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RESUMO 

 

CARMO, Thalita Gomes. O cuidado do enfermeiro ao idoso em pré-operatório de cirurgia 

cardíaca. Dissertação de mestrado acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde - Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010. 

 

O objeto desta pesquisa reside na Visita Pré-Operatória do enfermeiro com o Idoso que será 

submetido à Cirurgia Cardíaca. A visita de enfermagem pré-operatória enquanto rotina, em 

muito contribui para a redução de algumas complicações no pós-operatório de cirurgia 

cardíaca, a qual por vezes, tem sua base no medo do desconhecido e na ansiedade ocasionadas 

possivelmente pela falta de informações e orientações. Tendo em vista o aumento da 

expectativa de vida e sua relação com as doenças cardiovasculares, que acometem 

consideravelmente os idosos, levando-os a um maior risco de serem submetidos à cirurgia 

cardíaca, consideramos importante a assistência de enfermagem pré – operatória, nesta faixa 

etária. Este estudo trata-se de uma dissertação correspondente ao Mestrado Acadêmico em 

Ciências do Cuidado em saúde da Universidade Federal Fluminense, com o objetivo de: 

descrever a necessidade dos idosos em relação ao pré-operatório de cirurgia cardíaca a partir 

do discurso deles. E, discutir os discursos produzidos pelos idosos e as implicações para o 

atendimento aos padrões de conhecimento do enfermeiro no pré-operatório de cirurgia 

cardíaca. É uma pesquisa do tipo descritiva e exploratória, com perspectiva crítico-reflexiva, 

com abordagem qualitativa, do tipo pesquisa de campo. Foi realizada no Instituto Nacional de 

Cardiologia – RJ. Os sujeitos foram idosos de ambos os sexos internados para realizarem 

cirurgia cardíaca. Foram entrevistados 10 idosos, sendo 6 homens e 4 mulheres. Três deles se 

encontram na faixa etária entre 60 aos 65 anos, seis na faixa etária entre 66 aos 70 anos, um 

na faixa etária acima de 70 anos, três possuem o ensino fundamental incompleto, dois o 

ensino médio incompleto, quatro possuem o ensino médico completo e um possui o ensino 

superior. Quatro realizaram troca de válvula aórtica (TVAo), três revascularização do 

miocárdio (RVM), um troca de válvula aórtica com revascularização do miocárdio, um idoso 

submeteu-se a troca de válvula aórtica com revascularização do miocárdio mais plastia de 

tricúspide e um troca de válvula mitral com plastia de tricúspide. A técnica empregada foi à 

análise do discurso do sujeito coletivo segundo Lefèvre. Os aspectos éticos foram respeitados 

conforme a resolução 196/96 e a pesquisa obteve aprovação nº. 0268/26.02.2010 do Comitê 

de Ética em Pesquisa referente a Instituição pesquisada. Os resultados foram apresentados e 

discutidos a partir das cinco questões discursivas: rede de apoio familiar, padrão do 

conhecimento pessoal, empírico, estético e ético. Percebeu-se que a família para o idoso é 

vista na figura da esposa, do marido, dos filhos, sobrinhos e netos. O fato de estarem 

internados para se submeterem a uma cirurgia os deixa ansiosos e temerosos quanto ao futuro 

de seus familiares. O cuidado do enfermeiro é visto como uma atividade importante e 

relevante, porém os mesmos relatam um cuidar de enfermagem centrado nos aspectos 

biológicos do corpo. Entretanto observa-se também que esses idosos sentem necessidade de 

outras vertentes do cuidar, que não só a biológica. A partir do momento que entendemos 

melhor o cotidiano da nossa prática, vista sob o enfoque do cliente (e nesta pesquisa, do 

idoso) percebemos o quanto detalhes como o olhar, o toque, as palavras e os gestos podem ser 

importantes para o bem-estar dos mesmos. 

 

 

Palavra-Chave: Enfermeiro. Enfermagem. Idoso. Doenças cardiovasculares. Cuidados pré-

operatórios. 



  

 

ABSTRACT 

 

Carmo, Gomes Thalita. The nursing care for the elderly in the pre-operative period of heart 

surgery. Master thesis in academic sciences in Health Care - Nursing School Aurora Afonso 

Costa, Universidade Federal Fluminense, Niteroi, 2010. 

 

 

The objective of this research lies in Nursing Care Visit during pre-operative evaluation of 

elderly patients scheduled to heart surgery. According to Regis and Santiago (2008)  nursing 

visits, as a pre-operative routine, greatly contributes in reducing some complications after 

cardiac surgery. These are sometimes related to fear of the unknown and anxiety caused by 

lack of information and guidance. Nurses should be prepared to care for the elderly patient 

who is being prepared to heart surgery since this procedure is increasely being performed. We 

consider nursing care during pre-operative period of heart surgery an important factor. The 

nurse that takes care of these patients may ignore some of subjects needs due to the 

complexity of cardiac surgery and the advances in technology that involves this treatment. 

This study in part of a Master Degree thesis corresponding to the Academic Master of Science 

in Health Care at the Universidade Federal Fluminense, in order to: describe the expectations 

of care from elderly patients facing cardiac surgery based on the analysis of their speech b) 

discuss the speech of the elderly and the implications for compliance with the standards of 

knowledge of nurses in the pre-operative period of cardiac surgery. It is a descriptive and 

exploratory survey, with a critical and reflective perspective and a qualitative approach, using 

field research. It was held at the National Institute of Cardiology – RJ -Brazil. The subjects 

were old (>60 years old) patients of both sexes admitted to perform heart surgery. We 

interviewed 10 seniors, including 6 men and 4 women. Three of them are aged between 60 to 

65 years, six aged 66 to 70 years, one aged over 70 years. Three have completed elementary 

school, two have an incomplete high school education, four have complete high school and 

one has graduated from university. Four underwent aortic valve replacement (AVR), three 

coronary artery bypass grafting (CABG), an aortic valve replacement with CABG, one 

underwent aortic valve replacement with CABG and tricuspid valve annuloplasty and one 

underwent a mitral valve replacement and tricuspid annuloplasty. The technique used was the 

analysis of the collective subject discourse according to Lefèvre. The ethical aspects were 

respected according to the Resolution 196/96 and the research was approved under the 

number 0268/26.02.2010 from the Research Ethics Committee from the National Institute of 

Cardiology. The results were presented and discussed based on the five essay questions that 

emerged after the interviews. It was felt that the family, from elderly point of view, is seen in 

the figure of the wife, husband, sons, nephews and grandchildren. The fact they are 

hospitalized to undergo a surgery leaves them anxious and fearful about the future of their 

families. The nursing care is viewed as an important and relevant activity, but only focused on 

the biological aspects of the body. Nonetheless it was observed that these individuals feel the 

need for other aspects of care, not just the biological one. Once we understand better the daily 

aspects of our practice, viewed from the standpoint of the client (in this research, the elderly) 

we may realize how small details such as the look, touch, words and gestures may be 

important to the their well-being. 

 

Keyword: Nurse. Nursing. Elderly. Cardiovascular diseases. Preoperative care. 

 
 



  

 

 SUMÁRIO 
 

 

CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1. Objeto de estudo e a Inserção da Temática na vida pessoal e profissional 

1.2. Questão Norteadora 

1.3. Objetivos 

1.4. Justificativa 

1.5. Relevância e Contribuições do Estudo 

 

 

16 

22 

22 

22 

25 

 

CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO PARA COMPREENSÃO DA TEMÁTICA 

2.1. Os Padrões de Conhecimento do Enfermeiro no envelhecimento e nas doenças 

cardiovasculares 

2.1.1. Padrões de Conhecimento do Enfermeiro e sua relação com as dimensões do 

cuidado 

2.1.2. O resgate histórico do processo de envelhecimento no Brasil 

2.1.3. As doenças cardiovasculares e as principais cirurgias cardíacas nos idosos 

2.1.4. O enfermeiro no pré-operatório de cirurgia cardíaca ao idoso 

 

 

 

28 

 

28 

33 

37 

40 

CAPÍTULO III – TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

3.1. Tipo do Estudo 

3.2. Aspectos Éticos da Pesquisa 

3.3. Cenário e sua Caracterização 

3.4. Seleção dos Sujeitos 

3.5. Obtenção dos Discursos 

3.6. Análise dos Dados 

3.7. Tabulação dos Dados 

 

50 

52 

54 

55 

56 

57 

59 

CAPÍTULO IV – RESULTADOS E ANÁLISE DOS DISCURSOS 

4.1. Caracterização dos Entrevistados 

4.2. Questões Discursivas 

4.2.1. Rede de Apoio Familiar 

4.2.2. Padrão de Conhecimento Pessoal 

4.2.3. Padrão de Conhecimento Empírico 

4.2.4. Padrão de Conhecimento Estético 

4.2.5. Padrão de Conhecimento Ético 

 

63 

68 

69 

87 

106 

123 

133 



  

 

CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 145 

REFERÊNCIAS 148 

APÊNDICES 

A- VISITA PRÉ-OPERATÓRIA DE ENFERMAGEM - INC 

B- INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

C-  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

D- IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

ANEXOS 

1. FOLHA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

156 

158 

159 

160 

 

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: Passo – a - passo para elaboração do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) da 

presente pesquisa. 

 

Figura 2: Faixa Etária dos sujeitos do estudo. 

61 

 

 

64 

 

Figura 3: Sexo dos sujeitos do estudo. 

 

Figura 4: Grau de escolaridade. 

 

Figura 5: Tipo de cirurgia dos idosos do estudo. 

  

65 

 

66 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 01: Rede de Apoio Familiar. Instrumento de Análise de Discurso 1 – IAD 1, 

pergunta 1. 

 

Quadro 02: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras A - É boa a relação familiar. 

(S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8, S9 e S10).  

 

Quadro 03: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras B – A relação familiar é boa, 

mas às vezes existem algumas discussões. (S5). 

 

Quadro 04: Rede de Apoio Familiar. Instrumento de Análise de Discurso 1 – IAD 1, 

pergunta 2. 

 

Quadro 05: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras A - Faz parte de seu cotidiano 

familiar a esposa e/ou marido, os filhos, netos, irmã e sobrinhos. (S1, S2, S3, S4, S5, S6, 

S7, S8, S9 e S10). 

  

Quadro 06: Rede de Apoio Familiar. Instrumento de Análise de Discurso 1 – IAD 1, 

pergunta 3. 

 

Quadro 07: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras A – A cirurgia como 

resolução do problema. (S1, S3, S4 e S6). 

 

Quadro 08: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras B – A realização da cirurgia 

foi um baque, assustou e surpreendeu. (S2, S5, S7, S8, S9 e S10). 

 

Quadro 09: Padrão de Conhecimento Pessoal. Instrumento de Análise de Discurso 1 – 

IAD 1, pergunta 1. 

 

Quadro 10: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras A – Cirurgia vista com 

enfoque positivo. (S1, S2, S7, S8 e S9) 

 

Quadro 11: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras B – Limitação física pela 

doença. (S3, S5 e S6). 

 

Quadro 12: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras C – Cirurgia vista com 

enfoque negativo. (S4 e S10). 

 

Quadro 13: Padrão de Conhecimento Pessoal. Instrumento de Análise de Discurso 1 – 

IAD 1, pergunta 2. 

 

Quadro 14: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras A – Tranqüilidade em realizar 

a cirurgia. (S1 e S4). 

 

Quadro 15: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras B – Sentimento negativo por 

realizar a cirurgia versus felicidade por resolver o problema logo. (S2, S3, S5, S6, S7, S8, 

69 

 

70 

 

71 

 

71 

 

 

73 

 

 

73 

 

78 

 

79 

 

88 

 

 

91 

 

92 

 

92 

 

93 

 

 

95 

 

95 



  

 

S9 e S10). 

 

Quadro 16: Padrão de Conhecimento Pessoal. Instrumento de Análise de Discurso 1 – 

IAD 1, pergunta 3. 

 

Quadro 17: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras A – Saber sobre a cirurgia 

(S1, S2, S5, S6 e S10).  

 

Quadro 18: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras B – Não precisa saber mais 

nada sobre a cirurgia (S3, S4, S7, S8, S9 e S10). 

 

Quadro 19: Padrão de Conhecimento Empírico. Instrumento de Análise de Discurso 1 – 

IAD 1, pergunta 1. 

 

Quadro 20: Ideia Central agrupada de acordo com as letras A – Informou-se sobre sua 

cirurgia, porém não evidenciou o procedimento ao qual o coração será submetido. (S1, S2, 

S3, S4, S5, S6, S7, S9 e S10). 

 

Quadro 21: Ideia Central agrupada de acordo com as letras B – Informou-se sobre a 

cirurgia e evidenciou sobre o procedimento cirúrgico. (S8). 

 

Quadro 22: Padrão de Conhecimento Empírico. Instrumento de Análise de Discurso 1 – 

IAD 1, pergunta 2. 

 

Quadro 23: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras A – O relacionamento é bom. 

(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 e S10). 

 

Quadro 24: Padrão de Conhecimento Empírico. Instrumento de Análise de Discurso 1 – 

IAD 1, pergunta 3. 

 

Quadro 25: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras A – É importante a visita do 

enfermeiro (S1, S7, S8, S9 e S10). 

 

Quadro 26: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras B – Não precisa saber mais 

nada sobre a cirurgia (S2, S3, S4, S5 e S6). 

 

Quadro 27: Padrão de Conhecimento Estético. Instrumento de Análise de Discurso 1 – 

IAD 1, pergunta 1. 

 

Quadro 28: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras A – A assistência do 

enfermeiro é boa e atende as suas necessidades pessoais. (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 

e S10). 

 

Quadro 29: Padrão de Conhecimento Estético. Instrumento de Análise de Discurso 1 – 

IAD 1, pergunta 2. 

 

Quadro 30: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras A – Não tem o que melhorar a 

assistência do enfermeiro. (S1, S3, S6, S7, S9 e S10). 

 

Quadro 31: Idéia Central agrupadas de acordo com as letras B – É necessário ajustes na 

 

 

96 

 

99 

 

99 

 

106 

 

110 

 

 

111 

 

112 

 

 

113 

 

114 

 

116 

 

116 

 

 

124 

 

126 

 

 

127 

 

128 

 

129 



  

 

assistência do enfermeiro. (S2, S4, S5 e S8). 

 

Quadro 32: Padrão de Conhecimento Ético. Instrumento de Análise de Discurso 1 – IAD 

1, pergunta 1. 

 

Quadro 33: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras A – Foi informado sobre as 

opções de tratamento. (S1, S3, S5, S6, S7, S8, e S10). 

 

Quadro 34: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras B – Não foi informado sobre 

as opções de tratamento. (S2, S4 e S9). 

 

Quadro 35: Padrão de Conhecimento Ético. Instrumento de Análise de Discurso 1 – IAD 

1, pergunta 2. 

 

Quadro 36: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras A – Foi dado o direito de 

decisão. (S1, S3, S4, S8 e S9). 

 

Quadro 37: Ideia Central agrupadas de acordo com as letras B – A decisão da cirurgia foi 

do médico. (S2, S3, S4, S6, S7, S9 e S10). 
 

 

134 

 

 

135 

 

136 

 

137 

 

138 

 

 

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

_____________________________________ 

CAPÍTULO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 



  

 

1.1. Objeto de Estudo e a Inserção da Temática na vida pessoal e profissional 

 

 

O objeto desta pesquisa reside na Visita Pré-Operatória
1
 do enfermeiro com o Idoso

2
 

que será submetido à Cirurgia Cardíaca. Segundo Regis e Santiago (2008), a visita de 

enfermagem pré-operatória, como rotina, contribui profundamente para a redução de algumas 

complicações no pós-operatório de cirurgia cardíaca, que por vezes provoca no paciente medo 

do desconhecido e ansiedade ocasionada possivelmente pela falta de informações e 

orientações.  

A proposta de estudo desta temática surgiu por uma inquietação pessoal e profissional, 

a partir do momento em que houve um contato maior com os pacientes cirúrgicos. Além 

disso, a observação diária do aumento do número de idosos atendidos nas clínicas cirúrgicas 

contribuiu para o interesse pelo assunto em questão.  

A aproximação com a temática se deu, após o curso de graduação, ao ingressar na 

especialização lato sensu nos moldes de Residência em Enfermagem, pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, na área de cardiologia no Instituto Nacional de 

Cardiologia. Foram dois anos de intenso treinamento em serviço e constante atenção e 

cuidados aos coronariopatas e, grande parte do tempo, requeria atenção especial aos idosos 

que sempre exigiam assistências específicas, que iam além dos cuidados biológicos. 

Durante esse período, as atividades em serviço foram desenvolvidas de forma aplicada 

com interesse particular no setor de centro cirúrgico onde, como sugestão da enfermeira chefe 

do setor, foi elaborado um instrumento para os enfermeiros realizarem a visita pré-operatória 

de enfermagem (VPOE). Neste instrumento, inseriram-se questões e informações relacionadas 

à identificação do paciente, história pregressa, cirurgias anteriores, sinais vitais, evolução do 

estado neurológico, exames laboratoriais e de imagem, medicações utilizadas no dia da visita, 

condições da pele e orientação quanto ao jejum, banho e retirada de prótese e de adornos, 

acreditando-se, assim, que essas seriam as necessidades dos pacientes e do serviço (como 

pode ser visto no apêndice A).  

A introdução de um instrumento para realizar a visita pré-operatória pelo enfermeiro 

mostrou-se bastante eficaz e trouxe ao setor mais organização e ao idoso, mais calma e 

                                                 
1
A visita pré-operatória é um recurso usado para levantar dados sobre o paciente cirúrgico, por intermédio dos 

quais detecta os problemas ou alterações relacionadas aos aspectos biopsico-sócio-espirituais do paciente e 

planeja a assistência de enfermagem a ser prestada no período perioperatório (SMELTEZER E BARE, 2005).  
2
 Idoso: Considera-se idoso pela lei nº 8.842 de 04 de Janeiro de 1994, a pessoa a partir de 60 anos de idade 

segundo a Política Nacional do Idoso (BRASIL, 2003). 

 



  

 

tranquilidade ao entrar no centro cirúrgico.  Entretanto, com experiência como enfermeira que 

realizava a visita pré-operatória (VPOE), percebeu-se que, para atender o paciente dessa faixa 

etária, haveria necessidade de aprofundamento da temática e acrescentar necessidades psico-

socias que viessem da própria pessoa que está passando por este momento de preparação para 

uma cirurgia cardiovascular. 

Muitos idosos apresentavam dúvidas concernentes não só ao procedimento cirúrgico, 

como também às que importam para eles e seus familiares. Surgiam, portanto, algumas 

questões que chamavam a atenção como dúvidas sobre acompanhantes, sobre recebimento de 

visitas após a cirurgia e sobre outros assuntos relacionados às etapas do tratamento cirúrgico. 

O paciente questionava a respeito do banho, da anestesia e da quantidade de dias de 

internação tanto na Unidade de Tratamento Intensivo quanto na unidade de internação até sua 

alta hospitalar. Ademais, o idoso demonstra interesse em como será, após a cirurgia, sua 

resistência para questões cotidianas desde atividades como carregar peso, buscar o neto na 

escola, cozinhar, até atividade sexual. Observou-se, também, que os familiares dos idosos 

expressavam inúmeras dúvidas sobre o pré-operatório do paciente.  

Assim, os questionamentos eram respondidos, porém grande parte do que havia sido 

elaborado no instrumento para VPOE era insuficiente em relação às questões levantadas pelos 

idosos e seus familiares. O instrumento tratava de questões técnicas cujo objetivo é, apenas, 

otimizar o serviço e não trazer uma assistência de enfermagem integral, ou seja, que 

contemplem o indivíduo como um todo e em todas as suas dimensões do cuidado. Neste 

momento, percebeu-se a complexidade desta assistência e como seria necessário ampliar os 

conhecimentos em outras áreas que não apenas a biológica.  

É notório que há um grande avanço nas técnicas e nas práticas da cirurgia cardíaca, um 

aumento progressivo de idosos na população brasileira e uma necessidade de o enfermeiro se 

especializar na assistência ao idoso em pré-operatório.  

Tal pensamento é compartilhado por Almeida (2008) quando cita que a evolução da 

cirurgia cardíaca é marcada pelo contínuo progresso tecnológico e pelo aperfeiçoamento 

profissional. Estudos realizados apontam uma realidade bastante positiva quanto à relação do 

envelhecimento e do risco da cirurgia cardíaca: 

Apesar dos pacientes com idade maior ou igual a 70 anos apresentarem maior 

complexidade clínica devido a maior incidência de doenças crônicas e de 

comprometimento de órgãos-alvo, os avanços na operação cardíaca, anestesia e 

terapia intensiva, bem como a indicação cirúrgica antes que haja disfunção 

miocárdica severa, tornaram possível a intervenção cirúrgica com baixa morbi-

mortalidade (LOURES, et al, 2000, p. 04).  

 



  

 

Neste sentido, a enfermagem tem a possibilidade de abrir novas e diversas frentes de 

atuação, com uma assistência fundamentada em ações sistematizadas e inter-relacionadas, 

visando ao bem do ser humano, ao desenvolver uma tecnologia própria de trabalho com o 

aprimoramento dos conhecimentos e da proposta de novas alternativas à assistência, baseadas 

em um método científico fundamentado no processo de enfermagem.  

Vale ressaltar que a cirurgia cardíaca é uma situação transformadora do corpo, o qual 

certamente desencadeará mudanças e transições, gerando novas percepções sobre a vida 

futura. Essa assertiva é confirmada por Souza (2004, p.51), ao referir que: 

Quando um ser humano está doente e o corpo sofre certas modificações, elas 

influenciam seu mundo e sua experiência de estar nele. Portanto, compreender a 

perspectiva de mundo que esse ser humano tem é essencial à enfermagem, e parece 

ser um dos primeiros passos para o desenvolvimento de uma assistência humanizada 

que vise a atendê-lo em suas especificidades e promover seu bem-estar. 

 

Assim sendo, a complexidade de uma cirurgia cardíaca e o avanço da tecnologia que 

envolve este ato podem fazer com que o enfermeiro no pré-operatório não atente para as 

diversas necessidades do paciente que irá passar por esse procedimento, para além das 

necessidades biológicas.  

Desse modo, em se tratando do idoso, o qual apresenta diversas especificidades que 

vão além do biológico, é necessário evidenciar as dimensões do cuidado do enfermeiro no 

momento do pré-operatório de cirurgia cardíaca no idoso. 

Estas dimensões perpassam pelo biológico, tecnológico, instrumental e expressivo. 

Faz-se necessário destacar a importância de atender as diversas dimensões, principalmente no 

caso do idoso em cirurgia cardíaca, visto a especificidade e a complexidade que envolvem 

todo procedimento cirúrgico, sobretudo a cardíaca.  

Entende-se como dimensão instrumental aquela de conteúdo predominantemente 

cognitivo e psicomotor, cujas ações são relativas às necessidades psicobiológicas. Já a 

dimensão expressiva, é vista como conteúdo predominantemente cognitivo e afetivo, cujas 

ações estão voltadas para as necessidades psico-sócio-espirituais do paciente (REZENDE E 

PORTO, 2009). 

É importante que o enfermeiro na Visita Pré-Operatória atinja as diversas dimensões 

do cuidado, e considera-se relevante que, para atingir tais dimensões, o profissional necessita 

observar os padrões de conhecimento do enfermeiro, como o saber empírico, estético, pessoal 

e ético. Segundo Silva e Botoca (2010): “a ideia da integridade do conhecimento na 

enfermagem, no que respeita ao ser humano, todos os padrões são necessários e interatuam, 

sobressaindo mais um do que outro, em alguns momentos, porém sempre presentes”. O 



  

 

mesmo autor ressalta que: “cada um deles contribui como componente essencial para a prática 

de enfermagem”. 

Beauvoir (1990), em seu texto clássico sobre a velhice, ressalta que esta pode ser vista 

como um fenômeno biológico que acarreta consequências psicológicas, que possui uma 

dimensão existencial e que é diretamente influenciado pela questão social. Além disso, o 

organismo do homem idoso apresenta certas singularidades, que devem ser contempladas e 

atendidas quando este é assistido em um centro hospitalar.   

Assim, considera-se de grande importância entender as dimensões do cuidado 

realizado pelo enfermeiro no pré-operatório de cirurgia cardíaca no idoso tendo em vista que 

tais dimensões tentam contemplar os aspectos biológicos, psicológicos e sociais do paciente.   

A velhice é percebida como fenômeno natural e social que ocorre com o ser humano 

de forma única e indivisível e, em sua totalidade existencial, defronta-se com problemas e 

com limitações de ordem biológica, econômica e sociocultural que singularizam seu processo 

de envelhecimento. Desse modo, somente uma descrição analítica dos diferentes aspectos da 

velhice de forma individualizada ou compartimentalizada não é considerada suficiente para 

explicá-la, visto que cada um desses aspectos interage com todos os outros e é por ele afetado.  

O enfermeiro no pré-operatório com o idoso que será submetido à cirurgia cardíaca 

está diante de um sujeito complexo, com especificidades que necessitam de aprofundamento e 

ampliações de diversas áreas por parte do profissional. O enfermeiro visa ao equilíbrio entre a 

prática e ações do profissional, sendo imprescindível a atuação multidisciplinar. 

Assim, as dimensões do cuidado do enfermeiro trazem diversos padrões/abordagens 

(pessoal, empírico, estético e ético) que são importantes no contexto da multidisciplinariedade 

e que ajudam o enfermeiro a contemplar os vários paradigmas do cuidar, utilizando-se das 

outras disciplinas.      

Tais dimensões são ressaltadas por Beauvoir (1990) quando relata que a sociedade 

formula uma série de clichês baseados no fato de que quando se considera o homem idoso um 

objeto da ciência, da história e da sociedade procede-se a sua descrição em exterioridade, isto 

é, o idoso é descrito pelo outro e não por ele próprio.  

Este fato encerra a velhice em uma pluralidade de experiências individuais que 

impossibilitam retê-la em um conceito ou noção ao investigá-la, deixando ao alcance do 

pesquisador somente a possibilidade de confrontar as diferentes experiências de 

envelhecimento umas com as outras, e a tentativa de identificar as constantes e determinar as 

razões de suas diferenças. 



  

 

É impossível, portanto, definir o processo de envelhecimento por meio uma disciplina 

somente. Para isso, necessita-se tanto do campo biológico como do social, cultural, 

antropológico, psicológico, ou seja, de diversas áreas do conhecimento que buscam as 

singularidades do idoso.  

Diante da pluralidade dos processos que compõem a singularidade do ser humano, o 

caminho, para atingir de forma integral e holística as exigências particulares dos idosos que se 

submetem à cirurgia cardíaca, é buscar a partir do que ele espera, idealiza ou imagina como 

assistência do enfermeiro. Em outras palavras, faz-se necessário buscar ações quem 

contemplem a maioria das dimensões do cuidado realizadas pelo enfermeiro, a fim de adequar 

e formular novas práticas assistenciais dele, tornando-as mais efetivas e resolutivas, em todos 

os âmbitos. Há consonância com Beauvoir (1990) quando afirma que o ser humano agrupa, 

associa valores e metas que proporcionam a ele uma compreensão e interpretação do mundo 

em que vive. Esses valores condicionados às determinações do biológico, social e cultural são 

geradores de suas escolhas e filosofia de vida (BEAUVOIR, 1990). 

Confirma-se tal assertiva, através do que é exposto por Cavalcanti (2002, p. 51): 

A todo o momento, o enfermeiro deve estar avaliando as informações básicas de 

natureza fisiológica, psicológica e social do cliente, pois estas irão fornecer 

subsídios para o melhor cuidar. As orientações ao cliente e aos familiares são 

identificadas e analisadas como necessárias. Deve-se estabelecer uma ação conjunta 

com o cliente, assegurando-lhe apoio físico e espiritual que o faça sentir-se mais à 

vontade para expor seus medos, ansiedades e outras necessidades afetadas. 

 

Entende-se por necessidades humanas, a priori básicas, definidas por Potter e Perry 

(2009, p.439): “aquelas que se referem a: alimento, água, segurança e amor, necessárias para a 

sobrevivência e a saúde”.  

Portanto dentro das atividades realizadas pelo enfermeiro de acordo com os padrões do 

conhecimento (pessoal, empírico, estético e ético), deve-se prestar uma assistência focada, 

sobretudo, nas necessidades exigidas pelo paciente.  

Dessa forma, o conhecimento produzido por este trabalho poderá servir de base para 

melhoria da assistência de enfermagem pré-operatória aos idosos internados na clínica 

cirúrgica. Além disso, possibilitar-lhes-á não somente uma sobrevida maior por meio do ato 

operatório, mas também uma digna condição de cuidados hospitalares, desde o momento de 

sua internação até sua alta hospitalar. Servirá, também, para atentar para suas necessidades 

relatadas pelo paciente, realizar os procedimentos referentes ao cuidado do enfermeiro e 

informar ao idoso e à sua família acerca de todas as ações que envolvem o perioperatorio.  



  

 

Ratifica-se esta ideia por meio da afirmativa produzida por Regis e Santiago (2008, p. 

04):  

Além de crermos que o cliente bem informado participa mais efetivamente de seu 

processo de restabelecimento e torna-se independente mais rapidamente dos 

cuidados de enfermagem, melhorando conseqüentemente seu prognóstico e 

reduzindo o tempo de internação hospitalar.  

 

Para isso, considera-se relevante o fato de o enfermeiro buscar conhecer o que o idoso 

e sua família desejam saber no período pré-operatório de cirurgia cardíaca. Assim como dito 

por Sá (2004), é importante levar em consideração a sabedoria própria do idoso para um 

contexto epistemológico de encontro ao conhecimento científico, filosófico e teológico.  

Para o presente estudo, vislumbra-se a possibilidade de questionar do idoso as suas 

reais necessidades (singularidade) e as suas expectativas concernentes ao atendimento do 

enfermeiro antes do momento da cirurgia (ou seja, no pré-operatório), evidenciando as 

dimensões do cuidado do enfermeiro, com base nos padrões do conhecimento descritos por 

Carper (1978).  

O idoso tem um pensamento sobre o momento do pré-operatório de cirurgia cardíaca e 

o enfermeiro tem outro pensamento que geralmente envolve basicamente o biológico e o 

tecnológico do cuidado como vivenciado na prática profissional da pesquisadora. Segundo 

Lefreve (2005): “se um indivíduo tem um pensamento, uma coletividade de indivíduos 

também apresenta uma distribuição estatística desse pensamento”. 

Os idosos, quando submetidos à cirurgia cardíaca de acordo com a sua especificidade 

e complexidade, podem sentir necessidade de serem informados acerca de situações que nem 

sempre são valorizadas pelos enfermeiros, principalmente, aquelas do universo psicossocial. 

Pode-se desvelar este pensamento por meio do discurso individual do idoso e pode expressar 

o pensamento da maioria dos idosos ao serem visitados pelo enfermeiro antes da cirurgia 

cardíaca. 

Lefreve (2005) chama a atenção para o fato de que, quando as pessoas professam algo, 

um pensamento, uma ideia, uma opinião, aquilo que for externado é sempre um discurso. Isso 

quer dizer que se descreverão muito melhor os pensamentos de indivíduos e coletividades. 

Assim, quando se quer saber quais são as reais necessidades do idoso no pré-

operatório de cirurgia cardíaca, pretende-se juntar os discursos individuais por eles gerados de 

modo que eles expressem o pensamento de uma coletividade. Para tanto, o discurso do sujeito 

coletivo apresenta-se como técnica que atende ao que se propõe esta pesquisa. 

O Discurso do sujeito Coletivo segundo Lefreve (2005); “é uma suma forma ou um 

expediente destinado a fazer a coletividade falar diretamente”. 



  

 

 1.2. Questão Norteadora:  

 

 

Foi definida a seguinte questão a fim de nortear a trajetória da pesquisa: 

 

 

 O que o enfermeiro deve atentar quando realiza a visita pré-operatória com o idoso 

que será submetido à cirurgia cardíaca visando atender aos padrões de conhecimento 

pessoal, empírico, estético e ético. 

 

 

  1.3. Objetivos: 

 

 

 Descrever a necessidade dos idosos em relação ao pré-operatório de cirurgia cardíaca a 

partir do discurso deles. 

 

 

 Discutir os discursos produzidos pelos idosos e as implicações para o atendimento aos 

padrões de conhecimento do enfermeiro no pré-operatório de cirurgia cardíaca. 

