não é familiar ao paciente (COSTA, SILVA, LIMA, 2010). 

Atualmente, há uma tendência de execução das cirurgias no menor período 

transoperatório possível denominada fast-tracking na qual o paciente permanece o menor 
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tempo possível na sala de recuperação cirúrgica anestésica (KEHLET, WILMORE, 2008; 

KEHLET, SLIM, 2012). Neste contexto há redução do período de internação bem como do 

tempo disponível para o fornecimento de informações ao paciente. 

Desse modo, as orientações no período de internação até a alta hospitalar podem ser mal 

absorvidas, já que as preocupações com o retorno ao lar e o nível de estresse, mesmo em 

cirurgias de pequeno porte, podem comprometer o aprendizado (SEBASTIANI, MAIA, 2012). 

Na prática, as orientações pós-operatórias são tipicamente administradas ao paciente de 

uma só vez, logo após a cirurgia e ou pouco antes da alta hospitalar, tornando difícil avaliar 

efetivamente o grau de compreensão e capacidade de reprodução pelo paciente ou pessoas que 

estarão envolvidas no cuidado em casa (SEBASTIANI, MAIA, 2012).  

Carvalho e colaboradores (2012) apresentam dados preocupantes desse aprendizado, 

revelando que 74% dos pacientes gostariam de ter recebido informações esclarecedoras sobre 

como se cuidar em casa, porém, apenas 57% disseram ter recebido algum tipo de orientação na 

alta. Dentre os participantes da pesquisa, 52,2% receberam orientações médicas e 43,5% 

informaram não lembrar as orientações recebidas. O estudo ressalta a necessidade do 

enfermeiro atuar nestas orientações e infelizmente a porcentagem de participação destes 

profissionais não foi mencionada, mas presume-se que seja baixa. 

A falta de acesso à assistência cirúrgica contínua e de alta qualidade é um problema 

significativo, ainda que as intervenções cirúrgicas possam ser rentáveis no que diz respeito a 

vidas salvas e incapacidades evitadas. Ensinar o autocuidado aos pacientes no retorno 

domiciliar exige instruções detalhadas para que se tornem habilitados nas necessidades 

especiais de autocuidado após a cirurgia (SMELTZER, BARE, HINKLE, CHEEVER, 2011). 

No cotidiano hospitalar a equipe de enfermagem assume a maioria dos cuidados com o 

paciente. Assim, durante sua execução, na maioria das vezes, são meros expectadores da ação. 

Este é um erro comum durante a assistência, pois uma vez que o paciente não é envolvido no 

cuidado com seu próprio corpo limita-se o desenvolvimento da autonomia e independência 

para os cuidados no pós-operatório no domicílio.  

A compreensão parcial das orientações pode afetar a recuperação do paciente e 

aumentar a incidência de complicações pós-operatórias, cabendo aos profissionais de saúde 

envolvidos, criar meios que facilitem o entendimento e a reprodução dos cuidados necessários 

para a completa recuperação do paciente (FIGHERA, VENTURINI, 2005). 

Algumas estratégias são utilizadas para o seguimento pós-operatório como o 

monitoramento desses pacientes para detecção de problemas de forma precoce e eficiente, que 

pode ser realizada por dispositivos como o computador para consultas virtuais, o uso do 
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acompanhamento por telefone, vídeo conferência, mensagens de celular - Short Messaging 

System - SMS (WHITLOCK ET AL, 2000; BLAKE, 2008).  

Para essas estratégias alguns termos têm surgido na área da saúde, como Telessaúde 

que faz parte de um sistema integrado que define atividades de saúde que são realizadas a 

distância. Outros termos podem ser encontrados como telemedicina, telenfermagem, 

telemonitoramento e acompanhamento por telefone. Porém, o princípio central é a utilização 

de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na saúde, quando os atores envolvidos 

estão distantes um do outro (BLAKE, 2008). 

Enquanto a população envelhece, o uso de Telessaúde em casas, nos Estados Unidos 

vem aumentando e ocorre um esforço para fornecer alta qualidade no cuidado visando também 

o custo-benefício (REZENDE et al, 2010). O acompanhamento por telefone, termo utilizado 

nesta pesquisa, é uma intervenção de enfermagem estabelecida pela Nursing Interventions 

Classifications (NIC) que permite monitorar as condições de saúde de um paciente para atuar 

em situações de um estado anormal (BULECHEK, 2010). 

O acompanhamento por telefone pode identificar antecipadamente a necessidade de 

alteração dos cuidados realizados em domicilio referentes a exercícios apropriados, cuidados 

com a ferida, uso de medicamentos e alimentação entre outros (BROENS et al, 2007).  Além 

disso, pode diminuir a ansiedade dos pacientes e ainda sanar as dúvidas em momento oportuno, 

aumentando o vínculo com os profissionais e a satisfação de quem recebe os cuidados 

(HARTFORD, 2005; FLANAGAN, 2009; GODDEN, 2010). 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) constitui um caminho a ser 

utilizado por enfermeiros para a realização da consulta de enfermagem que possibilita a 

identificação das respostas dos pacientes aos problemas de saúde. Pautada no processo de 

enfermagem, que consiste em cinco etapas inter-relacionadas: histórico ou investigação, 

diagnóstico, planejamento ou prescrição, implementação e avaliação (ALFARO-LÉFEVRE, 

2010). 

Os diagnósticos de enfermagem são elementos fundamentais para a realização da SAE é 

por meio do julgamento clínico correto que se torna possível identificá-los, portanto, planejar 

cuidados que promovam a saúde e previnam problemas. Os recursos e os pontos fortes 

identificados pelo enfermeiro são a chave para a redução dos custos e maximização da 

eficiência (BITTAR, PEREIRA, LEMOS, 2006). 

Para esta pesquisa definiu-se como itens de investigação os componentes do diagnóstico 

de Enfermagem: ‘Recuperação Cirúrgica Retardada’ (RCR). Este diagnóstico insere-se no 

domínio Segurança e Proteção, classe Lesão Física e, defini-se como “extensão do número de 
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dias de pós-operatório necessários para iniciar e desempenhar atividades que mantêm a vida, a 

saúde e o bem estar” (NANDA, 2012).  

O diagnóstico da Classificação NANDA-Internacional apresenta características 

definidoras e fatores relacionados. A identificação pelo profissional das características 

definidoras (evidências clínicas que possibilitam ao profissional concluir que o problema 

apontado existe) e fatores relacionados (etiologia do problema) presentes no diagnóstico 

favorece a execução de um plano de ações para a recuperação do paciente.  

São características definidoras para o diagnóstico de RCR: adia o retorno às atividades 

de trabalho/emprego; dificuldade para movimentar-se; evidência de interrupção na cicatrização 

da área cirúrgica; fadiga; percepção de que é necessário mais tempo para a sua recuperação; 

perda de apetite com náusea; perda do apetite sem náuseas; precisa de ajuda para completar o 

autocuidado (NANDA-I, 2012). 

 E como fatores relacionados: dor; sentimentos pós-operatórios; infecção pós-operatória 

no local da incisão; obesidade; procedimento cirúrgico extenso e procedimento cirúrgico 

prolongado (NANDA-I, 2012). 

No estudo de Santana e Lopes (2012) sobre o diagnóstico de Recuperação Cirúrgica 

Retardada mediante amostra de 72 sujeitos entre eles adultos e idosos cirúrgicos o diagnóstico 

teve uma prevalência de 36,67%. Dentre as cirurgias, o maior índice de RCR foi encontrado 

nas digestivas, com prevalência de 30,6%, cirurgias estas incluídas para execução dessa 

pesquisa. 

Dentre as cirurgias digestivas selecionaram-se as cirurgias de Colecistectomia (retirada 

da vesícula biliar) e a Herniorrafia (cirurgia corretora de defeito na musculatura abdominal que 

permite o aparecimento da hérnia por esforço principalmente nas regiões inguinais e 

umbilicais) que se apresentam frequentes nos hospitais a serem investigados com número 

significativo entre os idosos. 

Este estudo tem a finalidade de oferecer subsídios para a reflexão sobre a atuação do 

enfermeiro no acompanhamento por telefone, a fim de avaliar a incidência do diagnóstico de 

RCR em idosos e contribuir no domicílio. Da mesma forma, programar ações assistenciais em 

cuidados pós-operatórios baseados em evidências e atuar preventivamente no surgimento de 

complicações no acompanhamento pós-cirúrgico.  

O estudo busca aplicar orientações de enfermagem voltadas a cada paciente idoso em 

situação cirúrgica atendendo de forma integral, respeitando cada indivíduo com suas 

diferenciações e limitações além de atentar para a autonomia em relação aos cuidados que 

serão empregados cientificamente, em comum acordo com a equipe multidisciplinar. 
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Vale lembrar que este estudo faz parte de uma parceria com a Ação Transversal n. 

06/2011 - Casadinho/Procad, do projeto: "Inovação em Enfermagem no Tratamento de Lesões 

Tissulares - Sistematização, Inclusão Tecnológica e Funcionalidade" através do 

MCTI/CNPq/MEC/CAPES.  

 

Pergunta de Pesquisa: 

 

A pergunta de pesquisa foi construída de acordo com a estratégia PICO que representa 

um acrônimo para Pacientes, Intervenção, Comparação e “Outcomes” (Desfecho). Dentro da 

prática baseada em evidência estes quatro componentes são elementos fundamentais da questão 

de pesquisa e da construção da pergunta para busca de evidências (SANTOS, PIMENTA, 

NOBRE, 2007).  

 

P – Pacientes idosos em pós-operatório de Colecistectomia e Herniorrafia; 

I – Acompanhamento por telefone pelo Enfermeiro; 

C – Tratamento convencional; 

O – Recuperação do Tratamento Cirúrgico (Ausência do diagnóstico de RCR). 

 

 Qual a efetividade da intervenção de enfermagem acompanhamento por telefone 

na recuperação cirúrgica de idosos submetidos a Colecistectomia e Herniorrafia?  

 

Hipótese Nula 

 

 O acompanhamento por telefone não apresenta maior efetividade do que o 

tratamento convencional na evolução do processo de recuperação cirúrgica de 

idosos que se submetem as cirurgias de Colecistectomia e Herniorrafia. 

 

Hipótese Alternativa 

 

 O acompanhamento por telefone apresenta maior efetividade do que o tratamento 

convencional na evolução do processo de recuperação cirúrgica de idosos que se 

submetem as cirurgias de Colecistectomia e Herniorrafia. 
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Objetivo Geral 

 

 Avaliar a efetividade da intervenção acompanhamento por telefone comparado ao 

tratamento convencional em pacientes idosos em pós-operatório das cirurgias de 

Colecistectomia e Herniorrafia. 

 

 Objetivo Específico 

 

 Analisar o resultado para o diagnóstico de Recuperação Cirúrgica Retardada ao 

longo de quatro semanas nos grupos envolvidos. 
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A ASSISTÊNCIA NA SAÚDE 

 

A inovação tecnológica é definida como a concepção de novo produto ou processo de 

fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou 

processo que implique melhorias e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando 

maior competitividade no mercado/setor de atuação (PORTARIA MCT n° 327/10). 

De modo semelhante para o Manual de Oslo (2005) o conceito de inovação é a 

implementação de um novo produto, bem ou serviço ou este significativamente melhorado. 

Faz parte de um processo ou de um novo método de marketing, ou ainda um novo método 

organizacional na prática de negócios para a organização do local de trabalho e para as 

relações externas.  

Conforme Coral, Ogliari e Abreu (2008) o processo de inovação apresenta atribuições 

que são: ser contínuo e sustentável, além de integrado aos demais processos da empresa; ser 

formalizado, porém, favorecendo a criatividade dos profissionais; priorizar o desenvolvimento 

na própria organização, mas indicando instrumentos para a realização de parcerias para 

aquisição de conhecimentos complementares; estar alinhado à estratégia competitiva da 

empresa; ser dirigido ao mercado e também orientado ao cliente. 

Atualmente o avanço da tecnologia têm se tornado parte da vida das pessoas em todo o 

mundo.  E com o avanço nas telecomunicações, na informação e na rede de tecnologias surge 

um novo e revolucionário paradigma para o cuidado em saúde a Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) (MORIN, 2000).  

Desde 2000 Nietsche (2000) conceitua essa tecnologia da comunicação como 

emancipatória, que em outras palavras pode ser considerada como a apreensão e a aplicação 

de um conjunto de conhecimentos e pressupostos que possibilitam aos indivíduos pensar, 

refletir, agir, os tornando sujeitos de seu próprio processo de existência. 
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Para a enfermagem, a criação de tecnologias advindas do ato de cuidar baseia-se no 

conhecimento técnico e científico, na observação do cotidiano e na preocupação com o bem-

estar, tanto do cuidador como do sujeito a ser cuidado (MEIER, 2004). 

O uso de tecnologia da comunicação permite o acesso a serviços de especialistas em 

saúde por pessoas que de alguma forma não estariam disponíveis com uma frequência 

adequada para o atendimento de suas necessidades. Deste modo, este recurso facilita o acesso 

de profissionais em países com a distribuição irregular de médicos e enfermeiros sem ter que 

percorrer longas distâncias (OMS, 2003). 

Esse estudo prevê o aprimoramento das funcionalidades do telefone, que foi criado em 

1840 por Alexander Graham Bell e desde então utilizado para diversas finalidades. No âmbito 

da medicina consta desde 1970, utilizado para a triagem e para o acompanhamento de pessoas 

em condições crônicas, cuidados primários e aconselhamento em saúde (OLDHAM, 2002; 

CAR e SHEIKH, 2003). 

No Brasil o telefone chegou em 1877 e foi instalado no Palácio Imperial de São 

Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Atualmente, grande parte da população 

possui o dispositivo, principalmente o móvel. Dados da Anatel indicam que o Brasil terminou 

o mês de Julho de 2013 com 267 milhões de celulares (ANATEL, 2013). 

A utilização do telefone nos serviços de saúde possui como facilidade a velocidade de 

acesso do paciente ao profissional de saúde; a diminuição do tempo de espera para a consulta; 

a redução do tempo e custo na locomoção dos pacientes; além de possibilitar aumento na 

frequência dos contatos e de facilitar o retorno ao paciente (CAR e SHEIKH, 2003). 

Um sistema piloto de inquérito por telefone foi criado em 2003, no município de São 

Paulo, denominado de Sistema de Monitoramento de Fatores de Risco para Doenças Crônicas 

Não-Transmissíveis (SIMTEL/MSP, 2003). Este sistema foi adotado pelo Ministério da 

Saúde e expandido para todas as capitais e Distrito Federal a partir de 2006, então 

denominado: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (VIGITEL) (BERNAL e SILVA, 2009). 

 Desde então, mais de 54 mil indivíduos são entrevistados a cada ano para obter um 

perfil populacional de fatores de risco para doenças crônicas. No entanto, há necessidade de 

examinar metodologias específicas para as questões de cobertura, taxa de resposta e eficiência 

(BERNAL e SILVA, 2009). 

Cada tecnologia adicionada ao processo de cuidar em enfermagem e aos sistemas 

organizacionais aumenta a complexidade do trabalho dos enfermeiros, porém, também reduz 
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a sobrecarga de trabalho, melhorando a qualidade do cuidado e diminuindo os eventos 

adversos e erros (ZUZELO, GETTIS, HANSELL e THOMAS, 2008). 

A complexidade, de fato, permeia o cenário da enfermagem quando, de um lado, 

alguns profissionais resistem à apropriação destas tecnologias, enquanto outros desafiam o 

seu uso como ferramenta para integração entre as diversas dimensões de cuidado 

(NIETSCHE, 2000). 

A acepção de tecnologia como produto deve compreender reflexões críticas a respeito 

da importância de sua confecção, finalidade e destinatários. Isoladamente, as máquinas-

ferramentas não apresentam razão, quem as torna portadoras dessa intencionalidade é o 

trabalho vivo em ato com seu modo tecnológico, modelo de produção, de agir e como 

expressão de certas relações sociais e não outras (NIETSCHE, 2000). 

Desse modo, a tecnologia requer fundamentação científica, com estrutura semelhante 

ao processo de enfermagem, ou seja, identificação de uma necessidade subjacente à sua 

implementação, planejamento voltado a resultados pré-determinados, alcançados a curto ou 

longo prazo (ZUZELO, GETTIS, HANSELL, THOMAS, 2008). 

A enfermagem, na condição de ciência promotora de cuidado, deve apoderar-se das 

tecnologias existentes, para elevar a qualidade da assistência prestada e facilitar sua utilização 

pelos profissionais. 

Isto possibilita a aplicação do conceito em sua plenitude, inclusive, por enfermeiros 

que a adotam, há muito em suas práticas, embora de forma empírica ou inconsciente. O 

caminho da modernidade e da tecnologia, queiramos ou não é inevitável. O que está em 

discussão hoje é como conduzi-lo, tentando fazer com que ocorra de forma mais eficiente, 

digna e ética e ao menor custo político e humano (NIETSCHE, 2000). 

Pois as tecnologias se utilizadas adequadamente, podem contribuir para racionalizar e 

melhorar o processo de enfermagem, auxiliar os pacientes a alcançar melhores resultados, do 

modo mais seguro possível e melhorar o apoio para os enfermeiros no cuidado aos pacientes 

(MORIN, 2000). 

Novas experiências e conhecimentos que transcendem as fronteiras das disciplinas 

tradicionais tais como o cuidado baseado em evidência, os serviços de saúde remotos, a saúde 

on-line, têm gerado novos e complexos desafios na prestação do cuidado, uma vez que novas 

habilidades precisarão ser aprendidas com a utilização destas tecnologias (NIETSCHE, 2000). 

Assim, a enfermagem ao inovar sua prática e torná-la singular e adaptável ao seu 

contexto, se contemporariza. As tecnologias se utilizadas adequadamente, podem ser uma 



23 
 

parceria de sucesso, desde que visem integrar tecnologia e cuidado humano nas suas múltiplas 

dimensões. 

Neste estudo o uso do telefone não pretende substituir as consultas presenciais, que 

são essenciais ao cuidado e acompanhamento, mas sim ser um potencializador para aprimorar 

o acompanhamento após a alta dos pacientes cirúrgicos.  

 

 

2.2 - O IDOSO EM CONDIÇÕES CIRÚRGICAS E SUAS ESPECIFICIDADES 

  

 

O envelhecimento consiste num fenômeno de vida universal, sequencial, acumulativo, 

irreversível, não patológico e de deterioração dos organismos, comum a todos os membros de 

uma espécie (ELIOPOLUS, 2011). 

Deste modo, o envelhecer não resulta necessariamente em doença ou incapacidade. A 

maioria dos idosos permanece funcionalmente independente, mesmo com a prevalência de 

doenças crônicas. Para isto as enfermeiras vêm se apropriando da importância da avaliação da 

função física e psicossocial como potencial de fornecer pistas valiosas com relação ao efeito de 

determinada doença no estado funcional (LUECKENOTTE, 2002).  

Os indícios de sinais e sintomas como letargia, incontinência, falta de apetite e perda de 

peso, podem ser indicativo de comprometimento funcional, que deve ser trabalhado com 

medidas protetoras de promoção do conforto, que estão dentro das metas do cuidado 

continuado, paradigma de cuidado para a enfermeira gerontológica (LUECKENOTTE, 2002). 

Tem-se também que o processo de hospitalização tende a tornar-se desagradável para o 

indivíduo uma vez que ela exige mudanças nos seus hábitos de vida, bem como o 

distanciamento de familiares, amigos e objetos pessoais. Para os idosos, essa condição pode ser 

ainda mais acentuada, considerando que eles apresentam maior incidência no número de 

internações, além de permanecer maior tempo na hospitalização (PHIPPS et al, 2003).  

Segundo Eliopoulos (2011), aproximadamente 50% dos leitos hospitalares são 

ocupados por pessoas com mais de 60 anos e dentre estes 25% são usados por pessoas acima 

de 75 anos. 

Algumas situações comprometem a hospitalização entre os idosos como o 

confinamento no leito; falta de estímulo para atividades físicas e mentais; dificuldade para se 

adaptar ao novo ambiente, alterações visuais e auditivas; estresse imposto pela enfermidade; 
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procedimentos diagnósticos e terapêuticos; afastamento dos laços religiosos ou culturais; 

sensação de proximidade da morte e medo da doença (JANNUZZI e CINTRA, 2006). 

Nos idosos ocorre maior chance de complicações no período de pós-operatório, devido 

a capacidade funcional ser diminuída e permanecer baixa após a cirurgia. O que contribui para 

isso é a redução da força física, diminuição da tolerância aos esforços, alterações 

neuromusculares, enfraquecimento muscular e alterações fisiológicas naturais do 

envelhecimento (BACHION, ARAÚJO e SANTANA, 2002). 

As alterações fisiológicas são comuns nos idosos. Como, por exemplo, no Sistema 

Tegumentar, a pele perde a elasticidade e a gordura subcutânea torna-se mais propensa à lesão 

por cisalhamento e compressão. O comprometimento progressivo da circulação vascular, da 

nutrição tecidual e a perda de tecido subcutâneo predispõem a sensação de frio, principalmente 

em ambientes frios ou salas de operações, ou seja, a capacidade de manter termorregulação 

está comprometida. A degradação da elastina e do colágeno faz com que o tecido conjuntivo se 

torne mais rígido e menos elástico o que interfere no processo de cicatrização (ELIOPOULOS, 

2011). 

O envelhecimento cutâneo é determinado por fatores intrínsecos, como a idade do 

indivíduo e sua genética, e extrínsecos como a exposição solar, agentes químicos e tabagismo. 

O envelhecimento intrínseco da pele se expressa por ser enrugada, flácida, seca e perder o 

turgor o que pode ou não ser atribuída a desidratação (BRANDÃO e BRANDÃO, 2006). 

No Sistema Respiratório, os pulmões perdem a elasticidade o que aumenta a 

capacidade residual funcional, volume residual e espaço morto. A calcificação das cartilagens 

costais, cifose dorsal e osteoporose resultam em uma parede torácica rígida. Os músculos 

responsáveis pela inspiração e expiração podem estar enfraquecidos, resultando em uma 

redução da capacidade de aumentar ou diminuir o tamanho da cavidade torácica, estas 

alterações pulmonares contribuem para uma troca de corrente mínima, o que torna o paciente 

idoso mais suscetível a complicações pulmonares em pós-operatório (FERNANDES e NETO, 

2002). 