 

 

 1.4. Justificativa: 

 

 

 Julga-se o estudo importante, tendo em vista a afirmativa de Liberman, et al (2005, 

pg.18): “no Brasil, as doenças cardiovasculares representam 26,6% dos óbitos de todas as 

faixas etárias. Quando se considera o grupo de indivíduos acima dos cinqüentas anos, as 

doenças cardiovasculares ocupam primeiro lugar”.  

O mesmo autor ainda considera que a incidência das doenças cardiovasculares, 

principalmente da doença subclínica (diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, entre 

outros), aumenta drasticamente com a idade. O avançar dos anos e do tempo de vida favorece 

a instalação de doenças em virtude das alterações próprias do envelhecimento dito saudável. 



  

 

Desse modo, as evidências epidemiológicas apontam a dislipidemia, o diabetes, o 

sedentarismo e os fatores genéticos como os principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças como: hipertensão arterial, doença arterial coronariana, acidente 

vascular cerebral e insuficiência cardíaca. No entanto nenhum desses fatores supera o 

envelhecimento como principal fator predisponente às doenças cardiovasculares 

(LIBERMAN, et al, 2005).  

Encontra-se maior relevância quando se analisa em particular a realidade da Instituição 

que será pesquisada (Instituto Nacional de Cardiologia). Na instituição, de acordo com a faixa 

etária dos pacientes que se submeteram à cirurgia cardíaca no período de Janeiro a Março de 

2008, foi levantado um total de 122 (cento e vinte e duas) cirurgias por mês com predomínio 

dos pacientes acima dos 60 anos de idade, representando 72 (setenta e dois) pacientes, isto é, 

59% contra 50 pacientes abaixo dos 60 anos, isto é, 41% (BRASIL, 2009). 

Observa-se que o número de idosos submetidos à cirurgia cardíaca tem aumentado e 

este dado tende a aumentar ainda mais com a perspectiva do país ser o 6° (sexto) em 

população de idosos do mundo. Ribeiro (2008), sobre o envelhecimento no Brasil, reforça que 

ocorre o crescimento da população idosa de no mínimo 650 mil novos indivíduos a cada ano, 

nos tornando um “País Jovem de Cabelos Brancos”.  

Vale ressaltar, também por meio do estudo de Christóforo e Carvalho (2009), que o 

período antecedente à internação é um período de pouca informação para o paciente. Ele sabe 

pouco sobre sua situação e sobre o que ocorrerá com ele. Para muitos, uma fonte importante 

de informação são os leigos, amigos e familiares que vivenciaram situações semelhantes. No 

entanto, em algumas situações, estas informações são repassadas de maneira equivocada, o 

que, muitas vezes, aumenta o medo dos pacientes frente ao procedimento cirúrgico ao qual 

será submetido.  

A orientação é uma forma de esclarecer as dúvidas provocadas pela intervenção 

cirúrgica, e o enfermeiro, por ser um profissional preparado para realizá-la, deve realmente 

fazê-la com eficiência, ou seja, deve preparar o paciente quanto à cirurgia, aos cuidados pré e 

pós-procedimento, aos riscos e aos benefícios, sempre em linguagem acessível. Em uma 

prática assistencial realizada com pacientes no período pré-operatório:
 “

verificou-se que a 

orientação pré-operatória tornou o momento cirúrgico mais tranqüilo, o que repercutiu numa 

boa recuperação do paciente. Isto mostra o quanto o papel do enfermeiro é importante no 

sentido de prevenir e minimizar os estressores do processo cirúrgico” (CHRISTÓFORO e 

CARVALHO, 2009, p. 21).  



  

 

Além dos dados epidemiológicos que por si só justificam o estudo, foi feito um 

levantamento bibliográfico em bancos de dados e encontraram-se periódicos que tratam do 

tema em questão para melhor aprofundamento e entendimento acerca da visita pré-operatória 

de enfermagem ao idoso com dano cardiovascular.   

Realizou-se uma revisão bibliográfica da literatura nos seguintes bancos de dados: 

SCIELO, MEDLINE, LILACS, ADOLEC e BDENF no período de 1983 a 2008, a fim de 

identificar, na literatura científica, questões sobre a visita pré-operatória de enfermagem ao 

idoso com dano cardiovascular.  

Foram empregados os seguintes descritores para o levantamento: enfermagem, 

cuidados pré-operatórios, cuidados pós-operatórios, assistência perioperatória, assistência a 

idoso e doenças cardiovasculares.  

Incluíram-se os resumos que estavam nos idiomas inglês, espanhol e português e, em 

seguida, excluíram-se os trabalhos que não apresentaram relação com o tema em questão, ou 

seja, não abordavam aspectos ligados diretamente à enfermagem. Dentre os excluídos, a 

maioria abordava aspectos da terapêutica medicamentosa e cirúrgica da doença 

cardiovascular. 

Ao realizar o levantamento, foi possível identificar que a base de dados LILACS 

disponibiliza 15 publicações. Na base de dados BDENF, há disponível duas publicações; na 

base MEDLINE, foram levantados 174 artigos; e na ADOLEC e SCIELO, encontrou-se zero 

artigo científico a partir dos descritores levantados, perfazendo um total de 198 obras 

levantadas e, destas, selecionaram-se 13 para o estudo. 

Foram selecionados apenas 13 resumos científicos devido à especificidade do objetivo 

da pesquisa, pois muitos não tinham relação com o assunto escolhido e abordavam questões 

não pertinentes à enfermagem como, por exemplo, técnicas de cirurgia cardíaca, medicações e 

práticas anestésicas, cuidados no pós-operatório, dentre outros. 

Podemos perceber que não há, na base de dados, publicações que explicitem 

especificamente a visita de enfermagem pré-operatória como estratégia para um atendimento 

integral e diferenciado ao paciente idoso com acometimento cardiovascular. Portanto 

necessita-se de uma participação mais efetiva e compreensiva dos enfermeiros, 

principalmente, no que tange aos idosos que irão se submeter ao ato operatório e, ainda mais, 

á uma cirurgia cardíaca, bem como ao desenvolvimento de estudos que abordem a temática. 

Corrobora-se com Christóforo e Carvalho (2009, p. 16):  

Ainda existem deficiências no que tange ao preparo físico, psicológico e espiritual 

do paciente realizados no pré-operatório, as quais não foram suficientemente 

investigadas na academia. Desta maneira, acredita-se que se deveria buscar uma 



  

 

maior qualidade e adequação nos cuidados realizados, avaliando suas reais 

necessidades, de modo que estes possam ser realizados individualmente, com a 

participação do paciente, bem como fundamentados em bases teóricas. Neste 

contexto é que a enfermagem é desafiada a oferecer uma assistência com qualidade 

no período pré-operatório.Essa assistência envolveria, então, o preparo físico e 

psicológico do paciente para a cirurgia, procurando fazer com que o paciente 

compreenda a assistência de enfermagem a ser realizada e qualquer possível 

desconforto que possa resultar destes cuidados prestados, esclarecendo suas dúvidas 

e buscando respostas as suas perguntas. 

 

Ficou evidente a importância da visita pré-operatória de enfermagem, a fim de 

promover uma assistência com maior qualidade aos pacientes cirúrgicos e, sobretudo, aos 

idosos que se submeteram ao ato operatório, visto que se observou uma escassez na literatura 

acerca da temática, uma vez que os estudos pesquisados não abordam a visão dos idosos sobre 

a visita do enfermeiro no momento que antecede a cirurgia, assim se justifica a pesquisa. 

 

 

1.5. Relevância e Contribuições do Estudo: 

 

 

Este estudo promove uma discussão sobre as necessidades do idoso no pré-operatório 

de cirurgia cardíaca a partir do próprio paciente, neste caso do idoso. Deste modo, sua 

relevância está na importância do enfermeiro, ao prestar assistência ao idoso, valorizar outras 

disciplinas que não só as biológicas, reconhecer, também, as necessidades de perspectiva do 

idoso que passará pelo procedimento.  

Contribui para a divulgação da enfermagem geronto-geriátrica e para agregar novos 

conhecimentos na área junto com os trabalhos e estudos da linha de pesquisa: Cuidado nos 

ciclos vitais humanos, tecnologia e subjetividades na saúde do Mestrado Acadêmico em 

Ciências do Cuidado em Saúde. O estudo também contribui com a linha de pesquisa do 

Núcleo de Estudo de Fundamentos de Enfermagem e para o Grupo de Pesquisa e Estudos 

Interinstitucional em Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso (GEASI). 

Traz contribuições também ao se apropriar dos estudos de Ana Maria Cavalcanti 

Lefrève que é uma das criadoras da técnica do discurso do sujeito coletivo pouco utilizado no 

campo da enfermagem. E também contribui com um rastreamento bibliográfico dos últimos 

25 anos sobre a temática.  

Considera-se que este estudo desvela as reais necessidades dos idosos que serão 

submetidos à cirurgia cardíaca no Instituto Nacional de Cardiologia, dando subsídios à 

assistência do enfermeiro no pré-operatório. 



  

 

 No que diz respeito ao ensino, a contribuição se dará a partir do momento em que, ao 

se procederem as informações sobre a assistência de enfermagem no pré-operatório com o 

idoso, perceber-se-ão a singularidade e a especificidade que é este sujeito nesta fase da vida. 

Deve-se frisar a relevância social do estudo, a partir do momento em que o paciente 

passará por um pós-operatório satisfatório, uma redução do tempo de internação, uma 

diminuição dos custos hospitalares e, com isso, melhorar assim o sistema hospitalar do 

Instituto Nacional de Cardiologia, sem perder de vista um atendimento de qualidade aos seus 

usuários.  
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2.1. Os Padrões de Conhecimento do Enfermeiro no envelhecimento e nas doenças 

cardiovasculares 

 

 

2.1.1. Padrões de Conhecimento do Enfermeiro e sua relação com as dimensões do 

cuidado. 

  

 

As dimensões do cuidado de enfermagem abrangem aspectos como: o biológico, o 

tecnológico, o instrumental e o expressivo do cuidar. Devem existir de forma complementar e 

inter-relacionada durante a assistência do enfermeiro, sobretudo na visita pré-operatória que 

marca um ponto inicial e determinante em todo o processo de internação hospitalar de um 

paciente cirúrgico. Vale destacar sua importância também na recuperação pós-cirúrgica do 

paciente, oferece, portanto, ao paciente um cuidado pleno e satisfatório (REZENDE E 

PORTO, 2009). 

O crescimento das ciências e das técnicas forma um panorama baseado na lógica, 

predomina o modo de fazer, a eficácia, a experiência e as distribuições das correlações 

estatísticas (PETITAT, 1998). Vive-se em uma era científica na qual predomina o 

conhecimento racional (objetivo) e o conhecimento científico. Isso é, para muitos, a única 

espécie de conhecimento aceitável. Assim, como dito por Nicolescu (1999, p.23) “a 

objetividade, instituída como critério supremo de verdade, teve uma conseqüência inevitável: 

a transformação do sujeito em objeto”. Segundo autor, o ser humano torna-se objeto da 

exploração do homem pelo homem, objeto de experiências de ideologias que se anunciam 

científicas, formalizadas e manipuladas. 

A enfermagem, ao longo dos anos, diminuiu os valores trazidos pela profissão e 

enfatiza a prática tecnicista, a visão cartesiana da prática, a desvalorização e submissão da 

mulher, a impossibilidade de trabalhar com a subjetividade, a vivência do sujeito e as 

dimensões humanas, exaltando o paradigma mecanicista (TEIXEIRA e FIGUEIREDO, 

2001).   

No entanto se verifica uma modificação deste paradigma que conduz a uma mudança 

profunda no pensamento, percepção e valores que formam uma determinada visão da 

realidade. O universo passa de uma visão mecanicista para a visão de um todo dinâmico, 

indivisível, na qual as partes são essencialmente inter-relacionadas (WALDOW, 1999).  

Considera-se importante, no meio científico das práticas assistênciais, a 

transdisciplinariedade do cuidado, que vê o ser humano em sua totalidade sendo, portanto, 



  

 

complementar à abordagem disciplinar, pois emerge do confronto das novas disciplinas que se 

articulam entre si, e oferece uma nova visão da natureza e da realidade.  

A visão transdisciplinar é resolutamente aberta na medida que ultrapassa o campo das 

ciências exatas devido ao seu diálogo e sua reconciliação, não apenas com as ciências 

humanas, mas também com a arte, a poesia e a experiência interior (NICOLESCU, 

1999, p. 163).   

 

Para um melhor entendimento, acrescenta-se, ainda, a perspectiva transdisciplinar 

acudida por Nicolescu (2005). Ele explana que a transdisciplinaridade está ao mesmo tempo 

dentre as disciplinas cujo objetivo, além de qualquer disciplina, é compreender o mundo. 

Este paradigma tem influenciado a enfermagem, e o cuidar tem sido discutido nas suas 

múltiplas dimensões. A enfermagem, como um campo que ainda está ampliando suas 

fronteiras, tem necessidade de definir sua abrangência, o que implica rever suas formas 

próprias de conhecer, produzir e validar o conhecimento. A enfermagem não é um 

agregamento de habilidades especificas e o enfermeiro não é apenas uma pessoa treinada para 

realizar determinadas tarefas. A enfermagem é uma profissão em evolução que enfrenta 

aspectos controversos (POTTER e PERRY, 2002).  

As enfermeiras veem as pessoas (ou deveriam ver) como seres totais, integrais, que 

têm família, cultura, passado e futuro, crenças e valores que influenciam nas experiências de 

saúde e doença. Dessa forma, produzir e validar conhecimento de enfermagem é, sem dúvida, 

um desafio importante.  

No entanto, de acordo com Capra (1997), a enfermagem tem alta qualificação e 

potencial para prestar assistência dentro de uma abordagem holística e utilizar todo o seu 

potencial no sistema atual, o que, contudo, torna-se por vezes difícil. Ressalta-se que um dos 

caminhos para ter esta abordagem é por meio do cuidado que atinja todos os padrões de 

conhecimento do enfermeiro: o pessoal, ético, empírico e estético. Entrelaçar todos os padrões 

é algo que tem se estimulado ao longo do estabelecimento da enfermagem como ciência do 

cuidado. 

No Brasil, a institucionalização da enfermagem teve início na década de 20 com a 

criação da primeira escola dirigida por enfermeiras. Como estas eram norte-americanas, 

trouxeram para o país o modelo americano de ensino, baseado na proposta de Nightingale, 

que privilegiava o treinamento por meio da prática hospitalar. No início da década de 70, 

Wanda Aguiar Horta começou a divulgar seu trabalho com a publicação, em 1979, da Teoria 

das Necessidades Humanas Básicas. Apesar de este trabalho ter tido influência marcante, 

especialmente no ensino de graduação, a enfermagem brasileira não investiu na construção de 

teorias próprias (CESTARI, 2003).  



  

 

Nos Estados Unidos, no fim da década de 70, Barbara Carper publicou um artigo, 

baseado em sua tese de doutorado e apresentou quatro padrões de conhecimento de 

enfermagem, que formam a dimensão do cuidar. Foram desenvolvidos a partir da análise da 

estrutura conceitual e sintática do conhecimento existente na própria enfermagem os quais 

foram diferenciados e designados de acordo com o tipo lógico de significados (ARAÚJO, 

VASCONCELOS e LIMA, 2005). A importância deste trabalho pode ser constatada pelo 

número de vezes em que foi, e continua sendo, citado na literatura internacional (CESTARI, 

2003). 

Insta salientar que esta pesquisa tem por enfoque trazer, neste momento, as questões 

discutidas por Carper (1978) a respeito da dimensão do cuidar do enfermeiro e não abordar 

sobre a complexidade da transdisciplinaridade do cuidado, que se vislumbra como um 

paradigma importante para a prática da enfermagem, mas ainda em vias de se fazer. 

Para esta autora, os padrões de conhecimento utilizados pela enfermagem são: o 

empírico, o pessoal, o estético e o ético.  

No que concerne ao padrão de conhecimento empírico, esse é caracterizado por ser 

sistematicamente organizado em leis gerais e teóricas cujo propósito é o de descrever, 

explicar e predizer fenômenos de interesse especial. No final dos anos 50, o termo ciência 

começou a ser utilizado para definir a enfermagem, que voltou a se preocupar com a 

teorização e a pesquisa. A visão da enfermagem como ciência produziu uma mudança de 

perspectiva: a ênfase na competência técnica, no dever e na virtude deu lugar à preocupação 

em determinar o que é efetivo na prática de enfermagem (CESTARI, 2003).  

Seu estabelecimento como profissão resguarda a necessidade de uma identidade social 

por meio da construção de uma imagem que confira atributos de autoridade, de confiança, de 

dedicação, de responsabilidade e de compromisso. 

Apesar dos primeiros modelos conceituais de enfermagem seguirem uma forma 

empírica de construção de teorias, as diferentes propostas teóricas desenvolvidas trouxeram 

novas formas de ver e pensar fenômenos envolvidos na prática. É difícil de ser alcançado e 

completamente dominado pelos enfermeiros.  Araújo, Vasconcelos e Lima (2005) consideram 

que o padrão de conhecimento empírico é o mais complexo, difícil de ser alcançado e 

dominado.  É, entretanto, o padrão de conhecimento essencial para a compreensão do 

significado da saúde em termos de bem-estar individual e coletivo. 

Considera-se que para o enfermeiro atender o idoso e sua família no período 

antecedente à cirurgia cardíaca é de fundamental importância que ele tenha domínio do 



  

 

padrão de conhecimento empírico desta etapa do processo cirúrgico como, por exemplo, a 

técnica realizada no processo e os procedimentos inerentes ao enfermeiro neste momento. 

A prática profissional deve estabelecer um relacionamento pessoal e autêntico entre o 

enfermeiro, o cliente, a família e a comunidade, fundamentada, sobretudo, no ato 

humanístico. Dessa forma, é possível, portanto, o enfermeiro ampliar sua visão de mundo, 

desenvolver um pensamento crítico e prestar uma boa assistência para privilegiar o campo 

preventivo da doença e promocional da saúde.  

No que tange ao padrão de conhecimento estético, este corresponde à arte da 

enfermagem que é expressiva, subjetiva. Além disso, evidencia-se por meio de ações 

específicas, como: cuidar, interagir, tomar atitudes, observar e identificar as necessidades do 

cliente, família e comunidade. Assim, é possível propor e implementar um plano de 

assistência fundamentado no saber científico e avaliado pelos resultados produzidos pelo 

plano elaborado.  

De acordo com Johnson (1994), a arte da enfermagem apresenta cinco sentidos: 

habilidade em extrair significado nos encontros com os pacientes; habilidade em estabelecer 

uma conexão significativa com o paciente; habilidade em realizar atividades de enfermagem 

com competência; habilidade em usar a lógica ao prescrever o curso de uma ação de 

enfermagem; e habilidade em conduzir moralmente a sua prática de enfermagem. 

Araújo, Vasconcelos e Lima (2005) pontuam que o exercício prático do enfermeiro, 

revitalizando o determinado contexto onde ocorra, tem sido o de observar e identificar as 

necessidades do cliente/família/comunidade, de propor e implementar um plano de assistência 

fundamentado no saber científico através dos meios disponíveis. É exercício, também, do 

enfermeiro ajudar os pacientes, acompanhar as condições de saúde e avaliar os resultados. 

Isso é feito visando ao bem estar ao promover a melhora na qualidade de vida do cliente que 

depende, em grande parte, de seu grau de instrução evidenciado por meio de atitudes positivas 

individuais e coletivas.  

É um tipo de conhecimento que trabalha com os fenômenos não quantificáveis e que 

não podem ser explicados por leis e teorias, e para tal deve haver: intuição, interpretação, 

compreensão e valor.  

Quando se trata de paciente idoso com todas as suas especificidades, experiência e 

vivência, este se apresenta como relevante para a atuação do enfermeiro para que a dimensão 

expressiva do cuidar seja estabelecida com eficácia. 

A cirurgia cardíaca traz em seu bojo uma representação de um órgão do corpo 

humano, que, para o coletivo, estabelece a vida e a morte. Assim, considera-se de grande 



  

 

importância, para o cuidado do enfermeiro, que seja dado voz ao idoso e aos seus familiares 

para expressarem suas ansiedades, medo, preocupações e dúvidas que emergem neste 

momento pré-operatório. 

Quanto ao padrão de conhecimento ético, este é o comportamento moral, que vai além 

do simples conhecimento das normas ou código de ética da profissão. Inclui ações que são 

voluntárias e deliberativas do profissional que estão sujeitas a julgamento. 

Este componente é considerado o conhecimento moral da enfermagem. Envolve 

julgamentos éticos constantes e, frequentemente, implica confrontar valores, normas, 

interesses ou princípios. O conhecimento ético não descreve ou prescreve a decisão a ser 

tomada, pelo contrário, ele provê insight sobre as possíveis escolhas a serem feitas e o seu 

porquê. A teoria ética não pode ser testada, porque os relacionamentos da teoria residem sobre 

uma lógica filosófica subjacente, que não pode ser empiricamente conhecida. 

Como afirma Cestari (2003, p. 37): 

O padrão de conhecimento ético envolve mais do que conhecer o código de ética 

profissional. Na sua prática cotidiana, as profissionais de enfermagem precisam 

estabelecer objetivos e realizar intervenções que sejam adequados aos clientes, o que 

implica em realizar uma escolha, decidir o que é apropriado à situação, o que é bom. 

O conhecimento ético envolve o exame e a avaliação do que é certo, errado, do que 

é bom, valioso e desejável nos objetivos finais e requer a compreensão das 

diferentes posições filosóficas sobre o que é bom, o que deveria ser desejado, o que 

é correto. 

 

Assim, cabe ao enfermeiro fornecer informações adequadas sobre o processo saúde-

doença dos clientes e dar-lhes o direito de consentirem ou recusarem sobre seu tratamento. 

Por último, o padrão de conhecimento pessoal reconhece que todo ser humano é 

singular, não pode, portanto, ser enquadrado em nenhuma categoria rígida, tem de se 

considerar que o ser humano é subjetivo, concreto e existencial. É o entendimento de que cada 

pessoa é singular e formada por suas experiências de vida. 

O conhecimento pessoal privilegia a totalidade e integridade, promove o envolvimento 

e evita comportamentos manipulativos e impessoais. Ao considerar o self da outra pessoa, por 

exemplo, o enfermeiro com o paciente ou individualmente, o encontro caracteriza-se por ser 

um cuidado, no qual ambos se ajudam a crescer. Ao se conhecer, conhece-se o outro, ou seja, 

há uma identificação mútua e isso compõe um elemento para o cuidado humano, que é 

manifestado apenas interpessoalmente. Para Cestari (2003), o padrão de conhecimento 

pessoal “relaciona-se com o conhecimento, o encontro e o entendimento do self individual, 

concreto. É o conhecimento de si mesmo que permite estabelecer um relacionamento 

autêntico e de reciprocidade com o outro” (2003, p. 38). 



  

 

Ao contrário do conhecimento ético e empírico, o conhecimento pessoal não é 

expresso diretamente através da linguagem, mas sim pela sua existência. O que é percebido 

pelos outros é a existência da pessoa ou personalidade. 

Dessa forma, é importante salientar o quão fundamental é o enfermeiro se apropriar 

em sua prática diária das dimensões do cuidado da enfermagem e se utilizar dos padrões de 

conhecimento: pessoal, empírico, estético e ético, tanto para respaldar seu cuidar, a fim de 

livrar-se de qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligencia, quanto para promover um 

cuidar completo capaz de abranger em grande parte as necessidades do idoso em pré-

operatório de cirurgia cardíaca.   

 

 

 2.1.2. O resgate histórico do processo de envelhecimento no Brasil: 

 

 

É imperioso ressaltar que velhice não é sinônimo de doença, todavia as mudanças 

associadas ao envelhecimento produzem déficits no funcionamento do corpo, tais como: 

perda da força física, diminuição da memória, da visão e da audição, perda de massa óssea, 

além de mudanças menos aparentes que afetam os órgãos, os sistemas imunológico, 

endócrino e cardiovascular (HAYFLICK, 1997).  

Assim, como dito por Liberman, et al (2005, p.27): “do ponto de vista fisiológico o 

envelhecimento pode ser caracterizado por uma limitação da capacidade de cada sistema em 

manter o equilíbrio do organismo”. 

Esta visão é legitimada por Lopes (2000, p.30) ao destacar que, 

com freqüência, referimos os problemas da velhice como se ela estivesse 

intrinsecamente ligada a perdas orgânicas. Alterações na agilidade física e mental, 

tão necessárias à sobrevivência nas sociedades produtivas, confrontam-nos com o 

processo de envelhecimento.  

 

As doenças associadas à velhice não fazem parte do processo normal de 

envelhecimento, elas ocorrem porque as perdas funcionais decorrentes do envelhecimento 

aumentam a vulnerabilidade do idoso ao câncer, às doenças cardíacas e ao acidente vascular 

encefálico (BATTAGIN e CANINEU, 2008). 

A associação do envelhecimento fisiológico e o aparecimento de doenças crônicas e 

degenerativas geralmente comprometem a capacidade funcional do idoso.  

Entende-se por capacidade funcional o grau de preservação da aptidão de realizar as 

atividades básicas que se referem ao autocuidado, ou seja, atividades fundamentais básicas 



  

 

relacionadas à vida diária, como: arrumar-se, vestir-se, comer, banhar-se e se locomover; e as 

atividades instrumentais: fazer compras, pagar contas, cozinhar e cuidar da própria saúde 

(PAPALEO, 2002). 

Segundo Veras (2001, p.05), a capacidade funcional é um novo conceito de saúde que 

auxilia a instrumentalizar e a operacionalizar uma política de atenção à saúde, possibilitando 

ações preventivas, assistenciais e de reabilitação: “Promovendo assim, a manutenção da 

capacidade funcional máxima do indivíduo que envelhece, pelo maior tempo possível. Isso 

significa a valorização da autonomia e a continuidade da independência física e mental do 

idoso”. 

Sabe-se que, de acordo com Liberman, et al (2005, p.01), em quase todo o mundo, tem 

aumentado a esperança de vida ao nascer, fato que supera a maioria das expectativas, 

resultando em: “crescimento da população muito idosa, incluindo centenários, o que gera 

profundas mudanças nas áreas: econômica, social, política e de saúde”. 

Observa-se que o envelhecimento da população influencia o consumo; a transferência 

de capital e propriedades, de impostos e pensões; o mercado de trabalho; a saúde e assistência 

médica; e a composição e organização da família. Ademais, esse é um processo normal, 

inevitável, irreversível e não uma doença. Portanto, deve ser tratado não só com soluções 

médicas, mas também com intervenções sociais, econômicas e ambientais. 

O número de habitantes do Brasil em 2004, segundo a projeção populacional do IBGE 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2003), feita com base no 

CENSO de 2000, é de 182 milhões de pessoas, é, dessa forma, quase o dobro da existente no 

país em 1970, que era composta por aproximadamente 93 milhões de pessoas. Considerando 

essa revisão, a população brasileira deve alcançar os 259,8 milhões de habitantes em 2050. O 

balanço do IBGE demonstra, no entanto, que o ritmo de crescimento da população brasileira 

está diminuindo. A taxa de crescimento da população recuou de 3% ao ano, no período 1950-

1960, para 1,44% ao ano, em 2004. A previsão é que recue ainda mais, para cerca de 0,24% 

em 2050. Por volta de 2062, de acordo com o IBGE, a população do Brasil deve parar de 

crescer podendo, inclusive, passar a registrar taxas negativas (PORTES, 2009).  

Se realmente é fato o aumento do número de idosos, inclusive dos centenários, maior 

será o número de intervenções cirúrgicas cardiovasculares, necessitando de preparo do pré-

operatório, visando evitar complicações. 

O envelhecimento da população brasileira se evidencia por um aumento da 

participação do contingente de pessoas maiores de 60 anos de 4%, em 1940, para 9% em 2000 

(PORTES, 2009). Além disso, a proporção da população acima de 80 anos tem aumentado e 



  

 

alterado a composição etária dentro do próprio grupo, significa que a população considerada 

idosa também está envelhecendo. Além disso, representa o segmento populacional que mais 

cresce, embora ainda seja um contingente pequeno: de 166 mil pessoas, em 1940, o grupo 

"mais idoso" passou para quase 1,8 milhões em 2000 e representava 12,6% da população 

idosa em 2000 e aproximadamente 1% da população total (PORTES, 2009). 

A Política Pública de Atenção ao Idoso se relaciona com o desenvolvimento 

socioeconômico e cultural, bem como com a ação reivindicatória dos movimentos sociais. 

Um marco importante dessa trajetória foi a Constituição Federal de 1988, que introduziu em 

suas disposições o conceito de Seguridade Social e fez com que a rede de proteção social 

alterasse o seu enfoque estritamente assistencialista e passasse a ter uma conotação ampliada 

de cidadania (BRASIL, 2006a). 

A partir daí a legislação brasileira procurou se adequar a tal orientação, embora ainda 

faltem algumas medidas. A Política Nacional do Idoso, estabelecida em 1994 (Lei 8.842), 

criou normas para os direitos sociais dos idosos, garantindo autonomia, integração e 

participação efetiva como instrumento de cidadania. Essa lei foi reivindicada pela sociedade, 

sendo resultado de inúmeras discussões e consultas ocorridas nos estados, nas quais 

participaram idosos ativos, aposentados, professores universitários, profissionais da área de 

gerontologia e geriatria e várias entidades representativas desse segmento, que elaboraram um 

documento que se transformou no texto base da lei (PORTES, 2009). 

De acordo com este mesmo autor, a Política Nacional do Idoso objetiva criar 

condições para promover a longevidade com qualidade de vida, colocando em prática ações 

voltadas, não apenas para os que estão velhos, mas também para aqueles que vão envelhecer, 

objetiva, também, listar as competências das várias áreas e seus respectivos órgãos. 

Entretanto, essa legislação não tem sido eficientemente aplicada. Isto se deve a vários 

fatores, que vão desde contradições dos próprios textos legais até o desconhecimento de seu 

conteúdo. Na análise de muitos juristas, a dificuldade de funcionamento efetivo daquilo que 

está disposto na legislação está, na maioria das vezes, ligada à tradição centralizadora e 

segmentadora das políticas públicas no Brasil, que provoca a superposição desarticulada de 

programas e projetos voltados para um mesmo público (PORTES, 2009). 

O Estatuto do Idoso foi aprovado em setembro de 2003 e sancionado pelo presidente 

da República em outubro do mesmo ano, ampliou os direitos dos cidadãos com idade acima 

de 60 anos. É mais abrangente que a Política Nacional do Idoso, dá garantias aos idosos e 

institui penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos na faixa etária acima dos 

60 anos (BRASIL, 2003). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8842.htm


  

 

Alguns pontos são bastante importantes no Estatuto do Idoso, como direito ao 

atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde (SUS), direito ao transporte coletivo 

público gratuito, direito a 50% de desconto em atividades de cultura, esporte e lazer, dentre 

outros muito relevantes e pertinentes (BRASIL, 2003). 

O direito ao atendimento de qualidade em todas as instâncias é preconizado e, para 

isso, necessita-se de profissionais que atentem para a questão biológica, psicológica, social e 

espiritual. Além disso, é importante destacar que o enfermeiro atente, também, para o idoso 

com doença crônica como as cardiovasculares. 

Portes (2009) ressalta que o envelhecimento é pessoal, constitui uma etapa do 

processo de vida e está intrinsecamente relacionado às questões objetivas e subjetivas do 

próprio ser, assim como do contexto em que se está presente. Sendo assim, o envelhecimento 

faz parte do processo de viver, inicia-se com o nascimento e termina com a morte. O ritmo do 

envelhecimento é influenciado por diversas variáveis intrínsecas, bem como o contexto de 

vida, inclui as múltiplas dimensões do cuidado do enfermeiro: social, econômica, cultural, 

espacial e do meio ambiente que o cerca. 

A velhice pode ser entendida como um fenômeno biológico, o organismo do idoso 

apresenta certas singularidades; e acarretam consequências psicológicas, certos 

comportamentos são considerados, com razão, como característicos da idade avançada. Como 

todas as situações humanas, ela tem uma dimensão existencial, modifica a relação do 

indivíduo com o tempo e, portanto, sua relação com o mundo e com sua própria história 

(BEAUVOIR, 1984).  

A ampla experiência médica de atenção à velhice e a imensa pesquisa biológica deram 

origem a inúmeras teorias que tentam explicar o envelhecimento humano sem que, até o 

momento, exista uma teoria global sólida (MORAGAS, 1997 apud MOREIRA, 2001). Assim 

nenhum fator isolado específico causa ou previne o envelhecimento, uma única teoria não 

pode explicar as complexidades deste processo. As explicações sobre o envelhecimento 

biológico, psicológico, e social continuam, e, embora parte deste interesse concentre-se na 

obtenção da juventude eterna, os esforços de pesquisa mais sólidos visam a uma melhor 

compreensão do processo para que as pessoas possam envelhecer de maneira mais saudável e 

adiar algumas consequências negativas da idade (ELIOPOULOS, 2005). 

Por tudo isso, o conceito de corpo, de saúde e de doença é fundamental para a 

formação dos enfermeiros, uma vez que o corpo é o espaço em que os fenômenos de saúde e 

doença acontecem. O corpo é visto como um instrumento de ação da equipe de enfermagem; 

expressa trabalho, movimento, cuidado e vida; está intimamente ligado à saúde e à doença. 



  

 

Esse é o pensamento que deve estar na mente dos profissionais de saúde, refletindo-se em sua 

prática, fazendo com que eles busquem sempre a valorização do homem em suas mais 

diversas formas de expressão (SOUZA, 2004). 

Para tal, as dimensões do cuidado do enfermeiro surgem como uma proposta de 

Carper (1978), afim de que o enfermeiro seja capaz de promover um cuidado integral e 

holístico, englobando os diversos aspectos que são importantes para atingir se não todas as 

necessidades do ser humano, pelo menos grande parte delas.   

Assim essas considerações mencionadas acima levam a crer que, o enfermeiro durante 

o pré-operatório de cirurgia cardíaca no idoso, necessita conhecer tais dimensões utilizando 

seus conhecimentos técnicos e teóricos e, também, evidenciá-los a partir do sujeito que está 

vivendo o momento, neste caso o idoso e a família.   

 

 

2.1.3. As doenças cardiovasculares e as principais cirurgias cardíacas nos idosos 

 

 

A visão de que o coração é um órgão central ou dominante do corpo faz com que 

qualquer distúrbio em sua função seja interpretado como uma “metáfora para a mortalidade 

súbita” (MORAES et al., 1999, p.08). Este pensamento é ainda mais complexo quando o 

idoso necessita de alguma intervenção neste órgão tão mitificado. 

Como publicado em 1993 pelo Ministério da Saúde por meio de dados estatísticos, 

relativos às capitais brasileiras, revelou-se uma redução no coeficiente de mortalidade de 

aproximadamente dez vezes em razão de doenças infecto-contagiosas no período de 1950 a 

1980. Já a mortalidade por neoplasias e por doenças cardiovasculares (DCV) manteve-se 

inalterada, isto é, estas continuam sendo a principal causa de morte (LIBERMAN, et al 2005).   

Pelo contrário do que era esperado nos anos de 1980 a 1988, ou seja, em nove anos, 

ocorreu um aumento no coeficiente de mortalidade por DCV de 30% para 34%; isso 

corresponde a um aumento de 13,3% no risco de morrer por DCV (LIBERMAN, et  al 2005).  

Através dos dados epidemiológicos fornecidos pelo Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde relativos ao ano de 2000, evidencia-se que a 

mortalidade por DCV aumenta com o avanço da idade (BRASIL, 2008).   

As doenças cardiovasculares têm-se apresentado, nas últimas décadas, em proporções 

estatisticamente expressivas dentre as maiores causas de morbimortalidade, tanto nos países 

desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. No Brasil, é a principal causa de 



  

 

morte, vitimando cerca de 300.000 brasileiros por ano (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS - ABTO, 2008). 

Barreto, et al. (2003, p. 550) afirmam que: 

Além de importante causa de mortalidade, as doenças cardiovasculares também 

representam relevante indicador em termos de morbidade e lideram a lista de causas 

ordenadas pelo indicador de anos de vida vividos com incapacidade. Estima-se que, 

em 2020, três quartos dos óbitos, em países em desenvolvimento, serão devido às 

doenças crônicas, em especial, às doenças do aparelho circulatório. 

 

Dessa forma, é importante alertar quanto ao processo de aterosclerose
3
 no idoso, assim 

como todos os fatores responsáveis pela degeneração crônico-destrutiva do aparelho 

cardiovascular no idoso, levando os sujeitos a terem indicação cirúrgica. 

Para Knobloch (1990), o ser humano que necessita de uma cirurgia cardíaca vivencia 

uma situação de crise desde a descoberta do problema e tenta defender-se da ansiedade 

advinda dessa situação. Complementando, Lamosa (1990) afirma que, antes de decidir-se pela 

cirurgia que restaurará o órgão mitificado, o ser passa por inúmeras consultas, tendo de 

encarar o ato cirúrgico por ser seu último recurso. 

A cirurgia cardíaca é realizada quando a probabilidade de uma vida útil é maior com o 

tratamento cirúrgico do que com o tratamento clínico e, segundo Galdeano e Rossi (2006), a 

cirurgia cardíaca pode ser classificada em: corretora - como nos casos de fechamento do canal 

arterial, de defeito do septo atrial e ventricular; reconstrutora- para revascularização do 

miocárdio, plastia de valva aórtica, mitral ou tricúspide; e substitutiva- para trocas valvares e 

os transplantes. 

Tendo em vista o aumento da expectativa de vida e sua relação com as doenças 

cardiovasculares, que acometem consideravelmente os idosos, levando-os a um maior risco de 

serem submetidos à cirurgia cardíaca, considera-se importante a assistência de enfermagem 

pré-operatória, devido às complicações advindas do período perioperatório, período este que 

constitui a experiência cirúrgica em sua totalidade, incluindo as fases pré-operatórias, a 

intraoperatória ou transoperatória e o período pós-operatório. 

Quanto à fase pré-operatória, esta representa o período desde a decisão da intervenção 

cirúrgica até o paciente ser transferido para a mesa na sala de operação; já o período 

intraoperatório ou transoperatório, o qual se refere ao momento desde a transferência do 

paciente para a mesa da sala de cirurgia até ser admitido na unidade de recuperação pós-

anestésica (SMELTZER e BARE, 2005). Por fim, o período pós-operatório, de acordo com 

                                                 
3
É um processo patológico extremamente complexo, estando identificados inúmeros fatores de risco para seu 

desenvolvimento. É reversível (ainda que difícil) em que se observa alteração da estrutura da camada íntima das 

grandes artérias decorrente da presença de gorduras (LIBERMAN, 2005). 



  

 

Bogossian (1995) e Moraes e Peniche (2003), caracteriza-se no momento em que o paciente 

sai da sala de cirurgia e perdura até o seu retorno às atividades normais. A duração deste 

período é variável, pois depende do tipo de intervenção cirúrgica e das condições do paciente.  

Os autores acima referidos dividem este período em três etapas especiais: pós-

operatório imediato - que compreende as primeiras 12 a 24 horas após a cirurgia, enfatiza-se 

que não há uma definição exata da duração dessa fase, pois depende do porte ou gravidade da 

cirurgia e das condições em que se encontra o paciente ao seu término; período pós-operatório 

mediato - inicia-se após as primeiras 24 horas e nas cirurgias de menor porte é geralmente 

curta, durando cerca de dois a quatro dias; e o período pós-operatório tardio - que se estende 

por um período de um a dois meses, até a completa cicatrização das lesões ou a fase de ganho 

ponderal. 

Ressalta-se que, para Moraes e Peniche (2003), nas grandes cirurgias, o pós-operatório 

mediato pode prolongar-se para um período de sete a dez dias. Sabe-se, também, da relação 

direta entre pré-operatório e pós-operatório, geralmente, quando há um bom pós-operatório é 

devido a um pré-operatório bem realizado.  

Na internação cirúrgica, todo o processo perioperatório é relevante, todavia, o período 

pré-operatório de cirurgia cardíaca evidenciou-se como muito significativo para os idosos e 

seus familiares, devido à fragilidade em diversos aspectos que os envolve nessa circunstância. 

Isso leva a refletir sobre o papel do enfermeiro no período pré-operatório, no sentido de 

direcionar sua assistência não somente para ações instrumentais ou técnicas, mas também para 

as ações expressivas, isto é, relacionadas à subjetividade (LABRONICI, 2002), com o 

propósito de amenizar esses sentimentos. 

Desse modo, entende-se que a visita pré-operatória de enfermagem pode contribuir 

para a diminuição do estresse do corpo enfermo, quando o enfermeiro dispõe-se a ouvi-lo 

intencionalmente, pois o relacionamento interpessoal é indispensável para a identificação dos 

significados que ele dá à doença, à internação e ao tratamento cirúrgico (ZAGO e 

CASAGRANDE, 1996). 

De acordo com Cavalcanti (2002, p.7): 
 

O enfermeiro precisa encorajar a verbalização do cliente, ouvi-lo, ser compreensivo 

e proporcionar-lhe informações que o ajudem a aliviar suas preocupações. Os 

temores são expressos sob diversas formas, cabendo ao profissional identificar seus 

significados e utilizar-se de artifícios para minimizá-los. O medo do desconhecido, 

freqüentemente, é o pior de todos. Sendo assim, quanto mais o cliente tiver 

conhecimento sobre suas possibilidades futuras, melhor será sua adaptação à 

internação e, conseqüentemente, sua recuperação. O medo da anestesia também 

existe, mas é secundário ao medo da morte. Um bom relacionamento entre o 

enfermeiro e o cliente pode fazer com que este compreenda que seus temores talvez 

sejam exagerados.  



  

 

  Vislumbra-se dessa forma uma realidade preocupante e o idoso submeter-se-á a um 

momento difícil e complicado de sua vida, necessitando de todo um aporte técnico-científico 

e, além disso, da atenção e da compreensão por parte de toda a equipe multidisciplinar que irá 

promover a assistência. Além disso, a família também necessita de apoio da equipe de saúde 

neste período. 

Assim, é importante que o enfermeiro faça sempre um contra ponto entre o corpo 

físico deste idoso que necessita de uma intervenção cirúrgica para promover sua sobrevida, 

com a mente, a fim de dar valor as suas singularidades, dando voz a esse sujeito, permitindo-

lhe que exponha seus medos, angustias, ansiedades e outras necessidades.  

Corrobora-se com Beauvoir (1990) de que o fenômeno do envelhecimento é uma 

questão existencialista, isto é, tem que se observar às questões culturais, sociais e psicológicas 

desse idoso. O enfermeiro deve saber que: “a velhice é um destino vivido de maneira variável 

segundo o contexto social” (BEAUVOIR, 1990, p. 16). Dessa maneira deve se entender o 

idoso a partir de suas individualidades e de seu contexto existencial.   

 

 

2.1.4. O enfermeiro no pré-operatório de cirurgia cardíaca ao idoso 

 

 

Na atenção ao paciente pré-cirúrgico, a equipe de enfermagem é responsável pelo seu 

preparo, estabelece e desenvolve diversas ações de cuidados de enfermagem, de acordo com a 

especificidade da cirurgia. Esses cuidados, por sua vez, são executados de acordo com 

conhecimentos especializados, para atender às necessidades advindas do tratamento cirúrgico. 

Estes cuidados incluem, ainda, de acordo com Christóforo e Carvalho (2009):  

Orientação, preparo físico e emocional, avaliação e encaminhamento ao centro 

cirúrgico com a finalidade de diminuir o risco cirúrgico, promover a recuperação e 

evitar complicações no pós-operatório, uma vez que estas geralmente estão 

associadas a um preparo pré-operatório
 

inadequado. (CRISTÓFORO E 

CARVALHO, 2009, p. 15) 

 

O bem-estar do paciente deve constituir o principal objetivo dos profissionais que 

assistem o paciente cirúrgico, pois, no período pré-operatório, estes podem apresentar um alto 

nível de estresse, bem como desenvolver sentimentos que podem atuar negativamente em seu 

estado emocional, tornando-os vulneráveis e dependentes. Observa-se que, muitas vezes, o 

estado de estresse independe do grau de complexidade da cirurgia, assim como há relação 



  

 

com a desinformação no que diz respeito aos procedimentos da cirurgia, à anestesia e aos 

cuidados a serem realizados (CHRISTÓFORO e CARVALHO, 2009). 

De acordo com Cortez (2009, p.149): 

De fato, ambiente operatório na maioria das vezes deixa a pessoa ansiosa e com 

medo do desconhecido e da incerteza do sucesso que será obtido na cirurgia. Neste 

momento, a pessoa que vai ser operada “entrega seu corpo” na mão dos profissionais 

de saúde, que, por vezes, não mantêm um relacionamento afetivo. Assim, na busca 

do cuidado integral, o enfermeiro do Centro Cirúrgico não deve se preocupar apenas 

com os aparatos tecnológicos, com o desenvolvimento das técnicas.  

 

Os enfermeiros realizam assistência de enfermagem aos seres humanos que vivenciam 

situações de saúde e doença. Essa assistência é feita para todas as pessoas incapazes de 

cuidarem de si próprias, por não saber como fazê-lo, não ter vontade de fazê-lo ou por 

necessitarem de ajuda para ter uma morte digna (HENDERSON, 1989).  

O corpo como espaço de saúde e doença apresenta suas individualidades, 

especificidades e estas características ficam evidentes no idoso. Corrobora-se com a ideia de 

Beauvoir (1984) ao mencionar a existência como experiência única e pessoal determinantes 

de sua condição atual, que também é única e irremediável. Assim, por meio da 

transdisciplinaridade que se consegue atingir a todas as necessidades do idoso.  

Para tanto, cabe ao profissional sobrepor os obstáculos que circundam o 

envelhecimento, assistindo o idoso a partir de suas singularidades, que são determinadas por 

suas experiências sociais, culturais e existenciais ao longo dos seus anos vividos. Entende-se 

que o fenômeno biológico quando visto de forma isolada não poderá contemplar todos os 

aspectos importantes para a assistência de enfermagem e consequentemente para o cuidado 

integral. 

No que tange ao aspecto histórico da velhice, a sociedade ocidental apresenta seu 

primeiro relato através do texto escrito por Ptah-Hotep (filósofo e escritor) dedicado à velhice 

no Egito em 2.500 anos antes de Cristo, o qual traça um quadro sombrio: 

Como é penoso o fim de um velho! Ele se enfraquece a cada dia; sua vista cansa, 

seus ouvidos tornam-se surdos, sua força declina; seu coração não tem mais repouso; 

sua boca torna-se silenciosa e não fala mais. Suas faculdades intelectuais diminuem, 

e lhe é impossível lembrar-se hoje do que aconteceu ontem. Todos os seus ossos 

doem. As ocupações que até recentemente causavam prazer só se realizam com 

dificuldade, e o sentido do paladar desaparece. A velhice é o pior dos infortúnios 

que pode afligir um homem (BEAUVOIR, 1990, p. 114). 

 

Neste momento a autora faz uma reflexão biológica do envelhecimento, este é 

entendido como um fato que é verdadeiro e não deve ser esquecido, porém a busca pelo 

atendimento nas diversas dimensões do cuidado deve ser também uma verdade e uma busca 



  

 

constante do enfermeiro ao cuidar do corpo envelhecido, que possui questões existenciais, ou 

seja, experiências de vida individuais e diferentes processos de envelhecimento. 

Completando através da afirmativa de Teixeira (1998, p. 192) que: 

Nas perspectivas transdisciplinares e da complexidade, o corpo não é mais 

mecânico; é um corpo que sofre metamorfose, imbricado de desejo e subjetividade, 

que interage de modo dinâmico com o social. Conseqüentemente, o cuidado com o 

corpo (real, simbólico e imaginário) descola-se do esteio realista positivista, da 

nosografia biomédica e da lógica do necessário para o campo do gosto, do sensível e 

do ético. 

 

É nessa perspectiva que deve ser pensado o pré-operatório ao idoso submetido à 

cirurgia cardíaca. 

Dessa forma, a abordagem transdisciplinar confirma as ideias da filósofa Simone de 

Beauvoir (1990) quando ela decide denunciar o descaso com que era tratada a velhice naquela 

época, busca várias áreas do conhecimento para explicar que: “a doença é um acidente; a 

velhice é a própria lei da vida” (BEAUVOIR, 1990, p. 37). E, não é o que se vê hoje, os 

termos velho e deficiente soa quase como um pleonasmo. 

A medicina moderna não pretende mais atribuir uma causa ao envelhecimento 

biológico: ela o considera inerente ao processo de vida, do mesmo modo que o nascimento, o 

crescimento, a reprodução e a morte (BEAUVOIR, 2000). 

As tecnologias estão avançando e a área da saúde mostra-se cada vez mais competente 

em levar aos seres humanos uma sobrevida maior.   

Como dito por Beauvoir (1990, p.119): 

Os progressos da medicina modificaram a situação. Protegidos contra um grande 

número de deficiências e de doenças, o corpo agüenta firme durante muito mais 

tempo, porém na sociedade de hoje a velhice continua sendo uma condição tratada 

de forma escandalosa e desprezada. 

 

Com estas falas, pode-se observar que o idoso necessita de um olhar que aponte para 

as limitações que o processo de envelhecimento traz, mas a individualidade do ser deve ser 

considerada, as novas tecnologias empregadas e a qualificação para assistir o idoso devem ser 

observadas.  

É importante ressaltar que orientar para um envelhecimento saudável implica, não 

somente aumentar a sobrevida das pessoas e deixá-las livre das doenças, mas também 

favorecer condições satisfatórias de vida, englobando suas necessidades pessoais e 

individuais, isto é, qualidade de vida.  

Viver bem com sua própria idade e envelhecer tirando proveito do processo 

degenerativo de todos os órgãos de nosso corpo, não é um processo muito fácil, porém o que 



  

 

faz uma pessoa estar saudável ou não é a capacidade de seu organismo responder às 

necessidades do dia-a-dia independentemente de sua idade cronológica, biológica ou social 

(BEAUVOIR, 1990). 

Desse modo, de acordo com Cortez (2009) deve-se pensar “sob a ótica do “novo”  que 

o conceito de saúde é primordial, saúde esta que é direito de todos, e ultrapassa a visão 

biológica preventivo-curativa para atingir o homem como ser social. 

Neste sentido, o enfermeiro deve nortear sua assistência à saúde, sobretudo em uma 

visita pré-operatória, valorizar as questões dos idosos e não os tratar como pessoas que já 

estão no fim da vida e que não possuem desejos e necessidades. E bem como Beauvoir (1990) 

diz: focar nas singularidades dos idosos. Entender brevemente desejo e necessidade, segundo 

Teixeira e Figueiredo (2001, p. 44), como: “necessidade refere-se às necessidades de 

sobrevivência, portanto de base biológica, os outros impulsos que motivam o sujeito no seu 

aspecto subjetivo referem-se ao desejo”. 

Uma maneira muito clara de descrever o processo de envelhecimento é quando 

Beauvoir (1990) cita o coeficiente de adversidades e como esta é crescente: “as escadas são 

mais difíceis de subir, as distâncias mais longas de percorrer, as ruas mais perigosas de 

atravessar, os pacotes mais pesados de carregar. O mundo está cravado de emboscadas, 

eriçado de ameaças”. (BEAUVIOR, 1990, p.373) 

É evidente que todas essas características mencionadas sobre o processo de 

envelhecimento são reais e estão relacionadas ao corpo físico, porém o fator positivo que se 

associa a esse fato é a sua experiência de vida ligada diretamente à sua evolução intelectual. 

Assim, tentar unir corpo e mente é muito importante, sobretudo para o idoso, que contra 

balancear os fatores de desgaste físico e imutáveis do processo de envelhecimento com os 

fatores positivos associados a sua capacidade intelectual adquirida pelos anos de vida, são 

indissociáveis e uma estratégia de fundamental importância para o enfermeiro que o assiste. 

Entende-se, portanto, conforme dito por Beauvoir (1990, p. 17), da seguinte forma: “a velhice 

não é um fato estático; é o resultado e o prolongamento de um processo”. Ou seja, ela 

acontece ao longo dos anos. No cuidado do enfermeiro, deve-se, portanto, levar em 

consideração este processo. 

“A noção de experiência é válida na medida em que remete a um aprendizado ativo. 

Certas artes e certos ofícios são tão difíceis, que é preciso uma vida inteira para dominá-los” 

(BEAUVOIR, 1990, p. 469). Assim, somente os idosos podem ter a plenitude de um 

conhecimento que depende da experiência. Por isso, valorizar sua capacidade intelectual e sua 



  

 

experiência de vida é boa estratégia para a assistência de enfermagem no pré-operatório de 

cirurgia cardíaca.    

 No plano intelectual, a velhice pode ser libertatória: ela livra das ilusões. A idade traz 

maestria e liberdade. Assim indiferença das pessoas idosas com sua saúde é mais aparente que 

real; se prestarmos atenção, é ansiedade que descobrimos nelas. Essa ansiedade chega, às 

vezes, à hipocondria. Muitas vezes o aposentado dá seu corpo à atenção que seu trabalho não 

lhe exige mais.  Queixa-se de suas dores para esconder de si próprio e sofre uma perda de 

prestígio. Para muitos a doença serve de desculpa para a inferioridade que, dali para frente, 

será sua trajetória (BEAUVOIR, 1990). 

Essa afirmativa por mais complexa que possa parecer remete aos enfermeiros uma 

responsabilidade maior, pois Beauvoir procura mostrar que, além do aspecto biológico do 

envelhecimento, existe também o aspecto psicológico, o qual é bastante presente na maioria 

dos idosos.  

Quando a autora supracitada diz que, a partir da fala de um grande filósofo Edmond 

Goncourt em Junho de 1892, “sabe-se que resistimos menos às agressões exteriores, sentimo-

nos vulneráveis: o dissabor de ter uma certa idade é que, à menor indisposição, perguntamo-

nos o que vai nos cair em cima, fazendo logo pensar na morte” (BEAUVOIR, 1990, p.370). 

Assim sendo, trabalhar com o idoso acarreta também ao enfermeiro uma árdua tarefa 

de trabalhar com ele a perspectiva da morte, principalmente aquele que está hospitalizado e 

aguarda uma cirurgia, e se a intervenção é cardíaca, a tarefa é mais delicada ainda.  

Considera-se esse processo uma tarefa delicada, visto que é necessário atingir às 

necessidades destes pacientes, e resgatar neles a capacidade de autocuidado e cura, mostrando 

a eles como atingir uma sobrevida maior e uma boa qualidade de vida através do tratamento 

cirúrgico.  

Concorda-se, sobretudo, com a ideia convicta de Simone de Beauvoir sobre a 

descoberta e assunção da velhice (vivência do corpo), e afirma-se que não há alternativa: ou 

morre-se prematuramente ou então se envelhece.  

Entre outras tarefas, cabe ao enfermeiro também examinar em sua totalidade a 

experiência vivenciada pelo velho. Tenta, então, dimensionar suas questões e atingir seus 

objetivos.  

Muitas vezes, esse passado é pesado pelas inúmeras mortes de entes queridos que 

acontecem no decorrer da vida, constituindo uma brutal ruptura com o passado. Ora, como 

dito por Chateaubriand em Simone de Beauvoir (1990, p.452): “ora, um velho é alguém que 

tem muitos mortos por trás de si”. A morte de um parente, de um amigo, não nos priva apenas 



  

 

de uma presença, mas de toda aquela parte de nossa vida que estava ligada a eles 

(BEAUVOIR, 1990). 

 Na verdade é o passado que nos sustenta. É por meio do que ele fez de nós que o 

conhecemos. Um homem descontente de seu estado só encontrará ali um alimento para sua 

amargura, uma razão suplementar para desolar-se com o presente (BEAUVOIR, 1990). 

O contraste entre o passado e o presente pode tornar-se intolerável no processo de 

envelhecimento do indivíduo. A assistência de enfermagem pode se tornar uma prática quase 

que inatingível, uma vez que alcançar as expectativas e a singularidade desse idoso se 

configurará numa tarefa muito difícil, da qual o profissional deverá entender a necessidade e a 

importância da multidisciplinaridade e, quando possível, dispor-se das outras áreas do 

conhecimento a fim de olhar esse indivíduo de forma holística, ou seja, focar não somente nas 

questões biológicas, mas também nas questões psicológicas, pois assim mente e corpo 

associados trabalharão no bem comum. 

O enfermeiro locado no setor centro cirúrgico é o profissional que, na maioria das 

instituições, fica responsável pela realização da visita pré-operatória de enfermagem e tem por 

objetivo de acordo com Jorgetto, Noronha e Araújo (2004, p.214): 

Esclarecer possíveis dúvidas que o paciente possa vir a ter, assim como seus 

familiares, diminuindo sua ansiedade e medo e dessa forma preparar uma melhor 

assistência de enfermagem nos períodos trans e pós-operatórios. Assegurando sua 

individualidade, além de promover a continuidade dos cuidados de enfermagem e 

favorecer uma interação muito importante entre o enfermeiro e o paciente.  

 

Assim, a visita pré-operatória de enfermagem é um procedimento técnico-científico 

planejado pelo enfermeiro que atua no centro cirúrgico, com a finalidade de prestar 

assistência adequada ao paciente que se submeterá ao tratamento cirúrgico hospitalar ou 

ambulatorial. Consiste num instrumento de enfermagem para conhecer e manter uma 

interação efetiva enfermeiro–paciente, bem como num veículo de informação efetiva entre o 

pessoal das unidades cirúrgicas de internação e o centro cirúrgico (ARAÚJO e NORONHA, 

1998). 

Dessa forma, cabe ao enfermeiro do centro cirúrgico ou ao enfermeiro da unidade 

onde o idoso está internado para se submeter à cirurgia ter habilidade e capacidade 

interacional para que a visita pré-operatória seja benéfica e eficaz ao paciente que se 

submeterá ao ato operatório, ainda mais quando esse idoso possui singularidade (como as 

apresentadas anteriormente) que devem ser contempladas. Além dessas, compete também ao 

enfermeiro segundo Christofóro e Carvalho (2009, p. 16):  

o planejamento da assistência de enfermagem prestada ao paciente cirúrgico, o qual 

diz respeito às necessidades físicas e emocionais do paciente, além da orientação 



  

 

quanto à cirurgia propriamente dita e o preparo físico necessário para a intervenção 

cirúrgica. 

  

No que diz respeito às competências destinadas à prática, podem-se citar algumas, 

como: ter cuidados realizados quanto ao banho, ao jejum; verificar os sinais vitais, dos 

exames laboratoriais e de imagem; questionar ao paciente se ele já apresentou algum tipo de 

alergia; realizar a tricotomia
4
; retirar esmalte das unhas, adornos, outras próteses; e transportar 

o paciente da unidade de internação ao centro cirúrgico. 

Particularmente para o serviço de enfermagem na área cirúrgica, Nogueira et al. 

(1993) acreditam que deve existir uma forte inter-relação entre o serviço de enfermagem 

destas áreas e os demais serviços do hospital, uma vez que a organização e desempenho 

destes dependem de cooperação, comunicação, criatividade e solução de problemas entre os 

grupos de trabalho neles existentes. Para atingir tal afirmativa do autor supracitado, o 

enfermeiro, que realiza a visita pré-operatória de enfermagem do centro cirúrgico, tem 

também por essa função, levando assim ao paciente cirúrgico um atendimento global e 

específico as suas necessidades, realizando uma integração entre os diversos setores que o 

idoso deverá passar desde sua internação até sua alta hospitalar.  

De acordo com Mattos (2001), as necessidades dos usuários não se reduzem à 

prevenção e ao controle das doenças, sendo assim, é inaceitável que os serviços de saúde não 

estejam organizados para realizar uma apreensão ampliada das necessidades da população que 

atendem. 

Dentro de uma Instituição Hospitalar, o centro cirúrgico pode ser considerado uma das 

unidades mais complexas do hospital pela sua especificidade, presença constante de estresse e 

possibilidade de riscos à saúde a que os pacientes estão sujeitos ao serem submetidos à 

intervenção cirúrgica. Dentre as principais finalidades do centro cirúrgico, pode-se citar: 

Realizar procedimentos cirúrgicos e devolver os pacientes às suas unidades de 

origem nas melhores condições possíveis de integridade; servir de campo de estágio 

para formação, treinamento e desenvolvimento de recursos humanos; servir de local 

para desenvolver programas e projetos de pesquisa voltados para o desenvolvimento 

científico e especialmente para o aprimoramento de novas técnicas cirúrgicas e 

assépticas (POSSARI, 2007, p. 31).  

 

O centro cirúrgico é o setor mais importante do hospital, ou pelo menos, o que mais 

atrai a atenção pela evidência dos resultados, pela dramaticidade das operações, pela 

                                                 
4
 O Guia para prevenção de ISC (Infecção do Sítio Cirúrgico) do CDC (Center for Disease Control) recomenda 

que a retirada de pêlos seja feita somente em circunstâncias estritamente necessárias. Nestes casos, deve ser 

realizada imediatamente antes da cirurgia, com aparelhos elétricos e com técnica adequada (RIBEIRO e 

FERNANDES, 2003). 



  

 

importância demonstrativa e didática e, principalmente, pela decisiva ação curativa da 

cirurgia.  

No centro cirúrgico, a dinâmica de trabalho, aliada ao relacionamento entre os 

profissionais que atuam na referida unidade, deve acontecer de forma harmoniosa. Para tanto, 

torna–se indispensável um trabalho integrado com profissionais capacitados e preparados, 

favorecendo o enfrentamento das exigências impostas pelo referido ambiente, visando à 

segurança e ao bem–estar do paciente.   

É, portanto, necessário que o enfermeiro do centro cirúrgico esteja a todo o momento 

integrando suas atividades dentro deste setor, as atividades externas a esse, a fim de que o 

paciente seja visto como um todo e compreendido em suas singularidades e necessidades. 

Uma estratégia importante que favorece essa integração é a visita pré-operatória, feita pelo 

enfermeiro do centro cirúrgico, geralmente.  

Por se tratar de uma unidade fechada, de risco, repleta de normas e rotinas, o centro 

cirúrgico torna-se para o enfermeiro um desafio, e as ações assistenciais externas ao setor, ou 

seja, a visita pré-operatória torna-se uma atividade difícil, porém não impossível de ser 

atingida e exige deste profissional conhecimento científico, responsabilidade, habilidade 

técnica, estabilidade emocional, aliados ao conhecimento de relações humanas.  

Para o bom funcionamento, o centro cirúrgico dependerá das demais unidades de 

internação, do centro de tratamento intensivo, semi-intensivo, do banco de sangue, da 

engenharia clínica, do almoxarifado, dentre outros. Por exemplo, a unidade de internação 

necessita de que tenham sidos feitos os exames laboratoriais e de imagem, do adequado 

preparo da pele e da garantia do jejum do paciente. Do centro de tratamento intensivo, são 

necessários leitos disponíveis para que as cirurgias programadas do dia possam ocorrer 

normalmente, senão elas deverão ser suspensas uma vez que o paciente após a cirurgia deve 

ficar em tratamento intensivo. Do banco de sangue, necessita-se de hemoconcentrados 

disponíveis para os pacientes. Da engenharia clínica, precisa-se da adequada manutenção dos 

equipamentos.  

Como explicitado, a visita pré-operatória realizada pelo enfermeiro do centro cirúrgico 

pode apresentar um enfoque essencialmente biológico, tendo em vista as necessidades de que 

o setor exige como os exemplos supracitados (exames laboratoriais e de imagem, preparo da 

pele, jejum, disponibilidade de leitos no centro de tratamento intensivo, existência de 

hemocomponentes pelo banco de sangue e outros). Não quer se afirmar que esses aspectos 

não sejam importantes, entretanto, devem ser acrescentadas outras necessidades na 

perspectiva do sujeito que será submetido ao procedimento cirúrgico, neste caso o idoso.    



  

 

Portanto, esta habilidade interpessoal do enfermeiro locado neste setor deve ser 

garantida e preservado, afim de que haja o bom andamento das cirurgias programadas. De 

acordo com Possari (2007, p. 97), o perfil deste profissional deve contemplar os seguintes 

aspectos: “ser de fácil relacionamento; ter equilíbrio emocional; ser ético; ter capacidade de 

ouvir e tomar decisões; ser criativo; ter pensamento estratégico com capacidade de decisão e 

solução de problemas; entre outros”. 

O papel do enfermeiro no centro cirúrgico tem se tornado mais complexo a cada dia, 

na medida em que necessita integrar as atividades que abrangem a área técnica, 

administrativa, assistencial, de ensino e pesquisa. Na integração destas atividades, nas quais 

os vários profissionais interagem sob vários aspectos, salienta-se o relacionamento 

interpessoal, normalmente dificultado em unidade fechada, estressante e dinâmica como é o 

centro cirúrgico (FONSECA e PENICHE, 2009). 