E, no Sistema Cardiovascular ocorre perda significativa da reserva funcional. O 

envelhecimento está associado a alterações cardíacas. Podemos considerar modificações em 

nível celular e bioquímico. O número de células musculares, os miócitos, diminui 

numericamente, enquanto o tamanho destas células aumenta em relação aos pacientes jovens e 

de meia idade. Ocorre o espessamento da parede do ventrículo esquerdo, com diminuição da 

densidade das fibras condutoras de estímulos e redução do número de células do nó sinusal 

(MARGARIDO e AULERJR, 2002). 
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 Já no Sistema Digestivo há diminuição na secreção das glândulas salivares e 

digestivas, o muco torna-se mais espesso e a saliva torna-se mais alcalina. Na pessoa idosa 

ocorre perda do tônus muscular o que diminui a peristalse e a motilidade gástrica. A absorção 

das drogas estaria afetada em virtude da redução do fluxo sanguíneo para as vísceras 

abdominais, do ácido clorídrico e retardo do esvaziamento gástrico. A diminuição da água 

corporal total e do volume plasmático resulta em um menor volume de distribuição para drogas 

hidrossolúveis. A massa corporal magra diminui e a percentagem de gordura do corpo aumenta 

o que eleva o volume de distribuição e o armazenamento de drogas lipofílicas como o diazepan 

e a lidocaína (MEEKER e ROTHROCH, 2007). 

No Sistema urinário, a função dos néfrons diminui com a idade de forma que aos 75 

anos de idade uma pessoa provavelmente já perdeu de um terço a metade da função original 

dos néfrons. Há perda da elasticidade e tônus nos ureteres, bexiga e uretra, o que leva a um 

esvaziamento incompleto da bexiga. A hipertrofia prostática benigna é quase universal 

encontrada em 70 % dos homens idosos. Como o fluxo sanguíneo para os rins diminui a 

eliminação de drogas por este órgão também é afetada (SMELTZER, BARE, HINKLE e 

CHEEVER, 2011). 

Os problemas relacionados ao Sistema Músculo Esqueléticos, geralmente, não 

comportam risco de vida, mas possuem um efeito significativo sobre as atividades normais e 

produtivas do paciente (DIOGO, 2000). 

Ocorrendo perda significativa da massa óssea, o que contribui para a instabilidade óssea 

e torna comum a fratura do quadril e ou de vértebras.  A curvatura da coluna e a artrite das 

articulações também são comuns. A dor nas costas está relacionada à desidratação e a redução 

da flexibilidade dos discos vertebrais. A amplitude de movimento articular pode estar reduzida 

em graus variáveis e pode afetar até mesmo no posicionamento cirúrgico (FREITAS et al, 

2006). 

Já no Sistema Nervoso as células nervosas são particularmente sensíveis à ausência de 

oxigênio. Como as pessoas idosas podem apresentar, em graus variáveis, arteriosclerose e 

aterosclerose cerebral, a diminuição do fluxo sanguíneo e déficits do sistema nervoso como 

insônia, irritabilidade, déficits motores visuais e perda de memória não são incomuns. Além 

disso, a hipotermia benigna é um problema comum no idoso (CANÇADO e HORTA, 2002). 

Algumas mudanças cerebrais ocorrem com o envelhecimento que incluem o depósito 

de lipofuscina nas células nervosas; depósito amilóide nos vasos sanguíneos e células nervosas; 

aparecimento de placas senis; menos frequentemente emaranhados fibrilares; mudanças nos 

neurotransmissores, principalmente os dopaminérgicos; diminuição da produção de 
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acetilcolina; atrofia da plasticidade de receptores colinérgicos muscaríneos; redução da função 

desses receptores e resulta em função colinérgica diminuída (CANÇADO e HORTA, 2002). 

As Alterações Sensoriais da visão, audição e cognição podem ter um impacto 

significativo sobre a resposta do paciente ao tratamento.  O importante é ter consciência de que 

a pessoa idosa possui dificuldade em adaptarem-se as modificações da luz, portanto a 

transferência dos pacientes de uma sala de espera com pouca luz para a iluminação forte de 

uma sala de cirurgia pode causar cegueira momentânea. A presbicusia, ou perda da 

sensibilidade auditiva é irreversível, bilateral e basicamente neurossensorial, embora causas 

mecânicas e metabólicas também sejam possíveis, normalmente o cerúmen se espessa e o 

tímpano torna-se menos flexível, o que também contribui para reduzir a audição 

(SCHNEIDER, MARCOLIN e DALACORTE, 2008). 

As alterações orgânicas apresentadas, juntamente com as alterações na resposta 

Endócrino-Metabólica ao Trauma pelos idosos, tornam mais difíceis a ressuscitação de tais 

pacientes com traumatismos graves. O conceito de reserva fisiológica limitada é consistente 

com as alterações funcionais que reconhecidamente ocorrem em praticamente todos os órgãos 

do organismo na fase de envelhecimento e é bastante variável entre pessoas e entre os diversos 

sistemas do organismo (SOUZA e IGLESIAS, 2002). 

Por isso o cliente idoso hospitalizado deve ser considerado em suas limitações 

decorrentes do processo de envelhecimento. O propósito da avaliação do idoso é realizar uma 

ampla identificação da multidimensionalidade desse indivíduo tanto cognitiva, como funcional 

e se possível emocional e social. Com o objetivo final de oferecer intervenções efetivas e 

apropriadas visando prevenir incapacidade e dependência (DIOGO, 2000). 

Ao ingressar num processo cirúrgico, o paciente idoso deve ser avaliado levando em 

consideração a sua menor adaptabilidade às mudanças do meio ambiente e da sua própria 

homeostase em consequência da redução global de sua reserva orgânica. Vale destacar que a 

idade cronológica, por si só, não define a suspensão de um procedimento cirúrgico (MEEKER 

e ROTHROCK, 2007). 

Pois, nos idosos seria importante conhecer os reais benefícios da indicação cirúrgica. O 

procedimento deve considerar o pré, o trans e o pós-operatório, com ênfase no desempenho 

funcional do paciente. A aplicação destes achados identifica riscos cirúrgicos, minimizando 

complicações pós-operatórias e estabelece a presença e a condição de qualquer processo 

patológico concomitante que poderia afetar negativamente o resultado da cirurgia. 

(SMELTZER, BARE, HINKLE e CHEEVER, 2011). 
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A entrevista pré-operatória é um momento oportuno para avaliar o estado psicossocial e 

as necessidades educacionais do paciente. A motivação do paciente pode ter um efeito sobre o 

risco operatório e resultados cirúrgicos bem-sucedidos. Os membros da família devem ser 

incluídos nas sessões de orientação perioperatória e nas rotinas pós-operatórias, como a 

mudança de posição no leito, tosse, respiração profunda e exercícios com as pernas, para que 

sejam compreendidos e realizados corretamente (PHIPPS et al, 2003). 

A assistência ao idoso em situações cirúrgicas difere da atenção que recebem outros 

grupos etários; pois as próprias mudanças decorrentes do processo de envelhecimento e da 

presença de doenças associadas podem comprometer o equilíbrio funcional e aumentar a 

vulnerabilidade dos idosos de apresentar complicações pós-operatórias (DIOGO, 

PASCHOAL e CINTRA, 2000). 

A avaliação funcional do idoso deve fazer parte do cuidado de enfermagem além de ser 

uma medida para verificar a capacidade do indivíduo em realizar as ABVD (Atividade Básicas 

de Vida Diária) independentemente. O enfermeiro deve assistir ao idoso de forma 

individualizada, levando em conta suas limitações. Assim, a assistência sistematizada do 

enfermeiro visa planejar, executar e avaliar o atendimento a cada situação (ROACH, 2003). 

Entender as modificações fisiológicas dos idosos e realizar minuciosa avaliação pré-

operatória torna-se essencial para lidar com os possíveis problemas que os idosos podem 

apresentar e trabalhar para que suas funções sejam preservadas se torna indispensável para a 

qualidade de vida destes sujeitos e para o planejamento do cuidado pós-operatório.  

  

 

2.3 O USO DO ACOMPANHAMENTO POR TELEFONE EM PÓS-OPERATÓRIO, 

REVISÃO INTEGRATIVA 

 

A revisão integrativa consiste num método que possui a finalidade de reunir e 

sintetizar os estudos realizados sobre um determinado assunto, construindo uma conclusão, a 

partir dos resultados evidenciados em cada estudo, mas que investiguem problemas idênticos 

ou similares (POMPEO, ROSSI e GALVÃO, 2009). 

Elaborou-se como questão de busca bibliográfica: Qual a melhor prática de 

intervenção via telefone em pós-operatório? E estabeleceu-se como critérios de inclusão: 

Artigos em periódicos; nacionais e internacionais; nas línguas inglesa, espanhola e 

portuguesa; que abordassem o acompanhamento por telefone como intervenção na assistência 
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de pós-operatório; sem limite temporal. E, como critérios de exclusão: teses e dissertações não 

publicadas; entrevistas por telefone sem orientações de cuidados pós-operatórios;  

Para a busca dos artigos científicos utilizou-se as bases de dados eletrônicas: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS); United States 

National Library of Medicine (PUBMED), Índice Cumulativo da Enfermagem e Literatura da 

Saúde (CINAHL) e The Cochrane Library (COCHRANE). 

Os seguintes descritores foram utilizados na busca: telephone aftcare, telephone 

couseling, telephone follow-up, telephone utilization, telephone outcomes, telenursing care 

postoperative, também utilizados na língua portuguesa. A busca e seleção dos artigos foram 

realizadas no mês de maio a agosto de 2012. A estratégia de busca foi representada por um 

Fluxograma correspondendo os artigos selecionados nas bases de dados investigadas (Figura 

1). 

 

Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos do estudo. MACCS/UFF. Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

 

 

 

 

Dentre os artigos selecionados para a abordagem cirúrgica, encontrou-se 8 (oito), estes 

encontram-se categorizados na Tabela 1 com predomínio dos ensaios clínicos randomizados. 

 

http://cochrane.bireme.br/cochrane/user_validation.php?lib=COC&lang=pt
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Tabela 1. Descrição do perfil bibliométrico dos artigos selecionados para o estudo. 

MACCS/UFF. Rio de Janeiro, 2013. 

 
 

Origem Título do artigo Autores Ano Nível de 

evidência 

Periódico Considerações Temáticas 

Cinahl The Impact of Follow-Up 

Educational Telephone 

Calls on Patients after 

Radical Prostatectomy: 

Finding Value In Low-

Margin Activities 

Inman 

DM, et 

al. 

2011 1B Urologic 

Nursing. 

Estudo randomizado e controlado 

sobre pacientes que receberam 

acompanhamento educacional após a 

cirurgia de prostatectomia radical 

comparado à pacientes que receberam 

acompanhamento habitual 

Pubmed Nursing intervention by 

telephone interviews of 

patients agedv over 65 

years after total hip 

replacement improves 

health status: a randomised 

clinical trial 

Hordam 

B et al. 

2010 1B Scand J 

Caring 

Sci.  

Estudo randomizado e controlado 

com uso do suporte por telefone e 

aconselhamento 2 a 10 semanas após 

a cirurgia de artroplastia total do 

quadril, comparado com um grupo 

controle. 

Pubmed Postoperative Phone Calls: 

Is There Another Way? 

Godden 

B. 

2010 2A J 

Perianesth 

Nurs.   

Trata-se de uma revisão sobre a 

melhor prática relacionada à 

monitorização por telefone. 

Cinahl Reasons for Nursing 

Telephone Counseling 

From Individuals 

Discharged in the Early 

Postoperative Period After 

Breast Surgerynuf 

Sayin Y 

e 

Kanan N 

 

2010 2B Nursing 

Forum.  

Estudo randomizado verificando o 

aconselhamento por telefone em 

pacientes submetidos a mastectomia 

radical modificada e cirurgia 

conservadora após a cirurgia. 

Cinahl Gynotel: telephone advice 

to gynaecological surgical 

patients after discharge 

Caljouw 

MAA, H

ogendorf

-Burgers 

M EHJ 

 

2010 1B Journal of 

Clinical 

Nursing. 

Estudo randomizado e controlado que 

Investigou em pacientes cirúrgicos 

ginecológicos os tipos de problemas 

de saúde decorrentes ou que 

persistem até seis semanas após a 

alta e a eficácia do aconselhamento 

por telefone. 

Pubmed Telenursing and patients’ 

recovery from bypass 

surgery 

Hartford 

K. 

2005 1B J Adv 

Nurs 

(Canadá) 

Estudo randomizado e controlado 

sobre a avaliação da eficácia após a 

alta de intervenções por meio de 

telefone para os pacientes em pós-

operatório de cirurgia cardíaca 

(bypass). 

Pubmed Effect of a postoperative 

telephone intervention on 

attendance at intake for 

cardiac rehabilitation after 

coronary artery bypass 

graft surgery 

Harknes

K, Smith 

KM,  et 

al. 

2005 2B Heart 

Lung. 

Estudo de coorte retrospectivo com o 

objetivo de examinar o efeito de 

chamada por telefone pela enfermeira 

em atendimento a reabilitação 

cardíaca. 

 

Cinahl Telephone Follow-Up for 

Day Surgery Patients: 

Patient Perceptions and 

Nurses’ Experiences 

Dewar 

A, Scott 

J, Muir J. 

2004 2B Journal of 

PeriAnest

hesia 

Nursing.  

Estudo randomizado, qualitativo que 

trata da necessidade de seguimento 

por meio do aconselhamento e apoio 

para recuperação. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=H%C3%B8rdam%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19422632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=H%C3%B8rdam%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19422632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19422632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19422632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19422632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Godden%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21126672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Godden%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21126672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21126672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21126672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21126672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15882362
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15882362
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harkness%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16015222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harkness%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16015222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16015222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16015222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16015222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16015222
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No âmbito continental não foram encontrados artigos na América Latina e Central, 

além da África e Ásia. Apenas artigos na língua inglesa, preencheram os critérios de inclusão. 

O acompanhamento por telefone esteve relacionado à continuidade dos cuidados no 

pós-operatório, oferecendo ensino e orientações pertinentes, conforme necessário (GODDEN, 

2010; CALJOUW e HOGENDORF-BURGERS, 2010; INMAN et al, 2011).  

 A intervenção foi predominantemente exercida por enfermeiras, especializadas em 

perioperatório na grande maioria membros da equipe cirúrgica. As chamadas telefônicas se 

relacionavam as etapas do processo de enfermagem, que inclui avaliação, planejamento, 

intervenção e uma nova avaliação a cada contato telefônico, como forma de sistematizar as 

ligações (GODDEN, 2010).  

Descrevem a importância fundamental de que as ligações possuam um roteiro do que 

se deseja perguntar, para favorecer a identificação dos principais problemas e possibilitar 

intervir de forma precisa (CALJOUW e HOGENDORF-BURGERS, 2010; SAYIN e 

KANAN, 2010; INMAN et al, 2011).  

Assim, como destaca a importância do treinamento das enfermeiras que realizam o 

contato telefônico, pois as chamadas quando realizadas por enfermeiras treinadas em 

habilidades comunicativas, tanto verbalmente quanto por escrito, torna o sucesso do 

monitoramento à distância (GODDEN, 2010). 

As vantagens das chamadas pós-operatórias são de melhorias relacionados ao processo 

e estrutura, relacionadas à assistência ao paciente e as práticas de instalação no domicílio 

(GODDEN, 2010). Os pacientes monitorados via telefone se sentiram mais confortáveis e 

satisfeitos com as respostas pertinentes a suas dúvidas, avaliando positivamente o 

acompanhamento (CALJOUW e HOGENDORF-BURGERS, 2010; SAYIN, KANAN, 2010; 

INMAN et al, 2011).  

Os profissionais também referiram avaliação positiva, com satisfação para o trabalho, 

além da atitude do paciente possibilitar um feedback da terapêutica implementada. Os estudos 

selecionados envolveram cirurgias ginecológicas, ortopédicas, bucomaxilo, cardíaca, 

urológica e de mastectomia radical e cirurgia reconstrutora da mama.  

As desvantagens são de que os pacientes podem confundir as secreções, e não saber 

relatar quando estão em um processo infeccioso ou num processo normal de cicatrização via 

telefone (WHITBY et al, 2002).  

Porém persistem citações de que os pacientes sentem falta de mais 

instruções/orientações no pós-operatório para auxiliar na gestão desses sintomas (GODDEN, 
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2010). Vale ressaltar, o destaque na literatura pertinente que o preparo do pós-operatório deve 

ser iniciado no período pré-operatório. 

Nas cirurgias ambulatoriais as maiores dificuldades foram em relação a má 

compreensão das instruções pós-operatórias para dor, fadiga, náuseas, dificuldades na 

deambulação, alterações no funcionamento do intestino e problemas nos cuidado das ABVD.  

Nos procedimentos cardíacos a falta de sono, distúrbios gastrointestinais (constipação 

e vômitos), falta de ar, desconforto, preocupação com a cicatrização da ferida, edema, 

ansiedade, medo de angina ou infarto recorrente foram as dificuldades presentes 

(HARKNESS et al, 2005; HARTFORD, 2005). Este tipo de cirurgia normalmente requer um 

acompanhamento mais demorado envolvendo mudanças necessárias dos hábitos de vida, além 

de possuir fortes implicações familiares (HARKNESS et al, 2005). 

O artigo sobre reconstrução da mama apresenta dificuldades com a ferida, exercícios 

para o braço, adaptação as ABVDs e ao medo da incapacidade de se recuperar (SAYIN e 

KANAN, 2010). 

Nas cirurgias ginecológicas existiram problemas relacionados à micção, defecação, 

sangramentos, cicatrização da ferida, dor e mobilidade prejudicada (CALJOUW e 

HOGENDORF-BURGERS, 2010). E nas cirurgias urológicas os espasmos da bexiga, prisão 

de ventre, inchaço, dor e restrições de atividade foram as principais áreas de preocupação 

após a alta hospitalar (INMAN et al, 2011). 

Apesar de diferentes os principais problemas de acordo com as diversas cirurgias 

citadas, ocorre uma abrangência nos cuidados recorrentes e necessários as intervenções para a 

dor, náuseas (vômitos) e ferida operatória (HARKNESS et al, 2005; CALJOUW e 

HOGENDORF-BURGERS, 2010; INMAN et al, 2011). O retorno das atividades também foi 

citado tanto laboral como os afazeres domésticos, podendo necessitar de instruções mais 

detalhadas de como e quando iniciá-las (GODDEN, 2010; SAYIN e KANAN, 2010).  

Geralmente os pacientes experimentaram a maioria dos problemas de saúde na 

primeira semana de pós-alta e cerca de 50% procuram ajuda (CALJOUW e HOGENDORF-

BURGERS, 2010), é uma semana decisiva para o processo de recuperação e diminuição das 

complicações potenciais.  

O melhor momento para a chamada telefônica é controverso, pondera-se que deva ser 

feita entre 24 a 48 horas após a alta, pois alguns pacientes não lembram ou não absorvem as 

informações fornecidas no primeiro dia de pós-operatório (GODDEN, 2010).  

O tempo médio das chamadas por telefone foi de 5 minutos, mas ocasionalmente as 

chamadas levaram de 20 a 25 minutos se o paciente precisava de orientações (HORDAM et 
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al, 2010). Houve média de 12 minutos, variando entre 3 a 30 minutos (HARTFORD, 2005) 

outros em que a média das ligações esteve entre 20 e 60 minutos (GODDEN, 2010). Acredita-

se que a análise de diversos tipos cirúrgicos tenha contribuído para a diversidade na duração 

das chamadas. 

As ligações aumentaram as taxas de comparecimento às consultas psicossociais. A 

intervenção por telefone se tornou uma oportunidade para identificar e desenvolver estratégias 

para superar obstáculos tais como dificuldades financeiras, de transporte, ou de "não se sentir 

bem". Através do contato telefônico, os enfermeiros tiveram a oportunidade de ajudar os 

pacientes a desenvolver estratégias para programar as orientações pertinentes a cada caso 

(CALJOUW e HOGENDORF-BURGERS, 2010). 

Os artigos encontrados demonstram que o acompanhamento por telefone é uma 

alternativa viável para prestar cuidados pós-operatórios de adultos e idosos. A literatura sobre 

pacientes geriátricos é quase inexistente e não são possíveis conclusões sobre esse grupo 

etário. Nos artigos selecionados observou-se que ocorre melhora da adesão ao tratamento, da 

educação em saúde, além da redução da ansiedade. 

No estudo de cirurgia cardíaca a intervenção via telefone foi administrada utilizando 

um estilo de entrevista semiestruturada, especificamente baseava-se na NIC que seguiram três 

etapas: 1ª. Realizar uma avaliação inicial do paciente, 2ª. Rever a saúde individual do paciente 

cardíaco e os riscos, e 3ª. Incentivar a frequência da reabilitação cardíaca, avaliando o 

conhecimento do paciente (HARTFORD, 2005). 

A melhor maneira de realizar o acompanhamento por telefone segue em aberto, é um 

campo para pesquisas experimentais que demonstrem resultados na redução de complicações 

e custos. Mas ocorre consenso quanto ao treinamento da equipe e a necessidade de 

orientações especificas ao paciente em pós-operatório. As informações escritas mostraram não 

ser suficiente para responder às perguntas necessárias e tranquilizar os pacientes.  

Além disso, a educação pré-operatória e pós-operatória não conseguiu prevê e, ser 

significativa como a experiência vivida de cuidar de si em casa. 

No sistema de saúde brasileiro não é usual ainda o emprego do acompanhamento por 

telefone para pacientes cirúrgicos apesar de ser um dos países com maiores usuários da rede 

de telefonia móvel. Desta forma, os estudos avaliados partem de uma realidade cultural e 

econômica diversa da encontrada em nosso país, são necessários estudos em nosso contexto. 

Na caracterização dos estudos a revisão inicial resultou em uma gama de artigos, 

entretanto durante a leitura dos títulos e resumos a maioria foi excluída. Parte desta exclusão 

de artigos compreendia o uso de outros serviços para o acompanhamento e também 
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orientações para pacientes clínicos e não cirúrgicos, como exemplo os casos de insuficiência 

cardíaca congestiva, problemas respiratórios, dermatológicos e monitoramento da glicemia 

em pacientes diabéticos. 

A escassez de publicações, apenas 8 trabalhos, sobre o tema de orientações para o 

acompanhamento por telefone em pós-operatório motivou a execução deste estudo.  
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3 - MÉTODO: 

 

Treinamento Diagnóstico: 

 

Esta etapa desse estudo foi uma forma de capacitar examinadores para o estudo, de modo 

que avaliassem o diagnóstico de Recuperação Cirúrgica Retardada (RCR) no grupo de idosos 

de forma correta. 

 Para isso, se fez necessário um treinamento que garantisse uma avaliação mais acurada 

do estado de saúde dos idosos e assim, habilitasse os examinadores para o diagnóstico proposto 

em busca de reduzir o impacto do chamado viés de padrão ouro imperfeito (LOPES, SILVA, 

ARAÚJO, 2010). 