Dessa forma, uma das atividades de maior importância do enfermeiro do centro 

cirúrgico é a realização competente e eficiente da visita pré-operatória, diminuindo assim as 

chances de complicações em todas as fases de internação do paciente e, principalmente, do 

idoso. 
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CAPÍTULO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3.1. Tipo de Estudo: 

 

 

O método determina os caminhos percorridos pelo pesquisador em busca de respostas 

para as indagações de sua pesquisa. Assim sendo, direciona o trabalho do pesquisador em 

busca do alcance dos objetivos de seu estudo. Nesse sentido, disponibilizar as ideias que 

norteiam o desenvolvimento desta pesquisa pode trazer os esclarecimentos necessários para a 

compreensão dos caminhos que foram percorridos e possibilitar a participação externa mais 

direta por meio de sugestões e encaminhamentos cabíveis (PRATA, 2006). 

Segundo Gil (2002, p.17), pode-se definir pesquisa: “como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. 

De acordo com os preceitos de Goldenberg (2003, p.17): “a pesquisa é uma atividade 

neutra e objetiva, que busca descobrir regularidades ou leis, em que o pesquisador não pode 

fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa.”  

Este estudo trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, com perspectiva crítico-

reflexiva, com abordagem qualitativa, como pesquisa de campo. 

Utilizou-se a pesquisa descritiva, de modo que as informações foram registradas, 

analisadas, classificadas e interpretadas, sem que o pesquisador interferisse nelas
 

(ANDRADE, 1999). 

Fez-se uma descrição acerca do significado que os idosos davam ao cuidado do 

enfermeiro no pré-operatório de cirurgia cardíaca do Instituto Nacional de Cardiologia.  

Quanto à definição de pesquisa exploratória, ela é aquela que tem como objetivo 

fornecer maior interação com o problema, com o intuito de torná-lo mais explícito e levantar 

hipóteses. (GIL, 2002). 

Assim, este estudo é exploratório, pois se considera importante evidenciar as ações do 

enfermeiro na Visita pré-operatória ao idoso em cirurgia cardíaca visando atender aos padrões 

de conhecimento do enfermeiro: o saber empírico, pessoal, ético e estético.  

A técnica empregada é a do Discurso do Sujeito Coletivo – DSC, que possibilita a 

construção de sujeitos coletivos distintos por meio da análise de material individual e da 

extração das ideias centrais, das ancoragens e expressões-chave, compondo-se com as 

expressões-chave das ideias centrais e/ou das ancoragens semelhantes, os discursos síntese, 

que expressam uma coletividade por meio de um sujeito coletivo que, por ser, ao mesmo 

tempo, uma entidade qualitativa (discurso) e quantitativa (uma coleção de indivíduos) 

viabiliza a expressão de um pensamento social (LEFÈVRE e LEFÈVRE, 2003). 



  

 

O Discurso do Sujeito Coletivo é uma técnica metodológica que permite o resgate de 

discursos coletivos de forma qualitativa. Como procedimento nas pesquisas do Discurso do 

Sujeito Coletivo, são feitas entrevistas individuais com questões abertas, resgatando o 

pensamento, como comportamento discursivo e fato social internalizado individualmente, 

podendo ser divulgado, preservando a sua característica qualitativa (LEFÈVRE, 2005). 

O Discurso do Sujeito Coletivo possui seus fundamentos teóricos nas Representações 

Sociais, permite acesso direto e indireto a estas. O uso do Discurso do Sujeito Coletivo é 

amplamente difundido em pesquisas científicas, traz uma mudança significativa na qualidade 

e na eficiência e revela em detalhes as representações, as crenças, os valores e as opiniões a 

respeito de um tema específico.   

O conceito de Representação Social é amplamente difundido por meio das ideias de 

Moscovici. Em 1961, Moscovici publicou um trabalho sobre a Representação Social da 

psicanálise a partir de uma perspectiva integradora, que se preocupava principalmente em 

compreender o processo de construção de teorias do senso comum por meio da difusão das 

teorias científicas. 

Trabalha-se aqui com o conceito de representação social como uma forma de 

conhecimento prático, socialmente construído para dar sentido à realidade da vida cotidiana. 

Trata-se de um conhecimento construído nas interfaces objetivo/subjetivo, 

individual/coletivo. Essa produção do conhecimento prático é socialmente condicionada, 

sendo ao mesmo tempo resultado e resultante das visões de mundo (MOSCOVICI, 1978; 

JODELET, 1984). 

De acordo com Sá (2004, p. 22): “as representações sociais intervém em processos 

variados, tais como o desenvolvimento individual e coletivo, a definição das identidades 

pessoais e sociais, a expressão do grupo e as transformações sociais”. 

A autora ratifica ainda que o conceito de representação social descrita por Moscovici 

(1978), que partiu do enunciado de Durkheim sobre “representações coletivas” como a 

primazia do social sobre o coletivo, é construído pela sociedade como um todo por meio de 

uma ideia que perpassa todos os indivíduos. Não é, portanto, o sujeito individual que participa 

da construção dessa representação, mas sim o sujeito coletivo.     

Entende-se que os indivíduos envolvidos nesta pesquisa são conjuntos de atores 

sociais que identificados com determinadas posições sociais, são reconhecidos como 

categorias, na medida em que tiveram o pensamento semelhante, que se traduz nos discursos 

que expressam. Considera-se importante utilizar o discurso do sujeito coletivo, não se 

pretendendo desvelar as representações sociais, mas evidenciar o pensamento do idoso diante 



  

 

do cuidado prestado pelo enfermeiro e se estes cuidados vão de encontro aos padrões do 

conhecimento do profissional. .  

Não se pretende, portanto, utilizar a teoria das Representações Sociais para analisar os 

dados, apenas considera-se que os Discursos produzidos tenham significância para o coletivo 

e que estes discursos produzidos possam ser utilizados como material para interpretação dos 

dados, analisando possíveis relações existentes, entre o material empírico resultante da 

pesquisa e os padrões de conhecimento do enfermeiro.  

O tipo de pesquisa de acordo com os instrumentos de coleta de dados foi a pesquisa de 

campo. Andrade (2003, p. 127), diz que a pesquisa de campo pode ser definida como: “aquela 

utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um 

problema, para o qual se procura uma resposta, ou uma hipótese, que se queira comprovar ou, 

ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”. 

De acordo com Cervo e Bervian (2002), a pesquisa de campo usa técnicas específicas, 

cuja finalidade é recolher e registrar ordenadamente os dados relativos ao escolhido como 

objeto de estudo, utilizando as técnicas de entrevista, o questionário, o formulário, o teste, 

dentre outras. 

 

 

3.2. Aspectos éticos da pesquisa 

 

 

É imperioso destacar que, ao escolher a pesquisa de campo, não se pode deixar de 

abordar sobre os aspectos que envolvem a ética da pesquisa, nos termos do que dispõe a 

Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Segundo Brasil (2006a, p.3), 

devem ser considerados os seguintes princípios éticos: 

Autonomia – devendo ter consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a 

proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes. Neste sentido, a pesquisa 

envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-lo em sua dignidade, respeitá-lo em 

sua autonomia e defendê-lo em sua vulnerabilidade; 

Beneficência - ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como  potenciais, 

individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o 

mínimo de danos e riscos; 

Não Maleficência - garantia de que danos previsíveis serão evitados; 

Justiça - relevância social da pesquisa com vantagens significativas para os sujeitos 

da pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o que garante a 

igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua 

destinação sócio-humanitária e equidade.  

Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo os seres humanos, cuja 

aceitação não esteja ainda consagrada na literatura científica, será considerado como 

pesquisa e, portanto, deverá obedecer às diretrizes da presente Resolução. Os 

procedimentos referidos incluem entre outros, os de natureza instrumental, 



  

 

ambiental, nutricional, educacional, sociológica, econômica, física, psíquica ou 

biológica, sejam eles clínicos ou cirúrgicos e de finalidade preventiva, diagnóstica 

ou terapêutica. 

 

O Conselho Nacional de Saúde tem uma grande preocupação com os direitos daqueles 

que são sujeitos de pesquisas e procura oferecer suporte nesta área de pesquisa, através da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), de modo a coibir eventuais abusos. Isso é 

possível graças ao Sistema Nacional de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

(SISNEP), o qual pode ser acessado pela internet, recebendo informações dos respectivos 

Conselhos de Ética, que fazem as comunicações sobre as pesquisas que estão em andamento 

em todo território Nacional. Aí reside a importância e a obrigatoriedade de toda pesquisa ser 

aprovada pelo Conselho de Ética (BRASIL, 2006b). 

Dessa forma, para realização desta pesquisa encaminharam-se, para apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro, os 

documentos solicitados acompanhados dos seguintes documentos exigidos: cópia da folha de 

rosto nº FR - 256825 do SISNEP (Anexo 1), devidamente preenchida e assinada; cópia do 

projeto incluindo o formulário de coleta de dados; Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (Apêndice C); Cronograma (Apêndice B); Currículo Lattes/CNPq da 

pesquisadora e um CD contendo toda a documentação supracitada. 

Desta feita no dia 06/04/2010 a pesquisa foi devidamente aprovada pelo CEP, sob 

protocolo nº 0268/26.02.2010, e, tão-somente após a aprovação, iniciou-se a coleta dos dados.  

Ressalta-se que, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi utilizado, 

respeitando a Resolução 196/96, III.2, que diz:  

Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser humano, cuja aceitação 

não esteja ainda consagrada na literatura científica, será considerado como pesquisa 

e, portanto, deverá obedecer às diretrizes da presente resolução. Os procedimentos 

referidos incluem, entre outros, os de natureza instrumental, ambiental, nutricional, 

educacional, sociológica, econômica, física, psíquica ou biológica, sejam eles 

farmacológicos, clínicos ou cirúrgicos e de finalidade preventiva, diagnóstica ou 

terapêutica. 

 

Ressalta-se ainda que, para garantir o anonimato dos sujeitos da pesquisa após a coleta 

dos dados, estes foram identificados, através de números, obedecendo à sequência das 

entrevistas.    

 

 

 

 



  

 

3.3. Cenário e sua caracterização: 

 

 

Como cenário de pesquisa, foi definido o Instituto Nacional de Cardiologia (INC), 

localizado no Estado do Rio de Janeiro regido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de esfera 

Federal, especializado no tratamento cirúrgico de doenças cardíacas. 

O perfil do Instituto Nacional de Cardiologia caracteriza-se por um total de 172 leitos 

em funcionamento, 39 leitos para tratamento intensivo de adultos, 12 leitos para tratamento 

intensivo pediátrico, 04 salas de cirurgia e 03 salas de procedimentos hemodinâmicos 

(BRASIL, 2009). 

Com relação à produção do INC, houve  em 2008 um total de 4.291 internações, 

89.938 consultas médicas, 1.251 cirurgias realizadas (adulto e infantil), 4.262 procedimentos 

hemodinâmicos (adulto e infantil), 220 Estudos Eletrofisiológicos e Ablação, 2.360 

tomografias, 16.883 ecocardiogramas, 1.743 ergometria (BRASIL, 2009). 

A força de trabalho em números é de 1.935 funcionários, com 1.264 profissionais da 

área da saúde (BRASIL, 2009).  

As suas instalações são constituídas de unidades de internação que representam o 

maior número de leitos disponibilizados, compreendendo cinco do total dos doze andares 

existentes, onde cada um apresenta cerca de vinte e nove leitos. Cada setor de internação 

apresenta sua especificidade de acordo com a patologia do paciente internado ou sua 

necessidade específica, ou seja, os setores são os seguintes: coronariopatia (nono andar), 

orovalvar (oitavo andar), miocardiopatia (sétimo andar), unidade diagnóstica (sexto andar) e 

cardiopediatria (quarto andar).  

No entanto excluir-se-ão, do estudo, os pacientes do quarto andar, uma vez que são os 

pacientes menores de dezoito anos, e que não condizem com o perfil dos sujeitos deste estudo 

proposto, que é a pessoa idosa. 

Quanto ao centro cirúrgico, a capacidade deste é de 04 (quatro) salas de operações, 

sendo uma destinada às cirurgias cardíacas pediátricas. Há uma previsão média de ocorrência 

de 61 (sessenta e uma) cirurgias adultas por mês de grande porte na especialidade fim que é a 

cirurgia cardíaca dentre elas podemos citar: as revascularizações do miocárdio, trocas de 

válvula, transplante cardíaco e outras.  

Além disso, ocorrem procedimentos decorrentes de algum tipo de complicação do 

paciente durante seu período de internação, como: retirada de fio de aço, drenagem de 

pericárdio, revisão de hemostasia, entre outros e um percentual pouco significativo de 



  

 

cirurgias não cardíacas, que são de característica eletiva e/ou emergencial. Quando de caráter 

emergencial, elas ocorrem pela impossibilidade de transferência do paciente para outra rede 

hospitalar.  

Dessa forma, o Instituto Nacional de Cardiologia atende a pacientes internados ou 

admitidos pelo ambulatório de cirurgia, desenvolve programação cirúrgica no período das 7 às 

19 horas, diariamente, de segunda a sexta-feira. Os períodos noturnos, finais de semana e 

feriados são destinados aos casos de emergência. As cirurgias eletivas são programadas via 

mapa cirúrgico e apresentam dados como: tipo de cirurgia, nome do paciente (com dados 

antropométricos e tipagem sanguínea), horário a ser realizado e os nomes da equipe de 

cirurgiões responsáveis pelo ato cirúrgico. 

 

  

3.4. A seleção dos Sujeitos: 

 

 

Quanto aos critérios de inclusão dos sujeitos desta pesquisa, foram abarcados os 

pacientes, homens e mulheres internados no cenário supracitado, com sessenta anos ou mais 

que iriam se submeter a procedimento cirúrgico, tais como: a revascularização do miocárdio, 

as trocas de válvulas e os implantes de próteses (biológica ou mecânica) em artéria aorta. 

Podem existir também as cirurgias que combinam esses procedimentos em apenas um, caso 

seja necessário para o paciente as duas ou três intervenções, concomitantes. Ressalta-se que, a 

escolha destes três procedimentos cirúrgicos justifica-se pelo fato de serem os mais 

prevalentes entre os pacientes que estão nesta faixa etária e os de maior complexidade. Ainda 

dentro do critério de inclusão, as pessoas idosas que foram re-operar, entretanto, que não era 

de emergência também foram incluídos. Por último, também participaram do estudo os 

pacientes idosos que já passaram pela visita pré-operatória do enfermeiro, e os que ainda não 

tinham sido sujeitos da visita do enfermeiro.  

Como critério de exclusão teve-se os pacientes idosos que apresentam algum distúrbio 

cognitivo e não estava gozando de plena capacidade para entender, comunicar e desenvolver 

de forma satisfatória a entrevista são eles aqueles que se encontram: em coma (seja ele 

induzido ou por questão patológica), os sedados, entubados e  os que possuírem distúrbio 

cognitivo como demência que dificultaria a comunicação.  



  

 

Foi feito contato prévio com os informantes a fim de contar com a possível 

disponibilidade do entrevistado e informar-lhes sobre o objetivo geral do estudo, a 

preservação de suas identidades e a gravação das entrevistas. 

  

 

3.5. Obtenção dos Discursos 

 

  

A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada, que 

ocorreu nos cinco dias da semana, ou seja, de segunda a sexta-feira, durante um período de 

dois meses do ano de 2010. A entrevista foi feita após a consulta do mapa cirúrgico semanal e 

identificação do sujeito avaliando se ele atendia aos critérios de inclusão e exclusão 

supracitadas.  

Realizou-se a priori um teste piloto verificando que havia necessidade de melhor 

adequação das questões investigadas, o que foi feito e realizados os ajustes necessários no 

instrumento quanto ao número de questões e torná-las mais fáceis para o entendimento dos 

sujeitos.  

Os dados foram coletados no período de no mínimo vinte e quatro horas antes do 

encaminhamento do paciente para o centro cirúrgico. Isso se deve ao fato de que a visita pré-

operatória do enfermeiro deva acontecer dentro deste período, para preparar o paciente para 

sua cirurgia e também para que o enfermeiro possa confirmar a viabilidade da cirurgia. 

Assim, traçar estratégias e planos de ação para sua execução de forma satisfatória tanto para o 

paciente quanto para a Instituição. Um período menor que este não proporciona condições a 

uma boa assistência de enfermagem (SMELTEZER e BARE, 2005). 

Vale reforçar que a entrevista não substituiu a Visita Pré-Operatória de Enfermagem 

realizada pelo enfermeiro do centro cirúrgico, uma vez que apenas esclareceram-se as 

possíveis dúvidas que surgiam ao longo da entrevista com a pesquisadora.  

A opção pela entrevista semiestruturada ocorre porque ela segue um roteiro: 

“previamente estabelecido, mas também há um espaço para a elucidação de elementos que 

surgem de forma imprevista ou informações espontâneas dadas pelo entrevistado” 

(APOLLINÁRIO, 2009 p. 134). 

O instrumento constou de questões abertas e fechadas pautadas nos padrões do 

conhecimento do enfermeiro buscando evidenciá-las no discurso do idoso que encontra-se no 

pré-operatório de cirurgia cardíaca, norteando e sistematizando a entrevista (Apêndice A). 



  

 

Frisa-se que antes da coleta dos dados, foi entregue, e lido junto com os sujeitos da 

pesquisa o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de modo que os mesmos 

ficassem cientes e avaliassem a participação ou não na pesquisa. 

 Deste modo, após a concordância dos sujeitos para participarem da pesquisa, a coleta 

dos dados foi feita por meio de um dispositivo de áudio que auxiliou na gravação dos 

discursos dos sujeitos (gravação apenas da voz), sobre as questões previamente elaboradas. A 

coleta ocorreu em sala específica no andar onde o idoso estava internado ou no próprio leito 

quando o paciente estava presente no mesmo.  

Destaca-se que este estudo contou-se com a participação de 10 sujeitos, e que todos 

concordaram em participar da pesquisar. O reduzido número de entrevistas está adequado aos 

propósitos da pesquisa, pois no contexto da pesquisa qualitativa, como já foi dito, não tem a 

pretensão de atingir o limiar da representatividade numérica do grupo pesquisado. Isto é, um 

grande número de sujeitos para se chegar aos objetivos do trabalho. 

Logo após a coleta deste material, as falas dos sujeitos de pesquisa foram transcritas e 

para cada entrevistado foi dado um número acrescido com a letra S (sujeito) mantendo assim 

sua identidade preservada, a partir destes dados iniciou-se a analise. Assim, para este estudo, 

destacam-se os seguintes sujeitos: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10.  

  

 

3.6. A análise dos Dados: 

 

 

No que concerne ao tratamento dos dados obtidos, foram submetidos à técnica de 

análise do discurso do sujeito coletivo. Esta técnica foi descrita por Fernando Lefévre e Ana 

Maria Cavalcanti Lefévre.  

O Discurso do Sujeito Coletivo discutida por Lefévre e Lefévre (2003) trata-se de uma 

proposta de organização e tabulação de dados qualitativos de natureza verbal, obtidos de 

depoimentos, artigos de jornal, matérias de revistas semanais, cartas, papers, revistas 

especializadas e outras. 

O discurso do sujeito coletivo (DSC) é uma forma de representar o pensamento de 

uma coletividade em discursos-síntese como resposta de diferentes indivíduos, com conteúdos 

discursivos de sentido semelhante, entretanto não é matemático nem metalinguístico 

(LEFÉVRE E LEFÉVRE, 2005). 

De acordo com Lefévre e Lefévre (2005, p25): 



  

 

O discurso do sujeito coletivo é uma soma qualificada, agregando elementos que são 

expressões-chave de respostas semelhantes de indivíduos  distintos;  não  é  produto  

de  uma  quantidade determinada  de  iguais,  mas  de  semelhantes  reunidos,  

compondo  uma  determinada qualidade  –  discurso  coletivo  com  sentido,  que  

constitui  uma  qualidade,  porque individualiza  um  determinado  sentido  (uma  

opinião  coletiva),  que  conforma  outro discurso e conseqüentemente outra 

qualidade. 

 

O discurso do sujeito coletivo permite construir, empiricamente, o pensamento 

coletivo como discurso, devido a um fundamento  quantitativo,  ou  seja,  cada  um  dos 

indivíduos pesquisados contribui com seu pensamento para o pensamento coletivo, para 

compor cada um dos DSCs que, reunidos, conformam uma estrutura simbólica sobre o tema. 

Tal fusão qualiquantitativa viabiliza, metodologicamente, o pensamento coletivo como 

sujeito/objeto (LEFÉVRE E LEFÉVRE, 2005).   

Para elaboração dos Discursos do Sujeito Coletivo (DSC), os autores preconizam a 

utilização das seguintes figuras metodológicas: 1. Expressões Chave – trechos ou transcrições 

literais do depoimento, que devem ser sublinhadas, iluminadas, coloridas pelo pesquisador, e 

que revelam a essência desse depoimento. Com esta matéria prima, constrói-se o discurso do 

sujeito coletivo; 2. Ideias Centrais: nome ou expressão linguística que revela e descreve, da 

maneira mais sintética, precisa e fidedigna possível, o sentido de cada um dos discursos 

analisados, de cada conjunto homogêneo de expressão chave. É importante assinalar que as 

ideias centrais não são uma interpretação, mas sim uma descrição do sentido de um 

depoimento ou de um conjunto de depoimentos; 3. Ancoragem: manifestação linguística 

explicitada de uma teoria, ideologia, ou crença, que o autor do discurso professa e que, na 

qualidade de afirmação genérica, é usada pelo enunciador para enquadrar uma situação 

específica.   

De acordo com Lefévre e Lefèvre (2003, p. 50) as ancoragens são: “diferentes das 

ideias centrais, que estão sempre presentes nos depoimentos, só são consideradas, na 

metodologia do DSC, quando estiverem concretas e explicitamente presentes nesses 

depoimentos, o que nem sempre acontece”. 

Na presente pesquisa, não houve busca pela ancoragem dos discursos e sim pelas 

ideias centrais que emergiram dos mesmos. 

Dessa forma, foi possível desvelar os significados atribuídos pelos idosos acerca dos 

cuidados do enfermeiro na visita pré-operatória, com base na sua experiência de vida 

determinado por sua condição social e histórica produzida ao longo dos anos, gerando assim 

uma linguagem, ou seja, uma materialidade em texto, a qual servirá de base para o 

pesquisador extrair as informações sobre os discursos coletados.  



  

 

É importante deixar claro que não se teve a intenção de julgar o conhecimento 

discursado pelo idoso, mas apenas entender que conhecimento era esse, como e de que forma 

foi apreendido, com vista a salientar a participação do enfermeiro neste processo, que ocorre 

durante a vista pré-operatória e evidenciar os padrões de conhecimento do enfermeiro.  

 

 

3.7. Tabulação dos Dados 

 

 

A primeira estratégia de tabulação dos dados foi caracterizar os sujeitos da pesquisa, 

quanto à especificidade de cada um visto que o discurso sobre alguma coisa é o discurso de 

alguém. Assim, considera-se relevante conhecer o perfil dos sujeitos que emitiram o seu 

pensamento e que possibilitou elaboração do discurso do sujeito coletivo. 

A construção de discursos coletivos foi realizada buscando possibilitar a sua análise 

por meio da aplicação da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), o que possibilita, 

por meio da análise das respostas individuais e da extração das ideias centrais, a identificação 

de grupos de indivíduos que apresentaram elementos e ideias semelhantes em suas respostas, 

para cada uma das questões cujas respostas eram abertas e discursivas. Os discursos coletivos 

foram redigidos agregando-se em um mesmo discurso os trechos pertencentes aos discursos 

individuais, excluindo-se trechos que apresentam o mesmo agrupamento para evitar que o 

discurso se tornasse repetitivo.   

Dessa forma, após a realização de todas as entrevistas, cuja duração média foi de 45 

minutos cada, realizou-se o tratamento dos dados (tabulação dos dados), que se inicia com a 

análise de cada uma das perguntas elaboradas pelo pesquisador, separadamente. Isto é, 

inicialmente foi analisada a primeira parte que se refere ao instrumento de coleta de dados, à 

questão discursiva da rede de apoio familiar, ao perfil sócio demográfico dos idosos e, a 

seguir, às questões sobre os padrões de conhecimento pessoal, empírico, estético e ético. 

Para tal, neste primeiro passo (tabulação dos dados) foi copiado, integralmente, o 

conteúdo de todas as respostas referentes à primeira questão colocando-as em um quadro 

junto da identificação dos sujeitos, que estão disponibilizadas no apêndice D.  

O segundo passo consistiu em identificar e destacar, em cada uma das perguntas feitas 

aos sujeitos as expressões-chave.    



  

 

No terceiro passo, identificaram-se as ideias centrais, a partir das expressões-chave, 

colocando-as no quadro correspondente, podendo existir quando necessário mais de uma ideia 

central. 

O quarto passo constitui na elaboração do Instrumento de Análise de Discurso 1 – IAD 

1, destaca-se a presença do discurso do sujeito com as expressões-chave em itálico e em outra 

coluna as ideias centrais que emergiram. 

Após a tabulação dos dados identificando as expressões-chave e a ideia central, que 

correspondem aos 04 primeiros passos para a construção dos DSCs, apresenta-se o quinto 

passo que corresponde ao agrupamento das ideias centrais de mesmo sentido, sentido 

equivalente ou de sentido complementar etiquetadas por grupo de correspondência com letras, 

sendo criada, assim, uma síntese das ideias centrais segundo o sentido. Lefèvre e Lefèvre 

(2005, p.54).  

  
(...) o quinto passo para análise do Discurso do Sujeito Coletivo consiste em 

“denominar cada um dos grupamentos por A, B, C etc., o que, na realidade, implica 

criar uma ideia central ou ancoragem-síntese, que expresse, da melhor maneira 

possível, todas as ideias centrais e ancoragens de mesmo sentido”.  

 

Após os passos anteriores, o processo de construção dos DSCs, é recomendado a 

construção do sexto passo para a análise do Discurso do Sujeito Coletivo onde se deve 

construir um DSC para cada grupamento identificado anteriormente.  

Devem ser, portanto, utilizados tantos os Instrumentos de Análise de Discurso IAD 2, 

quantos forem os agrupamentos. Nesta última construção, as falas originais são retocadas, 

modificadas, no sentido de se chegar a uma coerência da redação (LEFÈVRE e LEFÈVRE, 

2005). 

De acordo com Lefèvre e Lefèvre (2003), a ligação entre as partes do discurso ou 

parágrafo deve ser feita através da introdução de conectivos que proporcionam a coesão do 

discurso como: assim, então, logo, enfim etc. Devem-se também eliminar os particularismos 

de sexo, idade, eventos particulares, doenças específicas etc. 

Assim o sétimo passo efetivou-se com a construção do Instrumento de Análise do 

Discurso 2 – IAD 2, em que constam as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo, 

conforme demonstrado na figura1, abaixo.  

Após a construção do IAD 2, efetuou-se uma discussão com autores da gerontologia, 

geriatria, enfermagem e os padrões do conhecimento afim de analisar os resultados e traçar 

considerações finais através de um único discurso, o discurso coletivo. 

 



  

 

 

 

FIGURA 1 Passo – a - passo para elaboração do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) da 

presente pesquisa. 
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Neste momento, optou-se por trazer, em um mesmo capítulo, os resultados e a análise 

dos dados, a fim de facilitar a identificação e a localização dos discursos durante o processo 

de discussão dos temas abordados na dissertação. 

Por tratar-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa são apresentados aqui a priori 

os resultados quantitativos referentes ao perfil do grupo pesquisado, além dos resultados 

qualitativos relacionados aos discursos coletivos produzidos. 

A apresentação dos resultados e das discussões, expostos a partir daqui, seguem o 

seguinte fluxo lógico: 

4.1. Caracterização dos Entrevistados 

4.2. Questões Discursivas: 

 4.2.1. Rede apoio familiar 

 4.2.2. Padrão de conhecimento pessoal 

 4.2.3. Padrão de conhecimento empírico 

 4.2.4. Padrão de conhecimento estético 

 4.2.5. Padrão de conhecimento ético  

 

 

4.1. Caracterização dos entrevistados 

 

 

Apresenta-se, a seguir, a caracterização dos sujeitos de modo a facilitar a análise e, a 

partir disso, contextualizar os sujeitos deste estudo. O propósito foi fazer com que haja uma 

familiaridade com o grupo estudado, além disso, como enfatiza Moscovici (1978) um objeto 

social é sempre apreendido como algo associado a um grupo.  

Como apresentado na figura 1 abaixo, dos 10 idosos, 03 se encontram na faixa etária 

entre 60 e 65 anos, 6 na faixa etária entre 66 e 70 anos, 1 na faixa etária acima de 70 anos. 

Evidencia-se, dessa forma, que a maioria dos idosos que irão realizar cirurgia cardíaca está na 

faixa etária entre 66 e 70 anos. 



  

 

 

FIGURA 2 Faixa Etária dos sujeitos do estudo. 

No final do século XX, eram estimados 590 milhões de indivíduos com faixa etária de 

sessenta ou mais anos, projetam-se, para 2025, um bilhão e duzentos milhões, atingindo em 

2050 dois bilhões. No ano de 2005, pela primeira vez na história da humanidade os idosos 

superaram numericamente as crianças com idade entre zero e quatorze anos, correspondendo, 

respectivamente, a 22,1% e 19,6%, segundo a Organização Mundial de Saúde (LIBERMAN, 

et al 2005). 

Por outro lado, a expectativa de vida no Brasil, no início do século XX, era de 33 anos 

e sete meses, atingindo 43 anos e dois meses no início da década de 1950 e, a partir de então, 

tem aumentado expressivamente, e chega a 68 anos e cinco meses em 2000 (LIBERMAN, et 

al 2005). 

De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2008 já 

são quase 21 milhões de pessoas com mais de 60 anos. A proporção de brasileiros idosos 

aumentou 5,7% em 2008 em relação a 2007 e cresceu mais de 23% nos últimos dez anos. No 

outro extremo, houve uma queda de 22,6% na proporção de crianças de até quatro anos desde 

1999. Na comparação entre 2008 e 2007, a redução foi de 1,4% (IBGE, 2009). 

Dessa forma, o contingente de idosos, pessoas com idade igual ou superior a sessenta 

anos, tem aumentado a cada ano e rapidamente. Esse marco temporal e os dados apontam um 

número maior de pessoas na faixa de 66 a 70 anos corroborando com outras pesquisas e a 

projeção do aumento do tempo de vida no Brasil. 

Além disso, acompanhando o aumento do número de idosos e do tempo de vida com o 

avanço dos anos, o sistema cardiovascular passa por uma série de alterações, tais como 



  

 

arteriosclerose, diminuição da distensibilidade da aorta e das grandes artérias, 

comprometimento da condução cardíaca e redução na função barorreceptora. Sendo assim, o 

avançar da idade é um fator de risco para o desenvolvimento de doença cardíaca, justifica-se, 

pois, o maior número de idosos em pré-operatório de cirurgia cardíaca como demonstrado 

(LIBERMAN, et al 2005).  

A figura 2 apresenta a distribuição dos idosos quanto ao sexo. Dos dez idosos, quatro 

são do sexo feminino e seis são do sexo masculino, o que denota ainda a predominância do 

sexo masculino no que diz respeito à doença cardiovascular. 

 

 

FIGURA 3 Sexo dos sujeitos do estudo. 

A viuvez das mulheres e a feminização da velhice revela uma incidência maior de 

mulheres idosas em relação aos homens. Entretanto, sabe-se que o homem, ainda, não procura 

atendimento na saúde como a mulher o que poderia justificar a presença de maior número de 

homens idosos submetidos à cirurgia cardíaca. Corroborando com Sá (2004) de que no olhar 

contemporâneo lançado sobre o envelhecimento e o cuidado do idoso(a) consigo mesmo(a), 

leva a considerar que as questões de gênero influenciam este cuidado. 

O homem idoso e a mulher idosa possuem perspectiva diferenciada do cuidado, assim 

a mulher na velhice se representa autônoma no seu cuidado e o homem idoso necessita de 

apoio e estimulo para o seu cuidado (SÁ, 2004).  

Os homens têm maiores chances de ter um ataque cardíaco, e os seus ataques ocorrem 

numa faixa etária menor. Mesmo depois da menopausa, quando a taxa de mulheres aumenta, 

ela nunca é tão elevada como a de homens (LIBERMAN, et al 2005). O respectivo autor 



  

 

considera esta afirmativa relevante, por conta dos maus hábitos de saúde associados aos 

homens, merecendo, portanto, uma atenção diferenciada. Assim, os homens idosos estão em 

maior número, de acordo com esta pesquisa, em pré-operatório para cirurgia cardíaca.  

Como se vê na figura 3, dos dez sujeitos da pesquisa, três possuem o fundamental 

incompleto, dois o ensino médio incompleto, quatro possuem o ensino médio completo e um 

possui o ensino superior. Assim, percebe-se que a maioria dos entrevistados apresenta grau de 

escolaridade médio completo. 

 

FIGURA 4 Grau de escolaridade. 

Segundo o IBGE (1991 e 2000), ocorreu um aumento de 16,1% na alfabetização de 

idosos e que apenas 4,2% dos idosos apresentam de 5 a 7 anos de estudos. Nestes 10 anos 

passados, nota-se cada vez mais o aumento do número de idosos com maior escolaridade, fato 

que não era observado em pesquisas anteriores com esta faixa etária. 

Sabe-se que quanto maior a escolaridade maiores são os questionamentos acerca de 

um determinado assunto. Então, espera-se que os idosos devam ter muitos questionamentos 

que envolvem os aspectos biológicos, psicológicas, sociais e espirituais que envolvem a 

cirurgia cardíaca. No momento do pré-operatório, tais questionamentos podem ser informados 

pelos enfermeiros.   

A figura 4 corresponde ao tipo de cirurgia realizada pelos idosos da pesquisa. Dos dez 

idosos participantes da pesquisa, quatro realizaram troca de válvula aórtica - TVAo 

(biológica); três revascularização do miocárdio – RVM; um troca de válvula aórtica com 

revascularização do miocárdio; e um idoso submeteu-se a troca de válvula aórtica com 



  

 

revascularização do miocárdio com plastia de tricúspide e troca de válvula mitral com plastia 

de tricúspide. 

 

FIGURA 5 Tipo de cirurgia dos idosos do estudo  

Estas informações permitem afirmar que, nesta pesquisa, o maior número de idosos 

está no pré-operatório para troca de válvula aórtica, isso nos leva a crer que ao longo de sua 

vida desenvolvem alguma insuficiência ou estenose da válvula aórtica original.  

As válvulas cardíacas doentes podem permitir um vazamento anormal do sangue (insuficiência 

valvular)  ou dificultar a passagem normal do sangue, por não apresentarem uma abertura adequada (estenose 

valvular). Estas anormalidades das válvulas (valvulopatias) podem apresentar graus variados de gravidade 

(leve, moderado ou severo), interferindo na capacidade de bombeamento do sangue pelo coração. Uma 

válvula pode eventualmente apresentar os dois tipos de anormalidades de uma forma simultânea (exemplo: 

uma insuficiência mitral associada a uma estenose mitral). Esta situação é chamada de dupla lesão valvular 

(LIBERMAN, et al 2005). 

A Estenose Aórtica (EA) costuma ser uma doença típica de pessoas idosas, sendo 

resultante do acúmulo gradativo de cálcio nos folhetos da válvula. Por essa razão, a EA inicia-

se após os 60 anos de idade. No entanto, ela comumente não produz sintomas até os 70 anos 

(PEIXOTO et al, 2008). 

A população de idosos tem aumentado rapidamente devido à crescente expectativa de 

vida da população brasileira. A necessidade de revascularização do miocárdio, troca valvar e 

reparos por outras doenças tem se apresentado como foco de abordagem na literatura em 

virtude da complexidade desses pacientes. A incidência de doença coronariana obstrutiva em 

pessoas acima de 70 anos é superior a 76%, é, pois, comum a associação com doença valvar 



  

 

(PEIXOTO et al, 2008). Por envelhecimento natural das estruturas cardíacas, comumente 

encontradas nos idoso. 

Como dito, fizeram parte deste estudo, 10 (dez) idosos, destaca-se adiante de forma 

sumária, a singularidade dos sujeitos, no que tange à idade, ao sexo, à escolaridade e ao tipo 

de cirurgia.  

Assim conforme a tabela 1, sintetizam-se os dados que serão discutidos.  

TABELA 1: Síntese da caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

Idade 60 – 65 

66 – 70 

Acima de 70 

3 

6 

1 

 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

6 

4 

 

Grau de Escolaridade 

Fundamental Incompleto 

Médio Incompleto 

Médio Completo  

Superior 

3 

2 

4 

1 

Tipo de Cirurgia Troca de Válvula Aórtica (Biológica) 

Revascularização do Miocárdio 

Troca de válvula aórtica com Revascularização 

do Miocárdio 

Troca de Válvula Aórtica com Revascularização 

do Miocárdio e Plastia de Tricúspide 

Troca de Válvula Mitral com Plastia de 

Tricúspide 

4 

3 

1 

1 

1 

 

Tendo em vista a especificidade do perfil dos idosos que foram pesquisados no que 

tange à faixa etária, sexo, escolaridade e tipo de cirurgia, o enfermeiro necessita, no momento 

da VPOE, conhecer os aspectos biopsicossociais que envolvem este sujeito para que os 

diversos padrões do conhecimento sejam bem manejados e se tenha uma qualidade na 

abordagem do enfermeiro e consequentemente no seu cuidado 

 

 

4.2. Questões Discursivas 

 

 

Os resultados serão apresentados e discutidos de acordo com as cinco questões 

discursivas, que emergiram a partir da entrevista realizada com os sujeitos da pesquisa. A 



  

 

primeira refere-se à rede de apoio familiar e as demais aos padrões do conhecimento: pessoal, 

empírico, estético e ético, tendo como referencial Carper (1978).  
 

A seguir, iniciam-se a apresentação dos resultados e a discussão de cada questão 

discursiva, de acordo com as ideias centrais e os discursos do sujeito coletivo que surgiram 

após a definição das expressões-chaves, de acordo com a técnica do discurso do sujeito 

coletivo, descrita por Lefèvre e Lefèvre (2005). 

 

  

4.2.1. Rede de Apoio Familiar 

 

Questão Discursiva 1 – Rede de Apoio Familiar 

 

1ª Pergunta: COMO É SUA RELAÇÃO FAMILIAR? 

 

QUADRO 1  Rede de Apoio Familiar. Instrumento de Análise de Discurso 1 – IAD 1, 

pergunta 1. 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 Boa (...) É (...)  Boa. Moro eu e minha 

esposa.  Tenho duas casadas, tá!(...) é (...) 

são três netas, uma neta de uma filha e dois 

netos de outra filha. 

É boa. 

A 

 

S2 Ótima. Ótima.  É ótima. A 

S3 Boa (...) É boa. A 

S4 É (...) Boa (...) É boa. A 

S5 É boa (...) Umas discussões de vez em 

quando (...) Mas aí a gente conversa (...) 

Não tem problema de ninguém ficar 

zangado com ninguém (...) Se tem um 

desentendimento um conversa com o 

outro, eu errei nisso e tal (...) nem de um 

inimigo eu gosto de ter raiva... 

É boa, umas discussões de vez 

enquanto. 

B 

S6 Muito bem (...) Muito bem (...) Muito bem. A 

S7 Muito boa. Meus netos me adoram (...) 

minha filha que é filha única me adora (...) 

ela está o tempo todo comigo (...) ela foi 

em casa para a ver mais a mais velha que 

ficou cuidando dos menores  (...) para ver 

se está faltando alguma coisa (...) vai (...) 

vai vim agora a comadre dela de casa para 

Muito boa.  

 

A 



  

 

ficar com meus netos (...) porque ela fica 

super preocupada. 

S8 Muito boa(...) Muito boa (...) Pertenço a 

um escola de auto-conhecimento (...) não é 

auto-ajuda é auto-conhecimento (...) de 

posição filosófica que tem muito haver 

com o conhecer-se (...) o conhecimento de 

si (...) então eu estou nesta escola faz uns 

cinco anos, nesse grupo (...) e o grupo 

pretende que a forma de melhorar (...) você 

como ser humano a partir do observa-se 

(...) a observação de si (...) é a chave 

fundamental dessa escola (...) e isso 

significa você se enfrentar o que realmente 

você é (...) identificar (...) 

Muito boa. 

A 

S9 Muito boa (...) Nos damos muito bem (...) Muito boa.  

A 

S10 É muito boa Graças a Deus (...) Muito boa. 

A 

 

Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para cada 

grupo de ideias centrais: A e B, que formaram o instrumento de análise do discurso 2 (IAD 2). 

Para a rede de apoio familiar respectivo a primeira pergunta, emergiram as seguintes 

ideias centrais: 

A – É boa a relação familiar. 

B – A relação familiar é boa, mas às vezes existem algumas discussões. 

QUADRO 2 - Ideia Central agrupada de acordo com as letras A - É boa a relação 

familiar. (S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8, S9 e S10). 

 

 

Primeira  

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 1 

Como é sua 

relação 

familiar? 

S1 - Boa (...). É (...)  Boa. 

S2 – Ótima. Ótima. 

S3 - Boa (...) 

S4 - É (...)Boa (...) 

S6 - Muito bem (...)Muito bem 

(...) 

S7 – Muito boa. 

S8 - Muito boa (...)Muito boa 

(...) 

S9 - Muito boa (...)Nos damos 

muito bem (...) 

S10 - É muito boa Graças a 

Deus (...) 

 

“A relação familiar é boa, nos 

damos muito bem”. 



  

 

QUADRO 3 - Ideia Central agrupada de acordo com as letras B – A relação familiar é 

boa, mas às vezes existem algumas discussões. (S5). 

 

 

2ª. Pergunta: QUEM FAZ PARTE DO SEU COTIDIANO FAMILIAR? 

 

 

QUADRO 4 - Rede de Apoio Familiar. Instrumento de Análise de Discurso 1 – IAD 1, 

pergunta 2. 

 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 Moro eu e minha esposa. Tenho duas 

casadas, tá!(...) é (...) são três netas, uma 

neta de uma filha e dois netos de outra 

filha. Se bem que a minha filha mais velha 

tá todo dia lá em casa. 

Faz parte de seu cotidiano 

familiar a esposa, os filhos que 

são casados e tem netos. 

A 

S2 Eu sou sindico do edifício há 20 vinte anos 

(...) o pessoal lá quando eu sai (...) não 

pelo amor de Deus(...) agente só tem você 

(...) o senhor sai e aí vai ter eleição mês 

que vem (...) eu andei avisando a eles a 

muito tempo (...) eu to avisando nas 

eleição. Oh! Eu to com 74 (...) quando é 

que eu avisei (...) 76 anos, eu to com 76 

anos, quando eu chegar a 80, meu ciclo vai 

terminar aqui. Eu fiz agora dia 16 de 

março, eu fiz 79 anos (...) teve eleição e eu 

oh! (...) agora aconteceu isso, mas eu não 

sei se (...) Ninguém, que! Na eleição não, 

não (...) o senhor é aposentado, o senhor 

olha bem tudo aí (...) A minha mulher fala 

isso aí é só aborrecimento. Eu, eu (...) no 

primeiro ano tava todo entusiasmado (...) 

depois tapeava todo o condômino chato 

como um advogado, faz (...) (risos). Moro 

eu e minha esposa e um filho que é 

solteiro. E depois tenho um filho que é 

casado e tenho dois netinhos. 

Faz parte de seu cotidiano 

familiar a esposa e um filho 

solteiro.  

 

A 

S3 Atualmente uma irmã (...) éramos doze (...) 

hoje eu sou o mais novo e outra mais velha 

que somos vivos... Sobrinho eu tenho 29 

sobrinhos, sou tio-avó, tio-bisavo, tio-

Faz parte de seu cotidiano 

familiar uma irmã e seus 

sobrinhos. 

 

Primeira  

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 2 

Como é sua 

relação 

familiar? 

S5 – É boa (...) Umas discussões 

de vez em quando (...) Mas aí a 

gente conversa (...) 

“É boa, mas às vezes tem 

discussões”. 



  

 

tataravo (...) Não (...) não (...) mas (...) eu 

amo meus sobrinhos (...) agente briga e 

esse tipo de coisa, eles são cheios de filhos 

e coisa e tal, mas eles me amam também. 

Todos eles ligam pra mim, para saber 

como estou, um vem aqui (...) São muito 

ocupados né? E eu não sou milionário, rico 

(...) Mas... se preocupam comigo, como é 

que eu to aqui. 

A 

S4 Meus filhos, mas eles não moram comigo. 

São cinco e uma adotiva, eu peguei ela pra 

criar ela tinha um mês e cinco dias e hoje 

ela ta com 28 anos, ela é de 81 (...) parece 

(...) Tenho sete netos e tenho dois 

bisnetinhos que nasceram agora.  

Faz parte de seu cotidiano 

familiar os filhos. 

 

A 

S5 Minha esposa, minha filha, meus netos (...) 

Eles (...) todos (...) 

Faz parte do cotidiano familiar a 

esposa, filhas e netos. 

A 

S6 Meu filho, minha nora, a sogra do meu 

filho (...) 

Faz parte do cotidiano familiar o 

filho, nora e sogra do filho. 

A 

S7 Eu, minha filha e meus netos. São 3 netos. Faz parte do cotidiano familiar 

filha e netos. 

A 

S8 Minha esposa e uma filha que ainda não 

casou, o restante já voou. 

Faz parte de seu cotidiano  

familiar a esposa e uma filha. 

A 

S9 Bem (...) Tenho três filho (...) Minha 

mulher e mais três filhos (...) 

Faz parte do cotidiano familiar a 

esposa e filhos. 

A 

S10 Só meu marido mesmo (...) Ele estava 

trabalhando (...) Mas agora está aposentado 

(...) Só está eu e ele dentro de casa (...) eu 

tenho casal de filhos (...) Meu filho vai 

sempre lá em casa e tem uma filha (...) E 

minha filha também, que mora em Recife 

agora (...)  Foi para lá porque o marido 

dela é militar e foi transferido (...) Mas ela 

me liga todo dia, toda hora 

Faz parte do cotidiano familiar o 

marido. 

A 

 

 

Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para o grupo 

de ideia central: A, que formou o instrumento de análise do discurso 2 (IAD 2). 

Para a rede de apoio familiar respectivo a segunda pergunta, emergiu a seguinte ideia 

central: 

A – Faz parte de seu cotidiano familiar a esposa e/ou marido, os filhos, netos, irmã e 

sobrinhos. 



  

 

QUADRO 5 - Ideia Central agrupada de acordo com as letras A - Faz parte de seu 

cotidiano familiar a esposa e/ou marido, os filhos, netos, irmã e sobrinhos. (S1, S2, S3, S4, 

S5, S6, S7, S8, S9 e S10). 

 

 

Pergunta 3: COMO FOI PARA O SENHOR E PARA SUA FAMÍLIA, A INTERNAÇÃO 

PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA? 

 

QUADRO 6:  Rede de Apoio Familiar. Instrumento de Análise de Discurso 1 – IAD 1, 

pergunta 3. 

Segunda 

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 3 

Quem faz parte 

do seu 

cotidiano 

familiar? 

 

S1- Moro eu e minha esposa. São três 

netas, uma neta de uma filha e dois 

netos de outra filha. 

S2- Moro eu e minha esposa e um 

filho que é solteiro.  

S3- Atualmente uma irmã (...) éramos 

doze (...) hoje eu sou o mais novo e 

outra mais velha que somos vivos... 

Sobrinho eu tenho 29 sobrinhos, 

S4- Meus filhos, mas eles não moram 

comigo.  

S5- Minha esposa, minha filha, meus 

netos (...) Eles (...) todos (...) 

S6- Meu filho, minha nora, a sogra do 

meu filho (...) 

S7 -  Eu, minha filha e meus netos. 

S8-  Minha esposa e uma filha. 

S9- Minha mulher e mais três filhos 

(...) 

S10-Só meu marido mesmo.  

 “Moro eu e minha esposa, 

filho, irmã, sobrinho, nora, 

a sogra do meu filho. Só 

meu marido mesmo”. 

 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 Olha (...) O que mexeu mais com as 

estruturas principalmente, foi o seguinte 

(...) foi por que eu sempre trabalhei, apesar 

de ser aposentado eu continuei 

trabalhando. O meu trabalho (...) é (...) de 

representação comercial eu tenho clientes 

no rio de janeiro e no interior do estado (...) 

então (...) eu sempre (...) rodei, eu sempre 

andei, eu sempre trabalhei. E quando eu 

adoeci... me tiraram o que eu mais gostava, 

o médico disse, olha (...) não pode mais 

dirigir tem que fazer repouso absoluto, não 

pode fazer mais nada, então eu fiquei um 

período dentro de casa, onde (...) eu perdi 

(...) 18 quilos eu pesava 88 quilos hoje eu to 

com 70 se eu não tiver emagreci depois que 

A favorável aceitação da 

cirurgia para voltar a fazer 

tudo que fazia antes. 

 

A 



  

 

vim pra cá. Eu fiquei mesmo (...) Eu nunca 

tive essa vida parada, certo? É (...) Sem 

fazer nada (...) não pode fazer (...) eu não 

podia ir no supermercado  pegar uma bolsa 

, fazer umas compras e tal (...) e (...) Me 

chateou bastante, quando eu vi a 

perspectiva assim da cirurgia (...) Eu tava 

doido para operar. Eu tava conversando 

com o doutor M, ele tava falando poxa você 

vai passar a páscoa aqui, eu disse doutor M 

eu quero sair daqui com meu problema 

resolvido eu não tenho problema se vai 

operar amanhã ou depois eu to aqui dentro 

é o principal, se não der (...) eu to aqui 

dentro o que é o principal, entendeu (...) eu 

consegui (...) então (...) se for na segunda 

feira, na terça feira (...) eu quero é sair 

daqui com meu problema resolvido, 

entendeu? É (...) feito a operação, se Deus 

quiser (...) tudo pode ocorrer (...) que eu 

possa voltar (...) não digo a você que eu vá 

voltar (...) podendo (...) É de início não (...) 

tem que ter um tempo de (...) vamos dizer 

que (...) de adap (...) de recuperação (...) É 

(...) reabilitação. Depois que eu não faça 

tudo que eu fazia, mas pelo menos 

cinqüenta por cento, entendeu? Ah não, não 

convém tal (...) tá viajando (...) tal (...) tudo 

bem eu faço (...) eu tenho uma clientela no 

rio de janeiro maravilhosa. 

S2 Ah... foi, foi um baque.  Eu confesso que 

não sentia nada. Aí (...) eu me trato na 

geriatria do SUS, tinha uma doutora que 

falava o senhor tem um pequeno sopro, mas 

isso não é nada. Ela pegou e ficou doente e 

se ausentou, aí foi que me mandaram para 

uma outra doutora (...) Doutora E (...) 

fazendo aqueles exames, então ela fazia a 

rotina, né (...) me queixando da coluna, ela 

me mandou fazer fisioterapia e coisa e tal 

(...) me mandou para o nutricionista (...) ih 

mandou (...) fez o ECO (...) aí o ECO deu 

um sopro (...) ai ela disse, oh! (...) tá bem 

pequeno o sopro, mas eu vou mandar o 

senhor para o cardiologista. Fazer o que? 

(...) Aí eu fui no Doutor I., aí ele examinou 

e me mandou fazer um ECO (...) No ECO 

(...) deu uma porção de coisa, mas notei que 

embaixo estava escrito grave (...) aí minha 

senhora já começou a (...) ficar mais (...) 

A cirurgia foi um baque para 

ele e para sua família.  

 

B 



  

 

Seu caso não é de medicação, seu caso é de 

cirurgia, eu vou lhe encaminhar para o 

laranjeiras, pra vê lá qual é a pessoa mais 

especializada e mais apropriada para fazer 

seu tratamento (...) então minha filha (...) 

foi um baque (...) porque (...) Oh! Eu subo 

escada, eu subia escada (...) de uns tempos 

pra cá (...) eu tava notando, que tem a 

rampa do edifício eu subia, descia, eu subia 

e ficava cansado (...) eu ficava pensando 

também que era pela idade 78 anos (...) por 

exemplo a escada do metrô parava naquele 

vão, ia no mercado com o carrinho e já 

estava (...) tava muito (...) não podia 

imaginar isso aí, que foi isso aí que 

aconteceu. Ele me explicou que minha 

válvula é assim olha (...) (fez um gesto com 

a mão de pequena) (...) Ela tá toda 

calcificada que ele falou (...) esse nem foi 

um baque (...) também foi minha senhora, 

porque minha senhora, ela se trata aqui há 

vinte anos (...) então (...) tudo é um baque 

pra ela, ela fica tendo angina, ihhhhh (...) 

S3 Ah... agente gostou, né? Eu queria ficar 

livre desta doença. É (...) é (...) Pra ficar 

bom da doença (...)  

A cirurgia é boa, para ficar 

livre da doença. 

A 

S4 Ah (...) Eles ficaram de acordo né? Que eu 

tinha que operar, né? Que assim eu não 

podia continua, né? Com essa dor no peito 

(...) nas costas (...) é uma dor nas costas 

terrível (...) eu (...) No raio-x conforme 

ontem o médico pediu (...) Ihhh o raio-x 

deu jóia, não deu nada (...) aí eu falei pra 

ele assim (...) poxa porque eu sinto tanta 

dor nas costas, é uma dor tão terrível que eu 

achava que meu pulmão tava arrebentado, é 

tanta dor que eu sinto nas costas que eu 

achava que meu pulmão não tava valendo 

nada (...) tive dor nas costas, no peito, no 

coração, nas costelas, nos braços (...) É (...) 

melhor operar! 

A cirurgia é boa, porque assim 

não dá para continuar. 

A 

S5 Ah eles ficaram chocados (...) ficaram 

chocados (...) É ficaram meio chocados (...) 

Mas agora querem a operação (...) Ah... a 

gente fica nervoso na hora, mas depois se 

acalma (...) não (...) e aí o doutor falou você 

tem que fazer mesmo (...) e se não fizer vai 

piorando (...)   

A cirurgia chocou tanto ele 

quanto sua família.  

 

B 

S6 Bom (...) Eu tive um infarto fiquei oito dias 

em coma no Hospital E. (rede particular), 

A cirurgia se apresenta como 

única solução para não morrer. 



  

 

mas já me recuperei (...) Eu acho que eu 

recuperei muito também sobre a minha fé 

que eu tinha em Deus, que eu pedi (...) tanto 

(...) tanto (...) tanto, que meu Deus ainda 

não tá na hora de me levar não, porque eu 

faço muita caridade, muita coisa boa e eu 

ainda trabalho (...) eu tomo conta de um 

prédio de 12 andares (...) onde eu moro (...) 

eu sou síndica a 22 anos (...) e ninguém 

quer que saia, porque eu sou aquela pessoa 

ali assim, certinha (...) tudo certo, tudo (...) 

Bom (...) eu não tinha outra alternativa ou 

eu internava ou ia morrer, porque (...) 

agora eu não estou fazendo nada, estou 

descansando, tomando meus remédios, a 

comida se vier numa hora que eu não gosto 

eu como na hora que eu gosto e o que eu 

posso comer (...) a todo instante tem 

comida (...) então quer dizer (...) aqui eu 

estou muito bem servido a esse respeito (...) 

do faxineiro ao médico ao não tenho nada 

do que reclamar (...) o hospital aqui é muito 

bom (...) eu não tenho como hospital aquela 

coisa de X (hospital particular que preza 

por uma boa hotelaria), aquelas coisas toda, 

que meu filho e minha nora conhecem (...) 

mas eu estou muito bem servida aqui, muito 

satisfeita aqui, muito bem, ele (o filho) 

gostou daqui também e ele está tranqüilo 

(...) Nós tivemos reunião com o psicólogo 

que nenhum hospital faz (...) Em 1978 eu 

tinha dinheiro e tive meus filhos de cesárea 

num hospital que nem chega aos pés desse 

(dizendo que o INC é melhor ainda) e 

precisei ficar 28 dias internada (...) naquela 

época tinha dinheiro (...) agora não tenho 

(...) tenho como todo brasileiro tem (...) eu 

já perdi, o que tinha (...) meu marido foi 

assassinado em Botafogo uma hora da 

manhã, em fevereiro de 1983 (...) e aí meu 

dinheiro foi todo (...) foi todo (...) os sócios 

roubaram tudo (...) roubaram tudo (...) mas 

criei meu filho, que fez faculdade e hoje em 

dia meu filho é gerente da Y (agência de 

seguros de carro) em Petrópolis, trabalha 

muito, mas ganha bem (...) ele mora longe, 

mas me dá toda assistência (...) e (...) ele 

gostou daqui (...) Mas eu estou confiante 

em Deus (...) 

 

A 

S7 Foi um susto (...) Foi um susto porque eu A cirurgia foi um baque e 



  

 

nem sabia que tinha problema (...) Do nada 

fiquei sabendo (...) Foi só eu largar de 

fumar (...) que apareceu o problema (...) Eu 

sou fumante desde meus 21 anos (...) 

Larguei não quero mais (...)Em novembro 

comecei com uma falta ar terrível (...) Aí 

que eu descobri (...) me internei no hospital 

que trabalho (...) me internei (...)  Aí foi 

feito ECO, ELETRO, sei lá o que (...) aí foi 

descoberto (...) Que tinha sopro no coração 

(...) Foi um baque (...) Foi um baque, mas 

eles me incentivaram, dizendo que: “coisas 

piores acontecem na vida” (...) sabe (...) aí 

me animou (...) 

assustou tanto a ele quanto sua 

família. 

 

B 

S8 Para mim a doença cardíaca (...) foi uma 

surpresa muito grande (...) porque vem de 

encontro de todas as minhas expectativas 

(...) não porque eu acreditava que tinha 

alguma coisa de especial (...) e nem por 

conta dessa escola (...) não tem nada a ver 

(...) mas sim porque faz praticamente 20 

anos que eu tenho uma vida meio 

vegetariano, “natureba” (...) eu agora estou 

aposentado, então eu faço meu pão com 

farinha orgânica (...) e isso me ajuda mais 

que tudo (...) e (...) e (...) eu aprendi a fazer 

pão nesta escola (...) e fez para mim parte 

de meu auto-conhecimento, sentir meu 

corpo como reage (...) amassar o pão é uma 

coisa maravilhosa (...) então eu tinha uma 

vida (...) eu sou argentino então eu tinha 

uma  vida de carnívoro (...) mas eu me 

alimentei muito mal (...) e há vinte anos eu 

como direitinho, não como gordura, não 

como carne vermelha (...) Também porque 

eles tinham essa imagem de mim (...) um 

cara saudável que faz ginástica na praia, 

era a propaganda que eu fazia (...) e aí pá 

caiu assim (...) [faz cara de surpresa] (...) 

foi um grande susto (...) então o primeiro 

passo foi procurar coisas alternativas, pois 

eu odeio médico (...) e até o dia que decidi 

me internar aqui (...) para sair com as veias 

reconstruídas (...) 

A cirurgia foi uma surpresa 

negativa tanto para ele quanto 

para sua família. 

 

B 

S9 Olha (...) Ficou (...) Ah, eles estavam vendo 

que eu estava sofrendo em casa (...) quer 

dizer, ficaram todos satisfeitos Graças a 

Deus que a coisa mais difícil aí é conseguir 

uma internação para operar (...) Mas eles 

se assustaram com a operação, mas 

A cirurgia assustou, mas é 

melhor do que sofrer em casa. 

 

B 



  

 

 

Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para cada 

grupo de ideias centrais: A e B, que formaram o instrumento de análise do discurso 2 (IAD 2). 

Para a rede de apoio familiar respectivo a terceira pergunta, emergiram as seguintes 

ideias centrais: 

A – A cirurgia como resolução do problema. 

B – A realização da cirurgia foi um baque, assustou e surpreendeu. 

 

QUADRO 7 - Ideia Central agrupada de acordo com as letras A – A cirurgia como 

resolução do problema. (S1, S3, S4 e S6). 

 

satisfeitos (...) 

S10 Ah (...) para eles não está sendo muito bom 

não (...) Meu filho que estava aqui hoje (...) 

eu achei ele meio tristonho (...)   Porque 

amanhã é aniversário dele (...) Ele faz 33 

anos (...) Meu marido também está muito 

nervoso (...) Ele ficou perguntando um 

monte coisas para o médico (...) 

A cirurgia não está sendo bem 

aceita. 

 

B 

Terceira 

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 4 

Como foi para 

o senhor e 

para sua 

família, a 

internação 

para 

realização da 

cirurgia? 

 

S1 – Sempre trabalhei, apesar 

de ser aposentado eu continuei 

trabalhando. E quando eu 

adoeci... me tiraram o que eu 

mais gostava, não pode fazer 

mais nada, então eu fiquei um 

período dentro de casa, Eu 

nunca tive essa vida parada, eu 

quero sair daqui com meu 

problema resolvido. Depois que 

eu não faça tudo que eu fazia, 

mas pelo menos cinqüenta por 

cento. 

S3 – Eu queria ficar livre desta 

doença. 

S4 – Eles ficaram de acordo né? 

Que assim eu não podia 

continua, né? É (...) melhor 

operar! 

S6 – eu não tinha outra 

alternativa ou eu internava ou ia 

morrer, ele (o filho) gostou 

daqui também e ele está 

tranqüilo (...)Mas eu estou 

confiante em Deus (...) 

“Eu sempre trabalhei, apesar de 

ser aposentado eu continuei 

trabalhando. E quando eu adoeci 

me tiraram o que eu mais gostava. 

Eu quero sair daqui com meu 

problema resolvido, ficar livre 

desta doença. Assim eu não podia 

continuar, é melhor operar. Não 

tenho outra alternativa ou eu 

internava ou ia morrer”. 

 



  

 

 

QUADRO 8 - Ideia Central agrupada de acordo com as letras B – A realização da 

cirurgia foi um baque, assustou e surpreendeu. (S2, S5, S7, S8, S9 e S10). 

 

Terceira 

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 5 

Como foi para 

o senhor e para 

sua família, a 

internação para 

realização da 

cirurgia? 

 

S2 - Ah... foi, foi um baque.  Eu 

confesso que não sentia nada. foi um 

baque (...) porque (...) Oh! Eu subo 

escada, eu subia escada (...) de uns 

tempos pra cá (...) eu tava notando, 

que tem a rampa do edifício eu 

subia, descia, eu subia e ficava 

cansado (...).  Tudo é um baque pra 

ela, ela fica tendo angina, 

S5 –  Ah eles ficaram chocados (...) 

ficaram chocados. Mas agora 

querem a operação (...) Ah... a gente 

fica nervoso na hora, mas depois se 

acalma (...) não (...)   

S7 –  Foi um susto (...) Foi um susto 

porque eu nem sabia que tinha 

problema (...) Do nada fiquei 

sabendo. Foi um baque (...) Foi um 

baque, mas eles me incentivaram, 

dizendo que: “coisas piores 

acontecem na vida” (...) sabe (...) aí 

me animou (...) 

S8 –  Para mim a doença cardíaca 

(...) foi uma surpresa muito grande 

(...) porque vem de encontro de todas 

as minhas expectativas (...) não 

porque eu acreditava que tinha 

alguma coisa de especial (...) e nem 

por conta dessa escola (...) não tem 

nada a ver (...) mas sim porque faz 

praticamente 20 anos que eu tenho 

uma vida meio vegetariano, 

“natureba” Também porque eles 

tinham essa imagem de mim (...) um 

cara saudável que faz ginástica na 

praia, era a propaganda que eu fazia 

(...) e aí pá caiu assim (...) [faz cara 

de surpresa] (...) foi um grande susto  

S9 –  Olha (...) Ficou (...) Ah, eles 

estavam vendo que eu estava 

sofrendo em casa (...) quer dizer, 

ficaram todos satisfeitos Graças a 

Deus que a coisa mais difícil aí é 

conseguir uma internação para 

“Foi um baque, a notícia da 

necessidade de cirurgia. Não 

sentia nada. Os meus 

familiares ficaram chocados. 

Mas agora querem a 

operação. Foi um susto ter 

que operar, pois eu nem 

sabia que tinha problema”.  

 



  

 

 

 

 

 Análise da questão discursiva 1: Rede de Apoio Familiar; 

 

 

Por meio desta questão discursiva, pode-se evidenciar que o idoso possui uma 

importante relação de apoio com a família. Como pode ser visto no discurso do sujeito 

coletivo 1: 

 

DSC 1: 

  

“A relação familiar é boa, nos damos muito bem”. 

 

A família é apontada por estudiosos da gerontologia, tal como (PAPALEO, 2002) 

como elemento mais frequentemente mencionado por idosos como importante ao próprio 

bem-estar pelos idosos. A família tem mantido a sua forma através de relações biológicas de 

dependência, e com frequência também através de laços de aliança e afeto. 

O relacionamento familiar pode às vezes apresentar conflitos e desarmonias entre os 

parentes, porém tenta-se corrigir os conflitos e manter um convívio saudável e relevante entre 

os membros da família, através de conversas e diálogo. Como dito pelo sujeito coletivo 2: 

 

DSC 2: 

 

“É boa, mas às vezes tem discussões”. 