O treinamento dos examinadores desta pesquisa se baseou no modelo teórico de Gordon 

e Sweeney que propõe três modelos para a validação do diagnóstico por enfermeiros: o 

Modelo Retrospectivo, baseado na experiência do enfermeiro; o Modelo Clínico baseado na 

observação direta do comportamento do paciente e o Modelo de Validação por Enfermeiros 

que consiste na validação do diagnóstico pela identificação das características definidoras em 

um número suficiente de situações clínicas (LOPES, SILVA, ARAÚJO, 2010). Este último foi 

o modelo utilizado no treinamento diagnóstico desta pesquisa  

Foram necessários dois treinamentos para cinco examinadores, duas delas enfermeiras 

graduadas pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e três graduandos de enfermagem do 

7
0
 período da mesma universidade, bolsistas de iniciação cientifica há 1 ano, com experiência 

de 2 anos em estudos anteriores do diagnóstico em questão. 

 Os dois treinamentos foram ministrados por três enfermeiras; duas delas especialistas em 

Clínica Cirúrgica pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) com experiência em 

diagnóstico de enfermagem e pesquisadoras do diagnóstico de Recuperação Cirúrgica 
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Retardada (RCR) e uma enfermeira com pós-doutorado, orientadora do estudo, professora da 

UFF e expert em diagnóstico de enfermagem. 

O primeiro treinamento teve como objetivo tornar os participantes familiarizados com o 

diagnóstico de enfermagem e para o estabelecimento da fidedignidade dos examinadores, 

como diagnosticadores, foi dividido em etapas que serão apresentadas a seguir. 

Primeira etapa: Consistiu no suporte Teórico para o diagnóstico de RCR e contou com 

exposição teórica para o diagnóstico, cuidados de enfermagem em herniorrafia e 

colecistectomia, além de exposição teórica sobre os cuidados com a ferida cirúrgica e suas 

complicações. 

Segunda etapa: Aplicação de 12 casos clínicos distintos com 3 repetições cada, 

distribuídos de forma aleatória. Para esta etapa foram construídos casos clínicos, com 

histórias verdadeiras e fictícias. Os casos clínicos foram divididos: metade continha o 

Diagnóstico de Enfermagem (DE) estudado na resposta e a outra metade não. Estes 

construídos em forma e conteúdo pela pesquisadora, validado por peritos na área. 

Terceira etapa: Nesta etapa verificou-se a capacidade de inferir corretamente o DE 

RCR. Os resultados são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Análise estatística dos examinadores após primeiro treinamento diagnóstico, 

n: 5, Niterói – RJ 2013. 

 

Examinador Eficácia Falso Negativo Falso Positivo Tendência 

Examinador 1 “0.8056” “0.3889” “0” “0” 

Examinador 2 “0.9444” “0.1111” “0” “0” 

Examinador 3 “1” “0” “0” “1” 

Examinador 4 “0.9167” “0.1667” “0” “0” 

Examinador 5 “0.6389” “0.0556” “0.6667” “0.2607” 

 

Observa-se pela Tabela 2 que apenas o avaliador 3 obteve sucesso no primeiro 

treinamento. Os examinadores 1, 2 e 4 apresentaram uma taxa de falso-negativo alta, ou seja, 

ainda permaneciam conservadores ao inferir o diagnóstico. O examinador 5 necessitou de 
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maior atenção. Ele teve uma taxa de falso-negativo aceitável, entretanto, a taxa de falso-

positivo foi muito alta, ou seja, fez os diagnósticos com poucos sinais e sintomas de RCR.  

Desta forma, convidou-se novamente os examinadores 1, 2, 4 e 5 para o segundo 

treinamento, no qual discutiu-se cada caso para identificar o motivo para a inferência 

incorreta. Após isso, as etapas anteriores foram novamente realizadas, replicados 12 novos 

estudos de caso, conforme descrito na terceira etapa. 

A Tabela 3 apresenta análise do resultado desse novo treinamento para o diagnóstico de 

RCR, demonstrando a evolução referente à primeira verificação. 

Tabela 3 - Análise estatística dos examinadores após o segundo treinamento 

diagnóstico, n: 5, Niterói – RJ 2013. 

 

Examinador Eficácia Falso Negativo Falso Positivo Tendência 

Examinador 1 “1” “0” “0” “1” 

Examinador 2 “1” “0” “0” “1” 

Examinador 4 “1” “0” “0” “1” 

Examinador 5 “1” “0” “0” “1” 

 

Observa-se que a taxa de falso-positivos e falso negativos foi zero e a eficácia das 

examinadoras melhorada de forma significativa em relação à Tabela 2, desta forma deu-se 

início a quarta etapa com todos os examinadores. 

Quarta etapa: Apresentação do Procedimento Operacional Padrão (POP) da pesquisa a 

ser executado. O POP é um documento que expressa o planejamento do trabalho repetitivo 

que deve ser executado para o alcance dos objetivos. O mesmo contém instruções sequenciais 

das operações e a frequência da execução, especificando o responsável pela execução e 

apresentando pontos proibidos de cada tarefa (APÊNDICE A) 

Segundo a RDC 134, POPs são procedimentos escritos e autorizados que dão instruções 

detalhadas para a realização de operações específicas na produção de produto farmacêutico e 

outras atividades de natureza geral. 

 

 

 



37 
 

Tipo de estudo:  

 

Realizou-se um ensaio clínico randomizado e cego com abordagem quantitativa para 

avaliação da efetividade do acompanhamento por telefone pela enfermeira na recuperação 

cirúrgica de idosos. 

Os ensaios clínicos constituem-se numa poderosa ferramenta para a avaliação de 

intervenções para a saúde, sejam elas medicamentosas ou não. Para Hulley (2008), neste tipo 

de estudo, o investigador compara o desfecho em grupos de participantes que recebem 

diferentes intervenções.  

O Ensaio Clínico Cego Simples foi utilizado para garantir que a pessoa responsável 

pela avaliação do paciente não tivesse conhecimento de quem estaria utilizando a intervenção 

ou seu controle (HULLEY, 2008). O grupo cego da pesquisa foi composto pelas examinadoras 

que passaram pelo treinamento diagnóstico descrito anteriormente.  

O ensaio clínico randomizado faz parte de um estudo prospectivo que compara o efeito 

e valor de uma intervenção, no qual o investigador distribui o fator de intervenção a ser 

analisado de forma aleatória através da técnica da randomização (HULLEY, 2008). O grupo 

experimento e o controle foram formados por um processo aleatório de decisão, apresentado 

mais adiante.  

A amostra desde estudo foi composta por conveniência para o período estipulado, 

totalizando 43 sujeitos e equivale a uma abordagem inicial e exploratória dessa pesquisa. 

Buscou-se reavaliar a diferença esperada entre os grupos de tratamento, a fim de aumentar a 

confiabilidade dos resultados alcançados. 

Não foi utilizado cálculo estatístico para a amostra, devido ao tempo disponível para a 

coleta de dados, ao cumprimento do prazo referente ao mestrado e ao corte estabelecido para 

a faixa etária.  

 

 

Local do estudo: 

 

Os locais de estudo foram o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), localizado 

no município de Niterói-RJ e o Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), localizado 

no município do Rio de Janeiro- RJ. 

Atualmente, o HUAP é a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói e 

atua junto com ao Ministério da Educação exercendo as funções de ensino, pesquisa e 
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extensão.  Atende a população da Zona Metropolitana II que engloba, além de Niterói, as 

cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de 

abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes (HUAP, 

2010). 

A clínica cirúrgica do HUAP é composta de 91 leitos, e o hospital conta com 03 centros 

cirúrgicos: um centro cirúrgico Geral localizado no 3º andar com 10 salas de cirurgia; um 

centro cirúrgico especializado no 5º andar com 04 salas de cirurgia e o centro cirúrgico da 

mulher no 8º andar com 02 salas de cirurgia e 01 sala de parto (HUAP, 2010). 

Já o complexo hospitalar do HFSE possui 450 leitos de internação com centro cirúrgico 

equipado com 20 salas em funcionamento. São realizados procedimentos de alta complexidade 

com tecnologia de ponta, além de cirurgias de grande porte. O espectro de atendimento 

compreende mais de 50 Serviços Especializados que cobrem todas as ocorrências clínicas. A 

Unidade Ambulatorial conta com 186 salas de atendimento para procedimentos especiais, além 

de um centro cirúrgico geral com 5 salas e um oftalmológico com 4 salas (HFSE, 2012). 

 

 

Critérios da Amostra: 

 

Critérios de Inclusão: Pacientes idosos com 60 anos ou mais de idade, provenientes 

do serviço de cirurgia geral dos hospitais HUAP e HFSE em pré-operatório das cirurgias de 

herniorrafia e colecistectomia por videolaparoscopia; possuir telefone celular ou fixo 

disponível para o contato pela enfermeira. 

Critérios de Exclusão: Pacientes com diagnóstico de demência; pacientes com déficit 

auditivo sem um acompanhante que possa receber as intervenções por telefone; pacientes 

submetidos a cirurgias para tratamento de complicações cirúrgicas prévias.  

Critérios de Descontinuidade: Atender menos de 75% das chamadas telefônicas; e 

não disponibilizar tempo para as orientações ao telefone.  

 

 

Período e Procedimento para Coleta de dados: 

 

 

 O período referente à coleta de dados para a pesquisa foi de março de 2013 a agosto de 

2013. O tempo de acompanhamento de cada sujeito foi de 4 semanas. De acordo com a 

literatura, o tempo estimado para a recuperação dos pacientes, submetidos a Colecistectomia 
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por Videolaparoscopia e Herniorrafia, para retorno de suas atividades e trabalho, situa-se 

entre 2 a 4 semanas de evolução pós-operatória (MEEKER e ROTHROCK, 2007). 

Destaca-se que dois acompanhamentos ocorreram em paralelo: o acompanhamento da 

identificação do diagnóstico do RCR que foi comum a todos os participantes; e o 

acompanhamento por telefone (intervenção ao grupo experimento). 

O acompanhamento do diagnóstico de RCR foi realizado pelos examinadores que 

aplicaram aos sujeitos, grupo experimento e grupo controle, um instrumento para identificação 

do diagnóstico (APÊNDICE B). O instrumento foi validado em forma e conteúdo, por peritos 

da área de sistematização e atuantes em pesquisa de enfermagem. 

Esse acompanhamento pretendeu atender ao objetivo específico da pesquisa que foi o 

de analisar o resultado para o diagnóstico de RCR ao longo de quatro semanas nos grupos 

envolvidos. 

Destaca-se que as Escalas de KATZ (Escala de Atividade Básica de Vida Diária – 

ABVDS) (ANEXO 1) e Lawton (Escala de Atividades Instrumentais de Vida Diária - AVIDS) 

(ANEXO 2) amplamente utilizadas na avaliação de idosos para dependência foram realizadas 

juntamente com o instrumento de RCR e a escala de MAN (Mini Avaliação Nutricional) 

(ANEXO 3). 

Também associou-se aos instrumentos de pesquisa uma cartilha educativa elaborada 

pela equipe de pesquisa sobre os cuidados pós-operatórios para idosos que foi distribuída tanto 

ao grupo experimento como ao controle no momento da internação, como forma de tornar o 

mais homogêneas possíveis as amostras em relação as orientações recebidas (APÊNDICE C). 

Os ambulatórios das unidades funcionaram de forma acessória para o acompanhamento 

do diagnóstico de RCR e o tratamento convencional dos pacientes foi mantido no grupo 

controle e no grupo experimento. O agendamento das consultas para avaliação do diagnóstico 

foi concomitante ao da equipe médica, não trazendo ao paciente prejuízo ou dispêndio para se 

locomover ao hospital.  

O acompanhamento por telefone foi realizado pela pesquisadora que conhecia a seleção 

da amostra. O instrumento para este acompanhamento foi elaborado por meio de perguntas e 

orientações para os cuidados no domicílio. O instrumento conta com um momento final para 

retirar dúvidas dos idosos em relação ao processo cirúrgico (APÊNDICE D).  

A equipe médica foi composta pelos chefes de serviços do HFSE e HUAP que se 

disponibilizaram ao apoio de reavaliação dos pacientes em caso de alguma ocorrência grave 

detectada pela pesquisadora ao realizar a ligação.  

  



40 
 

Amostra e Aleatorização: 

 

 O processo de seleção da amostra foi composto por conveniência para o período 

estabelecido entre março a agosto de 2013. O recrutamento envolveu pacientes idosos com 60 

anos ou mais de idade, internados para as cirurgias de Colecistectomia, retirada de vesícula 

biliar por videolaparoscopia, e Herniorrafia, para correção de hérnias abdominais, atendidos 

nos hospitais do HUAP e HFSE, que realizaram este tipo de procedimento e que consentiram 

com os termos propostos pela pesquisa. 

A medida que os idosos concederam em participar do estudo foram incluídos para 

randomização simples da amostra, para isso utilizou-se o Programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) que definiu os sujeitos a serem selecionados no grupo experimento e 

no grupo controle. A aleatorização da amostra ficou de posse exclusiva da pesquisadora 

responsável pela realização da intervenção teste (APÊNDICE E). 

 

 

Delineamento da pesquisa: 

 

Grupo experimento – Teve acesso a intervenção do acompanhamento por telefone e 

também ao seguimento convencional, com 5 ligações no período das 4 semanas, 

acompanhados para o diagnóstico de RCR por meio do instrumento de identificação no 

ambulatório. 

Grupo controle – Este grupo foi acompanhados no decorrer de 4 semanas para o 

diagnóstico de RCR em nível ambulatorial, com o tratamento convencional sem o 

acompanhamento por telefone. 

A Figura 2 e a Figura 3 apresentam como se deu o delineamento no grupo controle e 

experimento, respectivamente.  

 

Figura 2 – Descrição do delineamento da pesquisa ao grupo controle, n 21, Niterói - RJ, 2013. 

 

Pré         D2                                                D15                                              D30 

 

 

Legenda:  = período Pré-operatório;  = Acompanhamento do instrumento de Recuperação 

Cirúrgica Retardada. 
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A identificação do acompanhamento diagnóstico do RCR ocorreu nos dias 

preferencialmente correspondentes ao D2 (segundo dia de pós-operatório/ primeira avaliação 

do RCR) onde ainda permaneciam internados, no D15 (décimo quinto dia de pós-operatório/ 

segunda avaliação do RCR) e no D30 (trigésimo dia de pós-operatório/terceira avaliação do 

RCR) ou ao dia mais próximo destas datas quando em caso de feriado e finais de semana. 

 

Figura 3 - Descrição do seguimento da pesquisa ao grupo experimento, n 22, Niterói - RJ, 2013. 

 
 

Legenda:  = período Pré-operatório;  = Acompanhamento do instrumento de 

Recuperação Cirúrgica Retardada;  Acompanhamento por Telefone. 

 

Apenas no grupo experimento a intervenção, acompanhamento por telefone, compôs os 

dias referentes ao D4 (primeira ligação efetuada para o contato inicial); D8 (segunda ligação); 

D12 (terceira ligação); D18 (quarta ligação) e D25 (quinta ligação).  

Vale ressaltar que, ainda no período de pré-operatório, foi apresentado aos pacientes o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE F), para que os sujeitos 

investigados tivessem tempo para conceder a intervenção e esclarecer dúvidas quanto à 

execução do estudo. 

 

 

Variáveis do estudo:  

 

Uma variável estatística é definida como um atributo mensurável que tipicamente 

varia entre indivíduos (CALLEGARI-JACQUES, 2008).  

As variáveis definidas para o presente estudo foram divididas em: variáveis 

sociodemográficas e clínicas, variáveis relacionadas ao acompanhamento por telefone e 

variáveis de identificação do diagnóstico de RCR. 
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 Variáveis sociodemográficas e clínicas:  

Idade: autodeclarada a partir da data de nascimento (dia/mês/ano), expressa em anos 

completos; Sexo: autodeclarado e categorizado em: feminino e masculino. Estado civil: 

autodeclarado e categorizado em: solteiro; casado; viúvo; separado/divorciado. Nível de 

Escolaridade: autodeclarado e categorizado em analfabeto, fundamental incompleto, 

fundamental completo, médio incompleto, médio completo, superior incompleto e superior 

completo. Renda: autodeclarada e categorizada em: trabalhador com carteira assinada; 

autônomo; estudante; do lar; aposentado; pensionista; desempregado e outra. Doenças 

crônicas: autodeclarada: Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial.  

 

Variáveis relacionadas ao acompanhamento por telefone:  

O horário das ligações foi de 8 às 18h no horário comercial, incluindo o sábado com 

ligações de 8 às 12h.  A pesquisadora agendava dia e horário na próxima semana, na 

preferência da pessoa, respeitando o contato das cinco ligações.  

A duração das ligações telefônicas que consideraram o tempo em minutos das 

ligações, marcada a hora iniciada e a hora finalizada. As ligações tiveram abordagem educativa 

com as orientações.  

As Orientações pelo acompanhamento por telefone: Relacionadas aos cuidados 

pós-operatórios, dor, ferida cirúrgica, náuseas, vômitos e dificuldades no autocuidado. A 

pesquisadora finalizava o contato deixando um momento para comentários e dúvidas finais. 

Para atender o objetivo proposto, os dados foram obtidos através da técnica de 

entrevista dirigida a partir do instrumento de coleta de dados previamente formulado, realizado 

pela pesquisadora (APÊNDICE D).  

Segundo a técnica de entrevista dirigida todas as pessoas interrogadas respondem a 

perguntas idênticas, recebem as mesmas explicações e a conversa se desenrola em condições 

tão idênticas quanto possível, chega-se assim, a uma espécie de questionário apresentado 

oralmente (BRANDÃO, 2000). Ressalta-se que as ligações foram gravadas, com o 

consentimento dos pacientes. 

 Para o desenvolvimento das ligações telefônicas, foi selecionada pela pesquisadora, 

através da Classificação das Intervenções de Enfermagem (Nursing Interventions 

Classification – NIC), a intervenção acompanhamento por telefone.  

A seguir o Quadro 1 relaciona as atividades realizadas e as não realizadas neste 

acompanhamento: 
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Quadro1 – Atividades realizadas no grupo experimento na intervenção acompanhamento por 

telefone, Niterói – RJ, 2013. 

Atividades Realizadas 

Determinar que esteja realmente conversando com o paciente ou com pessoa que tenha a 

permissão do paciente para receber e dar informações do mesmo.  

Identificar-se por meio do nome, descrevendo as credenciais, e a organização;  

Solicitar e responder às perguntas.  

Manter a confidencialidade.  

Estabelecer data e o horário para o cuidado de acompanhamento e a consulta de encaminhamento.  

Oferecer informações sobre regime de tratamento e responsabilidade resultantes do autocuidado, 

conforme a necessidade, de acordo com o alcance da prática e das orientações estabelecidas.  

Não deixar mensagens de acompanhamento em secretária eletrônica ou caixa postal, para 

assegurar a confidencialidade.  

Documentar todos os levantamentos, conselhos, instruções ou outras informações oferecidas ao 

paciente, de acordo com as orientações específicas.  

Determinar a forma como o paciente ou membro da família possa ser encontrado para telefonemas 

de retorno, quando adequado.  

 Documentar a permissão para telefonema de retorno e identificar as pessoas que podem receber a 

chamada.  

Atividades não realizadas 

Notificar o paciente sobre os resultados de exames, conforme indicado (resultados positivos com 

implicações de saúde significativas, tais como resultados de biópsia, não devem ser dados por 

telefone pelo enfermeiro).  

Usar serviços de intermediários, tais como os de substituição de linguagem, TTY/TDD (telefone 

com texto para deficiente auditivo e da linguagem), ou tecnologias de telecomunicação 

emergentes, como as redes de computador ou recursos visuais, quando adequado.  

Oferecer informações sobre recursos da comunidade, os programas educacionais, os grupos de 

apoio e de autoajuda, conforme indicado. 

 

Variáveis relacionadas à identificação do Diagnóstico de RCR: 

Avaliou-se as variáveis para as Características Definidoras (CD) do diagnóstico de 

RCR:  

CD – 1 - Adia o retorno às atividades de trabalho/emprego;  

CD – 2 - Dificuldade para movimentar-se;  

CD – 3 - Fadiga;  

CD – 4 - Percepção de que é necessário mais tempo para a recuperação; 

CD – 5 - Evidência de interrupção na cicatrização da área cirúrgica; 

CD – 6 - Perda de apetite com náusea; 

CD – 7 - Perda de apetite sem náusea; 
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CD – 8 - Precisa de ajuda para completar o autocuidado (NANDA, 2012). 

E do mesmo modo foram avaliados os Fatores Relacionados (FR):  

FR – 1 -Dor;  

FR – 2 - Sentimento pós-operatório;  

FR – 3 - Infecção pós-operatória no local da incisão;  

FR – 4 - Obesidade;  

FR – 5 - Procedimento cirúrgico extenso; 

FR – 6 - Procedimento cirúrgico prolongado (NANDA, 2012). 

 

 

Análise estatística: 

 

A análise descritiva apresentou os dados observados na forma de tabela expressos pela 

frequência (n) e percentual (%) para dados categóricos e pela média, desvio padrão, mediana, 

mínimo e máximo para dados numéricos. 

   A análise inferencial foi composta pelos seguintes testes: 

  - para verificar se existe diferença significativa nas variáveis sociais e demográficas 

entre os grupos foi utilizado o teste de qui-quadrado (χ
2
) ou exato de Fisher para dados 

categóricos e o teste t de Student para amostras independentes para dados numéricos; e 

  - para analisar a evolução das características definidoras e fatores relacionados do 

RCR ao longo do tratamento no interior de cada grupo foi aplicado o teste de Mc Nemar 

corrigido. 

  O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. A análise 

estatística foi processada pelo software estatístico SAS
®
 System, versão 6.11. 

 

 

Aspectos Éticos  

 

Quanto aos aspectos éticos da pesquisa o projeto de pesquisa foi enviado ao Sistema da 

Plataforma Brasil para o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio 

Pedro, Comitê principal do projeto de pesquisa, do mesmo modo foi encaminhado também ao 

Comitê de ética em Pesquisa do Hospital Federal dos Servidores, obedeceu-se a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Aprovado com registro pelo número CAAE: 

09911212.0.0000.5243 (ANEXO 4).  
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A participação dos sujeitos da pesquisa se deu de forma voluntária, assegurada a 

preservação de sua identidade e garantia da liberdade de deixar de participar da pesquisa em 

qualquer momento, sem oferecer prejuízo e/ou inferência a assistência prestada.  
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4 - RESULTADOS 

 

Antes do início da realização da análise dos dados, os mesmos foram organizados por 

meio de digitação em planilha simples do Microsoft Excel. Os resultados foram posteriormente 

analisados por meio da estatística descritiva e inferencial, codificados, tabulados e 

apresentados no formato de tabelas. 

 O grupo A correspondeu aos participantes que utilizaram a intervenção de enfermagem 

acompanhamento por telefone mais o tratamento convencional (grupo experimento) e o grupo 

B correspondeu aos participantes que utilizaram o tratamento convenciona sem adição de 

orientações por telefone (grupo controle). As Siglas D2 (primeira avaliação), D15 (segunda 

avaliação) e o D30 (terceira avaliação) representam os dias de acompanhamento do diagnóstico 

de Recuperação Cirúrgica Retardada (RCR). 

 

 

Caracterização da amostra 

 

Em relação a variável categórica para o monitoramento pós-operatório a amostra total 

contabilizou 43 pacientes, vinte e dois pacientes no Grupo A (acompanhamento por telefone) e 

vinte e um pacientes no Grupo B (grupo controle). 

As cirurgias de colecistectomia por videolaparoscopia foram mais comum entre as 

mulheres e nas cirurgias de herniorrafia a amostra foi composta exclusivamente por homens. E 

ficou assim distribuída: Grupo A (colecistectomia: 13 mulheres e 02 homens; herniorrafia: 7 

homens) e Grupo B (colecistectomia: 12 mulheres e 02 homens; herniorrafia: 7 homens).  

Para a análise geral não serão separadas as cirurgias e sim os grupos (A e B) e ao longo 

da discussão dos resultados apresenta-se esta diferença de forma descritiva. As cirurgias 

trabalhadas, nessa pesquisa, são consideradas cirurgias agudas, com tempo menor para a 
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recuperação quando comparadas as intervenções crônicas, não trazendo prejuízos para a 

análise.  

Como forma de verificar se existiu diferença significativa nas características sociais e 

demográficas entre os grupos de tratamento a Tabela 4 fornece a frequência (n) e o percentual 

(%) das características sociais e demográficas, segundo o grupo (A e B) e o correspondente 

nível descritivo (p valor) do teste de qui-quadrado (χ
2
) ou exato de Fisher.  

A idade foi expressa pela média, desvio padrão (DP), mínimo e máximo, comparada 

pelo teste t de Student para amostras independentes. 

 

Tabela 4. Variáveis sociais e demográficas segundo os grupos, n 43, Niterói, RJ, 2013. 

 

                

Variável Categoria 
Grupo A (n = 22) 

 
Grupo B (n = 21) p valor 

a 

 N % 
 

N % 

Gênero 
Masculino 9 40,9 

 
9 42,9 

0,90 
Feminino 13 59,1 

 
12 57,1 

Estado Civil 

Solteiro 4 18,2 
 

6 28,6 

0,72 
Casado 12 54,6 

 
10 47,6 

Viúvo 5 22,7 
 

3 14,3 

Divorciado 1 4,6 
 

2 9,5 

Escolaridade 

Analfabeto 3 13,6 
 

1 4,8 

0,55 

fund. incompleto 12 54,6 
 

9 42,9 

fund. completo 1 4,6 
 

2 9,5 

médio 

incompleto 
5 22,7 

 
5 23,8 

médio completo 1 4,6 
 

4 19,1 

Renda 

Aposentado 13 59,1 
 

11 52,4 

0,48 
Pensionista 5 22,7 

 
2 9,5 

Do lar 2 9,1 
 

4 19,1 

Trabalha 2 9,1 
 

4 19,1 

Comorbidades 

HAS 12 60,0 
 

8 47,1 

0,61 DM 4 20,0 
 

3 17,7 

HAS+DM 4 20,0 
 

6 35,3 

Idade (anos) *   69,2 ± 7,4 (60 - 86) 
 

69,5 ± 8,4 (60 - 90) 
 

a
 teste de χ2 ou exato de Fisher. 

* expressa pela média ± DP (mínimo - máximo) e comparada pelo teste t para amostras 

independentes. 
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Para a composição familiar os dados demonstraram que 51,16% moravam com 

esposo(a) e filhos(as); 20,93% moram apenas com o esposo(a); 16,28% moram sozinhos e 

11,62% moram apenas com filhos. 

Para fins descritivos, a Tabela 5 fornece a média, desvio padrão, mediana, mínimo e 

máximo da duração das ligações (em minutos) efetuadas no grupo A. 

 

Tabela 5. Descrição da duração das ligações e total no grupo experimento, n 22, Niterói, RJ, 

2013. 

 

 
            

Ligações n Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Ligação 1 22 11,5 4,2 11 7 23 

Ligação 2 22 8,9 2,6 8 6 15 

Ligação 3 20 7,1 1,4 7 4 9 

Ligação 4 18 5,9 0,9 6 5 8 

Ligação 5 22 6,1 1,8 6 4 11 

Ligação total 104 37,5 7,1 37 26 53 

DP: desvio padrão. 

 

  

Podemos observar que a duração total nas cinco ligações foi em média de 37,5 minutos 

por paciente, variando de 26 a 53 minutos e que da primeira para a quarta ligação as chamadas 

tiveram uma duração menor. 

A duração total de todas as ligações foi de 826 minutos. Se levarmos em conta que o 

custo médio de uma ligação de telefone fixo para celular está em R$: 0,44 centavos de reais 

(ANATEL, 2013) o custo total ficaria em R$: 363,44. Porém todas as ligações foram realizadas 

por um plano de celular e a grande maioria das ligações cerca de 90% foram executadas para o 

telefone fixo. Desta forma, considerando planos de telefonia móvel no Brasil para DDD fixo 

com ligações ilimitadas com gasto mensal de 39,90, por exemplo, o custo total das ligações 

ficaria em R$: 239,40, no período de 6 meses, preço estimado dos gastos com esta pesquisa 

para o dispositivo. 

Vale ressaltar que as ligações foram atendidas pelos idosos, que conseguiram ouvir e 

apresentar suas dúvidas e preocupações no domicílio em relação à recuperação cirúrgica. Em 

casos apenas especiais, como ausência do idoso, a família atendeu ao telefone, e em casos 
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isolados dois idosos preferiram que a família recebesse as orientações, na primeira ligação, 

atendendo posteriormente as demais. 

Ainda em relação às ligações, mesmo os pacientes não tendo nenhum custo para 

retornar ao telefonema, apenas uma idosa entrou em contato preocupada com a data para 

retorno ambulatorial. Acredita-se que como os idosos sabiam a data para a nova ligação, pela 

pesquisadora, aguardavam a mesma entrar em contato.  

Para examinar se existiu variação significativa na evolução das características 

definidoras (CD) do RCR no interior de cada grupo a Tabela 6 fornece a frequência (n) e o 

percentual (%) das características definidoras (CD) nas três avaliações (D2, D15 e D30). 

 

Tabela 6. Evolução das características definidoras (CD) do RCR nos grupos, n 43, Niterói, 

2013. 

 

                      

CD  Grupo 

1ª avaliação             

(D2) 

2ª avaliação              

(D15) 

3ª avaliação            

(D30) 
p valor 

a
 

N % N % N % 
D2 x 

D15 

D2 x 

D30 

D15 x 

D30 

CD-1 
A 

  
4 18,2 1 4,6 

  
0,24 

B 
  

5 23,8 2 9,5 
  

0,24 

CD-2 
A 3 13,6 1 4,6 1 4,6 0,47 0,47 NP 

B 4 19,1 3 14,3 1 4,8 1 0,24 0,47 

CD-3 
A 2 9,1 0 0 0 0 0,47 0,47 NP 

B 4 19,1 1 4,8 0 0 0,37 0,30 1 

CD-4 
A 2 9,1 1 4,6 0 0 1 0,47 1 

B 3 14,3 6 28,6 1 4,8 0,44 0,61 0,13 

CD-5 
A 0 0 2 9,1 0 0 0,47 NP 0,47 

B 0 0 4 19,1 1 4,8 0,13 1 0,24 

CD-6 
A 8 36,4 2 9,1 0 0 0,077 0,013 0,47 

B 4 19,1 3 14,3 0 0 1 0,13 0,24 

CD-7 
A 2 9,1 0 0 0 0 0,47 0,47 NP 

B 3 14,3 0 0 0 0 0,24 0,24 NP 

CD-8 
A 5 22,7 2 9,1 0 0 0,24 0,073 0,47 

B 6 28,6 3 14,3 0 0 0,37 0,041 0,24 
a
 teste de McNemar corrigido. NP: não processa o teste estatístico. D2 = Segundo dia de Pós-

operatório; D15 = Décimo Quinto dia de Pós-operatório e o D30 = Trigésimo dia de pós-operatório 

CD-1 = Adia o retorno das atividades de trabalho/emprego; CD-2= Dificuldade para movimentar-

se; CD-3 = Fadiga; CD-4= Percepção de que é necessário mais tempo para a recuperação; CD-5= 

Evidência de interrupção na cicatrização da área cirúrgica; CD-6 = Perda de apetite, com náusea;  

CD-7 = Perda de apetite, sem náusea; CD-8 = Precisa de ajuda para completar o autocuidado 
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Foi utilizado o teste de McNemar corrigido entre os correspondentes pares no interior 

de cada grupo (A e B). Observou-se que existe queda significativa do D2 para D30 na “perda 

de apetite com náuseas” do grupo A (p = 0,013) e do D2 para D30 no “precisa de ajuda para 

completar o autocuidado” do grupo B (p = 0,041). 

Pode-se dizer que existe uma tendência de queda do D2 para D15 na “perda de apetite 

com náuseas” do grupo A (p = 0,077) e do D2 para D30 no “precisa de ajuda para completar o 

autocuidado” do grupo A (p = 0,073). 

Existe uma tendência estatística na diferença significativa quando o nível descritivo (p 

valor) obtido que ficou entre 0,05 e 0,10.  

Para verificar se existe variação significativa na evolução dos fatores relacionados (FR) 

do RCR no interior de cada grupo a Tabela 7 fornece a frequência (n) e o percentual (%) dos 

fatores relacionados (FR) nas três avaliações (D2, D15 e D30) e o nível descritivo (p valor) do 

teste de McNemar corrigido entre os correspondentes pares no interior de cada grupo (A e B). 

 

Tabela 7 - Evolução dos fatores relacionados (FR) do RCR nos grupos, n 43, Niterói, 2013. 

 

 
              

   

FR Grupo 

1ª avaliação             

(D2) 

2ª avaliação              

(D15) 

3ª avaliação            

(D30) 
p valor 

a
 

N % N % N % 
D2 x 

D15 

D2 x 

D30 

D15 x 

D30 

FR-1 
A 7 31,8 2 9,1 1 4,6 0,13 0,041 1 

B 5 23,8 3 14,3 2 9,5 0,72 0,44 1 

FR-2 
A 7 31,8 3 13,6 0 0 0,28 0,023 0,24 

B 4 19,1 5 23,8 2 9,5 1 0,68 0,37 

FR-3 
A 0 0 2 9,1 0 0 0,47 NP 0,47 

B 0 0 4 19,1 1 4,8 0,13 1 0,24 

FR-4 * 
A 25,6 ± 3,7  (19,4 - 32,9) kg/m

2
     

  
B 25,9 ± 3,3  (20,3 - 32,5) kg/m

2
     

  
a
 teste de McNemar corrigido. NP: não processa o teste estatístico.  

* expresso pela média ± DP (mínimo - máximo) e comparada pelo teste t para amostras 

independentes, com p = 0,81. FR-1 = Dor; FR-2 = Sentimento pós-operatório; FR-3 = Infecção pós-

operatório no local da incisão; FR-4 = Obesidade; FR-5 = Procedimento cirúrgico extenso; FR-6 = 

Procedimento cirúrgico prolongado. 

 

Observou-se que existe queda significativa do D2 para D30 na “dor” do grupo A (p = 

0,041) e do D2 para D30 no “sentimento pós-operatório” do grupo A (p = 0,023).  
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 Analisando individualmente no interior de cada grupo, o tratamento A mostrou maior número 

de quedas significativas ou em tendências e valores percentuais clinicamente mais expressivos, 

sugerindo um resultado mais satisfatório que o tratamento B. 

Os fatores relacionados de ‘procedimento cirúrgico extenso’ e ‘procedimento cirúrgico 

prolongado’ não fizeram parte da análise deste estudo, pois as cirurgias de videolaparoscopia, 

técnica para realização da colecistectomia, utiliza pequenas incisões e pouca manipulação dos 

tecidos. São consideradas cirurgias minimamente invasivas, levando a menor repercussão 

metabólica e menor resposta inflamatória (NACÚL, RIBEIRO, 2004). Na descrição cirúrgica 

nenhum dos pacientes da amostra apresentou relato de intercorrências ou procedimentos com 

tempo alargado. 
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5- DISCUSSÃO 

 

 Nas variáveis sociais e clínicas observou-se que não existiu diferença significativa em 

nível de 5%, nos dois grupos de tratamento, ou seja, eles são semelhantes em relação às 

variáveis estudadas. 

Para a idade foi observada prevalência dos idosos jovens estiveram em maior número 

entre 60 e 65 anos. Outra faixa etária que se destacou foi entre os 71 e 75 anos. Os idosos 

longevos, acima de 80, também compuseram a amostra, o que confirma que a idade 

cronológica, embora considerada fator de mau prognóstico para a cirurgia, não pode ser 

considerada isoladamente na avaliação do risco cirúrgico em procedimentos eletivos.  

Segundo Rouquariol (2006) no Brasil a maior proporção em números de idosos está na 

faixa etária dos 60 aos 79 anos, dados estes aproximados com a pesquisa. E ainda, Loyola 

Filho (2004) destaca que para as internações hospitalares as faixas etárias, acima de 60 anos, 

têm aumentado gradualmente assim como o risco de internação estaria duas vezes superior ao 

verificado na faixa etária de 20-59 anos. 

Assim, a elevada utilização de serviços hospitalares por idosos reflete maior ocorrência 

de doenças e condições crônicas nessa fase da vida (LIMA-COSTA, BARRETO, GIATTI, 

2003), o que apresenta desafios ao sistema de saúde e aos profissionais. 

Já em relação ao gênero a amostra total foi composta por mais mulheres, porém, a 

porcentagem não é a mesma ao comparar os procedimentos cirúrgicos investigados. Como por 

exemplo, para a cirurgia de Herniorrafia com amostra total composta por homens e na cirurgia 

de Colecistectomia, por Videolaparoscopia, visto a predominância de mulheres. 

Dados sugerem que a mulher tenha uma expectativa de vida maior que o homem em até 

oito anos (HEREDIA, 2000). Neste caso, há influência das coortes geracionais, que hoje estão 

com 60 anos ou mais, nasceram até finais da década de 40 e naquele momento, as mulheres 

tinham pouca participação nas atividades fora do lar, então se supõe que isso fez com que 
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ficassem preservadas de doenças que afetaram o sexo masculino do ponto de vista da 

mortalidade (HEREDIA, 2000).  

O Censo 2010 aponta que elas atualmente vivem, em média, até os 78,5 anos, enquanto 

eles, até os 71,5 anos. Como hoje as responsabilidades são compartilhadas, acredita-se que essa 

defasagem com relação à expectativa de vida entre os sexos seja menor no futuro. 

Ainda, segundo Camarano (2006) a população feminina cresce a taxas mais elevadas do 

que a masculina e embora as mulheres vivam mais do que os homens, passam por um período 

maior de debilidade física, o que as faz mais dependentes também de cuidados. 

Sobre os tipos de procedimentos cirúrgicos observa-se na literatura que as hérnias 

inguinais são comuns em homens, numa proporção de 9:1, enquanto as hérnias femorais são 

mais comuns em mulheres 4:1 (RUTKON, ROBBINS, 1993). Neste estudo a amostra para 

herniorrafia foi decorrente de hérnias inguinais e umbilicais, o que pode explicar a baixa 

incidência da amostra em relação às mulheres. 

Reforçando tais dados, a literatura traz que o risco de desenvolver hérnia inguinal 

durante a vida gira em torno de 25% em homens e menos de 5% para as mulheres. E as 

porcentagens das hérnias primárias giram em torno de 65%, recidivadas em torno de 20% e 

bilaterais em torno de 15% (RUTKON, ROBBINS, 1993). 

Logo nas cirurgias de colecistectomia observou-se de modo diferente o que descrevem 

Maya, Freitas, Pitombo e Ronay (2009) sobre a proporção de mulher versus homem que seria 

de 1:1 na fase de envelhecimento. A prevalência de mulheres no universo amostral foi maior 

em números e de modo percentual significativo. 

E, no que se refere ao estado civil, mais da metade da amostra declarou ser casados, 

prevaleceu o número de homens casados foi maior que o de mulheres. Em pesquisa com idosos 

Paskulin e Vianna (2007) também encontraram que a proporção de idosas sem companheiro foi 

elevada, possivelmente devido a questões culturais, uma vez que novos casamentos são mais 

comuns entre os homens, como também pelo fato de as mulheres terem uma vida mais longa. 

 Porém, Camarano, Kanso e Mello (2004) alertam para a mudança nestes padrões. 

Quando comparado com censos anteriores, tem-se observado que nas pesquisas mais recentes 

a proporção de idosos casados aumentou, especialmente entre as mulheres.  

Pois, com o envelhecimento, as mulheres são afetadas diferentemente de homens, 

tornando-as mais vulneráveis não apenas aos problemas de saúde, mas ao isolamento social e 

a transtornos emocionais devido à aposentadoria, à viuvez, às alterações fisiológicas, dentre 

outros problemas (LIMA e BUENO, 2009). 
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Quanto à escolaridade a maioria dos pacientes possuía baixo grau de escolaridade, e 

nenhum deles tinha ensino superior completo.  

O grau de escolaridade dos idosos ainda é muito baixo no Brasil, segundo dados do 

SESC/SP e da Fundação Perseu Abramo/SP, cerca de 50% da população idosa no Brasil, com 

idade acima de 60 anos, possui apenas o ensino fundamental e 26% conseguiu completar o 

ensino médio, por fim, somente 12% da população idosa no Brasil concluíram o ensino 

superior. 

A baixa escolaridade influencia na intervenção proposta de telemonitoramento. Pois, 

pode dificultar o acesso às informações e desta forma prejudicar o desempenho do autocuidado 

de forma segura (DELAMATER, 2006), além da forma para realizar as orientações. Outros 

estudos confirmaram que pessoas com maior nível educacional aderem mais ao tratamento e 

apresentam melhor controle dos cuidados (ALVES, 2005). 

 Observou-se que mais da metade dos idosos relataram receber benefício da previdência 

social, a maioria era aposentados, seguidos dos pensionistas. Do total da amostra apenas seis 

idosos exerciam atividades remuneradas, por outro lado seis idosas referiam ser do lar sem 

nenhuma renda fixa. 

Nos dias atuais, o idoso de famílias de baixa renda tem um importante papel na família, 

pois os benefícios sociais que recebe complementam a renda familiar ou, muitas vezes, é a 

única renda (RODRIGO, SOARES, 2006). 

Dado que os arranjos familiares se tornam cada vez mais frequentes, 51,16% moram 

com conjugue e filhos; 20,93% moram apenas com o conjugue; 16,28% moram sozinhos e 

11,62% moram com filhos. 

Corroborado com Pinazo (2006) que considera que a família é a principal fonte de 

apoio informal. As pessoas de mais idade que participam de redes sociais de forma ativa e 

recebem apoio social informal são as que possuem melhor saúde física e mental. Portanto, o 

apoio social é um fator importante para o idoso manter-se com autonomia e ter um 

envelhecimento satisfatório. 

Importante destacar o elevado índice das comorbidades, as doenças crônicas mais 

comuns nos idosos foram a Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM II) e a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS). De acordo com o Ministério da Saúde (2010) 63% da população idosa 

declaram ter hipertensão percentual próximo ao encontrado no estudo se somado a HAS 

isolada com a associada à DMII.  
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No estudo a prevalência do diabetes, não houve diferença entre os gêneros, porém 

dados do IBGE (2012) apontam discreta prevalência da diabetes entre os idosos com mais de 

65 anos de 23% para homens e 20,7% para mulheres, ou seja, 43,7% dos idosos.  

Além disso, Sartorelli e Franco (2003), afirmam que a DM II que está entre as doenças 

crônicas que representam um grave problema de saúde pública pela alta prevalência no mundo, 

maior frequência entre os idosos, pela morbidade e por ser um dos principais fatores de risco 

cardiovascular e cerebrovascular, daí a importância de seu controle para efetivação do 

procedimento cirúrgico. 

Pois o conhecimento das necessidades vivenciadas pelos pacientes submetidos as 

cirurgias de herniorrafia e colecistectomia são de suma importância para o planejamento da 

assistência de enfermagem pós-operatória a ser prestada ao paciente de modo a atender as suas 

reais necessidades de informação e diminuir o estresse e a ansiedade no domicílio. 

Vale destacar que a intervenção de telemonitoramento se mostrou acessível, do total de 

22 pacientes do grupo experimento somente seis não atenderam a uma das ligações, dessa 

forma, receberam 80% dos telefonemas.  

Dado interessante foi o tempo médio das ligações inversamente proporcional ao tempo 

de pós-operatório. A média em tempo da primeira ligação foi de 11,5 minutos refletindo um 

período em que o paciente ainda encontra-se com mais dúvidas e preocupações quanto a sua 

recuperação. Na quinta ligação, ou seja, após a terceira semana da cirurgia, o tempo médio foi 

de 6,1 minutos o que pode ser explicado pela efetividade da intervenção realizada nos contatos 

prévios. 

No inicio do contato a primeira pergunta do instrumento foi sobre o estado geral dos 

pacientes, 100% deles referiram estar bem, mas ao longo da ligação apresentaram dúvidas em 

relação à execução do curativo na Ferida Operatória (FO), ao uso de antibióticos e 

antiinflamatórios no domicílio, consumo de alimentos entre outros. Alguns idosos estavam 

preocupados com a ingestão de alimentos ditos por eles de “remosos”, esta foi uma das 

perguntas mais recorrentes. 

Maués e Maués (1980) classificaram os alimentos, baseados na cultura popular, em 

"mansos" que não causam nenhum mal e "reimosos", que deviam ser evitados por pessoas 

doentes, em convalescença, luto e pelas mulheres nos períodos menstruais. Os autores lembram 

que as regras de proibição são flexíveis, podendo funcionar e ser manipuladas em certas 

situações, como mecanismos de defesa contra a fome, admitindo que o sistema de ideias não se 

desvincula das práticas sociais. 
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No estudo os pacientes que referiam esta preocupação frisaram que não estavam 

comendo, camarão, enlatados, chocolate e ou carne de porco, entre outros, pois referiam a 

certeza de que faria mal. Pareciam buscar a aprovação para o que realizavam como cuidado no 

domicílio e a fala da pesquisadora seria que não há comprovação científica a relação destes 

com atraso na cicatrização e ou piora de processos inflamatórios, mas se o mesmo o considera 

como maléfico que seguisse a dieta sugerida, porém rica em proteínas, fibras e vitaminas.  

Outras dúvidas foram referentes ao medo de acontecer algo no domicílio, se poderiam 

retornar a instituição, como também a data para retorno ao ambulatório, e preocupações 

relacionadas ao medo de perder o vínculo com a instituição após a alta ambulatorial. 