 

Para corroborar com a discussão, Domingos (2003) descreve que 71% dos homens co-

residem com a esposa e 57% das mulheres moram com filhos e ou filhas, deixando claro que 

operar (...) Mas eles se assustaram 

com a operação, mas satisfeitos (...) 

S10 –  Ah (...) para eles não está 

sendo muito bom não (...) Meu filho 

que estava aqui hoje (...) eu achei ele 

meio tristonho (...)   Porque amanhã 

é aniversário dele (...) Ele faz 33 

anos (...) Meu marido também está 

muito nervoso (...) Ele ficou 

perguntando um monte coisas para o 

médico (...) 



  

 

o cônjuge e os filhos são o suporte para com a atenção que se tem na velhice. Além disso, na 

esfera familiar da atualidade, vê-se a coexistência de várias gerações. 

As pesquisas apontam que os idosos têm preferência pelos relacionamentos familiares, 

preferem viver de modo independente, mas perto dos filhos ou parentes próximo, apesar das 

discussões e/ou desentendimentos que possam ocorrer (HAMILTON, 2002). 

No art. 3º do Estatuto do Idoso diz que:  

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 

ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 

2003, p. 21) 

 

Entretanto, observa-se que nem sempre esta preocupação ocorre, mas o idoso 

considera a família como unidade de apoio e de cuidado para ele.  

Como o idoso menciona a família como importante para seu cuidado no momento do 

pré-operatório, o enfermeiro em sua VPOE deve valorizar esta unidade como fundamental 

neste momento. O enfermeiro deve conhecer os tipos de família, o funcionamento, a 

funcionalidade e a expectativa do cuidado de enfermagem atendendo ao padrão ético do 

cuidado.  

Muitas áreas definem ou conceituam família, dentro da sua perspectiva como a 

antropologia, economia, psicologia, a religião, serviço social, sociologia e outras, inclusive, 

que possuem especializações em terapia familiar como a enfermagem, serviço social, 

psicologia e psiquiatria. A psicologia descreve o grupo familiar como um conjunto de 

relações. A antropologia entende a família baseada em sua estrutura, o grau e a natureza do 

parentesco. Já a sociologia apresenta a família no paradigma da tipologia familiar 

(PAPALEO, 2002). 

Para os sujeitos da pesquisa a família, é vista de acordo com o discurso do sujeito 

coletivo 3, como: 

 

DSC 3: 

 

“Moro eu e minha esposa, filho, irmã, sobrinho, nora, a sogra do meu filho. Só meu marido 

mesmo”. 

 

Também há autores que entendem “a família como uma instituição social básica, 

histórica, que se transforma sincrônica e diacronicamente” (ALVES, 2004, p. 142), e definem 

família como “grupo de pessoas, vivendo numa estrutura hierarquizada, que convive com a 



  

 

proposta de uma ligação afetiva, duradoura, incluindo uma relação de cuidado entre os adultos 

e deles para com as crianças e idosos que aparecem nesse contexto” (BARROS, 1989, p. 50). 

Mesmo com as mudanças constantes na constituição familiar de hoje, muito tem se 

observado que há resistência a elas e em alguns pontos há um choque entre as novas 

constituições familiares e a legislação vigente, o que dificulta o trabalho de profissionais das 

ciências humanas e saúde. Na verdade, é com propriedade que Carvalho (2000, p. 43), ressalta 

que “cada cultura tem a sua própria representação de família”. 

Mas a passagem de uma organização para outra exige adaptações em diversos sentidos 

como no relacionamento, na função e na própria estrutura familiar e nas próprias políticas 

públicas de saúde, áreas que nos interessa nesse contexto. 

Faz-se necessário atentar para o fato de a família exercer influência sobre o ser 

humano inclusive com funções históricas, entretanto, apenas no século XX, começou a ser 

considerada como um sistema e estudado como tal. Muitos autores, dentre eles (PAPALEO, 

2002), consideram a família como sistema com inúmeros subsistemas. 

De dez anos para cá, muitos profissionais tem observado e considerado a família como 

uma unidade de assistência em saúde para as diversas faixas etárias ou grupos sociais. Nesta 

perspectiva, a intervenção do profissional no âmbito familiar é de mudança, manutenção e 

estímulo dos hábitos que promovam à saúde ou a comprometem. Observa-se, também, que no 

discurso do sujeito deste estudo a família tem uma ênfase e que deve ser considerada, não só 

pelo enfermeiro, mas também por todos os profissionais de saúde que assistem aos idosos. 

Muitas são as formas de intervir na família, sendo o mais difícil, após a avaliação feita 

tomar a decisão do que fazer. Qual a intervenção? Além disso, depara-se com diversos 

arranjos familiares em que o idoso encontra-se inserido e também convivendo com diversas 

gerações no mesmo contexto. Para os profissionais da saúde, este cuidado é um grande 

desafio visto que além de cuidar de um sujeito complexo como o idoso necessitará conhecer a 

família desse sujeito, interagir com ela e cuidar dela. 

Para o idoso, a família, geralmente, é a rede de suporte mais próxima. Assim, para o 

cuidado com esses sujeitos, é prioritário vê-los como integrantes desse contexto, um contexto 

com variações de arranjos e intergeracionalidades. 

Deve-se considerar que, no espaço hospitalar, a inserção da família no cuidado ainda é 

visto com considerável resistência, chega ao ponto de algumas instituições não respeitarem o 

que preconiza o Estatuto do Idoso quando ressalta o direito de o idoso ter acompanhante 

quando internado. Se este fato ocorre, pode-se pensar mais ainda na resistência dos 

profissionais em envolver os familiares no cuidado com o idoso.  



  

 

Em outros modelos de assistência, esta resistência é menor como é o caso da 

Estratégia Saúde da Família. O olhar organizador dos administradores e profissionais que 

atuam nesta estratégia é um diferencial e muitos afirmam que perceber as famílias atendidas 

de acordo com as gerações simplifica o direcionamento dos cuidados dispensados a elas e 

abre uma brecha para estender, com muita eficiência, os poderes de vigilância ao mundo 

social, com contribuições significativas para a melhora da saúde da população pobre (NÉRI, 

2002).  

É relevante focar no papel dos membros da família do idoso, considerando o 

envelhecimento, como um processo de perdas, que pode resultar em declínio funcional e 

consequentemente dependente, e, neste momento do pré-operatório de cirurgia cardíaca, o 

perfil da família é fundamental, a compreensão das relações estabelecidas, os vínculos 

afetivos e a rede de apoio financeira também. Somente a partir deste diagnóstico familiar, 

pode-se planejar uma assistência integral ao idoso e sua família e alcançar com efetividade os 

objetivos estabelecidos no pré-operatório. O fato é que a família prevalece como a principal 

fonte de cuidado informal e formal aos idosos. 

Assim, evidencia-se ser um desafio para o profissional de saúde o cuidado à família do 

idoso, pois ele precisa conhecer o funcionamento, os fatores que influenciam as suas 

experiências na saúde e doença e o sentido de assistir a família. Na verdade, é necessário 

conhecer a saúde de quem está sendo sujeito direto deste cuidado, isto é, conhecer a saúde e a 

doença individual do idoso e também conhecer a saúde e doença da família como um todo. 

Para os profissionais de saúde, incluir a família como sujeito ou objeto de seu cuidado 

não é tão fácil, visto que o contexto político-social brasileiro não favorece esta inclusão. Um 

início pode ser durante a formação profissional, em que os currículos das diversas áreas 

podem inserir conteúdos relacionados à família e a importância deste sistema para o cuidado e 

restabelecimento dos sujeitos, principalmente, do idoso. 

A complexidade que parece ser a cirurgia tanto para o profissional quanto para o idoso 

e sua família, pode fazer com que o profissional não valorize o apoio, as informações e 

orientações à família do idoso que será submetido à cirurgia cardíaca.  

Uma forma de permitir a participação da família no momento que antecede a cirurgia 

do idoso é dar a essa família “voz”, isto é, permitir que a família possa também receber 

esclarecimentos e informações sobre o processo cirúrgico e sobre qualquer outra dúvida que 

eles tenham, dando assim a esses confiança e segurança no ato cirúrgico e o idoso por sua vez 

desfrutará de um cuidado integral que não só o biológico.   



  

 

Desta forma, a família é fator essencial para o idoso, sendo em grande parte das vezes 

o fator estimulante para que esse volte a suas atividades diárias e deseja a sua recuperação 

completa o quanto antes, seja por motivos biológicos seja por motivos financeiros ou ambos. 

Como pode ser visto por meio do discurso do sujeito coletivo 4, o retorno as atividades 

diárias é importante inclusive para que o sujeito se mantenha no mercado de trabalho. 

 

DSC 4: 

 

“Eu sempre trabalhei, apesar de ser aposentado eu continuei trabalhando. E quando eu 

adoeci me tiraram o que eu mais gostava. Eu quero sair daqui com meu problema resolvido, 

ficar livre desta doença. Assim eu não podia continuar, é melhor operar. Não tenho outra 

alternativa ou eu internava ou ia morrer”. 

 

Muitos são os fatores que fazem com que no DSC evidencie a necessidade do 

problema a ser resolvido imediatamente visto que muitos idosos são arrimos de família, 

outros ainda trabalham, querem retornar as suas atividades de lazer, trabalho e outros querem 

viver. 

O Estatuto prevê o respeito à inserção do idoso no mercado de trabalho e à 

profissionalização, tendo em vista suas condições físicas, intelectuais e psíquicas e este fato 

tem ocorrido com maior frequência visto que os idosos são, por muitas vezes, arrimos de 

família.  

As condições de vida dos primeiros anos do terceiro milênio se caracterizam por 

aprofundamento do modelo neoliberal, para a mundialização da economia e para a 

intensificação do arsenal tecnológico e das transformações no mundo do trabalho 

(GOLDMAN, 2004). As transformações conjunturais se refletem em todas as idades, mas o 

idoso é o que mais sofre com estas mudanças. A crise que resultou do Estado Mínimo para as 

Políticas Sociais e de Saúde onera as famílias principalmente aquelas com idosos, 

principalmente no que concerne à seguridade social. Assim, Nota-se que mesmo os idosos 

aposentados necessitam trabalhar. Muitos trabalhadores aposentados não conseguem 

sobreviver com seus benefícios, tornando-se comum o retorno ao mercado de trabalho e 

geralmente, no caso do idoso, em subempregos. 

A questão da classe social certamente interfere na vida dos idosos e neste estudo os 

idosos são, em sua grande maioria, aposentados com baixo rendimento e de classe social 

baixa a média. Sabe-se que aqueles idosos que detêm maior poder aquisitivo dispõem de 



  

 

algumas opções como, por exemplo, acompanhamento pessoal especializado o que não é o 

caso dos sujeitos desta pesquisa. Nas classes pobres, o idoso pode ser empecilho para a 

família como pode ser a única fonte de renda. Segundo Goldman (2004), nos municípios e 

bairros mais pobres, os idosos mantêm as despesas familiares e são valorizados como um dos 

poucos consumidores locais com renda fixa.  

Pode-se observar também, através do discurso do sujeito coletivo 5, que seus 

familiares, sofrem um “baque” com o impacto da notícia da cirurgia, porém confiam nela para 

que os idosos fiquem livres da doença e como uma possibilidade de retorno ao cotidiano de 

suas vidas. Este retorno do idoso ao cotidiano é percebido como um apoio para a família seja 

na ajuda das tarefas familiares seja também no apoio financeiro. Observar-se esta afirmativa 

no discurso abaixo: 

 

DSC 5: 

 

“Foi um baque, a notícia da necessidade de cirurgia. Não sentia nada. Os meus familiares 

ficaram chocados. Mas agora querem a operação. Foi um susto ter que operar, pois eu nem 

sabia que tinha problema”. 

 

Isto também pode ser um dos motivos do choque e baque na família além dos aspectos 

sentimentais, pois no discurso os seus familiares ficaram chocados com a intervenção 

cirúrgica. 

 Na análise do Censo demográfico do IBGE de 2000, 58% das famílias brasileiras que 

incluem idosos, ele é o principal provedor da mesma assim, inverte-se a lógica de ver o idoso 

dependente dos seus filhos e parentes.  

Com esta nova configuração no mercado de trabalho e a dependência econômica das 

famílias em relação aos proventos do seu idoso, os profissionais de saúde devem considerar 

como é “chocante” para a família e, principalmente, para o idoso, quando necessitam de 

internação e cirurgia e isto pode causar estresse e dificultar a recuperação da saúde do sujeito.  

O enfermeiro no pré-operatório de cirurgia cardíaca deve valorizar e enfatizar as 

condições de trabalho que o idoso terá após o procedimento cirúrgico, caso ainda trabalhe. O 

profissional necessita informar tanto aos idosos quanto aos seus familiares as reais 

possibilidades de trabalho para que as expectativas em relação ao suprimento da família não 

sejam um fator de grande estresse para o idoso. 



  

 

Deve-se, antes e durante a VPOE, levantar quais são as atividades realizadas pelo 

idoso para o seu sustento e se ele contribui e/ou mantém esta família evidenciando assim, as 

necessidades dos idosos e contemplando parte do padrão do conhecimento pessoal para o 

enfermeiro que realiza a visita pré-operatória.  

Outros profissionais devem ser envolvidos, neste contexto, como assistente social, 

visando minimizar os possíveis problemas no contexto familiar o que interferiria na 

recuperação do idoso, além disso, da ação interdisciplinar que é necessária quando se trata do 

cuidado ao idoso. 

Deve-se manter a família orientada quanto aos possíveis gastos que serão gerados após 

a cirurgia e também aos direitos que esse idoso tem perante a justiça. O governo deve ajudá-lo 

financiando medicamentos, consultas médicas pós-alta, exames, re-internações (caso 

necessário), dentre outros, destacando o padrão ético que o enfermeiro tem que atender ao 

realizar a visita pré-   -operatória com o idoso que será submetido à cirurgia cardíaca. 

É importante considerar que para a família é chocante não só o pré-operatório de 

cirurgia cardíaca devido ao envolvimento emocional com o idoso, mas também a preocupação 

com a ação cuidativa que este idoso pode demandar neste momento. Para Portella, Pasqualotti 

e Gagliette; et al (2006), a tarefa de cuidar faz do cuidador extenuar-se em suas atribuições, 

acarretando efeitos e diferenças na sua vida íntima e profissional, além de aumentar os 

problemas econômicos da família cuidadora.    

O enfermeiro necessita manter um relacionamento próximo dos cuidadores familiares 

do idoso em pré-operatório de cirurgia cardíaca. Deve informar-lhes e esclarecer-lhes, 

inclusive, estimular o revezamento do cuidado entre os familiares para diminuir a sobrecarga 

e aparecimento de doenças no seio familiar. Em Portella, Pasqualotti e Gagliette; et al (2006), 

os cuidadores afirmam que sua saúde piorou após assumir o cuidado do idoso. 

Assim, embora a cirurgia seja vista como um fator estressante para o idoso e para seus 

familiares, ainda é a melhor solução para que seu problema de saúde seja resolvido e assim 

retorne a sua atividade diária e em alguns casos volte a ser esteio de seus familiares.   

Como se evidenciou nos discursos do sujeito coletivo, os mesmos demonstram que os 

idosos e seus familiares recebem a notícia da cirurgia de forma mais tranquila e/ou se 

surpreendem e se chocam com a necessidade do procedimento cirúrgico. Neste contexto, o 

enfermeiro como responsável pela visita pré-operatória, necessita aprofundar os seus 

conhecimentos no que diz respeito aos arranjos familiares, à posição de provedor do lar 

assumida, atualmente, pelos idosos. 



  

 

Outro ponto é a implicação da intergeracionalidade que ocorre hoje no seio familiar e 

traz consequências para este sujeito que está em pré-operatório de cirurgia cardíaca. 

Ressaltando assim a importância da solidariedade intergeracional que pode reverter 

não só na quebra de preconceitos sociais frente ao envelhecimento, como na melhoria da 

qualidade de vida de jovens e idosos. Reforça-se que a maneira como o indivíduo constrói e 

interpreta as situações nas relações sociais é que produzem um efeito na sua saúde e no seu 

bem-estar. As pessoas que vivenciam aspectos positivos nas relações de apoio intergeracional 

sentem-se mais positivas em relação a si próprias e ao seu mundo, suportando melhor a 

doença, o stress e outras dificuldades.  

O convívio dos idosos com os seus filhos e netos pode beneficiar mutuamente as 

gerações, no sentido do aprimoramento dos conhecimentos em relação a história familiar, a 

cidade onde residem, ao mundo, e fora do contexto familiar, pode facilitar o estabelecimento 

de uma nova amizade/afetividade que desencadeie a solidariedade, e o desenvolvimento 

cognitivo social. 

Assim, os padrões empírico, pessoal e estético do conhecimento do enfermeiro serão 

atingidos com maior eficácia visando à qualidade do cuidado com o idoso e seus familiares no 

pré-operatório de cirurgia cardíaca. 

 

 

4.2.2. Padrão de Conhecimento Pessoal 

 

 

Com o intuito de aprimorar o padrão de conhecimento pessoal, o enfermeiro necessita 

conhecer qual é a percepção, quais são os reais sentimentos e que é importante para o idoso 

no momento que antecede a cirurgia cardíaca.  Este padrão de conhecimento permite 

estabelecer um relacionamento de reciprocidade com o outro, o qual não será atingido caso 

não se valorize o que é este momento para o idoso. 

  

Questão Discursiva 2 – Padrão de Conhecimento Pessoal 

 

1ª Pergunta: O QUE O(A) SENHOR(A) PERCEBE SOBRE SUA DOENÇA E SUA 

CIRURGIA? 

 



  

 

QUADRO 09 – Padrão de Conhecimento Pessoal. Instrumento de Análise de Discurso 1 – 

IAD 1, pergunta 1. 

 

 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 Eu estou feliz da vida, hoje quando eu tive 

a notícia então (...) de que a cirurgia seria 

segunda feira (...) eu fiquei feliz. 

Felicidade pela cirurgia. 

A 

S2 Ah pra mim é uma mão na roda, pra mim 

(...) eu to tão ansioso pra fazer, pra ficar 

livre (...) eu já fiz operação do estomago, já 

fiz a hérnia três vezes e to com ela de novo 

(...) já fiz operação de ouvido, de nariz, de 

garganta, quebrei o braço, então (...) o meu 

filho fala: mãe você não se preocupa, que o 

papai é uma rotina lá no hospital (...) 

(risos) (...) ele é muito brincalhão tá dando 

força pra mãe dele né? Tá certo. Olha (...) 

eu não tenho problema de vim pro hospital, 

não. Oh, minha pressão andava alterada e 

aqui é tudo desde que chego tá dez por 

seis, aí ontem o doutor M. falo será 

possível seu Matheus toda vezes que eu 

venho tira sua pressão eu puxo 14? (...) 

Ansioso para que o 

procedimento seja realizado 

rapidamente. 

A 

S3 Mas ninguém falava nada eu passava mal, 

me davam um remedinho e ninguém falava 

nada (...) Aí a última vez que passei mal, a 

médica L pediu tudo com urgência. Eu 

estava comentando isso que eu estava 

sentindo, que eu não estava podendo 

andar, que ia sempre com duas pessoas, 

não ia em lugar nenhum sozinho mais, nem 

sair de casa (...) Aí aqui eu recuperei meu 

andar, já ando normal, vim pra cá, me 

internaram aqui (...) Vou operar e vou ficar 

bom! Dá pra viver mais uns aninhos. 

Aceitação da cirurgia pela 

limitação da doença. 

B 

S4 Foi muita decepção, né minha filha (...) Eu 

nunca tive problema com diabete, minha 

glicose começou a subir, né? (...) Eu acho 

que era problema no (...) nunca tive 

problema de saúde (...) Mas depois dessa 

minha amiga que me aplicou esse golpe 

(...) Ela até dizia que ia botar o dinheiro na 

minha conta e chegava na hora sempre 

falhava (...) nunca que colocava (...) eu 

falei poxa eu  vou terminar indo pro 

hospital por sua causa, nunca tive isso, 

você conseguiu fazer isso (...) mas uma 

coisa eu te digo (...) é (...) é (...) esse prazer 

você nunca vai ter eu não vou morrer por 

Decepção pela cirurgia, pois 

nunca teve problemas de saúde. 

C 

 



  

 

sua causa não (...) porque Deus não vai 

permitir que o diabo te use para fazer isso 

comigo (...) eu vou fazer a cirurgia e eu 

vou sair dessa  em nome do senhor Jesus 

(...) pode ficar tranqüila (...) que dessa vez 

você não vai me levar não (...) você e o 

diabo que te usa não vai fazer isso comigo 

não (...) você pode ter feito com outras 

pessoas, mas comigo você não vai fazer 

porque Deus não vai permitir isso para 

mim (...) Isso aí não colaborou muito eu 

nunca tive isso, apesar de que minha mãe 

morreu (...) com (...) teve um infarto 

também (...) meu pai morreu assim (...) eu 

tenho um irmão agora no dia 24 de março 

ele morreu também com infarto (...) e no 

dia 25 de março ele ia fazer 59 anos (...) é 

ele faleceu (...) então essas coisas, né? (...) 

também é hereditário, né? Eu não sei, né? 

(...) 

S5 Acho que eu vim saber dessa doença (...) 

já era (...) eu nunca senti nada (...) nem 

falta de ar, nem nada, nem cansaço, nem 

nada (...) aí depois um médico me disse 

que isso meu era de nascença da minha 

síndrome (...) que meu organismo já tava 

acostumado a digerir com esses problemas 

(...) e agora eu falei com ele (...) mas agora 

se eu subir uma ladeira muito alta eu tenho 

que parar que ta me cansando, dando dor 

nas pernas e agora andar normal eu vou 

embora, só não posso correr, aí dá 

cansaço, aí começa o coração (...) 

Nunca sentiu nada, entretanto 

apresenta algumas limitações. 

B 

S6 Dá minha doença eu sentia muita (...) 

muita falta de ar e muito cansaço e eu já 

me internei mais de duas vezes lá (Hospital 

E. (rede particular) (...) mas lá não tem 

como fazer essa cirurgia (...) não tem 

aparelho (...) tem assim (...) você chama 

um médico seu de fora para fazer a cirurgia 

e eles te emprestam o hospital (...) no meu 

caso quando a pessoa é espanhola e é viúva 

o governo espanhol dá esse direito (...) te 

dá uma ajuda de custo (...) Percebo como a 

canseira da morte (...) Eu fui ver umas 

casas que eu tenho na Bambuna, que está 

no meu nome (...) O meu irmão inclusive 

morreu de um infarto fulminante lá (...) lá 

(...) na Bambuna (...) e (...) eu estava lá e 

tem um cara lá que ele é espírita (...) eu 

Percebe a doença como a 

aproximação da morte. 

B 



  

 

não tinha religião (...) agora é que eu estou 

voltando ao cristianismo (...) para escutar 

as orações, que são muito fortes (...) E eu 

tirei um dia para ir lá trabalhar na 

Bambuna e esse cara estava lá e ele me 

disse: Felipe vai embora para casa que 

você vai passar mal aqui é o teu irmão que 

está falando para mim para você ir embora 

(...) e meu irmão é falecido faz anos (...) aí 

eu falei assim, mas como (...) aí eu sentei 

na escada, porque eu sentia muita canseira 

(...) e olha que você sabe que eu quase não 

conseguia chegar no metrô para vim para o 

Flamengo? (...) e o que ele falou para mim 

deu tudo certo (...) era meu irmão mesmo 

(...) meu irmão era um espiritualista de 

primeira linha (...) de voto fervoroso a 

Nossa Senhora Aparecida (...) e (...) dentro 

de casa (...) quando eu cheguei (...) tudo 

que ele falou aconteceu (...) muito, muito 

cansada (...) foi ali que eu infartei, comecei 

a colocar espuma pela boca (...) espuma 

pela boca (...) e aí eu ouvi uma voz, 

dizendo: vai embora, se você quer se salvar 

corre agora (...) eu só ouvia e não via (...) 

aí chamei um amigo taxista pedindo que 

ele me socorresse (...) ele chegou e me 

levou para o hospital (...) eu cheguei no 

hospital toda urinada e eles botaram um 

remédio embaixo da minha língua (...) aí 

eu fui para o CTI, cheguei lá com minha 

glicose em 900 (...)  

S7 É uma doença que você (...) Bem todos nós 

estamos propícios a tudo, né? (...) A 

qualquer tipo de doença e tudo (...) E 

agora se o médico falou que: “se 

operando tem esperança” (...) aumenta 

mais a chance (...) aí ele explicou para 

mim sobre os dois tipos de válvula que 

pode ser posto (...) uma com durabilidade e 

a outra que pode ter que abrir mais tarde 

(...) aí eu escolhi a mecânica conforme o 

médico do hospital F. mandou para cá 

informando (...) aí eu tenho fé neles (...) eu 

acredito neles (...) Percebo a cirurgia 

como uma esperança de vida. 

Cirurgia como esperança de 

vida pela cirurgia. 

 

A 

S8 É (...) é (...) eu cheguei aqui porque me 

convenci no momento que a solução era 

segura (...) então me entreguei (...) Eu 

estou tranqüilo (...)  Tão tranqüilo que 

Aceitação e tranqüilidade em 

relação a cirurgia. 

 



  

 

aproveitei esta internação para colocar 

um monte de coisas que eu queria ler em 

dia (...) as pessoas devem pensar também 

“aquele velhinho” que faz ioga, porque eu 

faço umas paradas aqui para relaxar (...) 

A 

S9 Ah (...) eu percebo que vou me sair bem 

(...) que vai dar tudo certo (...) Que eu vou 

melhorar (...) 

Melhorar a saúde com a cirurgia. 

A 

S10 Eu percebo assim (...) O meu medo era 

abrir o peito (...) Eu pensava que fosse (...) 

Aquela cirurgia de colocar “stent” (...) e 

aí eu estava mais calmo (...) Mas agora 

sabendo que eu vou ter que abrir o peito 

(...) Toda aquela recuperação (...) que eu 

vou ter que ficar um mês com o braço 

dobrado, né?  (...) Ah, fiquei mais nervoso 

(...) Mas vou encarar assim mesmo (...) 

Medo e nervoso devido a 

extensão cirurgia. 

 

C 

 

 

Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para cada 

grupo de ideias centrais: A, B e C, que formaram o instrumento de análise do discurso 2 (IAD 

2). 

Para o padrão de conhecimento pessoal respectivo à primeira pergunta, emergiram as 

seguintes ideias centrais: 

A – Cirurgia vista com enfoque positivo. 

B – Limitação física pela doença. 

 C - Cirurgia vista com enfoque negativo. 

 

QUADRO 10 - Ideia Central agrupada de acordo com as letras A – Cirurgia vista com 

enfoque positivo. (S1, S2, S7, S8 e S9) 

Primeira  

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 6 

O que o 

(a) 

senhor(a) 

percebe 

sobre sua 

doença e 

sua 

cirurgia? 

S1 - hoje quando eu tive a notícia 

então (...) de que a cirurgia seria 

segunda feira (...) eu fiquei feliz. 

S2 – Ah pra mim é uma mão na 

roda, pra mim (...) eu to tão 

ansioso pra fazer, pra ficar livre 

(...) 

S7 – E agora se o médico falou 

que: “se operando tem esperança” 

(...) aumenta mais a chance (...) 

Percebo a cirurgia como uma 

esperança de vida. 

S8 – eu cheguei aqui porque me 

“Eu fiquei feliz, ansioso para fazer 

a cirurgia, para ficar livre. Percebo 

a cirurgia como uma esperança de 

vida. Então estou tranqüilo que vai 

dar tudo certo”. 



  

 

 

QUADRO 11 - Ideia Central agrupada de acordo com as letras B – Limitação física pela 

doença. (S3, S5 e S6). 

 

 

QUARO 12 - Ideia Central agrupada de acordo com as letras C – Cirurgia vista com 

enfoque negativo. (S4 e S10). 

convenci no momento que a 

solução era segura (...) então me 

entreguei (...) Eu estou tranqüilo 

(...)  Tão tranqüilo que aproveitei 

esta internação para colocar um 

monte de coisas que eu queria ler 

em dia (...) as pessoas devem 

pensar também “aquele velhinho” 

que faz ioga, porque eu faço umas 

paradas aqui para relaxar (...) 

S9 - Ah (...) eu percebo que vou me 

sair bem (...) que vai dar tudo 

certo (...) Que eu vou melhorar 

(...) 

Primeira  

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 7 

O que o (a) 

senhor(a) 

percebe sobre 

sua doença e 

sua cirurgia? 

S3 – Mas ninguém falava nada eu 

passava mal, me davam um 

remedinho e ninguém falava nada 

(...) Aí a última vez que passei mal, a 

médica L pediu tudo com urgência. 

Eu estava comentando isso que eu 

estava sentindo, que eu não estava 

podendo andar, que ia sempre com 

duas pessoas, não ia em lugar 

nenhum sozinho mais, nem sair de 

casa (...). Vou operar e vou ficar 

bom! Dá pra viver mais uns aninhos. 

S5 - Só não posso correr, aí dá 

cansaço 

S6 - Percebo como a canseira da 

morte (...). Eu sentia muita canseira 

(...) 

“Eu estava sentindo, que 

não podia mais andar, não 

podia correr, devido ao 

cansaço. Parecia cansaço 

da morte, mas vou operar e 

vou ficar bom!”. 

Primeira  

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 8 

O que o (a) 

senhor(a) 

percebe 

sobre sua 

doença e 

sua 

cirurgia? 

S4 – Foi muita decepção. Nunca tive 

problema de saúde (...) 

S10 - Eu percebo assim (...) O meu 

medo era abrir o peito (...) Eu 

pensava que fosse (...) Aquela 

cirurgia de colocar “stent” (...) e aí 

eu estava mais calmo (...) Mas agora 

“Foi muita decepção com medo 

de abrir o peito, de todo o tempo 

de recuperação. Fiquei muito 

nervoso”. 



  

 

 

 

2ª. Pergunta: QUAIS SÃO SEUS SENTIMENTOS AO VIVENCIAR ESTE MOMENTO? 

 

QUADRO 13 – Padrão de Conhecimento Pessoal. Instrumento de Análise de Discurso 1 – 

IAD 1, pergunta 2. 

 

 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 Olha (...) de, de (...) de uma realização de 

fazer aquilo que eu precisava fazer que eu 

fiquei (...) quase (...) quer vê eu vou te 

contar uma historinha rápida eu não vinha 

sentindo nada, nunca tinha ficado doente 

na minha vida, eu vim ficar doente, eu vim 

procurar um médico com sessenta e cinco 

e tenho setenta anos (...) eu, eu nunca tive 

problema de saúde (...) e, e, essa coisa (...) 

eu não esperava por isso, então (...) É, é 

(...) não contava com essa, e com, com a 

vinda pra cá (...) e com a, a (...) o potencial 

que existe aqui dentro, aquilo que todos 

nós ouvimos falar de toda a equipe (...) a 

equipe daqui é maravilhosa (...) a única 

(...) o único se não do hospital (...) é, é, é 

(...) lá embaixo o atendimento (...) lá 

embaixo que é meio (balança a cabeça de 

um lado para o outro), entendeu? (...) mas 

a equipe de enfermagem, a equipe médica, 

as pessoas que me assistem aqui em cima, 

é uma coisa fora de série (...) é (...) 

espetacular (...) aqui você não vê uma 

pessoa a te tratar mal (...) os médicos nos 

tratam... esse doutor M. é maravilhoso (...) 

eu tava até falando com um colega meu 

que eu gostei desse rapaz de graça (...) 

igual a doutora M, a doutora C (...) 

entendeu (...) são pessoas que nos dão uma 

atenção, nos deixam a vontade (...) Tá 

tranqüilo (...) risos (...). 

Surpresa, entretanto tranqüilidade 

em relação ao procedimento. 

 

A 

S2 Um pouco de ansiedade. Isso é muito 

grande (...). Tenho força de vontade, isso 

eu tenho muita. É ansiedade e força de 

Ansiedade e a vontade de fazer a 

cirurgia. 

 

sabendo que eu vou ter que abrir o 

peito (...) Toda aquela recuperação 

(...) que eu vou ter que ficar um mês 

com o braço dobrado, né?  (...) Ah, 

fiquei mais nervoso (...) Mas vou 

encarar assim mesmo (...) 



  

 

vontade de fazer a operação. B 

S3 Assim (...) Meus familiares tem mais medo 

do que eu (...) Mas tem horas que eu sinto 

um certo receio, mas a vida (...) um dia 

tem que morrer mesmo, né? Seja o que 

Deus quiser vou pra operação, operar (...) 