Ainda com menção a primeira ligação identifica-se que os idosos possuem dificuldades 

ao utilizar o medicamento prescrito, principalmente em caso de dor. Alguns deles utilizavam 

uma única vez a medicação ou apenas quando sentiam dor, mesmo na prescrição constando a 

utilização de 8 em 8 horas ou de 4 em 4 horas.  

Ressalta-se que uma das idosas com fortes dores no estômago devido à gastrite crônica 

e, que relatava não sentir dor na FO, mas que passou a utilizar a medicação dipirona de forma 

contínua, referindo que fora orientada a fazer em caso de dor. 

 Sabe-se que a dipirona atua como analgésico, mas não é utilizada para dor no 

estômago, pois pode provocar problemas gastrointestinais agravando o problema (BRASIL, 

2012). Desta forma, esta paciente foi orientada a interromper o uso e na nova consulta informar 

a queixa referida. 

Por meio das principais preocupações identificou-se outra duvida em relação aos 

medicamentos prescritos, principalmente sobre a necessidade de uso contínuo de antibiótico no 

domicílio, já que haviam passado por um processo cirúrgico. Nestes casos o paciente foi 

orientado que se usou da antibioticoprofilaxia no período da internação hospitalar. 

Os analgésicos mais prescritos pela equipe médica foram a dipirona e o paracetamol. 

Nas ligações percebe-se que os homens dificilmente referem dor ou dúvidas em relação ao 

tratamento, observou-se que as mulheres apresentaram suas queixas com maior facilidade. Este 

dado é corroborado pelo estudo de Myers et al (2001) que ao comparar os homens com as 

mulheres percebeu que o valor médio do limiar de dor é maior nos homens. 

Segundo Gomes, Nascimento e Araújo (2007) também o “ser homem” estaria associado 

à invulnerabilidade, força e virilidade. Características essas, incompatíveis com a 

demonstração de sinais de fraqueza, medo, ansiedade e insegurança, representada pela procura 

aos serviços de saúde, o que colocaria em risco a masculinidade.  
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Especificamente sobre o relato de dor no caso da intervenção para Colecistectomia 

houve reclamações principalmente em relação a dores no umbigo. Na primeira semana as 

pacientes relataram dor em queimação de intensidade leve (4 -3 na Escala EVA – Escala 

Visual Analógica) e uma das idosas referiu dor no lado direito do abdome, de intensidade leve, 

porém contínua durante todo o período de acompanhamento. Ao ser investigado o que 

precipitava a dor a maioria informou o surgimento do sintoma nos movimentos de 

transferência, principalmente ao sentar e levantar.  

Para as ligações de Herniorrafia as maiores dúvidas foram em relação ao uso da faixa 

compressiva, retorno as atividades e cuidados com a cicatrização cirúrgica. 

Outra dúvida posta pelos pacientes foi em relação à infecção no local cirúrgico, deste 

modo adotou-se de forma pertinente a orientação sobre os fatores de riscos para os quadros 

infecciosos.  

Os cuidados de destaque foram manter uma nutrição adequada, higiene geral e lavagem 

das mãos antes da realização do curativo na FO. Foram ainda reforçadas orientações quanto 

aos sinais flogísticos (dor, rubor, calor, edema e secreção) que caracterizariam uma infecção no 

local. 

A presença destes sinais foi questionada em cada ligação para identificação precoce de 

complicações na ferida operatória. Porém, não foram identificados por 9,09 % dos pacientes. 

Nestes casos foram diagnosticados apenas no acompanhamento ambulatorial, daí a importância 

adicional do contato presencial do profissional. 

Whitby e colaboradores (2002) destacam a importância da orientação sobre a presença 

de infecção ou não no sítio cirúrgico e, apresentam que os pacientes conseguem identificar 

sinais e sintomas, porém frequentemente confundem secreção serosa com pus, o que dificulta 

uma intervenção segura via telefone.  

De modo semelhante nas cirurgias de herniorrafia e colecistectomia algumas dúvidas e 

preocupações foram recorrentes. Notam-se questionamentos sobre a ferida operatória, no que 

diz respeito aos cuidados durante o banho, e quanto ao curativo a ser realizado. Para as 

mulheres, em relação à ferida operatória a principal preocupação foi em relação aos pontos na 

ferida umbilical e a preocupação com a estética local.  

As orientações da equipe médica foram de lavar a região com água e sabão e utilizar 

antisséptico no local, como o uso do álcool a 70%, orientações estas reforçadas pela 

pesquisadora, segundo o Procedimento Operacional Padrão dos hospitais de origem da 

pesquisa. 
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Na literatura sobre os cuidados a serem realizados com a FO, identifica-se que pode ser 

limpa com água e sabão durante o banho. Em seguida deve-se deixar o local seco, limpo e não 

precisa de proteção no local após as primeiras 48 horas do procedimento cirúrgico. Antes desse 

período é preciso fazer o curativo com solução fisiológica e manter fechada a ferida operatória 

(BOCHI, 2010).  

Já para outros autores a incisão cirúrgica deve ser lavada com solução fisiológica e 

mantida fechada nas primeiras 24 horas, após este período, poderá ser lavada com água e sabão 

e permanecer aberta e só deve ser fechada caso drene algum tipo de líquido no local da incisão 

(GOMES, COSTA E MARIANO, 2005).    

Dado as diferenças entre os casos e indicação de limpeza e cuidados com a ferida, 

torna-se necessário uma boa comunicação entre a equipe médica e de enfermagem para 

orientação pertinente dos cuidados domiciliares. 

Assim como, a mesma linguagem deve ser adotada em relação ao retorno das 

atividades, na primeira semana de pós-operatório todos os idosos mantiveram o repouso, 

ajudados por familiares ou vizinhos que auxiliaram nas tarefas do lar. Na segunda semana os 

pacientes do acompanhamento por telefone iniciaram o retorno de suas atividades de forma 

moderada, conforme orientação. 

A residência de alguns dos idosos foi por vezes fator negativo para o retorno as suas 

atividades. Moradias em prédios sem elevador e casas de rua em ladeira limitavam a autonomia 

do paciente para deixar o domicílio e retomar suas atividades sociais.  

Em relação à ajuda para completar o autocuidado a maioria necessitava de ajuda para a 

execução do curativo e ou ainda preferiam que algum familiar realizasse este cuidado. 

Logo, o que se configura, como prioridades de orientações para a alta hospitalar de um 

paciente após submeter-se a um procedimento cirúrgico, corresponde ao que se observa de um 

modo geral na literatura, como cuidados com a ferida, dor e medicação, contudo, os cuidados 

relativos à necessidade social também se mostraram destacáveis, como o retorno as atividades.  

Sumariamente, destacam-se como vantagens das ligações: tempo disponível para 

executar as ligações que nesse estudo foram realizadas em horário comercial; baixo custo; 

acesso rápido e facilitado aos pacientes; acompanhamento da evolução dos pacientes 

envolvendo prevenção primária de agravos; facilitar contatos telefônicos adicionais caso haja 

nova informação a ser fornecida. 

E possíveis Desvantagens das ligações: telefones ocupados e ou indisponíveis, 

dificuldades para avaliar o grau de compreensão dos pacientes, imprevisibilidade das dúvidas a 

esclarecer.  
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Estas se analisadas ao longo do estudo na promoção dos cuidados de enfermagem ao 

paciente cirúrgico variam de acordo com o tipo de cirurgia, buscando atender de forma 

individual as necessidades e reações durante a fase de recuperação cirúrgica de forma 

científica (ELIOPOLUS, 2011). 

De modo geral as dificuldades encontradas com o processo de pós-operatório para o 

diagnóstico de RCR foram: ajuda para o autocuidado, perda do apetite, dificuldades para 

movimentar-se, retorno ao emprego e ou atividades e evidência de interrupção na 

cicatrização.  

O enfermeiro deve saber avaliar o diagnóstico de enfermagem RCR, entendendo por 

meio das características definidoras e fatores relacionados os sinais e sintomas que o tornam 

presentes a fim de detectar precocemente as complicações. 

Para facilitar a análise dessa categoria listou-se as características definidoras de acordo 

com a (NANDA-I, 2012). 

Para a característica definidora Adia as atividades de retorno ao trabalho/emprego, 

embora o cálculo estatístico não tenha apresentado significância, percebe-se que revela 

dúvidas e preocupações importantes para o retorno ao domicílio. 

No momento de pós-operatório imediato foi considerado que todos os pacientes por 

estarem internados estavam adiando o retorno de suas atividades de trabalho ou emprego de 

alguma forma. Assim não foi considerado estatisticamente esta primeira avaliação no D 2. 

No decorrer dos dias de pós-operatório no domicílio observou-se que 

aproximadamente 20% nos grupos A e B, ainda adiavam o retorno as suas atividades e ou 

emprego. Dentre estas atividades os maiores relatos foram relacionados a encontros informais 

como ir à igreja, executar atividades na praça de suas comunidades, encontrar com amigos e o 

retorno ao trabalho. 

Já no D30 4,6% no grupo experimento ainda não tinham retornado qualquer tipo de 

atividade, enquanto no grupo controle este percentual foi quase duas vezes maior (9,5%). 

Existem alguns fatores no pós-operatório que podem impedir ou dificultar aspectos 

básicos da vida como a locomoção, a convivência e as relações interpessoais, adiando ainda 

mais o retorno às atividades laborais. A ferida operatória pode ser uma delas (FERREIRA E 

ANDRADE, 2006). 

Este item do diagnóstico de RCR deve levar em conta o sentimento de inutilidade, 

característica esta devastadora aos idosos, que pode estar presente com as dificuldades de 

reinserção ao trabalho e atividades. Chauí (1999) descreve que o emprego está associado a 
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libertação e a criatividade do ser humano, por meio dele que ocorre a satisfação das nossas 

necessidades vitais básicas e é nele que exteriorizamos nossa capacidade inventiva e criadora.  

Muito se fala em qualidade de vida dos idosos. Vale lembrar que para o 

envelhecimento bem sucedido não está relacionado apenas a ausência de enfermidades, mas 

também a manutenção das condições de autonomia e de funcionalidade. Estas podem ser 

representadas pela volta a suas atividades. Manter os idosos funcionalmente independentes é 

o primeiro passo para se atingir uma melhor qualidade de vida (UCHÔA, 2003). 

Sabe-se que o paciente idoso apresenta maior risco para surgimento da característica 

definidora Dificuldade para movimentar-se, com menor disposição à mobilização efetiva 

dos membros inferiores e à deambulação precoce no período pós-operatório. Além disso, a 

insuficiência valvar e a diminuição da massa muscular, comuns no idoso, dificultam ainda 

mais o retorno venoso e também predispõem a doença tromboembólica (PICCINATO, 2008).  

As dificuldades encontradas para o movimentar nos idosos foram semelhantes entre os 

grupos no início e final das avaliações. Alguns deles já possuíam dificuldade na mobilização 

antes mesmo do tratamento cirúrgico, daí a importância da deambulação precoce neste grupo 

etário. Houve melhora em ambos os grupos entre a primeira e última avaliação, entretanto 

sem diferença significativa. 

O foco de atenção nas fases imediata e mediata da cirurgia é limitar forças no sítio 

cirúrgico, que pode ser alcançado através de ensinamento ao paciente para evitar elevar peso, 

curvar-se ou tracionar o sítio cirúrgico (JOHNSTONE E FARLEY, 2005). Ao mesmo tempo 

é imprescindível o estimulo a retomada progressiva das atividades autônomas. 

A característica definidora Fadiga pode ser definida como uma sensação física 

desagradável, com sintomas cognitivos e emocionais descritos como cansaço e que não é 

aliviada com o emprego de estratégias usuais de restauração de energia. A fadiga varia em 

duração e intensidade e reduz, em diferentes graus, a habilidade para desenvolver as ABVD 

(MOTA, CRUZ, PIMENTA, 2005). 

Se a fadiga foi considerada por períodos prolongados de repouso no leito; dispêndio 

excessivo de energia para deambular e relato de cansaço aos esforços, em dois pacientes no 

grupo experimento e quatro no grupo controle. Na primeira avaliação D2, períodos 

prolongados no leito podem ser esperados, porém não houve relatos para os outros sinais que 

compõe esta característica definidora. Observou-se completa melhora em ambos os grupos na 

terceira avaliação, não tendo sido possível, nesta ocasião, atribuir fadiga a nenhum dos 

participantes do estudo.  



61 
 

Sobre a característica Percepção de Mais Tempo para a sua Recuperação tem-se que 

ao paciente ser submetido a uma cirurgia pode ter sua capacidade funcional diminuída e 

apresentar alterações fisiológicas que dificultem a realização das AVDS, se sentindo debilitado 

e inseguro para o retorno das suas atividades (DUARTE et al., 2007). 

Na primeira avaliação apenas em dois pacientes no grupo experimento e três no grupo 

controle foram identificados com tal característica. Já na segunda avaliação apenas um no 

grupo experimento apresentou esta percepção, enquanto seis pacientes do grupo controle. Cabe 

destacar que ainda na última avaliação, um paciente no grupo controle, apresentava a 

característica ‘percepção de mais tempo para a sua recuperação’. 

 Esta diferença observada provavelmente se deve a educação em saúde realizada 

durante os contatos telefônicos, repercutindo em um maior entendimento do processo pós-

operatório e, consequentemente provocando menos ansiedade. 

A Evidência de Interrupção na cicatrização cirúrgica foi uma importante 

característica definidora para definir sobre o retardo na recuperação cirúrgica. Pois, esta é a 

principal causa de interrupção da cicatrização cirúrgica, e os fatores predisponentes, locais, que 

permeiam a lesão são: a contaminação, a presença de corpo estranho, técnicas ou sutura 

inadequadas, tecido desvitalizado e hematoma (CARVALHO, 2008). 

Como as cirurgias avaliadas foram limpas, na primeira avaliação não foram 

identificados quaisquer sinais de complicações. Já na segunda avaliação dois idosos no grupo 

experimento e quatro no grupo controle apresentaram exsudato na ferida operatória, adiando a 

retirada de pontos, além de iniciado a terapia com antibiótico.  

Na terceira avaliação somente um idoso do grupo experimento, submetido a 

herniorrafia, evoluiu com quadro infeccioso refratário com deiscência da FO.  

Observou-se dificuldade para os pacientes do grupo experimento perceber as 

complicações na ferida operatória e reportarem durante o contato telefônico. Dos 9,1% 

identificados com tal característica após avaliação ambulatorial, nenhum referiu qualquer 

problema durante as ligações, daí a necessidade de complementação da intervenção com o 

tratamento ambulatorial.  

No sítio cirúrgico nem sempre é possível observar o processo de cicatrização pelo fato 

da ferida estar com as bordas aproximadas. Assim, a avaliação deste processo deve ser 

baseada também no tempo (BATES-JENSEN E WETHE, 1998), além do exame físico da 

ferida e da pele adjacente, relacionando os achados com o processo fisiológico da 

cicatrização. 
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Deve observar mudanças na incisão cirúrgica, em busca da presença do novo tecido 

epitelial. A incisão é avaliada quanto à aproximação das bordas e à cor da linha de sutura, que 

pode mudar de vermelho-claro para rosa, demonstrando a maturação deste tecido epitelial. As 

margens devem se apresentar bem alinhadas e, nenhuma tensão deve ser observada 

(FERREIRA E ANDRADE, 2006). 

Já a característica Perda do Apetite com Náuseas trata da queixa de náuseas e os 

vômitos no pós-operatório definido como sensações desagradáveis mais frequentes na 

recuperação da anestesia. Em primeiro lugar considerou-se a exclusão por motivos de  

fármacos ou fatores mecânicos para só depois iniciar a terapêutica para o problema (LAGES et 

al., 2005).  

Existem alguns fatores que influenciam a ingestão e a qualidade da alimentação do 

idoso. A náusea é uma delas, embora sua etiologia não seja completamente definida, sabe-se 

que tem caráter multifatorial. Entre os fatores associados que podem aumentar sua aparição 

estão àqueles relacionados ao paciente como, por exemplo, sexo feminino, idade acima de 60 

anos (grifo nosso), ansiedade, histórias prévias de náuseas, vômitos, relacionados com a 

cirurgia e técnica anestésica (LAGES et al., 2005). 

Os itens de investigação para esta característica foram: aceitação da dieta como normal 

diminuída e nula; sensação de fome; sente vontade de comer; desconforto gástrico e sensação 

de refluxo esofágico. 

Na primeira avaliação oito pacientes no grupo experimento e quatro no grupo controle 

foram identificados com “perda do apetite com náuseas”. As orientações para o grupo 

intervenção consistiram em: assegurar que medicamentos antiemético eficazes sejam dados 

para prevenir náuseas; controlar fatores ambientais capazes de evocar a náusea (odores, sons, 

estímulos visuais desagradáveis); encorajar o paciente a respirar profundamente e tossir; 

monitorar dieta de líquidos claros, líquida total e pastosa até a dieta normal ou especial, 

conforme a tolerância; encorajar maior ingestão de proteínas, ferro e vitamina; orientar o 

paciente e a família sobre a dieta prescrita; e orientar a importância da ingesta hídrica, se 

adequada. 

Na segunda avaliação apenas dois pacientes no grupo experimento ainda apresentavam 

a característica enquanto três pacientes no grupo controle persistiam sintomáticos. A diferença 

entre a primeira e a segunda avaliação apresentou uma tendência de queda no grupo de 

intervenção, refletindo a efetividade das orientações por telefone. Na última avaliação não 

foram identificados sintomas que definissem a característica em nenhum dos grupos. 
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Contudo teve-se ainda a identificação da característica Perda do Apetite sem Náuseas 

associadas principalmente por alterações sensoriais ao decréscimo do apetite nas pessoas 

idosas. Essas mudanças abrangem declínio e eventual perda da acuidade visual, audição, olfato 

e sensação de gustação (ROLLS e CASTELL, 2000). 

 Não há dúvida que o apetite no idoso é influenciado, principalmente, pela 

palatabilidade dos alimentos (ROLLS e CASTELL, 2000). Os itens que definem a 

característica para serem avaliados foram: uso contínuo de antiemético; insatisfação com a 

alimentação hospitalar; aceitação da dieta menor que três refeições diárias. 

Na primeira avaliação dois pacientes no grupo experimento e três no grupo controle 

apresentaram “perda do apetite sem náuseas”, o item insatisfação com a alimentação hospitalar 

o fator motivador para a característica definidora. 

Sousa (2007) destaca que em meio a todos os fatores causais atribuídos à desnutrição 

intra-hospitalar, a alimentação é considerada um fator circunstancial pelas mudanças 

alimentares, troca de hábitos e horário das refeições. Além disso, a dieta oferecida, em muitos 

hospitais é inadequada em relação a diversos aspectos, como os sensoriais. Esse fator contribui 

para a diminuição da ingestão alimentar dos pacientes (CORBEAU, 2005). 

Nas avaliações subsequentes nenhum dos pacientes do estudo apresentou “perda do 

apetite sem náuseas”, talvez porque estes já se encontravam em domicílio, com dieta familiar 

as suas preferências. 

Por último tem-s uma importante característica definidora do estudo Precisa de ajuda 

para completar o autocuidado representado por sujeitos que apresentam grau de dependência 

para desenvolver as atividades conforme estabelecidos pelos testes de KATZ e Lawton para 

AVDS E AVIDS.  

As AVDS envolvem as atividades relacionadas ao autocuidado como: alimentar-se, 

banhar-se, vestir-se, arrumar-se, mobilizar-se, manter controle sobre suas eliminações, assim 

como a capacidade do indivíduo levar uma vida independente dentro da comunidade onde vive 

composta pelas AVID (DUARTE, ANDRADE, LEBRÃO, 2007). 

No pós-operatório imediato (D2), primeira avaliação do estudo, dos 43 pacientes 

estudados 11 apresentaram a característica definidora, cinco no grupo experimento e seis no 

grupo controle, houve melhora uniforme em ambos os grupos na segunda avaliação, quando 

apenas dois pacientes no grupo experimento e três no grupo controle ainda precisavam de 

ajuda para completar o autocuidado. Na terceira avaliação em nenhum dos grupos dos grupos 

foi observada esta característica.  
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Foi observada uma tendência de queda para o grupo experimento entre a segunda e 

terceira avaliações com p valor de 0,041, não observada no grupo controle. 

Para favorecer didaticamente a análise dos fatores relacionados listamos os mesmos de 

acordo com a NANDA –I (2012) 

O primeiro fator relacionado Dor é conceituado pela Associação Internacional para 

estudos da dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um 

dano real ou potencial dos tecidos (BONICA, 1990). 

O controle da dor no pós-operatório envolve basicamente: o uso de analgésicos anti-

inflamatórios não hormonais, intervenções cognitivas comportamentais, como técnicas 

educativas, de relaxamento, distração e imaginação dirigida; uso de agentes físicos como 

massagens, aplicação de calor ou frio e técnicas mais avançadas como a eletroanalgesia 

através da Estimulação Elétrica Transcutânea – TENS (PIMENTA et al., 2001). 

As dores no período pós-operatório no grupo experimento e controle corresponderam 

a dores de leve a moderada pela Escala EVA. As idosas reconheceram a dor na região 

umbilical com uma dor em queimação e intermitente nas cirurgias de colecistectomia. 

Ao serem comparadas a primeira e a última avaliação nos grupos observa-se que a 

queda foi maior no grupo experimento (p-0,041), ou seja, apresentou tendência de queda. 

Enquanto para o grupo controle o valor foi de 0,44. Já na comparação entre a segunda e a 

última avaliação nota-se que o p valor foi idêntico nos dois grupos. 

Durante os contatos telefônicos foram observadas dúvidas frequentes em relação a 

medicação analgésica prescrita. Em todos os casos os medicamentos foram prescritos, sob 

demanda, ou seja, os pacientes deveriam fazer uso apenas em caso de dor. No entanto, o que 

se observou foi que os pacientes não compreendiam a forma de administração e muitos deles, 

apenas depois de orientados, começaram a fazer uso correto do medicamento. Orientações 

como utilização adequada dos métodos farmacológicos para alivio da dor e o ensino sobre 

como monitorar a intensidade, qualidade e duração da dor provavelmente explicam a melhora 

significativa no grupo experimento. 

O Sentimento pós-operatório é um importante fator associado para o retardamento 

da recuperação cirúrgica em idosos. As vivências trazem significados para os indivíduos e o 

ser humano age em relação às situações de acordo com os significados que elas têm para ele. 

A cada nova situação o indivíduo definirá e redefinirá esses significados, por intermédio de 

um processo interpretativo, de acordo com o que ele atribui àquela situação (LENARDT et 

al., 2007). 
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O paciente cirúrgico interage com o contexto ambiental de forma singular, que 

apresenta necessidades de cuidado e essas devem ser satisfeitas de acordo com suas crenças, 

pois como ser humano elabora significados conforme sua visão de mundo (LENARDT, 

2007). 

Compreende-se que o processo de hospitalização pode desencadear nos idosos a 

ansiedade devido às expectativas e dúvidas, principalmente, em casos de cirurgia, que é 

permeado por procedimentos invasivos e dolorosos (PONTES, LEITÃO e RAMOS, 2008). 

Os itens verificados para essa característica definidora foram: preocupado; com medo; 

com medo da morte; rejeição social; rejeição do próprio corpo; ansiedade; insegurança; culpa 

ou perda; sem expectativa; corpo mutilado e diminuição da autoestima. 

Nos grupos houve queixa principalmente em relação a ansiedade, preocupação e 

medo. Na comparação das avaliações observa-se a ausência da característica investigada na 

última avaliação no grupo experimento. Quando calculado o p valor entre a primeira e a 

última avaliação observou-se p-valor significativo de 0,023 enquanto no grupo controle foi de 

0,68. 

Apesar de não ter havido no protocolo do estudo, uma intervenção específica, 

planejada, para lidar com o “sentimento pós-operatório”, verificou-se que para os pacientes a 

possibilidade do contato com um profissional para sanar dúvidas e reforçar orientações trouxe 

o benefício da redução da ansiedade e apreensões. Não apenas para o paciente este contato 

próximo se mostrou positivo, como também para a família, que por vezes também tinham a 

oportunidade de se tranquilizar e ajudar efetivamente na recuperação do idoso. 

O fator relacionado Infecção da ferida cirúrgica esteve diretamente associado ao 

surgimento da característica definidora Evidência de interrupção na cicatrização da ferida 

cirúrgica.  

Os fatores que predispõem a infecção incluem a debilidade física, idade avançada, 

obesidade, anemia, choque, grande período de internação hospitalar, tempo de cirurgia 

prolongado, doenças associadas, tal como a diabetes, câncer, hipertensão, doenças 

imunodepressoras, ocorrência de hemorragias e destruição tecidual (CARVALHO, 2008). 

Os critérios que identificam uma infecção abrangeram: dor, temperatura corporal e 

local, odor, alteração da cor, aumento do exsudato, hiperemia, inflamação, tecido frágil de 

granulação (sangra facilmente), formação de abscesso, aumento do desconforto e da 

sensibilidade, ferida não cicatrizante, deterioração e reabertura da ferida com formação de 

bolsas ou pontes na base da ferida (CARVALHO, 2008). 
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Não houve diferença estatística entre as avaliações nos dois grupos, mas a maior 

prevalência acorreu no grupo controle com quatro pacientes enquanto no grupo experimento 

apenas dois pacientes, na segunda avaliação, apresentaram o fator relacionado.  

De todos os pacientes, apenas um no grupo controle evoluiu com infecção grave e 

deiscência de sutura após a cirurgia de herniorrafia. 

A Obesidade é considerada como o excesso de tecido adiposo no organismo, e está 

relacionada direta ou indiretamente com algumas outras situações patológicas contribuintes da 

morbidade como as doenças cardiovasculares, osteomusculares e neoplásicas (STEVENS, 

2000). 

É considerado obeso o indivíduo que apresenta IMC maior ou igual a 30kg/m
2
. O 

nível de definição de obesidade não é diferente para a população idosa, apesar de uma 

tolerância maior dos idosos ao aumento de IMC (STEVENS, 2000). 

O número de pacientes com sobrepeso foi elevado considerando que a média para o 

grupo experimento foi de 25,6 e no grupo controle de 25,9. Já o número de obesos, com IMC 

acima de 30, foi maior entre as mulheres representando 9,3% da amostra e, para os homens de 

4,65%. 

De igual forma, Santos e Sichieri (2005) investigaram o estado nutricional de idosos 

do Rio de Janeiro por meio do IMC, e relataram que o sexo feminino apresentou maior 

prevalência de excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m²) que o masculino.  

No estudo de Cabrera e Jacob Filho (2001) a prevalência de obesidade também foi 

maior entre as mulheres, porém correspondeu a 23,8% das mulheres e 9,3% dos homens 

apresentando IMC 30kg/m. Na análise desse estudo de acordo com a idade, foi observada 

uma menor prevalência de obesidade a partir dos 80 anos em homens e também em mulheres.  

Para o fator relacionado ao longo das avaliações, não observou-se perda ou acréscimo 

ponderal significativo tendo todos os pacientes mantido o IMC inalterado ao longo do período 

de acompanhamento. 
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6 - CONCLUSÃO: 

 

 O acompanhamento por telefone nos cuidados pós-operatório em domicílio é um 

recurso que se pode ser estendido a grande parte da população, com alta taxa de adesão, além 

de aproximar a equipe que realiza as cirurgias e as de acompanhamento ambulatorial.  

  Não houve diferença significativa em relação ao Diagnóstico de Recuperação 

Cirúrgica Retardada nos grupos estudados. Porém no grupo experimento foi observada menor 

incidência dos fatores causais e características definidoras, com tendência de queda do p-valor. 

Porém, estudos com maior casuística são necessários para que se possa afirmar que há 

superioridade estatística quanto à incidência de RCR quando comparada ao tratamento 

convencional. 

Dúvidas e preocupações foram constantes nas ligações. As principais fizeram 

referência ao uso dos medicamentos no domicílio, que exigiram orientações detalhadas para 

cada caso, a execução dos cuidados com a ferida operatória e a alimentação. Daí a importância 

da implantação do telemonitoramento nas unidades de saúde. 

Este estudo demonstra que o acompanhamento pós-operatório por telefone, já comum 

em países desenvolvidos, deveria ser transposto para a realidade brasileira mesmo no âmbito 

do Sistema Único de Saúde, graças ao seu baixo custo e alta taxa de adesão ao tratamento, 

como também se compatibiliza ao modelo de saúde complementar, ou seja, o protocolo 

desenvolvido foi considerado amplo o bastante para sua generalização. 

Outra contribuição do estudo foi a possibilidade de desenvolvimento de uma 

tecnologia de comunicação e informação em saúde rápida e acessível, que se orientada em uma 

plataforma de tecnologia assistida pode ser multiplicada e prontamente difundida.  
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ANEXO 1 

ESCALA DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA  

LAWTON – (AIVDs) 

NOME:________________________________________        PRONT:__________ 

 

ITENS 

 

OPÇOES / / / 

1) Telefone - CAPAZ de ver os números, discar,  receber e fazer ligações sem ajuda 

- CAPAZ de responder o telefone, mas necessita de um telefone especial 

ou de ajuda para encontrar os números ou para discar 

- Completamente INCAPAZ  no uso de telefone 

(3) 

(2) 

 

(1) 

(3) 

(2) 

 

(1) 

(3) 

(2) 

 

(1) 

2) Viagens - CAPAZ  de dirigir seu próprio carro ou viajar sozinho de ônibus ou táxi 

- CAPAZ  de viajar exclusivamente acompanhado 

- completamente INCAPAZ de viajar  

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

3) Compras - CAPAZ de fazer compras, se fornecido transporte 

- CAPAZ  de fazer compras, exclusivamente acompanhado 

-  completamente INCAPAZ de fazer compras 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

4) Preparo de 

Refeições 

- CAPAZ de planejar e cozinhar refeições completas 

- CAPAZ  de preparar pequenas refeições, mas incapaz de cozinhar 

refeições completas sozinho 

-  completamente INCAPAZ de preparar qualquer refeição 

(3) 

(2) 

 

(1) 

(3) 

(2) 

 

(1) 

(3) 

(2) 

 

(1) 

5) Trabalho 

Doméstico 

- CAPAZ de realizar trabalho doméstico pesado (como esfregar o chão) 

- CAPAZ de realizar trabalho doméstico leve, mas necessita de ajuda nas 

tarefas pesadas 

- Completamente INCAPAZ  de realizar qualquer trabalho doméstico 

(3) 

(2) 

 

   (1) 

(3) 

(2) 

 

   (1) 

(3) 

(2) 

 

   (1) 

6) Medicações - CAPAZ de tomar os remédios na dose e na hora certa 

- CAPAZ de tomar os remédios, mas necessita de lembretes ou de alguém 

que os prepare 

- Completamente INCAPAZ de tomar remédio sozinho 

(3) 

(2) 

 

    (1) 

(3) 

(2) 

 

    (1) 

(3) 

(2) 

 

    (1) 

7) Dinheiro - CAPAZ de administrar suas necessidades de compra, preencher cheques e 

pagar contas 

- CAPAZ de administrar suas necessidades de compra diária, mas necessita 

de ajuda com cheques e no pagamento de contas 

- Completamente INCAPAZ de administrar dinheiro 

(3) 

 

(2) 

 

    (1) 

(3) 

 

(2) 

 

    (1) 

(3) 

 

(2) 

 

    (1) 

 

 TOTAL 

    

 

APLICADO POR:     _____________________________________________________ 

CARIMBO 
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ANEXO 2 

ESCALA DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA  

KATZ– (AVDs) 

NOME:_______________________________________________        PRONT:________________ 

 

 

ÁREA 

 

OPÇÕES      /      /      / 

Banho - NÃO recebe assistência, entra e sai do chuveiro sem ajuda 

- recebe assistência para lavar somente uma única parte do corpo (costas os 

pernas) 

- recebe assistência para lavar mais de uma parte do corpo  

-  não toma banho  sozinho 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 Vestuário - veste-se completamente SEM assistência  (tirar as roupas do armário e vesti-

las, incluindo roupas íntimas e roupas de passeio, como a utilização de fechos, 

suspensórios e colchetes) 

- veste-se sem assistência, recebendo auxílio somente para amarrar os sapatos 

- recebe assistência para vestir-se ou tirar as roupas do armário  

- não se veste sozinho 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 Higiene  

  Pessoal 

- vai ao banheiro SEM assistência, limpando-se e arrumando as roupas; 

- recebe assistência para ir ao banheiro, limpar-se ou arrumar as roupas: ou 

recebe ajuda no manuseio de comadre/patinho somente à noite. 

- não  realiza o ato de eliminação fisiológica no banheiro 

(  ) 

(  ) 

                

(  ) 

(  ) 

(  ) 

                

(  ) 

(  ) 

(  ) 

                

(  ) 

 Transferência - deita e levanta da cama, bem como senta e levanta da cadeira, SEM 

assistência: pode utilizar-se de objetos para auxílio como bengala e andador 

- deita e levanta da cama, ou senta e levanta da cadeira com assistência 

- não se levanta da cama 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

 Continência - controle esfincteriano (urinário e fecal) completo, por si só 

- ocorrência de “acidentes” ocasionais 

- supervisão no controle esfincteriano, cateter é utilizado, ou é incontinente 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 Alimentação - alimenta-se SEM assistência 

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

pão 

- alimenta-se com assistência,  ou é alimentado de  maneira parcial/completa 

com sondas ou fluídos IV 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

  RESULTADO 

    

 

 

APLICADO POR:     _____________________________________________________ 

CARIMBO 
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INDICE DE INDEPENDÊNCIA EM ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA – KATZ 

 

 

 

A- Independência em todas as seis atividades 

B- Independência em todas as atividades diárias, exceto uma 

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

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

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

uma outra função 

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

transferir-se e uma outra função 

G- Dependência em todas as seis atividades 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

TÍTULO DO ESTUDO - Efetividade da intervenção de enfermagem, acompanhamento por telefone, 

no pós-operatório de idosos: ensaio clínico controlado 

 

 

POP – Procedimento Operacional Padrão  

 

PERÍODO DE COLETA DOS DADOS: Março de 2013 – Agosto de 2013. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 

Passo 1 - Treinamento Bolsistas: 

 Treinamento Diagnóstico para Examinadores (pág. 77) 

 

Passo 2 – Recrutamento dos pacientes: 

 Identificar pacientes idosos com 60 anos ou mais, provenientes do setor de cirurgia geral, dos 

Hospitais HUAP e HFSE, com a proposta para as seguintes cirurgias: Colecistectomia por 

Videolaparoscopia e Herniorrafia. Atentar para Critérios de Inclusão e Exclusão; 

 Orientar os pacientes, sobre a pesquisa e colher assinaturas para o TCLE (Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido) dos interessados (ANEXO 4). Preferencialmente ainda no período pré-operatório;    

 Obs.: O TCLE deve ser lido junto ao sujeito da pesquisa; ao final, pergunta-lo se existe alguma 

dúvida; coletar as assinaturas, fornecer a via ao sujeito e iniciar a aplicação do instrumento; 

 Repassar a pesquisadora todos os pacientes que aceitarem participar da pesquisa, assim que o TCLE 

for assinado, via e-mail: schulz_renata@yahoo.com.br.  

 

Passo 3 – Realizar três avaliações da evolução dos pacientes idosos para o diagnóstico de RCR 

(Recuperação Cirúrgica Retardada) no período de 4 semanas: 

 Primeira Avaliação - Aplicar o instrumento do diagnóstico de Recuperação Cirúrgica Retardada 

(RCR) (APÊNDICE B) após a execução do procedimento operatório (preferência para o D2= 2
0
. dia de pós-

operatório);   

 Segunda Avaliação - Aplicar o Instrumento de RCR já no ambulatório, preferencialmente no D15: 

15
0
 dia de pós-operatório; ou o mais próximo possível a data em caso de Feriados  e Finais de Semana. 

 Terceira e Última Avaliação - Aplicar o Instrumento de RCR preferencialmente no D30: 30
0
 dia de 

pós-operatório; ou o mais próximo possível a data em caso de Feriados  e Finais de Semana. 

 Não esquecer de Preencher os dados dos pacientes que constam no Apêndice B na Primeira Avaliação.  

mailto:schulz_renata@yahoo.com.br
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 Repassar todas as avaliações, assim que forem executadas dos pacientes do estudo a pesquisadora via 

e-mail: schulz_renata@yahoo.com.br; 

 Executar os testes de Katz, Lawton e MAN para cada sujeito do estudo; 

 Distribuir a todos os pacientes a cartilha educativa para recuperação de idosos cirúrgicos (Apêndice 

C); 

 OBS1: Registrar o retorno do paciente para o acompanhamento ambulatorial da unidade. Anotar data e 

horário do retorno ambulatorial.  

 OBS2: Aplicar o instrumento de RCR nas consultas marcadas pela equipe médica e acompanhar o 

paciente até a 4
a
 semana de pós-operatório.  

 

Passo 5 – Acompanhamento por telefone 

 Esta intervenção será executada pela pesquisadora com orientações pertinentes aos pacientes em pós-

operatório de Colecistectomia e Herniorrafia (APÊNDICE C) 

 Serão realizadas 5 ligações no período de 4 semanas. 

 

Passo 6 - Apresentar resultados da Pesquisa: 

No final da pesquisa, será organizado um banco de dados com todas as informações levantadas na pesquisa. 

 

- POP TREINAMENTO EXAMINADORES: 

 

Objetivo: Selecionar enfermeiros familiarizados com o diagnostico de enfermagem, por meio de treinamento 

prévio e estabelecimento da fidedignidade dos enfermeiros como diagnosticadores, através de um protocolo 

de avaliação, bem como diretrizes para gerenciamento de dados e de diagnostico, a fim de conseguir um 

resultado final bem sucedido. 

 

1. Suporte Teórico para o DE RCR; 

 

2. Aplicação de 12 casos clínico distintos com 3 repetições cada; 

 

3. Após o treinamento verificar a capacidade de inferir corretamente o DE RCR. 

 

4. Explicação sobre a pesquisa e o Procedimento Operacional Padrão (POP) a ser executado. 

Descrição das Atividades: 

 

1. Exposição Teórico para o DE RCR em HERNIORRAFIA e COLECISTECTOMIA por 

videolaparoscopia. 

 Exposição teórica sobre o DE RCR definido pela NANDA I 2012. 

 Exposição teórica sobre os cuidados com feridas cirúrgicas e suas complicações. 

 

2. Aplicação de 12 casos Clínicos distintos com três repetições cada 

Para esta etapa foram construídos 12 casos clínicos, com histórias verdadeiras ou fictícias, aplicados a cinco 

examinadores por três vezes cada. Os casos clínicos estão descritos a seguir com seus respectivos 

mailto:schulz_renata@yahoo.com.br
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diagnósticos de enfermagem, ressaltando que metade contem o DE na resposta o DE RCR. Como foi preciso 

realizar um novo treinamento serão apresentados 24 casos Clínicos 

 

Caso 1 - N.M.V.; idoso, 71 anos, sexo masculino, caucasiano, viúvo. Deu entrada na unidade através de 

transferência de outro hospital com queixa principal de dor abdominal aguda. Foi levado imediatamente ao 

centro cirúrgico onde foi realizada a cirurgia para drenagem de abscesso, colectomia total, enterectomia com 

entero-enteroanostomose e ileostomia terminal. Paciente no 8º dia de pós-operatório, nega doenças crônicas, 

está restrito ao leito, relatando sentir-se muito debilitado e frustrado por não conseguir realizar as atividades 

diárias, dor na região da cirurgia e desconforto. Iniciando dieta oral líquida, apresentando refluxo esofágico. 

Em uso de fralda para eliminações vesico intestinais. Lúcido, orientado, comunicativo. Lesão de incisão 

cirúrgica em 2/3 inferiores de linha média abdominal sem curativo e com ferida cicatrizando por primeira 

intenção em quase todos os pontos, sem sinais flogísticos. Bolsa de ileostomia em flanco direito com pele 

periestoma íntegra. MMSS e MMII hipoidratados (+/++++). 

Resposta: 

 Recuperação Cirúrgica Retardada associada a não conseguir realizar as atividades diárias, 

relacionada a dor na região da cirurgia. 

 

Caso 2 -  A.B.C.; 66 anos; sexo feminino; 1,65m de altura; 55 kilos; cor negra; solteira; G0, A0, P0; 

residente em São Gonçalo / RJ; Técnica em enfermagem. Deu entrada no serviço pela Emergência do 

Hospital Universitário Antônio Pedro apresentando como queixa principal “dor intensa no estômago” em 

26/03/2008. Possui história pregressa de catapora; caxumba; nodulectomia de mama esquerda há 4 anos; 

fissura anal que evoluiu para cirurgia e posterior resolução do quadro há 1 ano; fratura de fêmur esquerdo e 

tíbia direita há mais de 10 anos; cauterização de ferida no útero em 02/2008 (sugestivo de HPV?). Relata 

fazer uso de Omeprazol 2mg 2 vezes ao dia; Valeremil 50mg esporadicamente e ser alérgica à Dipirona, 

alegando como conseqüência o edema de glote; fazer uma alimentação desregrada com grande ingesta de 

produtos industrializados como biscoitos, salgadinhos, refrigerantes, fast foods etc. Histórico familiar de 

câncer gástrico evoluindo para óbito (prima) e  úlcera gástrica ainda em tratamento (pai).  Em 26/03/2008 foi 

realizado o exame Esofagogastroduodenoscopia, no qual foi constatado mucosa do antro e do corpo do 

estômago com aspecto nodular (nódulos de até 2 mm); na grande curvatura há lesão vegetante ulcerada e 

profunda, medindo cerca de 5 cm, irregular. Após exame histopatológico da amostra, o diagnóstico foi de 

Adenocarcinoma gástrico pouco diferenciado. Foi realizado exame de Tomografia computadorizada para 

detecção de possíveis metástases, o que não foi confirmado. A intervenção, neste caso, foi a gastrectomia 

total do estômago que foi realizada no dia 03/04/2008, classificada como uma cirurgia de urgência. No D6 de 

pós-operatório paciente apresentava-se, cooperativa, alegre, comunicativa e deambulando. Cliente em dieta 

oral 0, dieta parenteral de 600 ml/dia. Ausência de queixas álgicas, porém queixou-se de tremor ao esforço 

físico (banho). Relata ter sido feito clister no dia anterior (de manhã e a noite), pois estava há 6 dias sem 

evacuar; as fezes estavam pastosas, de coloração amarronzada e sem odor. Apresenta Sonda nasoenteral em 

narina D, acesso venoso periférico em região distal do MSD; dreno de Penrose em região de flanco D, 

drenando secreção para bolsa de aspecto seroso com presença de grumos e aproximadamente 30 mL; incisão 

cirúrgica em região de Xifoumbilical sem curativo e ausência de sinais flogísticos. Ao exame físico 

apresentou-se lúcida; orientada; normotensa; normocorada; normoidratada; normotérmica; anictérica; 

acianótica; boas condições fisiológicas para cicatrização, com história de formação de quelóide; mucosa 

ocular e oral normocoradas e hidratadas. Ausência de nódulos palpáveis em região cervical, inguinal e 

mamária. À auscuta cardíaca: RCR, BNF em 2T; à auscuta pulmonar: MVUA sem ruídos adventícios; 

abdome plano, indolor à palpação superficial e sensível à palpação profunda; presença de sons hidroaéreos; 

funções urinárias presentes, de coloração amarelo citrino em boa quantidade. Eliminações intestinais 

ausentes até o presente momento. MMII sem alterações. Sinais Vitais: Fc:80bpm; Fr: 17irpm; P.A.: 

120X80mmHg; T: 36,1ºC.  

Resposta: 

 Sem o diagnóstico de RCR 

 

Caso 3 - M.P.F.S., branca, sexo feminino, idosa, 65 anos, solteira, porém em relação conjugal estável, quatro 

filhos e tabagista por aproximadamente 46 anos. Deu entrada na Clínica Cirúrgica Feminina, do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, através de encaminhamento médico após resultado de mamografia e core 
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biópsia, realizados no dia 22-08-2007 no Hospital Orêncio de Freitas, através dos quais foi identificado 

adenocarcinoma mamário ductal infiltrante na mama esquerda, moderadamente diferenciado com focos 

esparsos de localização intraductal (T2 NØ MØ - estágio III). Cliente com diagnóstico médico para DM tipo 

2, hipertensão arterial sistêmica e hipercolesteremia há cerca de 15 anos, em tratamento. Alérgica a 

penicilina. Relata alimentar-se adequadamente seguindo dieta hipossódica, hipolipídica e hipoglicêmica. 

Eliminações vesicais presentes, de aspecto claro, inodoro e em volume satisfatório, apresentando por vezes 

polaciúria quando o DM encontra-se descompensado (SIC). Eliminações intestinais regulares, em quantidade 

restrita, endurecidas e de odor fétido (SIC). Padrão de sono mantido mesmo durante internação. Queixa dor 

em articulações e região vertebral. Diminuição da acuidade visual em ambos os olhos e acuidade auditiva 

diminuída em ouvido E (SIC). Demonstra ansiedade leve (++/+5) em relação à cirurgia e conhecimento 

parcial sobre a mesma. Paciente em pós-operatório imediato de mastectomia radical modificada em mama 

esquerda, acordada, lúcida, orientada, comunicativa e cooperante. Demonstra preocupação e 

descontentamento quando cogitado alta hospitalar justificando não possuir cuidador em seu domicílio. Relata 

melhora progressiva de dor em sítio cirúrgico, no momento (+2/+4), após administração de analgésico. 