Receio tanto do idoso quanto dos 

familiares para realização da 

cirurgia. 

 

B 

S4 Eu estou sentindo que esta tudo muito 

bem, tenho certeza que Deus esta comigo 

(...) o (...) o doutor Jesus vai estar lá 

também, ele é o médico dos médicos e os 

médicos estão sendo abençoados por ele, 

dirigidos por ele nessa cirurgia (...) eu 

sinto, né? Eu fui na Igreja né? Pra (...) 

porque tem um Igreja aí que ta fazendo 

milagres, né? Mas eu não tive essa graça 

de (...) ser operada (...) mas isso aí não 

importa (...) porque Deus deixou os 

médicos pra essas horas (...)  pra essas 

horas (...) e eu tenho certeza que no dia da 

minha cirurgia Jesus está ali na frente 

cuidando de mim (...) E eu tenho certeza 

de que Ele está ali (...) 

Sente-se bem devido a é que 

possui. 

 

A 

S5 Se eu tenho um problema eu tenho que 

resolver ele logo (...) 

Ansiedade em resolver o 

problema. 

 

B 

S6 Ansioso (...) Muito ansioso (...) Mas eu 

estou aqui confiante de que vou ser 

operado (...) Para eu sair dessa situação 

(...) Voltar para minha casa (...) 

Muita ansiedade pela cirurgia e 

retorno ao lar. 

 

B 

S7 A pessoa fica debilitada, fica carente, fica 

tudo, né? (...) É(...) É (...) Muita carência e 

tristeza (...) 

Muita tristeza, carência e 

debilidade por ter que realizar a 

cirurgia. 

 

B 

S8 É (...) é (...) Olha vou te ser sincero (...) Há 

uma angústia (...) Estou aqui a 18 dias 

aguardando para ser operado (...) Mas as 

primeira semanas, quinze dias eu desviei 

minha atenção para ler (...) então é uma 

coisa que fez passar meu tempo muito 

tranqüilo (...) eu estou muito tranqüilo (...) 

sem muita angústia (...) mas ela existe (...) 

Angústia por ter que realizar a 

cirurgia. 

 

B 

S9 Ah (...) Eu estou feliz (...) Emoção boa (...) 

Graças a Deus (...) Agente sente um pouco 

de angústia, ansiedade (...) Mas eu estou 

doido que chegue logo a hora da operação 

(...) Para resolver logo o meu problema 

(...) 

Ansiedade e angústia, entretanto 

feliz, pois o problema. 

 

B 



  

 

S10 Estou me sentindo um pouco triste (...) com 

muito medo (...) Mas vou encarar mesmo 

assim (...) 

Tristeza e medo pela cirurgia. 

 

B 

 

Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para cada 

grupo de ideias centrais: A e B, que formaram o instrumento de análise do discurso 2 (IAD 2). 

Para o padrão de conhecimento pessoal respectivo à segunda pergunta, emergiram as 

seguintes ideias centrais: 

A – Tranqüilidade em realizar a cirurgia. 

B – Sentimento negativo por realizar a cirurgia versus felicidade por resolver o problema 

logo. 

 

QUADRO 14 - Ideia Central agrupada de acordo com as letras A – Tranqüilidade em 

realizar a cirurgia. (S1 e S4). 

 

QUADRO 15 - Ideia Central agrupada de acordo com as letras B – Sentimento negativo 

por realizar a cirurgia versus felicidade por resolver o problema logo. (S2, S3, S5, S6, S7, S8, 

S9 e S10). 

Segunda 

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 9 

Quais são seus 

sentimentos ao 

vivenciar este 

momento? 

 

 

S1 - De uma realização de fazer 

aquilo que eu precisava fazer.  eu não 

esperava por isso, então (...). Tá 

tranqüilo (...). 

S4 - Eu estou sentindo que esta tudo 

muito bem, tenho certeza que Deus 

esta comigo (...) 

“De uma realização de fazer 

aquilo que eu precisava fazer, 

eu não esperava por isso, mas 

estou me sentindo bem.”. 

Segunda 

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 10 

Quais são seus 

sentimentos ao 

vivenciar este 

momento? 

S2 – É ansiedade e força de vontade 

de fazer a operação. 

S3 – Meus familiares têm mais medo 

do que eu (...). Mas tem horas que eu 

sinto um certo receio. 

S5 - Se eu tenho um problema eu 

tenho que resolver ele logo (...) 

S6 – Muito ansioso (...). Voltar para 

minha casa (...) 

S7 – A pessoa fica debilitada, fica 

carente, fica tudo (...) É (...) É (...). 

Tristeza (...) 

S8 - Há uma angústia (...) 

S9 – Eu estou feliz (...) Emoção boa. 

Agente sente um pouco de angústia, 

“É ansiedade, tristeza, medo, 

angústia, carência e receio, 

entretanto, feliz e com força 

de vontade de fazer a 

cirurgia, pois será realizado 

para resolver logo o meu 

problema.”. 



  

 

Pergunta 3: O QUE É IMPORTANTE PARA O(A) SENHOR(A) SABER NESTE 

PERÍODO QUE ANTECEDE A SUA CIRURGIA? PORQUE O SENHOR ACHA ESTES 

QUESTIONAMENTOS SÃO IMPORTANTES? 

QUADRO 16: Padrão de Conhecimento Pessoal. Instrumento de Análise de Discurso 1 – 

IAD 1, pergunta 3. 

ansiedade (...). Para resolver logo o 

meu problema (...) 

S10 - Estou me sentindo um pouco 

triste (...) com muito medo. 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 O mais importante para mim eu soube com 

um colega que já foi operado aqui. O que 

eu não queria (...) a, a, a (...) que ele me 

disse: não você (...) é logo anestesiado, e, e, 

e (...) era isso que eu queria saber, porque 

eu não queria passar (...) entrar no (...) no 

centro operatório essa coisa toda (...) já vou 

entrar dormindo (...) então (...) quando eu 

voltar (...) eu já to com meu problema 

resolvido, então (...) era isso que eu queria. 

Não porque, os médicos já foram bem 

claros comigo (...) me colocaram tudo (...) 

é, é (...) até em reuniões que nós tivemos 

aqui com psicólogos, pessoas da, da (...) é, 

é, é (...) da assistente social (...) elas 

colocaram bem a par de tudo (...) até como 

é válvula que é a minha de fato (...) nos 

deram uma aula. Hoje  por exemplo doutor 

M me explicou que (...) o problema de eu 

trocar a válvula aórtica e vou colocar um 

(...) marcapasso (...) até isso ele me 

explicou (...) como é marcapasso (...) então 

(...) tudo isso foi esclarecido (...) não houve 

assim (...) foi tudo bem esclarecido sem 

deixar subterfúgio (...) 

O mais importante é saber o 

nível de consciência que entrará 

no Centro Cirúrgico. 

 

A 

S2 Não(...) Aqui é muito bom (...) Agora que 

eu estou aqui todo mundo tem conversado 

comigo (...) É fora de série, tudo (...) as 

pessoas vem e conversam, vários 

enfermeiros, os doutores mesmo vieram (...) 

muito bom (...) Nesse ponto tá dando uma 

força (...) 

O importante é a comunicação 

efetiva entre o idoso e os 

profissionais. 

 

A 

S3 Oh só (...) Minha preocupação é o seguinte 

eu tenho um dinheiro no banco (...) é pouco 

(...) não chega nem a 100 mil (...) e eu não 

quero deixar para o banco (...) eu queria 

deixar na mão de uma (...) a mais honesta 

Preocupação com dinheiro e 

pagamentos de contas. 

 

B 



  

 

(...) (risos) não é que as outras são 

desonestas, mas (...) “ah (...) vamos gastar 

depois agente bota no lugar e tal”(...) E 

minha saúde, né? Em primeiro lugar minha 

saúde (...) Deixar o dinheiro para pagar 

luz, empregada, tudo em dia (...). Porque eu 

acho que a conta de luz e telefone você tem 

que pagar (...) deixar os outros pagarem? 

(...) Eles vão pagar é claro (...) (vira a 

cabeça com dúvida) eu fiz um inventário 

(...) eu ajudo uma entidade de crianças 

deficiente (...) lá em Jacarepaguá (...) eles 

mandam a boleta e eu pago 100 reais (...) eu 

fiz um inventário que no caso da minha 

morte é pra deixar pra eles (...) as pessoas 

olham cheia de olho grande, de maldade, 

elas pegam e falam (...) “pow o velho aí 

cheio da grana” (...) eu comprei o que eu 

queria, eu pude comprar (...) e vou deixar 

tudo para a instituição de caridade (...) esta 

tudo na mão Deus, Deus é quem sabe (...) 

S4 A paz que Ele (...) Deus esta me dando, a 

certeza de que tudo está bem (...) eu não 

tenho duvida nenhuma que isso daí esta 

sendo muito importante (...) Porque Deus 

Jesus está na frente de tudo (...) Sem ele 

nós não somos nada (...) 

A fé minimiza a preocupação. 

 

B 

S5 Saber né? Saber dos riscos né? Mas já me 

falaram que todo cirurgia é de risco né? 

Até em cortar o dedo tem risco, né? Aí eu 

acho importante pra gente sabe né? 

Saber dos riscos da cirurgia. 

 

A 

S6 Olha não me disseram nada (...) só o 

médico que não é cardiologista, é clínico, 

veio me dizer que não precisa mais operar 

as carótidas, só mesmo coração (...) e olha 

que as minhas carótidas estavam todas 

esculhambadas (...) e eu senti que no 

momento que eu estava aqui fazendo uma 

oração (...) eu comecei a chorar e a pedir a 

Deus solução para o meu caso (...) e aí eu 

senti que não iria precisar mais operar as 

carótidas (...) porque eu ia (...) e aí não vou 

mais (...) inclusive o médico veio dizer isso.  

Quero (...) Eu queria saber mesmo (...) 

Porque não falaram nada (...) O que eu 

gostaria de saber é o que será feito (...) 

Quantas pontes vão precisar colocar (...) se 

(...) se  meu coração vai ficar bom (...) Não 

me falaram nada (...) Porque (...) Porque é 

importante (...) É curiosidade (...) 

Tem curiosidade em saber o que 

será realizado na cirurgia. 

 

 

A 



  

 

 

 

Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para cada 

grupo de ideias centrais: A e B, que formaram o instrumento de análise do discurso 2 (IAD 2). 

Para o padrão de conhecimento pessoal respectivo à segunda pergunta, emergiram as 

seguintes ideias centrais: 

A – Saber sobre a cirurgia. 

B – Não precisar saber mais nada sobre a cirurgia. 

S7 Que tenho fé em Deus e que tudo vai dar 

certo (...) Porque maior que Deus ninguém 

(...) Maior que Deus ninguém (...) Agora 

(...) Se Deus deu inteligência para o homem 

(...) se o homem (...) se Deus deu  

inteligência para ele , para ele estudar (...) 

que são milhares de casos (...) são milhões 

de casos (...) a tecnologia agora (...) esta a 

cada dia mais avançando (...) coisas mais 

práticas estão acontecendo (...) 

Antigamente um feto para colher sangue 

tinha que estar vivo, hoje já tira sangue 

dentro da barriga da mãe (...) está tudo 

evoluindo para melhor (...) 

A fé minimiza a preocupação. 

 

 

B 

S8 Que todas (...) Todas as dúvidas que eu 

tinha foram esclarecidas por profissionais 

(...) de tua área [enfermeiros], médicos, 

assistentes sociais, psicólogas (...) foi muito 

interessante saber exatamente como eu vou 

amanhecer que eu vou ser “entubado”, com 

“sonda” por aqui por lá (...) isso foi muito 

importante (...) porque isso tudo está dentro 

da realidade, ninguém está me enganando 

(...) “ah você vai sair (...) a fica aqui 

quietinho que você vai sair sambando” (...) 

Conhecer o que ocorrerá no pós- 

operatório imediato. 

 

B 

S9 O importante mesmo é saber que a família 

em casa está bem, né? (...) Que os garotos 

estão sempre por aqui (...) Hoje mesmo ele 

trouxe uma televisão para mim (...) E toda a 

tarde está por aqui (...) Só a menina que 

ainda não veio (...) porque a minha filha é 

professora (...) mas me disseram que ela 

viria amanhã (...) E me dá tranqüilidade 

saber que eles vão ficar bem (...) 

Saber que a família vai ficar 

bem. 

 

B 

S10 O médico conversou comigo hoje e me 

esclareceu tudo (...) Ele me explicou para 

eu fazer a escolha da válvula, se é 

biológica ou mecânica (...) mandou meu 

filho pensar (...) eles estão achando que a 

biológica é melhor (...) eu também acho (...) 

O mais importante é o material 

que será usado na cirurgia. 

 

A 



  

 

QUADRO 17 – Ideia Central agrupada de acordo com as letras A – Saber sobre a cirurgia 

(S1, S2, S5, S6 e S10). 

 

 

QUADRO 18 – Ideia Central agrupada de acordo com as letras B – Não precisa saber 

mais nada sobre a cirurgia (S3, S4, S7, S8 e S9). 

Terceira 

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 12 

O que é 

importante para 

o(a) senhor(a) 

saber neste 

período que 

antecede a sua 

cirurgia?  

 

Porque o senhor 

acha estes 

questionamentos 

são 

importantes? 

S3 – Minha preocupação é o 

seguinte eu tenho um dinheiro no 

banco (...) e eu não quero deixar 

para o banco (...) Deixar o dinheiro 

para pagar luz, empregada, tudo em 

dia (...). Porque eu acho que a conta 

de luz e telefone você tem que pagar 

(...) 

S4 –Porque Deus Jesus está na 

frente de tudo (...) 

S7 –  Que tenho fé em Deus e que 

tudo vai dar certo (...) 

S8 – Foi muito interessante saber 

exatamente como eu vou amanhecer. 

S9 –  O importante mesmo é saber 

que a família em casa está bem, né? 

“Minha preocupação é o 

seguinte eu tenho um 

dinheiro no banco e eu não 

quero deixar para o banco. 

Deixar o dinheiro para 

pagar luz, empregada, 

tudo em dia. O importante 

mesmo é saber que a 

família em casa está bem”. 

Terceira 

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 11 

O que é 

importante para 

o(a) senhor(a) 

saber neste 

período que 

antecede a sua 

cirurgia? Porque 

o senhor acha 

estes 

questionamentos 

são 

importantes? 

S1 – O mais importante para 

mim eu soube com um colega 

que já foi operado aqui.  já vou 

entrar dormindo (...) então (...) 

quando eu voltar (...) eu já to 

com meu problema resolvido, 

então (...) era isso que eu 

queria. 

S2 - As pessoas vem e 

conversam, vários enfermeiros, 

os doutores mesmo vieram (...) 

S5 – Saber né? Saber dos riscos 

né? Mas já me falaram que todo 

cirurgia é de risco né? 

S6 –  O que eu gostaria de 

saber é o que será feito (...) 

Quantas pontes vão precisar 

colocar (...) se (...) se  meu 

coração vai ficar bom (...).  É 

curiosidade (...). 

S10 –  Ele me explicou para eu 

fazer a escolha da válvula, se é 

biológica ou mecânica (...)eles 

estão achando que a biológica é 

melhor (...) eu também acho (...) 

“O mais importante eu soube 

com um colega que vou entrar 

dormindo e saio com meu 

problema resolvido. Tem vários 

doutores e enfermeiros que 

conversam, me explicaram sobre 

os tipos de válvula. Gostaria de 

saber dos riscos e de quantas 

pontes vou precisar. Porque 

tenho curiosidade”. 



  

 

 Análise da Questão Discursiva 2: Padrão de Conhecimento Pessoal; 

 

 

Observa-se uma dualidade entre a ansiedade para fazer a cirurgia e a força de vontade 

para a realização dela de modo a resolver o problema. Como visto no discurso do sujeito 

coletivo 6: 

 

DSC 06: 

 

“Eu fiquei feliz, ansioso para fazer a cirurgia, para ficar livre. Percebo a cirurgia como uma 

esperança de vida. Então estou tranqüilo que vai dar tudo certo”. 

 

Com o número crescente de idosos que serão sujeitos do cuidado do enfermeiro, este 

profissional deve atentar que o próprio momento da velhice leva a certa ansiedade e 

preocupação se pensarmos no desejo de infinitude do ser humano. Segundo Py (2004), a 

finitude está fixada no corpo físico e a infinitude é obra do imaginário, no transito do desejo. 

Ainda menciona que as doenças, a perda de papéis na sociedade e as perdas afetivas do 

decorrer da vida são situações que por si só já elevam o grau de ansiedade dos idosos. 

Hamilton (2002) frisa que o nível de ansiedade quando uma pessoa busca um 

tratamento clínico é muito maior e chega a ser considerado como “transtorno de ansiedade”. 

Isto cresce quando se vai passar por uma experiência cirúrgica que envolve um órgão 

vital para o ser humano, como é o caso do coração. Hamilton (2002) relata que o termo 

ansiedade é algo que a maioria das pessoas compreende a partir da própria experiência. 

Assim, no pré-operatório o enfermeiro deve observar como está o sono e o nível de 

ansiedade do idoso. O transtorno de ansiedade caracteriza-se por ansiedade de longa duração, 

inquietude, insônia e fadiga. Estes sinais e sintomas podem ser intensificados quando o idoso 

será submetido à cirurgia, inclusive são motivos de suspensão da intervenção cirúrgica devido 

ao difícil controle do aumento dos níveis pressóricos.  

Esta condição emocional como a ansiedade, inquietude e insônia, que o idoso e sua 

família passam no momento que antecede a cirurgia cardíaca, pode ser um evento com 

tendência a aumentar devido ao aumento das doenças cardiovasculares.   

Segundo Passos, Assis e Barreto (2006), as doenças cardiovasculares, no Brasil, são 

responsáveis por 33% dos óbitos. Entre 1996 e 1999, essas doenças foram a causa primária de 

hospitalização no setor público: 17% das internações eram de pessoas com idade entre 40 e 59 



  

 

anos e 29%, com 60 anos ou mais. Lorga et al (2002) revelam que pesquisas que envolvem 

autópsias em idosos demonstraram uma prevalência de 70% de DAC, e indicam que a 

principal causa de morte no idoso é a insuficiência coronariana. Estes dados, constantemente, 

são divulgados pela mídia e as pessoas tomam conhecimento. Com isso, aumenta-se ainda 

mais a ansiedade quando se encontram com a doença. 

Lotufo (1998) demonstrou que no Brasil existem altas taxas de mortalidade por DAC. 

Quando comparou algumas das principais capitais brasileiras com outros países, concluiu que, 

no Brasil, as taxas de mortalidade por DAC equiparam, ou até mesmo superam, valores 

encontrados na Europa e nos Estados Unidos.  

Além de ser a principal causa de morte, é também uma das doenças que causam maior 

grau de incapacidade funcional nos indivíduos acometidos pela doença e pode também 

apresentar-se de forma insidiosa e levar rapidamente a morte (LIBERMAN, et al, 2005). De 

acordo com discurso do sujeito coletivo 7, percebe-se tal fato claramente quando o coletivo 

diz que:   

 

DSC 7:  

 

“Eu estava sentindo, que não podia mais andar, não podia correr, devido ao cansaço. 

Parecia cansaço da morte, mas vou operar e vou ficar bom!”. 

 

A partir desta constatação e confirmando com Melzer e Parahyba (2004), a saúde e a 

funcionalidade física na velhice são uma preocupação central no campo do envelhecimento, 

uma vez que são muitas as dificuldades cotidianas que a incapacidade funcional decorrente de 

problemas de saúde trazem tanto para os próprios idosos quanto para suas famílias. O 

enfermeiro que cuida do idoso deve saber que o comprometimento da capacidade funcional 

para este paciente significa “doença”. 

Assim, considera-se que a doença crônica (por exemplo: a cardíaca) não pode ser 

curada, ela precisa ser manejada ao longo do tempo. Isso requer, entre outras coisas, melhora 

na dor, acentuação e manutenção do funcionamento com a incapacidade funcional crescente e 

o desenvolvimento de habilidades auto-regulatórias compensatórias (BANDURA, 1997). O 

objetivo é retardar o progresso da incapacidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas 

afetadas.  

As doenças crônicas e as incapacidades consequentes podem afetar significativamente 

o bem-estar dos idosos. De acordo com Smith, Borchelt, Maier e Jopp (2002), as condições 



  

 

crônicas levam a uma diminuição do potencial dos indivíduos de experienciar o lado positivo 

da vida, especialmente entre aqueles acima dos 80 anos de idade. Em estudo com homens de 

50 a 72 anos hipertensos, com alto risco de doença cardiovascular, Agewallet, et al (1996) 

ressaltam que pacientes com qualquer doença cardiovascular sentem-se significativamente 

mais descontentes quando comparados com pacientes sem sinais ou sintomas de doenças 

cardiovasculares. 

Os sujeitos pesquisados em sua maioria foram homens idosos, que em seus discursos 

podem referir descontentamento e afirmam que querem operar para ficarem bons, sendo a 

cirurgia a única possibilidade de terem melhor capacidade funcional. A estratégia para 

melhorar é a cirurgia cardíaca, que além de aumentar a sobrevida do idoso, fornece a este uma 

melhor qualidade de vida, minimizando ou até mesmo eliminando sinais e sintomas, como: 

fadiga aos pequenos esforços, cansaço generalizado e falta de ar, relatados pelos sujeitos do 

coletivo 7. 

Porém no que se refere ao discurso do sujeito coletivo 8, a cirurgia cardíaca é vista 

como surpreendente ao idoso, uma vez que ao longo de sua vida essa é a primeira vez que 

adoece e precisa de uma intervenção cirúrgica. Mostra-se, pois, a decepção e o nervosismo 

que ronda esse período. 

 

DSC8: 

 

“Foi muita decepção com medo de abrir o peito, de todo o tempo de recuperação. Fiquei 

muito nervoso”. 

 

Uchôa, Firmo e Costa (2002) nos chama à atenção que muito pouco se conhece sobre 

a maneira como as pessoas percebem seus problemas de saúde e agem diante deles. No caso 

do idoso, o enfermeiro tem de considerar que o envelhecimento é vivido de forma diferente 

entre um indivíduo e o outro. Assim, cada paciente precisa ser conhecido e o enfermeiro deve 

estabelecer uma relação de cuidado mais efetivo para que possa emergir elementos essenciais 

para a elaboração de planos de cuidado mais adequados às características de cada pessoa. O 

medo que o DSC 8 demonstrou em “abrir o peito” pode ser trabalhado pelo enfermeiro ao 

realizar algumas informações como será a incisão cirúrgica. Estas informações devem fazer 

parte dos cuidados do enfermeiro na visita pré-operatória. 



  

 

Já para o coletivo 9, embora o fato de necessitar de uma cirurgia cardíaca seja uma 

surpresa para o idoso por nunca ter estado doente antes, a situação é encarada com otimismo e 

com a certeza de que tudo ficará bem. 

 

DSC 9: 

 

“De uma realização de fazer aquilo que eu precisava fazer, eu não esperava por isso, mas 

estou me sentindo bem.”. 

 

É possível que um idoso relate nunca ter tido doença cardiovascular antes, pois é o 

aumento da longevidade que fornece mais tempo para que a doença se manifeste, pois 

independentemente de doenças associadas, o processo de envelhecimento associa-se a 

importantes alterações cardiovasculares (LORGA et al, 2002; VALE; MARTINEZ, 2000). 

Além disso, ninguém espera ficar doente ainda mais realizar cirurgia cardíaca. O seu humano 

pensa com certa frequência na possibilidade da imortalidade e da ausência de doença. Sabe-se 

que as doenças cardíacas são silenciosas e que ainda não se têm o hábito de realizar exames 

regulares para a promoção da saúde.  

A cirurgia cardíaca, apesar de trazer ansiedade devido a sua localização, traz felicidade 

para o sujeito coletivo, pois significa o aumento do tempo de vida. Como visto no discurso do 

sujeito coletivo 10: 

 

DSC 10: 

 

“É ansiedade, tristeza, medo, angústia, carência e receio, entretanto, feliz e com força de 

vontade de fazer a cirurgia, pois será realizado para resolver logo o meu problema.”. 

 

Assim, vê-se a relação dicotômica entre os sentimentos de ansiedade, angústia, tristeza 

e medo com os de felicidade e confiança no procedimento cirúrgico para sua recuperação. 

Para Knobloch (1990), o ser humano que necessita de uma cirurgia cardíaca vivencia uma 

situação de crise desde a descoberta do problema e tenta defender-se da ansiedade advinda 

dessa situação.  

A informação e o esclarecimento acerca de todo o processo cirúrgico, desde o pré-

operatório até a saída deste idoso do hospital, têm papel fundamental no diz respeito à 

recuperação dele após o procedimento.  E, como pode ser notado no discurso do sujeito 



  

 

coletivo 11, esse desejo por mais informações sobre a cirurgia é fato, deixando o idoso mais 

angustiado e temeroso, por conta do desconhecido. 

 

DSC 11:  

 

“O mais importante eu soube com um colega que vou entrar dormindo e saio com meu 

problema resolvido. Tem vários doutores e enfermeiros que conversam, me explicaram sobre 

os tipos de válvula. Gostaria de saber dos riscos e de quantas pontes vou precisar. Porque 

tenho curiosidade”. 

 

No discurso do sujeito coletivo 11, a informação necessária é como estaria o nível de 

consciência ao entrar no centro cirúrgico. Sabe-se que o ambiente do centro cirúrgico, com 

toda complexidade tecnológica e adaptação ao local do paciente submetido a uma cirurgia, 

traz estresse para as pessoas. Assim, o enfermeiro deve, no pré-operatório de cirurgia 

cardíaca, questionar o que os idosos conhecem sobre a anestesia, a maneira como chegarão ao 

centro cirúrgico, como será acordar após a cirurgia e demais dúvidas que possam ocorrer, 

procurando esclarecê-las para que não sejam fornecidas por pessoas que não são da área e 

leve ao idoso mais ansiedade e medo. 

Os sujeitos da pesquisa demonstram preocupação com outros fatores, que não aquelas 

que dizem respeito ao procedimento cirúrgico, como: o material que será usado, a qualidade 

da anestesia e o tempo de cirurgia. De acordo com o discurso coletivo 12, há uma 

preocupação com a família, dinheiro, pagamento das contas, deixando-os inseguros e 

amedrontados caso ocorra alguma complicação durante a cirurgia, conforme o discurso 

abaixo.    

 

DSC12: 

 

“Minha preocupação é o seguinte: eu tenho um dinheiro no banco e eu não quero deixar 

para o banco. Deixar o dinheiro para pagar luz, empregada, tudo em dia. O importante 

mesmo é saber que a família em casa está bem”. 

  

Conforme apresentado no DSC 12, a preocupação, neste momento, pode ser 

econômica e familiar. O enfermeiro ao realizar a visita pré-operatória, deve estar atento às 

preocupações e solicitações inusitadas ou inesperadas diante da complexidade de uma cirurgia 



  

 

cardíaca para o idoso. Vê-se claramente que, de forma implícita, há uma preocupação com a 

possibilidade de morte e o com a parte financeira, evidencia-se, assim, que podem atingir 

preocupações que fogem do domínio do enfermeiro. 

Na gerontologia, a interdisciplinaridade é uma prática considerada fundamental. 

Assim o enfermeiro, ao detectar que dizem respeito às outras áreas como psicologia, serviço 

social dentre outras, deve solicitar a presença do profissional específico para minimizar o 

problema. 

 Apesar de o Padrão de Conhecimento Pessoal ser aquele que reconhece a 

singularidade de todo ser humano e reconhece que não pode, portanto, ser enquadrado dentro 

de categorias rígidas e que devem ser levadas em consideração as experiências de vida de 

cada um, pôde se observar, com base nessa ideia central e nesses discursos coletivos, que o 

idoso apresentou similaridades no que diz respeito aos sentimentos de ansiedade, medo, 

tristeza, angústia e outros em contraponto aos sentimentos de felicidade por ter sua cirurgia 

agendada e marcada.  

Jorgetto, Noronha & Araújo (2005) descrevem que, com a realização das visitas pré e 

pós-operatórias de enfermagem, observa-se uma mudança acentuada de comportamento na 

maioria dos pacientes, havendo diminuição marcante no nível de ansiedade e complicações 

nos pós-operatórios imediatos a tardios.  

Desta forma, valorizar a ansiedade, medo e curiosidades, durante a visita pré-

operatória de enfermagem contribuirá para diminuir os cancelamentos de muitas cirurgias e 

ajudar ao idoso a minimizar o mais rápido possível o problema, pois de acordo com, Jorgetto, 

Noronha & Araújo (2005) muitas cirurgias são canceladas devido à ansiedade e medo que o 

paciente apresenta.  

Deste modo, entende-se, portanto, que esta aproximação e interação com o outro, com 

o idoso é fundamental ao enfermeiro que presta assistência à saúde. Principalmente, no 

momento em que antecede uma cirurgia, tendo como fator principal minimizar os anseios, 

angústia e fornecer informações para o paciente.  

Outro aspecto relevante que se observa nos discursos do sujeito coletivo é o pouco 

conhecimento dos idosos sobre como ocorrerá a cirurgia, qual o local da incisão, que tipo de 

anestesia será utilizada e até mesmo se, no momento da chegada ao centro cirúrgico, o sujeito 

estará acordado ou não. Para o enfermeiro pode parecer elementar tais questionamentos, mas 

são discursos que enfatizam as necessidades dos idosos antes da cirurgia cardíaca e estas 

necessidades podem ser supridas e informadas pelo enfermeiro no pré-operatório. 

 



  

 

4.2.3. Padrão de Conhecimento Empírico 

 

 

A prática do enfermeiro se encontra em vários processos que são recobertos de 

valorização e desvalorização social do profissional. A valorização e a desvalorização 

dependem do conhecimento que o profissional demonstra ter no ato de cuidado e também do 

reconhecimento que os pacientes têm deste profissional. Para tanto, o enfermeiro necessita se 

identificar, se apresentar e se fazer conhecer como profissional que detém um conhecimento 

específico, neste caso, sobre os eventos, procedimentos e as necessidades do idoso no pré-

operatório de cirurgia cardíaca. Só assim, terá condições de atender de forma mais efetiva o 

padrão empírico. 

 

Questão Discursiva 3 – Padrão de Conhecimento Empírico 

 

1ª Pergunta: ALGUM PROFISSIONAL DESTE HOSPITAL CONVERSOU COM O 

SENHOR SOBRE A CIRURGIA? (  ) SIM  (   ) NÃO. QUEM? O QUÊ? 

 

QUADRO 19 – Padrão de Conhecimento Empírico. Instrumento de Análise de Discurso 1 – 

IAD 1, pergunta 1. 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 Sim. Todos eles, o Doutor M. (...) os 

médicos (...) tivemos uma reunião aqui na 

sala de convivência, com médicos, 

assistente social, a psicóloga (...) Nessa 

última reunião(...) inclusive minha esposa 

teve ontem uma reunião no décimo 

segundo andar (...) Não porque era só para 

os parentes (...) ela ficou (...) é, é, é (...) 

bem a par de tudo (...) e passou tudo para 

minhas filhas (...) que minhas filhas (...) 

estão acompanhando a coisa de bem perto 

(...) e, e (...) estão felizes (...) igual a mim 

(...) pela, pela operação (...) cirurgia (...) 

então (...) é, é, é (...) não ficou nada que eu 

possa te dizer assim (...) eu quero saber 

disso, assim, assim (...) ficou nada (...) eu 

fui informado de tudo. 

Foi informado sobre a cirurgia 

por médico, assistente social e 

psicóloga, entretanto não fala 

sobre a cirurgia.  

 

A  

S2 Sim. O doutor M. Veio uma outra mocinha 

doutora (...) que explicou (...) são palavras 

que eu não entendo (...). É (...) Porque (...) 

Foi informado sobre a cirurgia, 

porém usaram palavras técnicas 



  

 

São palavras técnicas (...) então (...) agora, 

ontem veio o doutor M. com uma outra 

senhora uma doutora também, os dois 

trocaram ideia e foram embora. É (...) de 

uma válvula (...) é (...) como é o nome (...) 

você pode falar (...) porque (...) não é 

mitral, não né? como é (...) É isso (...) 

biológica (...) Não, não (...) O doutor M 

explicou que é a melhor no meu caso (...) 

ontem ele falou para mim e para minha 

senhora. O doutor M é o que tem mais 

conversado, e quando eu fiz a avaliação o 

doutor C se eu não me engano. Ah me 

explicou (...) falou uma porção de coisas 

(...) dos problemas que eu tenho (...) que 

era o caso que confirmou que o médico 

disse (...) falou (...) que eu tenho que fazer 

cirurgia (...) não é uma coisa grave uma 

coisa que é (...) é (...) é uma rotina fazer 

(...) que eu não tenho que ficar me 

preocupando (...) quer dizer (...) deu aquele 

conforto, né? O doutor M também, gostei 

muito dele (...) 

que não entendeu. 