Verbaliza ainda sentir náuseas e sensação de ardor em orofaringe. Aceitando apenas dieta líquida, até o 

momento, porém informando redução de náusea e sensação de fome presente. Eliminações vesicais com 

volume, cor e odor normais. Não evacuou nas últimas 24 horas. Apresenta acesso venoso salinizado em 

MSD e curativo compressivo/oclusivo em região cirúrgica com drenagem de secreção sanguinolenta em 

reduzida quantidade através de dreno de portovac hipofuncionante. Foi realizado troca de curativo onde se 

observou a região operatória edemaciada (+2/+4) e o local da incisão suturada com aspectos normais de 

cicatrização. Utilizado soro fisiológico a 0,9% e álcool a 70% para limpeza do local. Realizado ainda 

reposicionamento do dreno de portovac com conseqüente aumento do volume drenado. Cobertura feita com 

gaze IV estéril, coxim e atadura de crepom compressiva. A paciente foi estimulada e orientada a realizar 

exercícios de respiração e em MMII, além da elevação do MSE para aumento do retorno venoso. Incentivada 

também a deambulação precoce, com sucesso. Em relação à alta hospitalar, todas as informações para auto-

cuidado domiciliar foram ensinadas, prescritas e reforçadas junto à paciente e acompanhante.  

Resposta:  

 Sem o diagnóstico de RCR. 

 

Caso 4 - N.M.V.; 71 anos, sexo masculino, está internado na clínica cirúrgica, com 22 dias de internação 

(DI). Realizada uma cirurgia de retirada de tumorações do trato gastrointestinal. Após 14 dias retornou ao 

centro cirúrgico para uma nova intervenção, contenção de sangramento do baço e realização de colostomia 

temporária. No 22º DI paciente encontra-se com dificuldade de movimentar-se, pequena deiscência em 

incisão cirúrgica, relata sentir-se muito debilitado, necessitando de ajuda para tomar banho e realizar a 

higiene intima. Dor em sítio cirúrgico quando deambula e durante a realização dos curativos, além de estar 

em uso de antibióticos. Relata a equipe sentir-se bem e confiante com sua recuperação, alegando estar pronto 

pra ter alta e continuar sua recuperação em sua residência. 

Resposta: 

 Recuperação cirúrgica retardada associada a dor e ao procedimento cirúrgico extenso evidenciado por 

dificuldade para movimentar-se; fadiga; precisa de ajuda para completar o autocuidado e relato de dor. 

  

Caso 5 - M. P. F.; 70 anos, sexo feminino, portadora de DM II, internada na clínica cirúrgica com 28 dias de 

internação (DI) e no 6º dia de pós-operatório de cirurgia de reconstrução do trato gastrointestinal. Paciente 

encontra-se com mobilização ativa no leito, realizando seu autocuidado. Incisão cirúrgica com cicatrização 

por primeira intenção, sem sinais flogísticos. Relata sentir-se ansiosa com o pós-operatório e o retorno ao 

domicílio.  

Resposta:  

 Sem o diagnóstico de RCR. 

 

Caso 6 - R.T.M.; 75 anos; sexo feminino; 1,53m de altura; 85 kilos; cor branca; solteira; HAS, residente só 

em Maricá / RJ. Relata dieta rica em gorduras, massas e doces ao final do dia.  Deu entrada ao serviço de 

Cirurgia Geral do Hospital Universitário Antônio Pedro apresentando como queixa principal “dor na barriga” 

após encarceramento de Hérnia.  Relata abaulamento na região inguinal a cerca de 10 anos, acompanhado de 

dor e desconforto quando pratica, principalmente, alguma atividade física, apresenta como diagnóstico 

médico: Hérnia umbilical. A paciente ainda relata fazer uso de Omeprazol 2mg 2 vezes ao dia e de Captopril 
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50mg pela manhã; nega alergias; Histórico familiar de AVC (mãe/ pai) e  câncer de útero ainda em 

tratamento (irmã).  A intervenção, neste caso, herniorrafia que foi realizada com sucesso num período de 6 

horas de procedimento, com colocação de tela, classificada como uma cirurgia eletiva. No D7 de pós-

operatório paciente apresentava-se, cooperativa, alegre, comunicativa e deambulando. Cliente em dieta oral 

livre. Ausência de queixas álgicas. Apresenta acesso venoso periférico em região distal do MSD; incisão 

cirúrgica em região abdominal com pele endurecida e avermelhada. Ao exame físico apresentou-se lúcida; 

orientada; com boas condições fisiológicas para cicatrização, mucosas oculares e orais normocoradas e 

hidratadas. Eliminações vesico-intestinais presentes. MMII sem alterações. Sinais Vitais: Fc:80bpm; Fr: 

17irpm; P.A.: 130X80mmHg; T: 36,1ºC.  

Resposta: 

 Recuperação Cirúrgica Retardada associado à obesidade e ao procedimento cirúrgico prolongado 

evidenciada por interrupção na cicatrização da área cirúrgica.  

 

Caso 7 - T.M.F.; idosa, 71 anos, sexo feminino, negra, casada, 60 kilos, 1, 64 m. Nega DM e Hipertensão 

arterial. Deu entrada na unidade cirúrgica do HFSE, com queixa principal de dor abdominal intensa. Após 

exames de imagem evidenciou-se um Tumor na vesícula biliar. Após 5 dias de internação hospitalar optou-se 

pela cirurgia de colecistectomia por laparotomia exploradora,  após o procedimento avaliada no D 2 pós-

operatório, têm deambulado com dificuldades, relata dor na região da cirurgia e desconforto com expressão 

facial abatida relata também estar com dificuldades de dormir durante a noite. Aceitando dieta oral líquida 

parcialmente com relato de  náuseas, presença de ruídos hidroaéreos.  Curativo abdominal com ferida 

cicatrizando por primeira intenção, sem sinais flogísticos. MMSS e MMII hipohidratados (+/+4). Sinais 

Vitais: Fc:73bpm; Fr: 23irpm; P.A.: 150X90mmHg; T: 36,8ºC. 

Resposta:  

 Sem o diagnóstico de RCR. 

 

Caso 8 - O. S. M. sexo masculino, 66 anos, 108 kilos, 1,70m, data de internação; 12/07/12. Apresenta 

cálculo na vesícula referindo como principais sintomas mal estar, vômitos, queixas abdominais. O Relato 

clínico foi: dor em epicôndrio direito e epigástrico; e histórico de colelitíase. Indicado a cirurgia de 

Colecistectomia por videolaparoscopia, após exames radiológicos. O primeiro dia de pós operatório, o 

paciente apresentou diminuição significante dos volumes pulmonares e diminuição da força muscular 

respiratória com falta de ar, com SatO2: 86%. Pontos em região de hipocôndrio D limpo com secreção sero-

hemática. Respirando com o auxílio de oxigênio 3L/min. Queixando-se de flatulência e de dor abdominal. 

Acesso venoso em subclávia esquerda, sinais vitais estáveis,extremidades superiores aquecidas e acinóticos, 

extremidades inferiores gélidas apresentando edema (+2/+4). Sinais vitais:T 36; P 76; R 20; PA 140/100. 

Resposta:  

 Sem o diagnóstico de RCR. 

 

Caso 9 - D.E. R, idoso, 65 anos, 56 kilos, 1, 54m, DM, HAS. Pré-operatório para herniorrafia inguinal 

aberta. Relata que sua eliminações intestinais são a cada 5 dias, as vezes tem que utilizar laxantes,  pois 

normalmente encontram-se duras e secas. Relata também ingerir poucas fibras. Ao ser examinado após a 

cirurgia no D3 de pós-operatório o paciente encontrabva-se lúcido, orientado, com relato verbal de dor, 

deambulando, náuseas presentes, que diminuem a vontade de comer, porém solucionadas com o uso de SOS 

prescrito. Cicatrização cirúrgica sem sinais flogísticos, presença de estertores em base pulmonar D e E, 

ruídos hidroaéreos presentes, genitália sem alterações, com eliminações intestinais presentes com uso de óleo 

mineral, sem edema em membros superiores e inferiores, apresentando área de equimose próxima a acesso 

venoso em MSE.  Sinais vitais: T 36, 2 ; P 67; R 24; PA 150/100. 

Resposta:  

 Sem o diagnóstico de RCR. 

 

Caso 10 - M. M. R, idosa, 73 anos, negra, casada, natural de Caldas (MG), procedente do Rio de Janeiro, 

aposentada pelo INSS, apresenta dor de intensidade moderada num período de 2 anos na região da coluna 

vertebral , apresentando sono prejudicado devido a dor. Procurou atendimento médico com os seguintes 

antecedentes: diabetes mellitus tipo II, diagnosticado há 12 anos; em uso de hipoglicemiante oral, sem 

controle preciso dos níveis glicêmicos, que variavam entre 100 e 300mg/dl; nega hipertensão arterial 

sistêmica e dislipidemia. Queixa principal dor abdominal em hipocôndrio direito. Após exames de imagem 
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foi evidenciado colelitíase (cálculos na vesícula) em grande número. E orientada quando ao procedimento 

colecistectomia. Ao ser examinada no D 5 pós-operatório a paciente apresentava dificuldades para 

movimentar-se, com relato de dor e desconforto ao realizar pequenos movimentos no leito, perda de apetite 

com náuseas, Ferida cirúrgica com pequena drenagem serosa, demonstrava preocupação com o seu retorno 

ao domicílio. Apresentava dor na coluna devido a posição no leito.  Sem edemas em membros. Sinais vitais, 

T: 38; PA 138/90, p 103bpm; R: 25 irp/min. 

Resposta: 

 Recuperação cirúrgica Retardada associada a perda do apetite com náuseas, relacionada a drenagem 

em ferida; 

 

Caso 11 - P. S. V. idoso, 91 anos, natural do RJ, reside em saquarema, católico, negro, 88 kilos, 1, 67m; 

relata não fazer nenhum exercício físico e quanto a sua alimentação relata não gostar de verduras e legumes. 

Nega HAS, DM e dislipidemias, relata cirurgias anteriores de fratura em braço E; e nefrolitíase E. Prefere 

ficar sozinho e apresenta pensamentos “estranhos”. Em tratamento psiquiátrico. Queixa da internação atual 

dor aguda e contínua, acima do umbigo, com irradiação para escápula direita. Relata dor principalmente após 

refeição com alimentos gordurosos. Diagnóstico médico: Colelitíase, sugerido como cura cirurgia de 

colecistectomia. No D 5 pós-operatório apresentou relata desconforto ao virar-se e dispnéia aos esforços, 

aceita parcialmente a dieta oferecida. Ferida operatória com presença de secreção sero-hemática, pontos com 

pequena abertura. Ruídos hidroaéreos presentes, MMSS e MMII com força muscular diminuída. sinais 

vitais: T: 36,3; P: 76bpm; PA: 160/90; R 23 irp/min. 

Resposta: 

 Recuperação Cirúrgica Retardada associada a interrupção da cicatrização. 

 

Caso 12 - J. M.F. Sexo masculino, 65 anos, espírita, pardo, morador de Niterói- RJ. Deu entrada na clínica 

cirúrgica do HFSE com os seguintes sintomas, anorexia, dispepsia com duração superior a 4 semanas, perda 

de peso progressiva 7 quilos em 3 meses, dor abdominal, acompanhada de náuseas e vômitos. Por meio do 

exame radiológico completo do trato GI identificou-se um carcinoma gástrico. Como tratamento médico 

indicou-se uma gastrectomia subtotal radical. Como se tratava de uma cirurgia extensa o paciente foi 

encaminhado para uma unidade intermediária cirúrgica, recebendo alta no D2 de pós-operatório. Após o 

procedimento, já na enfermaria cirúrgica no D10 paciente estava com sonda enteral fluindo dieta para 

nutrição, relatando perda do apetite sem náuseas, presença de acesso venoso em MSE fluindo soro 

fisiológico, ferida em região abdominal extensa com pontos com deiscência, com edema e vermelhidão ao 

redor da lesão. Sinais vitais; R 24irp/min; T: 36,5; PA: 110/80 mmHg; Sat O2: 97%, P: 76bpm. 

Resposta:  

 Recuperação cirúrgica retardada associada à deiscência de ferida cirúrgica. 

 

Caso 13 - A.F. G.; idosa, 65 anos, negra, nega doenças crônicas, viúva, mora com a filha. Foi internada para 

investigação com dor abdominal aguda. Após exame clínico com adicionados exames diagnósticos foi 

confirmado diagnóstico de Peritonite, encaminhada com urgência para o centro cirúrgico onde foi realizada a 

cirurgia para drenagem do abscesso. Paciente no 5º dia de pós-operatório, iniciando dieta oral líquida, 

apresentando refluxo esofágico, tem conseguido caminhar com leve dificuldade e relata eliminações 

intestinais presentes. Ao exame: Lúcida, orientada, comunicativa, ansiosa para a alta. Apresenta ferida 

operatória em linha média abdominal sem curativo e com ferida cicatrizando por primeira intenção em todos 

os pontos, sem sinais flogísticos. Sinais vitais: Pulso: 73bpm; R: 17 irp/min; T:37
0
C; PA: 120x 70 mmHg. 

Resposta: 

 Sem o diagnóstico de RCR 

 

Caso 14 - B.D. F.; 83 anos; sexo masculino; 1,63m de altura; 55 Quilos; cor branca;fumante; hipertensa, 

casada; residente de Saquarema/ Rio de Janeiro. Queixa para internção de dor no estômago. Cirurgias 

anteriores de Cesárea e Litotripsia. Relata fazer uso de Pantoprazol 20 mg pela manhã mas sem resolução do 

quadro, Paciente (A +) relata se alimentar de produtos defumados com frequência. Histórico familiar pai 

falecido por AVE Isquêmico. Exame de Endoscopia digestiva após biópsia evidenciou tumor gástrico. Foi 

realizada cirurgia de Gastrectomia Subtotal. No pós-operatório D 4 paciente apresentava vontade de se 

alimentar, mesmo com sonda naso-enteral para alimentação. Cooperativa, comunicante, deambulando.  
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Ausência de queixas álgicas. Relata ter dormido com dificuldade, durante a noite, Ao exame: lúcida, 

orientada, acesso venoso periférico em região de membros superior direito; auscuta cardíaca: RCR, BNF em 

2T; auscuta pulmonar: MVUA com presença de sibilos apenas em base D; abdome flácido, indolor à 

palpação superficial e sensível à palpação profunda; presença de sons hidroaéreos; Ferida operatória com 

pontos secos, sem edema e sem secreção; funções urinárias presentes, porém relata leve ardência ao urinar. 

Sinais Vitais: Fc:64 bpm; Fr: 20 irpm; P.A.: 140X80mmHg; T: 36ºC.  

Resposta: 

 Sem o diagnóstico de RCR 

 

Caso 15 - C.F. S, negro, sexo masculino, 70 anos, casado, 2  filhos, tabagista e etilista por aproximadamente 

30 e 40 anos respectivamente. Deu entrada na Clínica Cirúrgica Feminina, do HFSE, através de 

encaminhamento médico para solução de infecção em cirurgia abdominal anterior de Hérnia Umbilical; 

paciente DM tipo 2 e HAS. Alérgico a Dipirona. Relata alimentar-se adequadamente seguindo dieta 

hipossódica, hipolipídica e hipoglicêmica. Paciente em pós-operatório D6 de Laparatomia Exploradora para 

revisão de Tela de proteção abdominal, apresenta-se, acordado, lúcido, orientado. Demonstra ansiedade em 

relação à alta com sentimento relato de sentimento de medo para com a ferida cirúrgica que apresenta-se com 

sinais flogísticos com suspeita de infecção de nova infecção. Eliminações vesicais com volume normais e 

coloração escurecida. Apresenta acesso venoso salinizado em MSE. Sinais Vitais: PA 165x 100 mmHg; P: 

65 bpm; T: 38
0
C e R: 26 irp/min. 

Resposta: 

 RCR, associada a infecção pós-operatória no local da cirurgia; caracterizado por  evidência de 

interrupção na cicatrização cirúrgica. 

 

Caso 16 - D. D.F; 75 anos, sexo feminino, está internado na clínica cirúrgica em pós-operatório de 

Gastrectomia Total para retirada de tumor de Adenoma Gástrico. No D7 de pós-operatório apresentava-se 

com dor de cabeça (Eva 4) e perda do apetite com náuseas recorrentes. Relata sentir-se fraca com dificuldade 

para deambulação ativa e com leve ardência ao urinar após retirada de sonda vesical.  Ao exame físico: couro 

cabeludo íntegro, presença de mucosas hipocoradas (+2/+4), com ausência de gânglios palpáveis em 

parótidas, Membros superiores com pele com fragilidade apresentando Skin Tears, em região de membro 

esquerdo, Acesso venoso profundo para nutrição parenteral 900 ml/dia e hidratação venosa, sem sinais 

flogísticos, Ferida operatória em região abdominal com pontos secos e de bom aspecto em relação a pele 

adjacente. AP: Sem ruídos adventícios, AC: em 2T com ritmo regular; Genitália sem alterações, eliminações 

vesicais presentes, Membros inferiores com edema (+1/+4). Sinais Vitais: P: 66 bpm; R: 17 irp/min; PA 

110x 90 mmHg; T: 35,7
0
C. 

Resposta: 

 Sem o diagnóstico de RCR 

 

Caso 17 - E. F. F.; 64 anos, sexo feminino, HAS, internada na clínica cirúrgica para realizar cirurgia de 

Colecistectomia por videolaparoscopia. No D2º dia de pós-operatório paciente encontra-se com mobilização 

ativa no leito, realizando seu autocuidado, com dor Eva 3 em região do umbigo em queimação. Relata estar 

se alimentando sem dificuldades Ao exame físico: Lúcida, orientada, comunicativa, ansiosa pela alta; 

Membro superior Direito com acesso venoso para hidratação, AP: com presença de roncos em bases 

bilaterais;  Incisão cirúrgica com cicatrização por primeira intenção, sem sinais flogísticos, Membros 

inferiores sem alterações. Sinais vitais: P: 89bpm; R: 23 irp/min; T: 37
0
C; e PA: 115x 80 mmHg.  

Resposta: 

 Sem o diagnóstico de RCR 

 

 

Caso 18 - F. G; 75 anos; sexo feminino; 1,75m de altura; 85 Quilos; cor branca; solteira; HAS, Relata dieta 

rica em gorduras, massas e doces ao final do dia.  Deu entrada ao serviço de Cirurgia Geral do Hospital 

Universitário Antônio Pedro apresentando como queixa principal dor intensa em região abdominal após 

encarceramento de Hérnia.  Relata abaulamento na região inguinal a cerca de 10 anos, acompanhado de dor e 

desconforto quando pratica, principalmente, alguma atividade física, apresenta como diagnóstico médico: 

Histórico familiar de AVE (mãe/ pai).  O procedimento cirúrgico realizado foi a herniorrafia que foi 

realizada com sucesso num período de 4,5 horas de procedimento. No D4 de pós-operatório paciente 
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apresentava-se, desorientada, deambulando. Cliente em dieta oral livre. Ao exame: couro cabeludo com 

presença de sujidade; mucosa oral ressecada, Membro superior Direito com presença de área arroxeada, Ap: 

MVUA sem RA, AC: Rítmica, porém com sopro sistólico; incisão cirúrgica em região umbilical com pele 

endurecida e avermelhada ao redor da ferida. eliminações intestinais ausentes até o momento e urinárias em 

fralda, com presença de incontinência (relato verbal de familiar da condição da paciente há cerca de 2 anos). 

MMII com varizes e edema (+1/+4). Sinais Vitais: Fc:80bpm; Fr: 17irpm; P.A.: 130X80mmHg; T: 36,1ºC.  

Resposta: 

 RCR, associada ao procedimento cirúrgico prolongado, caracterizada por evidencia de interrupção 

na cicatrização 

 

 

Caso 19 - G.H. I; idoso, 73 anos, sexo masculino, negra, viuvo, 60 Quilos, 1, 63 m; HAS; Nega DM. Deu 

entrada na unidade cirúrgica do HUAP, com queixa principal de emagrecimento nos últimos 6 meses. Após 

exames de imagem evidenciou-se um Tumor em Intestino Transverso. Após 5 dias de internação hospitalar e 

procedimentos de exames, com liberação da anestesia realizou-se cirurgia de colectomia,  após o 

procedimento avaliado no D 2 pós-operatório, têm deambulado com dificuldades, relata dor na região da 

cirurgia e desconforto com expressão facial abatida relata também estar com dificuldades de dormir durante 

a noite. Aceitando dieta oral líquida parcialmente, presença de ruídos hidroaéreos.  Curativo abdominal com 

ferida cicatrizando por primeira intenção, sem sinais flogísticos. MMSS e MMII hipohidratados (+/+4). 

Sinais Vitais: Fc:73bpm; Fr: 23irpm; P.A.: 150X90mmHg; T: 36,8ºC. Realizada medicações para dor; e 

hidratação de epitélio. 

Resposta: 

 Sem o diagnóstico de RCR 

 

Caso 20 - H. I. J. sexo masculino, 62 anos, 108 Quilos, 1,70m, data de internação; 12/06/13. Apresenta 

cálculo na vesícula referindo como principais sintomas mal estar, vômitos, queixas abdominais. Após 

realização de Colecistectomia aberta. O D 4 de pós operatório, o paciente apresentou diminuição significante  

de peso 3 Quilos, com  diminuição da força muscular. Apresenta relato verbal de desconforto com presença 

de náuseas e perda do apetite. Pontos em região de hipocôndrio D com secreção sero-hemática .  Queixando-

se de flatulência e de dor abdominal (EVA 6). Acesso venoso em subclávia esquerda, sinais vitais estáveis, 

extremidades superiores aquecidas e acinóticos, extremidades inferiores apresentando edema (+2/+4). Sinais 

vitais:T 37
0C

; P 72bpm; R 18 irp/min; PA 138/90mmHg. 

Resposta:  

 RCR, associada à obesidade caracterizada por relato verbal de desconforto e perda do apetite com 

náuseas. 

 

Caso 21 - L.E.R, idoso, 63 anos, 80 Quilos, 1, 72m, DM, HAS. Pré-operatório para herniorrafia inguinal. 

Relata que sua eliminações intestinais são a cada 3 dias, relata ingestão de fibras, mas relata alimentação rica 

em gorduras, fumante e etilista social. Cirurgia foi realizada no período de 5 horas. No pós-operatório no D4 

encontrava-se lúcido, orientado, com relato de dor (Eva 6), com dificuldades para movimentar-se no leito. 

Cicatrização cirúrgica sem sinais flogísticos, ruídos hidroaéreos presentes 4 por minutos nos 4 quadrantes, 

genitália sem alterações, com eliminações intestinais presentes. Membros inferiores com presença de 

ressecamento e rachaduras em calcâneo. Sinais vitais: T 36, 3
0
; P: 64bpm; R 24irp/min; PA 153/90 mmHg. 

Resposta: 

 RCR associada a procedimento cirúrgico extenso, caracterizada por relato de Dor e dificuldades para 

movimentar-se. 

 

Caso 22 - M. A. R, idosa, 67 anos, branca, viúva, natural da Paraíba, aposentada pelo INSS, Procurou 

atendimento médico com os seguintes antecedentes: diabetes mellitus tipo II, diagnosticado há 12 anos; em 

uso de hipoglicemiante oral, com controle preciso dos níveis glicêmicos; nega hipertensão arterial sistêmica 

e dislipidemia. Queixa principal dor abdominal não conseguindo evacuar no período de 15 dias. Após 

exames de imagem foi evidenciado obstrução intestinal em alça transversa. Realizada cirurgia de Colectomia 

para retirada do tumor. Ao ser examinada no D 5 pós-operatório a paciente apresentava sem dificuldades 

para movimentar-se, Ferida cirúrgica com pontos íntegros e presença de colostomia funcionante em flanco E. 

Demonstrava preocupação com o seu retorno ao domicílio, pois não havia compreendido as orientações para 
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mexer no dispositivo da ostomia. Apresentava ansiedade e tristeza ao pensar na sua condição, pois o médico 

havia orientado que não haveria reconstrução do transito intestinal. Sem edemas em membros. Sinais vitais, 

T: 36
0
C ; PA 138/90mmHg, p: 103bpm; R: 25 irp/min. 

Resposta: 

 Sem o diagnóstico de RCR 

 

Caso 23 - N. T. V. idosa, 89 anos, católica, negra, 84 Quilos, 1, 56m; relata não fazer nenhum exercício 

físico por dor no joelhos devido a artrite e artrose. Nega HAS e Refere DM e dislipidemias, relata cirurgias 

anteriores de fratura em braço D, após queda da própria altura. Queixa da internação atual dor aguda e 

contínua, acima do umbigo, com irradiação para escápula direita. Relata dor principalmente após refeição 

com alimentos gordurosos. Diagnóstico médico: Colelitíase, cirurgia a ser realizada de colecistectomia por 

videolaparoscopia. No D 4 pós-operatório apresentou relata desconforto ao virar-se com dificuldades na 

mobilização, percebe que será necessário maior tempo para se recuperar, aceita parcialmente a dieta 

oferecida. Ferida operatória com presença de secreção de pequena secreção sero-hemática sem odor. AP: 

MVUA com Ruídos adventícios presentes, MMSS e MMII com força muscular diminuída já presentes 

anteriormente à internação. sinais vitais: T: 36,3; P: 63 bpm; PA: 120/90; R 16 irp/min. 

Resposta:  

 RCR, associada a obesidade, caracterizada por percepção de mais tempo para a recuperação e 

dificuldade para movimentar-se 

 

Caso 24 - O. M.F. Sexo masculino, 72 anos, espírita, branco, morador de Maricá/ RJ. Deu entrada na clínica 

cirúrgica do HFSE com os seguintes sintomas, anorexia, dispepsia com duração superior a 4 semanas, dor 

abdominal, acompanhada de náuseas e vômitos; além de perda de peso ponderal de 5 Quilos nos últimos 7 

meses. Refere medo para o procedimento cirúrgico. Por meio do exame radiológico completo do trato GI 

identificou-se um carcinoma gástrico. Como tratamento médico indicou-se uma gastrectomia subtotal 

radical. Como se tratava de uma cirurgia extensa o paciente foi encaminhado para uma unidade intermediária 

cirúrgica, recebendo alta no D2 de pós-operatório. Após o procedimento, já na enfermaria cirúrgica no D7 

paciente estava com sonda enteral fluindo dieta para nutrição, relatando perda do apetite sem náuseas, 

presença de acesso venoso em MSE fluindo soro fisiológico, ferida em região abdominal extensa com pontos 

com deiscência, com edema e vermelhidão ao redor da lesão. Sinais vitais; R 13 irp/min; T: 36,5; PA: 130/80 

mmHg; Sat O2: 98%, P: 74bpm. 

Resposta: 

RCR, associado a expectativas pré-operatórias, caracterizado por perda do apetite sem náuseas e evidencia 

de interrupção na cicatrização cirúrgica. 
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APÊNDICE B  

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

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:  

NOME___________________________IDADE______        Prontuário: _____________________ 

SEXO () M () F 

PROCEDÊNCIA:______________________ 

SITUAÇÃO CONJUGAL: () casado () solteiro ()viúvo ()separado/desquitado ()outro___________ 

FILHOS ( ) sim () não. Quantos? ___ 

COMPOSIÇÃO FAMILIAR: (MORA COM QUEM?)_____________________________________ 

RENDA: Aposentado (   )  Pensionista (     )  Exerce atividade trabalhista (    )   outro __________ 

ESCOLARIDADE: (  )Fundamental incompleto (    )Fundamental completo (  )médio incompleto (  ) médio 

completo (    )superior completo (   ) superior incompleto ( ) nunca estudou 

DIAGNÓSTICO _________________________Patologia _______________________ 

CIRURGIAS ANTERIORES: _______________________________________ 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO_________________ Data do procedimento cirúrgico ___/___/___ 

DOENÇA PREEXISTENTE: (   )HAS       (  ) DM    (      ) cardiopatias   Outras_______________ 

EM USO DAS MEDICAÇÕES:  ________________________________________________ 

TELEFONES PARA CONTATO:__________________________________________________ 

RETORNO AMBULATÓRIO: ___/___/___; ___/___/___; ___/___/___ 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS 

1. Adia o retorno às atividades de trabalho/emprego 

Dias de internação: _________________ 

Trabalha________________________ 

2. Dificuldade para movimentar-se 

Possui alteração de movimento anterior a internação(  )                                          Katz:__________(Realizar escala) 

3. Fadiga 

Períodos prolongados de repouso no leito: (  )  

Dispêndio excessivo de energia para deambular:  (  )  

Relata-se cansado aos esforços (  ) 



95 
 

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS 

4. Percepção de que é necessário mais tempo para a recuperação 

Apresenta insegurança para realizar as AVD: (  )  

Relata sentir-se muito debilitado: (  ) 

5. Evidência de interrupção na cicatrização da área cirúrgica 

Tipo de fechamento da ferida:  (  ) primário       (  ) primário retardado       (  ) por segunda intenção                                                          

Local da ferida: (  ) crânio   (  ) fácie   (  ) cervical   (  ) MSD   (  ) MSE   (  ) tórax   (  ) abdome         

                          (  ) costas   (  ) genitália   (  ) períneo   (  ) MID   (  ) MIE 

Classificação da ferida:  (  ) limpas   (  ) limpa-contaminada   (  ) contaminada    (  ) suja 

Dimensão da ferida:  comprimento ______cm;   largura _______cm;   profundidade _______cm 

Pele adjacente: (  ) vermelha   (  ) endurecida   (  ) imobilizada   (  ) edemaciada 

FATORES QUE INTERFEREM NA CICATRIZAÇÃO: 

Perfusão tecidual:  (  ) volemia diminuída  (  )volemia normal   

Presença de tecido desvitalizado:  (  )  

Presença de corpos estranhos:    (  ) fiapos de gaze             (  ) fios de sutura            (  ) drenos   

                                                    (  ) grampos de pele 

Radioterapia:  (  )  

Curativo:  (  ) gaze seca   (  ) gaze medicada   (  ) gaze + AGE   (  ) gaze + vaselina estéril 

                 (  ) gaze + SF 0,9%   (  ) gaze + hidrogel    (  ) filme aderente semi – permeável 

                 (  ) hidrocolóide    (  ) alginato de cálcio    (  )   sem curativo 

Alteração nutricional:  (  ) albumina inferior a 3,5g/dl   (  ) ingesta de carboidrato  

                                     (  ) ingesta de vit. C 

Anemia:  hemoglobina (  )H-  menor que 13,0g/dl    (  )M- menor que 12,0g/dl   

                hematócrito (  )H-  menor que 42,0g/dl   (  ) M- menor que 35,0g/dl 

                contagem de eritrócitos (  ) H- menor que 4.600,00/mm
3   

 (  ) M- menor que 4.200,00/mm
3 

Doenças:  (  ) vasculopatias   (  )desnutrição (  ) dislipidemias 

Terapia medicamentosa:  (  ) corticosteróides   (  ) imunossupressores   (  ) zidovuldina 

                                         (  ) quimioterápicos citostático   

6. Relata Perda de apetite com náusea 

Aceitação da dieta: (  ) normal   (  ) diminuída    (  ) nula 

Sensação de fome: (  )  

Senti vontade de comer: (  )  

Desconforto gástrico: (  )  

Sensação de refluxo esofágico: (  ) 

7. Relata Perda de apetite sem náuseas 

Uso contínuo de anti-emético(  ) 

Insatisfação com a alimentação hospitalar (  ) 

Aceitação da dieta menor que 3 refeiçoes diárias e ou 50%da porção total (  ) 
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CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS 

8 . Precisa de ajuda para completar o auto-cuidado 

Lawton:____________ (realizar escala)                                   

FATORES RELACIONADOS 

1. Dor  

Local _______________ 

Mais de 6 meses (  )  

Intensidade da dor             I                                             I                                               I     

                                            
  0                                                                            5                                                                             10 

Frequência:  (  ) diária   (  ) esporádica   (  ) intermitente 

Duração: (  ) minutos   (  ) horas   (  ) 1 dia   (  ) + de um  dia 

Característica da dor: (  ) queimação   (  ) contusa   (  ) penetrante   (  ) pulsátil 

2. Sentimento pós-operatório 

________________________________ 

I                               I                               I 

0                              5                              10 

Ansioso (  )        Preocupado (  )        Com medo (  )     medo da morte (  )                rejeição social (  )                

Rejeição do próprio corpo (  )       Ansiedade (   )                insegurança (  )                  culpa ou perda(   ) 

 Sem expectativa (  )                    corpo multilado (    )              diminuição da auto-estima(  ) 

3. Infecção pós-operatório no local da incisão   

CARACTERÍSTICAS DA FERIDA 

Exudato:  (  ) seroso   (  ) purulento   (  ) sanguinolento  (  )serosanguinolento 

Drenagem:  (  )serosa    (  ) purulenta   (  ) sanguinolenta  (  )serosanguinolento                                 ISC__________________ 

Eritema  (  )      Rubor (  )      Calor  (   )      Edema  (   ) 

Deiscência cirúrgica: (   )  

Isolamento de bactérias:  (  )  

Uso de antibiótico:  (  )  

Internação maior que 14 dias:  (  )  

Febre: (  )  

4. Obesidade  

Peso: ________kg 

Altura: ________metros 

IMC maior que 30:  (  )                                                                       MAM:_____________(Realizar escala) 

5. Procedimento cirúrgico extenso  

sim (  )   não (  ) 

6. Procedimento cirúrgico prolongado 

Duração da cirurgia: ___________horas  
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ATENÇÃO PARA OS SINAIS NO 
CURATIVO: 

 
 Secreção com cheiro ruim 
 Calor no local  
 Secreção com pus 
 Febre a partir de 37,1ºC 
 Dor no local  
 

ATIVIDADE  

 Levantar da cama devagar.  

 Caminhar em pequenos espaços e 

posteriormente em espaços maiores. 

 Evitar subir escadas e carregar peso 

nas primeiras semanas, conforme 

prescrição. 

 POSSO BEBER ÁGUA?                

Se não houver contraindicação é 

aconselhável beber 8 copos de água 

por dia. 

PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE CASO 
TENHA ALGUNS DESTES SINAIS. 

EM CASO DE EMERGÊNCIA 

LIGUE PARA O SAMU 

NÚMERO (192) 

 

 

REPOUSO  

 Manter qualidade do sono.  

 Evitar bebidas estimulantes depois das 17 

horas para não ter insônia.  

 Evitar o repouso durante o dia. 

 

PREVENÇÃO DE QUEDAS 

 Retirar tapetes ou qualquer obstáculo que 

favoreça a queda.   

RESPONSÁVEIS: 
 

Dra. Rosimere Santana 
Dr. Orlando Siqueira 
Dr. Lutegarde Freitas 

 
MESTRANDAS: 
Renata Schulz 

Shimmenes Kamacael 
 

BOLSISTAS:  
Thaís Soares 

Dayana Medeiros 
Déborah Marinho 

 
REFERÊNCIAS 

 1- PETROIANU, A.; PIMENTA, L.G. Cirurgia 

geriátrica. Rio de Janeiro: Medsi, 1998 

 2- KONSEN, A. et al. (Orgs.). Cuidando de quem 

cuida. Rio Grande do Sul: Serviço de Saúde 

Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, 2003. 

 3 – MIRALLES, G. V. Planejamento da alta 

hospitalar ao paciente idoso cirúrgico: Revisão 

Integrativa. TCC. 2013. 
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CUIDADO! 
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A pele do idoso pode ser 

frágil, ressecada, que 

associada com a 

dificuldade na mobilidade, 

alimentação e hidratação 

inadequada podem 

dificultar o processo de 

cicatrização!  

 

APÊNDICE C 
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 ORIENTAÇÕES PARA CASA: 

CUIDADOS COM O CURATIVO  

 
1- Sempre lavar as mãos com água e 

sabão antes e depois de realizar o 

curativo. 

2- Remover o esparadrapo 

delicadamente a fim de evitar o 

traumatismo da pele (roxo, 

vermelhidão, prurido).  

3-  Molhar a gaze com soro fisiológico 

0,9%, caso esteja “grudado” na pele, 

para evitar traumas. 

4-  Observar aspectos da ferida 

operatória, temperatura local, 

secreção, cheiro ruim, inchaço e 

vermelhidão.  

5-  Realizar curativo preferencialmente 

após o banho.  

6-  Manter o curativo seco e limpo (Em 

região de pontos).   

7- Utilizar soro fisiológico ou álcool a 

70% conforme a prescrição. 

 

 

 
CUIDADOS COM MEDICAMENTOS: 

 
Comprimidos   

 

Devem ser tomados 
com água; não 
macerar o 
comprimido; não abrir 
as cápsulas. 

 Gotas 

 

Seguir o número de 
gotas prescrito; não 
administrar direto na 
boca. 

  Líquidos  

 

  
 

Administrar sempre a 
medida prescrita; 
após, pode-se beber 
um pouco de água. 

 

EM CASO DE DOR? 

-Tomar medicação prescrita  

-Ficar em ambiente calmo 

-Ficar em posição confortável  

-Utilizar técnicas não farmacológicas como; 

escutar música; ler livros, conversar.  

QUAIS ALIMENTOS AUXILIAM NA 

MELHORA DA CICATRIZAÇÃO? 

1- Alimentos ricos em vitamina C são 

eles: Acerola, Laranja, Abacaxi, 

Limão e Morango, que ajudam a 

prevenir infecções. 

2- Alimentos ricos em vitamina A são 

eles: Abóbora, cenoura e mamão que 

ajudam na recuperação da pele. 

3- Alimentos ricos em proteínas são 

eles: Leite, queijo e carne sem 

gordura, que ajudam na recuperação 

muscular e cicatrização. 

4- Alimentos ricos em fibras são eles: 

hortaliças e cereais integrai, que 

ajudam a manter as funções 

intestinais, que são afetadas 

frequentemente pelo uso de 

medicamentos mais fortes, pelo stress 

e pelo repouso prolongado no pós-

operatório.  
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APÊNDICE D 

 

INSTRUMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO POR TELEFONE EM 

PACIENTES EM PÓS-OPERATÓRIO DE COLECISTECTOMIA E 

HERNIORRAFIA 

Paciente:_______________________________________Telefone:_____________. 

Hospital de Origem:__________.   

Hora iniciada:_________. Hora terminada:_________. 

 

IDENTIFICAR-SE: 

 

Bom dia, aqui é a ENFERMEIRA, do hospital (HFSE ou HUAP) do estudo de pesquisa de 

acompanhamento por telefone, com quem falo? 

O Sr(a) NOME DO PACIENTE está? 

  

 Perguntas para a pesquisa: 

1 - Como o sr (a) tem passado após a alta hospitalar?  

(  ) Ótimo      ( ) Bem      ( ) Regular      ( ) Ruim       ( ) Péssimo 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

2 - O Sr (a) têm sentido dor? Sim () Não () 

Se Sim:  
Quanto é esta dor de 0 a 10?_____  

Qual é o local da dor?______________________ 

Início e duração?____________A dor está presente em qual turno do dia?__________ 

Existe algum fator que inicia a dor?_________________ 

O Sr (a) tem feito uso de remédio para dor? SIM ( ) NÃO ( )  

Se sim Qual?_____________ _______________ 

O Sr (a) têm notado algo que diminui a dor?______________________________ 

 Orientar sobre métodos farmacológicos para alivio da dor; (prescritos) 

 Ensinar o paciente a monitorar intensidade, qualidade e duração da dor; 

 

3 – Em relação à ferida o Sr (a) tem notado algo que considera preocupante?_____________.   

 

Orientar sinais e sintomas de infecção (Secreção com cheiro Ruim, calor no local, secreção 

com pus, febre a partir de 37,1
0C

, dor no local).  

Têm tido febre? SIM ( ) NÃO ( )  

Encorajar a expressão de sentimentos, percepções e medos;  

 Orientar o paciente/ familiar a examinar o local da incisão quanto à hiperemia, edema, 

sinais de deiscência, evisceração e a cicatrização;  

 Orientar o paciente sobre as formas de cuidar da incisão durante o banho;  

 Orientar paciente como minimizar a pressão sobre o local de incisão;  

 Orientar o paciente a trocar o curativo com intervalos apropriados;  

 Limpar a área ao redor da incisão com solução adequada; 

 Limpar da área mais limpa para a menos limpa;  

 Aplicar solução anti-séptica conforme prescrição;  

 Orientar o paciente sobre a importância da lavagem das mãos;  

 Orientar o paciente sobre o cuidado com a exposição de patógenos do ambiente; 
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 Orientar sobre o cuidado com o curativo conforme prescrição. 

4 – O Sr (a) retornou suas atividades? Sim (  ) Não (  ) 

Orientar à: 

Reforçar: Dirigir - 4 dias até 4 semanas/Trabalho  -  2 semanas  

Levantar peso – 4 semanas até 6 semanas. 

 

5 – O (a) Sr (a) tem tido perda de apetite? Sim ( ) Não ( )   

E náuseas?Sim ( ) Não ( ) 

Sr (a) têm feito uso de qual medicação?__________________________ 

Reforçar:   

 Assegurar que medicamentos antiemético eficazes sejam dados para prevenir náuseas 

(segundo prescrição); 

  Controlar fatores ambientais capazes de evocar a náusea (odores, sons, estímulos 

visuais desagradáveis); 

 Encorajar o paciente a respirar profundamente e tossir; 

 Monitorar dieta de líquidos claros, líquida total e pastosa até a dieta normal ou 

especial, conforme a tolerância;  

 Encorajar maior ingestão de proteínas, ferro e vitamina;  

 Orientar o paciente e a família sobre a dieta prescrita. Orientar a importância da 

ingesta hídrica, se adequada; 

 

6- O (a) Sr(a) precisa de ajuda para completar o autocuidado ou seus cuidados? Sim ( ) Não ( )  

Orientar:  

 Monitorar/registrar o padrão e a quantidade de horas de sono do paciente; Encorajar a 

deambulação precoce; 

 

7- O Sr(a) possui alguma dúvida em relação ao tratamento?___________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

Para as cirurgias de Herniorrafia: 

 Usar cinta para a deambulação pra ajudar na transferência e deambulação, se 

necessário;  

 Em caso de HOMEM sinalizar que o inchaço e contusão no pênis e escroto são 

preocupações normais – e que normalmente ocorrem após a cirurgia.  

 

 

Gostaria de agradecer a ligação e qualquer dúvida o Sr (a) pode ligar para (XX) 

XXXXXXXX – e falar com a ENFERMEIRA. 
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APÊNDICE E 

 

 

Processo Aleatório formado pelo programa Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) 

Idosos em pós-operatório para Herniorrafia e Colecistectomia por 

Videolaparoscopia > sample(x,43): 

 

[1] 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1  

[27]2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2.  
 

 

O número 1 correspondeu ao grupo Experimento e o 2 ao grupo Controle. 
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APÊNDICE F 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 196/96 – Conselho Nacional de Saúde 

Título do Estudo de Pesquisa: EFETIVIDADE DO ACOMPANHAMENTO POR TELEFONE EM 

PACIENTES CIRÚRGICOS 

Pesquisadores Responsável: Profª Dra. Rosimere Ferreira Santana. 

Instituição em que trabalha o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ 

Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 8824-1026 (21) 8726-2541 

Nome do voluntário: _____________________________________Idade: _____________ anos 

R.G. ____________________ 

Responsável legal _______________________________________R.G. Responsável legal: 

_________________ 

 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, do estudo de pesquisa EFICÁCIA DO 

ACOMPANHAMENTO POR TELEFONE EM PACIENTES CIRÚRGICOS de responsabilidade da 

pesquisadora Profª Dra. Rosimere Ferreira Santana.  

O objetivo desta pesquisa é acompanhar o pós-operatório por meio do telefone pela equipe de 

enfermagem. 

Serão realizadas orientações de enfermagem ao grupo experimento por meio do telefone para a 

recuperação em domicílio. O Sr. (a) poderá receber ou não ligações por via telefônica.  

Não haverá riscos diretos para os sujeitos participantes já que as orientações de enfermagem integram 

critérios internacionais de avaliação. Quanto aos benefícios, o acompanhamento por telefone permitirá ao 

Sr.(a) sanar suas dúvidas com a condução do pós-operatório em domicílio.  

Será mantido o sigilo de todas as informações relacionadas à sua privacidade. Os resultados da 

pesquisa serão tornados públicos unicamente em trabalhos e/ ou revistas científicas e não haverá 

identificação dos dados pessoais. A sua participação neste estudo não trará riscos e nem gastos financeiros. 

Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida 

acerca da pesquisa. A retirada do consentimento poderá ser feita a qualquer momento, sem que isso lhe 

traga prejuízos.  

Caso concorde em participar, é necessário assinar este documento, que contém duas vias, sendo uma 

de propriedade do participante ou do representante legal do voluntário da pesquisa e a outra do 

pesquisador.  

Desde já, agradecemos. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, responsável 

legal por ____________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 

informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no estudo de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

     ___________________________________              ___________________________________ 

                                                                                                    

             (Responsável legal)                                             (Responsável por obter o consentimento)                                                       

 