 

A 

S3 Sim. Ah não sei o nome (...). Ah é médico, 

é médico, sim. Foi só a médica que me 

explicou tudo, chamou minha família para 

explicar também (...) explicaram e ficou 

por isso (...). Sabe que eu nem me lembro? 

Me explicaram que iriam mudar a data da 

operação. E me explicaram o porque dessa 

operação (...) que era perigoso (...) eu podia 

continuar a viver da maneira que eu vivia 

antes (...) ou operando (...) melhorar um 

pouco (...) aí eu prefiro operar (...)Válvula 

aórtica, trocar a válvula aórtica (...) E uns 

negocinhos que eu não sei o que é (...). É 

um negocinho que eu não sei o que, que é 

(...) Válvula aórtica, que está danificada 

(...). É (...) e tem mais umas coisas que eu 

não me lembro. 

Foi informado pelo médico 

sobre a cirurgia, porém não 

entendeu totalmente. 

 

A 

S4 Sim. Anestesista (...) e o médico também 

que vai me operar (...) eu (...) esqueci o 

nome dele (...) acho que é doutor A. (...) 

não estou bem lembrado (...) ah (...) ele me 

deu muita força (...) ih (...) falou que está 

tudo bem (...) que vai dar tudo certo (...). É 

que eu fui no consultório dele com minha 

filha (...) e (...) ele falou que (...) 

interessante que nos resultados pelo gosto 

dele ele nem me operava que os resultados 

Foi informado pelo médico 

sobre a cirurgia, porém 

questiona o nome da sua 

cirurgia. 

 

A 



  

 

tão (...) estavam tudo certo (...) mas (...)  

como eu (...) eu (...) eu (...) estou (...) 

passando mal, me queixando desse 

problema (...) ele vai me operar (...) porque 

eu não posso ficar assim (...) eu não posso 

ficar assim (...) porque eu tive internada no 

hospital (...) A. aqui no Humaitá(...) fiquei 

15 dias lá e tive alta no dia 21 de outubro 

(...) ih (...) fiz tudo cateterismo (...) tudo 

que tinha direito (...) agora(...) tomava (...) 

muita injeção na barriga (...) que era para 

afinar o sangue e tudo(...) ih (...) eu não sei 

porque eles me deram alta (...)  que eu não 

era pra tido alta (...) eram para ter me 

operado (...) mas parece que o hospital 

naquele mês estava em obra muita poeira 

(...) tudo isso (...) não sei se foi isso (...) só 

sei que eles me deram alta (...) mas aí eu 

vim aqui (...) minha filha me trouxe aqui 

(...) no Doutor M (...) aí ele ajeitou para eu 

operar (...). Não é ponte de safena? 

S5 Sim. Veio uma psicóloga (...) a R (...) os 

médicos daqui também o doutor M. (...) e a 

doutora daqui também. É (...) é (...) 

assistente social? ela está sempre no CTI. 

Ela falou que os profissionais são tudo 

correto, são bom (...) eu sei que é (...) 

quando me mandaram pra cá (...) desde 91 

que eu faço tratamento aqui neste hospital 

(...) Minha doutora lá embaixo é a A. (...) 

ela que falou eu vou chamar agora o centro 

cirúrgico porque agente vai ter que fazer, 

ela de 2 em 2 meses mandava eu fazer os 

exames e tudo (...) eco, eletro (...). Válvula 

(...) Válvula mitral (...) eles tem meus 

exames tudo lá (...) é mitral parece (...) vai 

botar outra (...). Eu acho que não. Que eu 

saiba não. 

Foi informado pelo médico, 

psicóloga e assistente social 

sobre a cirurgia, porém não tem 

certeza do procedimento que 

será realizado. 

 

A 

S6 Não. Não. Não foi informado sobre a 

cirurgia e não sabe dizer sobre 

ela. 

A 

S7 Sim. O próprio médico (...) Doutor M (...) 

Doutora F. (...) Doutora A. (...) Ah (...) Eu 

não tenho do que me queixar (...). A 

assistente social (...) A nutricionista, que é 

comum aqui (...) Que eu lembre é só. A 

assistente social fez várias perguntas, né? 

Foi informado pelo médico, 

nutricionista e assistente social 

sobre a cirurgia, porém não fala 

sobre a mesma. 



  

 

(...) sobre condições que muita gente tem e 

outros não tem (...) é (...) por exemplo eu 

(...) eu tenho possibilidade de ir para casa 

de carro e ir embora de taxi (...) mas tem 

gente que mora lá não sei aonde (...) tem 

que acordar sei lá que horas para vim (...) 

para chegar aqui de madrugada (...) eu não 

eu tenho possibilidade (...). Ah (...) Eles 

falaram isso mesmo (...) Que botando a 

válvula mecânica que eu vou ter que tomar 

um remédio para o resto da vida (...) para 

o resta da vida (...) que eu vou ter que vim 

no inicio uma vez na semana (...) depois 

vai passar para de quinze em quinze dias 

(...) depois uma vez por mês (...) para 

controlar com um exame que é feito aqui 

para controlar para tudo dar certinho. 

 

A 

S8 Sim. Eu fui convidado (...) Olha eu não sei 

se eu sou insistente (...) Por exemplo a  

primeira pessoa com quem falei foi com a 

doutora M. (...) Eu acho que as profissões 

deformam as pessoas (...) Então agente 

pensa (...) Eu penso como engenheiro (...) 

Então quando alguém me diz (...) sua 

coronária descendente esta entupida 30%, 

o tronco tem uma lesão de 70 % (...) é (...) 

para mim 70% diz respeito ao que? (...) 

como você mede que minha (...) então ela 

me explicou que era problema de 

sentimento e de percepção (...) o 

profissional com muita experiência pode 

dizer se artéria está obstruída nessa 

máxima (...) não é uma coisa matemática 

(...) ele é calculada de uma forma técnica 

que mede antes e depois e em função disso 

o mesmo texto pode ser diferente para dois 

profissionais (...) e o meu laudo deu 

diferente para dois profissionais (...). Foi a 

médica (...) teve uma reunião para 

enfermos (...) inclusive meus familiares 

participaram (...) foram duas moças (...) 

uma psicóloga e uma assistente social. O 

enfermeiro não estava (...) 

Foi informado pelo médico, 

psicóloga e assistente social 

sobre a cirurgia e fala sobre 

ela. 

 

B 

S9 Sim. Que eu me lembro só os médicos (...). 

Eles vêm toda hora e fazem os exames (...). 

E dizem que eu vou ter que operar mesmo 

(...) Falam que a minha válvula não 

funciona bem (...) Que tem horas que ela 

não funciona (...). Que válvula usar isso eu 

não sei não. 

Foi informado pelo médico 

sobre a cirurgia, porém não sabe 

sobre ela. 

 

A 



  

 

 

Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para cada 

grupo de ideias centrais: A e B, que formaram o instrumento de análise do discurso 2 (IAD 2). 

Para o padrão de conhecimento empírico respectivo à primeira pergunta, emergiram as 

seguintes ideias centrais: 

A – Informou-se sobre sua cirurgia, porém não evidenciou o procedimento ao qual o coração 

será submetido. 

B – Informou-se sobre a cirurgia e evidenciou sobre o procedimento cirúrgico. 

 

QUADRO 20 - Ideia Central agrupada de acordo com as letras A – Informou-se sobre sua 

cirurgia, porém não evidenciou o procedimento ao qual o coração será submetido. (S1, S2, S3, 

S4, S5, S6, S7, S9 e S10). 

S10 Sim. Só o doutor mesmo (...) Porque 

também eu não me interessei muito (...) 

entendeu? (...) eu fico com medo (...). Ele 

explicou sobre a cirurgia(...) falou com 

minha família (...) Ele falou sobre minha 

recuperação (...) que eu vou ter que 

cooperar com tudo (...)  Porque o mais 

difícil para mim é porque eu gosto muito 

de ginástica eu sempre trabalhei com 

ginástica um tempão(...) e eu gosto muito 

de ginástica (...) e o mais triste para mim é 

ter que parar (...) 

Foi informado sobre a cirurgia, 

mas não quer saber o que será, 

devido ao medo. 

 

A 

Primeira  

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 13 

Algum 

profissional 

deste hospital 

conversou com 

o senhor sobre 

a cirurgia? (  ) 

Sim  (   ) Não. 

Quem? O que? 

S1 – Sim. Médicos, assistente 

social, a psicóloga (...) não ficou 

nada que eu possa te dizer assim 

(...) eu quero saber disso, assim, 

assim (...) ficou nada (...) eu fui 

informado de tudo. 

S2 – Sim. O doutor M. Veio uma 

outra mocinha doutora (...) que 

explicou (...) são palavras que eu 

não entendo (...). É (...) Porque (...) 

São palavras técnicas (...) 

S3 – Sim. Ah é médico. Válvula 

aórtica, trocar a válvula aórtica 

(...) E uns negocinhos que eu não 

sei o que é (...). É (...) e tem mais 

umas coisas que eu não me lembro. 

S4 – Sim. Anestesista (...) e o 

médico também que vai me operar 

(...)Não é ponte de safena? 

S5 –  Sim. Veio uma psicóloga (...) 

“Sim fui informado sobre a 

cirurgia. Explicada por 

médicos, assistente social, 

psicóloga e nutricionista. 

Explicou sobre a cirurgia, 

mas usou palavras que eu não 

entendo. São palavras 

técnicas”. 

 



  

 

 

QUADRO 21 – Ideia Central agrupada de acordo com as letras B – Informou-se sobre a 

cirurgia e evidenciou sobre o procedimento cirúrgico. (S8). 

a R (...) os médicos assistente 

social?é mitral parece (...) vai 

botar outra (...). Eu acho que não. 

Que eu saiba não. 

S6 –  Não. Não 

S7 –  Sim. O próprio médico (...) 

Doutor M (...) Doutora F. (...) 

Doutora A. (...) A assistente social 

(...) A nutricionista, que é comum 

aqui (...) Que eu lembre é só. Que 

botando a válvula mecânica que eu 

vou ter que tomar um remédio para 

o resto da vida (...) para o resta da 

vida (...) que eu vou ter que vim no 

inicio uma vez na semana (...) 

depois vai passar para de quinze 

em quinze dias (...) depois uma vez 

por mês (...) para controlar com um 

exame que é feito aqui para 

controlar para tudo dar certinho. 

S9 –  Sim. Que eu me lembro só os 

médicos (...). E dizem que eu vou 

ter que operar mesmo (...) Falam 

que a minha válvula não funciona 

bem (...) Que tem horas que ela não 

funciona (...). Que válvula usar isso 

eu não sei não. 

S10 –  Sim. Só o doutor mesmo (...) 

Porque também eu não me 

interessei muito (...) entendeu? (...) 

eu fico com medo (...). Ele explicou 

sobre a cirurgia(...) falou com 

minha família (...) Ele falou sobre 

minha recuperação (...) que eu vou 

ter que cooperar com tudo (...)   

Primeira  

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 14 

Algum 

profissional 

deste 

hospital 

conversou 

com o 

senhor 

sobre a 

cirurgia? (  

) Sim  (   ) 

S8 - Sim. Sua coronária descendente 

esta entupida 30%, o tronco tem 

uma lesão de 70 % (...) é (...) para 

mim 70% diz respeito ao que? (...) 

como você mede que minha (...) 

então ela me explicou que era 

problema de sentimento e de 

percepção (...) o profissional com 

muita experiência pode dizer se 

artéria está obstruída nessa máxima 

“Fui informado sobre a cirurgia. 

Foi à médica que explicou e teve 

uma reunião para enfermos, 

inclusive meus familiares 

participaram foram duas moças 

uma psicóloga e uma assistente 

social. O enfermeiro não estava. 

A médica disse que minha 

coronária descendente esta 

entupida 30%, o tronco tem uma 



  

 

 

 

2ª. Pergunta: O RELACIONAMENTO PESSOAL ENTRE O SENHOR, SUA FAMÍLIA E 

O ENFERMEIRO ANTES DA CIRURGIA É FEITA COMO O SENHOR GOSTARIA? 

 

QUADRO 22 – Padrão de Conhecimento Empírico. Instrumento de Análise de Discurso 1 – 

IAD 1, pergunta 2. 

 

 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 Os enfermeiros daqui são sensacionais (...) 

todos eles (...) 

O relacionamento é bom. 

 

A 

S2 Olha (...) as enfermeiras daqui são muito 

boas (...) tem um rapazinho que estava 

ontem aqui (...) me levou para fazer o raio-

x (...) me ajudou a tomar banho (...) todos 

eles, não tenho o que (...) muito atenciosos 

(...) 

O relacionamento é bom. 

 

A 

S3 É (...) é sim (...) O relacionamento é bom. 

 

A 

S4 Isso (...) muito bom (...) está tudo na 

perfeição de Deus (...) 

O relacionamento é bom. 

 

A 

S5 Aqui eu não tenho do que reclamar até 

hoje (...) atendimento (...) os médicos (...) 

Eles vem conversar com você (...) até hoje 

que eu queria saber, que minha doutora 

falou que era para segunda minha troca 

de válvula (...) aí o enfermeiro disse “vou 

lá e vou descobrir(...) aí ele voltou e falou 

é mesmo(...)”  

O relacionamento é bom. 

 

A 

S6 Nota dez (...) Nota dez para todos eles (...) 

Melhor não tem (...) Não é puxando o saco 

não (...) Mas eu já andei muito por esse 

mundo a fora (...) E nenhum hospital chega 

aos pés desse (...) E aqui eu estou muito 

satisfeita. 

O relacionamento é bom. 

 

A 

S7 Não tenho do que me queixar (...). E minha 

filha é dessas que são curiosas(...) Minha 

O relacionamento é bom. 

 

Não. 

Quem? O 

que? 

(...). Foi a médica (...) teve uma 

reunião para enfermos (...) inclusive 

meus familiares participaram (...) 

foram duas moças (...) uma 

psicóloga e uma assistente social. O 

enfermeiro não estava (...) 

lesão de 70 %”. 



  

 

filha é dessas (...) Se eu estou aqui com ela 

e chega o enfermeiro que vai aplicar uma 

medicação (...) “Que medicação é essa, é 

para que? Esse comprimido é para que?” 

A 

S8 Uma graça (...) uma graça (...) Atende (...) 

Muito legal (...) Mas tem variações (...) 

Quanto a enfermagem (...) Tem sido 

altamente sobrecarregado (...) Mas sempre 

fui muito bem atendido (...) Sempre me 

disseram (...) Se eu tinha uma dorzinha me 

sentava na cama (...) em cinco minutos 

passava (...) por acaso comentei com o 

enfermeiro (...) eles disseram para que eu 

chamasse quando isso acontecesse (...) 

O relacionamento é bom. 

 

A 

S9 Perfeito (...) Perfeitamente e como eu 

gosto (...) Me tratam muito bem (...) 

O relacionamento é bom. 

 

A 

S10 É feita sim (...) Me tratam muito bem (...) 

São muito educados (...) Isso já tinham me 

dito (...) Quando eu estava me tratam aqui 

(...) Fazendo os exames (...) Antes de me 

chamarem para operar (...) Pois eu vim 

para aqui através de uma amiga, que tem 

um médico que operou a sobrinha dela (...)  

Mas muito bacana aqui (...) Pessoal 

educado demais (...) 

O relacionamento é bom. 

 

A 

 

Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para o grupo 

de ideia central: A, que formou o instrumento de análise do discurso 2 (IAD 2). 

Para o padrão de conhecimento empírico respectivo a primeira pergunta, emergiu a 

seguinte ideia central: 

A – O relacionamento é bom. 

QUADRO 23 – Ideia Central agrupada de acordo com as letras A – O relacionamento é 

bom. (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 e S10). 

Segunda 

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 15 

O 

relacionamento 

pessoal entre o 

senhor, sua 

família e o 

enfermeiro 

antes da 

cirurgia é feita 

como o senhor 

gostaria? 

S1 – Os enfermeiros daqui são 

sensacionais (...) 

S2 – Olha (...) as enfermeiras daqui 

são muito boas (...) me levou para 

fazer o raio-x (...) me ajudou a tomar 

banho (...) todos eles, não tenho o que 

(...) muito atenciosos (...) 

S3 – É (...) é sim (...) 

S4 – Isso (...) muito bom (...) está tudo 

na perfeição de Deus (...) 

“Os enfermeiros daqui são 

sensacionais, educados, 

atenciosos. Me levam para 

fazer o raio-x, me ajudam a 

tomar banho”. 



  

 

 

Pergunta 3: O SENHOR CONSIDERA IMPORTANTE A VISITA DO ENFERMEIRO 

ANTES DA SUA CIRURGIA? (   ) SIM  (   ) NÃO. PORQUE? 

 

QUADRO 24 – Padrão de Conhecimento Empírico. Instrumento de Análise de Discurso 1 – 

IAD 1, pergunta 3. 

S5 – Aqui eu não tenho do que 

reclamar até hoje (...) que minha 

doutora falou que era para segunda 

minha troca de válvula (...) aí o 

enfermeiro disse “vou lá e vou 

descobrir(...) aí ele voltou e falou é 

mesmo(...)” 

S6 – Nota dez (...) Nota dez para 

todos eles (...) Melhor não tem (...) 

Não é puxando o saco não (...) Mas 

eu já andei muito por esse mundo a 

fora (...) 

S7 – Não tenho do que me queixar 

(...). “Que medicação é essa, é para 

que? Esse comprimido é para que?” 

S8 – Uma graça (...) uma graça (...) 

Atende (...) Muito legal (...) 

S9 – Perfeito (...) Perfeitamente e 

como eu gosto (...) Me tratam muito 

bem (...) 

S10 – É feita sim (...) Me tratam muito 

bem (...) São muito educados (...) Isso 

já tinham me dito (...) 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 Sim. Eu recebo visita do enfermeiro no 

mínimo num dia (...) eu acho que em média 

quatro vezes (...) que vem para perguntar 

(...) você passou bem a noite? sei lá o que 

(...). Isso é muito importante (...) você cria 

uma relação (...) legal (...) 

É importante a visita do 

enfermeiro. 

 

A 

S2 Veja bem (...) olha eu não sei o que ele pode 

fazer por mim (...) oh (...) tem esse rapazinho 

(...) então hoje de manhã a patroa começou a 

chorar (...) (ELE SE EMOCIONA E 

CHORA TAMBÉM) ele deu consolo a ela 

(...) ele confortou a ela (...) (CONTINUA A 

CHORAR E LOGO PARA E NÃO QUER 

MAIS FALAR SOBRE O ASSUNTO). 

Não sabe o que o enfermeiro 

pode fazer por ele. 

 

B 

S3 Não. Não (...) não (...) eu já sei de tudo (...) 

já sei de tudo, está bem explicado. É (...) é 

(...) está tudo bem (...) 

Não acha importante, pois está 

tudo bem explicado. 

 

B 



  

 

 

 

Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para cada 

grupo de ideias centrais: A e B, que formaram o instrumento de análise do discurso 2 (IAD 2). 

Para o padrão de conhecimento empírico respectivo a segunda pergunta, emergiram as 

seguintes ideias centrais: 

A – É importante a visita do enfermeiro. 

B – Não precisa saber mais nada sobre a cirurgia. 

 

 

 

 

S4 Tanto faz, né? Se vier (...) eu aceito bem 

eles (...). Ah acho que sim (...) claro (...) Ué 

porque é sempre um conforto que agente 

sente, né? 

 

Tanto faz a visita do enfermeiro, 

se tiver é bom, pois dá conforto. 

 

B 

S5 Sim. É (...) Mas geralmente eles não vem 

(...). Hum (...) Mais ou menos eu já estou por 

dentro das coisas que podem acontecer e 

não pode (...) é (...) é (...) já tem falado 

comigo sempre (...) 

Considera indiferente.  

 

B 

S6 Sim. Ah é interessante (...) Eu não sei 

também o que o enfermeiro vai ter para me 

dizer (...) Porque o enfermeiro é enfermeiro 

e o médico é médico (...). Nós já tivemos 

uma palestra com a psicóloga e ela disse 

como seria os tubos quando eu acordasse da 

cirurgia (...). Tinha mais uma (...) uma 

assistente social (...) eram só as duas (...). O 

médico vem aqui também (...) 

É importante a visita do 

enfermeiro, mas não sabe o que 

ele tem para dizer. 

 

B 

S7 Sim. Acho (...) Acho ótimo (...) Porque eles 

tem que estar ciente do que vai passar pela 

mão deles, né? (...) Eu acho (...) Acho 

interessante (...) Se tiver alguma duvida, ali 

mesmo já tem como te esclarecer (...) 

É importante a visita do 

enfermeiro. 

 

A 

S8 Sim. O enfermeiro formado. Ah sim (...) acho 

importante sim (...) 

É importante a visita do 

enfermeiro. 

A 

S9 Sim. É importante (...) é importante (...) 

contar como tudo vai acontecer (...) nos 

deixar por dentro de tudo (...) é importante 

sim (...) 

É importante a visita do 

enfermeiro. 

A 

S10 Sim. Ah eu acho (...) Muito importante, né? 

(...) Me deixaria mais tranqüila de conhecer 

esse profissional antes (...) 

É importante a visita do 

enfermeiro.  

A 



  

 

QUADRO 25 – Ideia Central agrupada de acordo com as letras A – É importante a visita 

do enfermeiro (S1, S7, S8, S9 e S10). 

 

 

QUADRO 26 – Ideia Central agrupada de acordo com as letras B – Não precisa saber 

mais nada sobre a cirurgia (S2, S3, S4, S5 e S6). 

 

Terceira 

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 16 

O senhor 

considera 

importante a 

visita do 

enfermeiro 

antes da sua 

cirurgia? (   ) 

Sim  (   ) 

Não. 

Porque? 

S1 – Sim. Eu recebo visita do 

enfermeiro no mínimo num dia (...) eu 

acho que em média quatro vezes (...) 

que vem para perguntar (...) você 

passou bem a noite? Isso é muito 

importante (...) você cria uma relação 

(...) legal (...) 

S7 –  Sim. Acho (...) Acho ótimo (...) 

Porque eles tem que estar ciente do 

que vai passar pela mão deles, né? 

(...) Eu acho (...) Acho interessante 

(...) Se tiver alguma duvida, ali mesmo 

já tem como te esclarecer (...) 

S8  - Sim. Ah sim (...) acho importante 

sim (...) 

S9 – Sim. É importante (...) é 

importante (...) contar como tudo vai 

acontecer (...) nos deixar por dentro 

de tudo (...) é importante sim (...) 

S10 – Sim. Ah eu acho (...) Muito 

importante, né? (...) Me deixaria mais 

tranqüila de conhecer esse 

profissional antes (...) 

 

“Sim, é importante a visita do 

enfermeiro. Acho ótimo, 

porque eles têm que estar 

ciente do que vai passar pela 

mão deles. Eu acho 

interessante, se tiver alguma 

duvida, ali mesmo já tem 

como te esclarecer, contar 

como tudo vai acontecer nos 

deixar por dentro de tudo. Me 

deixaria mais tranqüila de 

conhecer esse profissional 

antes”. 

 

Terceira 

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 17 

O senhor 

considera 

importante a 

visita do 

enfermeiro 

antes da sua 

cirurgia? (   ) 

Sim  (   ) Não. 

Porque? 

S2 – Veja bem (...) olha eu não sei o 

que ele pode fazer por mim  

S3 –  Não. Não (...) não (...) eu já 

sei de tudo (...) já sei de tudo, está 

bem explicado. É (...) é (...) está 

tudo bem (...) 

S4 – Tanto faz, né? Se vier (...) eu 

aceito bem eles (...). Ah acho que sim 

(...) claro (...) Ué porque é sempre um 

conforto que agente sente, né? 

S5 – Sim. Hum (...) Mais ou menos 

eu já estou por dentro das coisas 

que podem acontecer e não pode 

(...) é (...) é (...) já tem falado 

“Veja bem eu não sei o que 

ele pode fazer por mim. Eu já 

sei de tudo, está bem 

explicado. Se vier eu aceito 

bem eles. Eu não sei também 

o que o enfermeiro vai ter 

para me dizer. Porque 

enfermeiro é enfermeiro e 

médico é médico”. 



  

 

 

 

 Análise da questão discursiva 3: Padrão de Conhecimento: Empírico; 

 

 

Teixeira (1998) descreve que os saberes científicos
5
 ainda são os dominantes no 

paradigma moderno (reducionista), o qual o modelo clínico se faz representante, porém eles 

são complementados por outros saberes, os quais são transmitidos oralmente oriundos de 

tradições e sabedorias ancestrais, sendo assim estamos avançando para um paradigma pós-

moderno (holístico), o qual o modelo humano-cultural é seu representante. 

Porém, nas ultimas décadas, o processo de emergência de um novo paradigma, 

segundo Santos (2000), ainda está para ocorrer, é que deu sustentação para que, em lugar de 

desconfiança e distanciamento, surgissem proximidade e interesse recíproco entre religiosos e 

cientistas, como tem sido realizado em algumas pesquisas.  

De acordo com Smeltezer e Bare (2005), a enfermagem age de forma holística, 

sistematizada e focada na principal vertente relacionada à saúde: prevenção da doença e 

educação em saúde. Porém, de acordo com o discurso dos sujeitos não existe a preocupação 

com o cuidado integral, preocupa-se, sobretudo com o biológico, demarcando ainda a 

presença do paradigma dominante positivista. 

A atuação do enfermeiro e/ou da enfermeira junto ao idoso deve estar centrada na 

educação em saúde, no "cuidar" tendo como base o conhecimento do processo de senescência 

e senilidade e no retorno da capacidade funcional para a realização das suas atividades, com 

objetivo de atender às suas necessidades básicas e alcançar sua independência e felicidade 

(SMELTER e BARE, 2005). 

Fundamentada em Teixeira (1998) e Saboia (2003), a formação de enfermagem tem 

como alicerce o saber técnico e científico que privilegia a racionalidade científica, que reflete 

em uma atuação profissional que pouco valoriza a subjetividade e outras formas de saberes e 

práticas. 

                                                 
5
 Conjunto de assertivas que partiram de hipóteses de investigação que então as sistematizaram em forma de teoria, 

com emprego de métodos de estudo e de comprovação reconhecidos pelo rigor acadêmico.  

comigo sempre (...)  

S6 –  Sim. Ah é interessante (...) Eu 

não sei também o que o enfermeiro 

vai ter para me dizer (...) Porque o 

enfermeiro é enfermeiro e o médico 

é médico (...). 



  

 

Entretanto por meio do discurso do sujeito coletivo 13 e 14, percebe-se que o 

enfermeiro foi ausente neste processo, uma vez que apenas outros profissionais participaram 

do pré-operatório. Além disso, as informações não foram compreendidas pelos sujeitos. 

Nos discursos, não se evidencia o enfermeiro como o profissional com competência 

para fornecer as informações sobre o que o coletivo sente necessidade de conhecer no 

momento do pré-operatório de cirurgia cardíaca. Em relação ao padrão de conhecimento 

empírico, o enfermeiro, “verdadeiramente comprometido, ele pode enriquecer a si próprio, a 

sua profissão e ao cliente que se beneficiará com informações nas quais os conduzirão ao 

bem-estar pessoal, familiar e comunitário” (ARAÚJO e NORONHA, 1998, p.36). 

Sabe-se do efeito positivo no pós-operatório quando o paciente tem conhecimento do 

que acontecerá com ele, e, nos discursos, apesar de os profissionais tentarem fazer estes 

esclarecimentos, não foram suficientes devido à linguagem técnica empregada. 

O enfermeiro é o profissional que, pela sua formação, possui maiores valores de 

exercer o papel de educador e de orientador, cuja função é, também, informar de forma 

acessível ao outro tudo que é necessário para paciente conhecer no momento do pré-

operatório. 

Não segue nenhuma hipótese de desvalorizar a ação dos outros profissionais até 

porque como afirma Merhy (2002, p.23): “o encontro entre trabalhador e o usuário é 

permeado pela dor, o sofrimento, os saberes da saúde, as experiências de vida, as práticas 

assistenciais e as subjetividades que afetam os sujeitos, trabalhador e usuários”. 

Assim o trabalho em saúde faz parte do mundo complexo, por isso os profissionais 

usam palavras técnicas e difíceis de serem compreendidas pelos idosos. 

Como educar, para os educadores na atualidade, é compreender o ser humano em sua 

singularidade e em sua pluralidade, o padrão de conhecimento empírico do enfermeiro é o 

mais complexo de ser atingido, pois, para que ele seja contemplado em sua totalidade, o 

profissional necessita articular vários saberes que provêm de várias instâncias, como ressalta 

Garanham e Valle (2010, p.15): “conhecimento científico, conhecimento técnico, a 

experiência do trabalho e a inserção social”. 

  

 

DSC 13: 

 

“Sim fui informado sobre a cirurgia. Explicada por médicos, assistente social, psicóloga e 

nutricionista. Explicou sobre a cirurgia, mas usou palavras que eu não entendo. São palavras 

técnicas”. 



  

 

DSC14: 

 

“Fui informado sobre a cirurgia. Foi à médica que explicou e teve uma reunião para 

enfermos, inclusive meus familiares participaram foram duas moças uma psicóloga e uma 

assistente social. O enfermeiro não estava. A médica disse que minha coronária descendente 

esta entupida 30%, o tronco tem uma lesão de 70 %”. 

 

Tal colocação embasa a assistência de enfermagem na situação de saúde e de doença, 

assim como direciona as ações de enfermagem num processo de reabilitação que vise ao 

autocuidado. Neste processo, o(a) enfermeiro(a) e demais profissionais envolvidos devem 

atuar junto ao idoso e seus familiares, apoiar suas decisões, e ajudá-los a aceitar as alterações 

na imagem corporal quando existentes, num processo educativo e congruente às necessidades 

individuais (SMELTER e BARE, 2005).  

O enfermeiro(a) deve ser visto como fator modificador da qualidade de saúde do 

indivíduo idoso, conforme sua formação em nível superior, uma vez que a saúde não deve ser 

encarada como única e exclusivamente ausência de doença, numa visão positivista, 

hospitalocêntrica. A saúde das pessoas, em geral e em especial a dos idosos, merece ser 

tratada de forma holística, com ações integradas de profissionais capacitados, como é o caso 

de enfermeiros e enfermeiras, e ter a família com uma parceira neste processo. 

O enfermeiro quando presente no contexto assistencial deve promover atenção à saúde 

do idoso em todos os momentos cirúrgicos dele, inclusive, no pré-operatório, embora se 

entenda que vários são os profissionais que participam desta etapa, o enfermeiro possui 

atividade particular de cuidar deste paciente sob a ótica integral. Assim, integra todos os 

aspectos biopsicossociais do indivíduo.  

Nos discursos apresentados, o enfermeiro realiza poucas ações para esclarecer os 

idosos sobre sua cirurgia. Embora outros profissionais de saúde, como: médico, psicólogo, 

assistente social e nutricionista tenham conversado com o paciente sobre a cirurgia, várias 

dúvidas ficaram e podem ser melhor esclarecidas pelo enfermeiro. 

Por outro lado, pode-se observar a referida questão como uma própria limitação de 

entendimento dos sujeitos da pesquisa, uma vez que apenas um idoso possui graduação 

universitária e os demais apresentam nível de estudo insuficiente para talvez atingir o nível de 

complexidade que demanda uma cirurgia cardíaca.  

Entretanto, deve o enfermeiro por meio do padrão de conhecimento empírico ser capaz 

de observar as necessidades do paciente e a forma como este entenderá o processo cirúrgico e 



  

 

todas as repercussões que demandam da mesma. Ou seja, faz-se importante adequar entre 

ambos uma comunicação objetiva e subjetiva satisfatória ao ser cuidado, livre de linguagem 

técnica e rebuscada. 

Dessa forma, observa-se que, para o discurso do sujeito coletivo 15, os enfermeiros 

são considerados importantes no processo de saúde-doença. No entanto são vistos sob o 

enfoque dos cuidados técnicos e não para cuidados psicossociais como visto no discurso nº 15 

abaixo. 

 

DSC 15:  

 

“Os enfermeiros daqui são sensacionais, educados, atenciosos. Me levam para fazer o raio-x, 

me ajudam a tomar banho”. 

 

Tendo em vista o aumento da expectativa de vida e as doenças cardíacas em idoso, 

eles terão maior risco de serem submetidos à cirurgia cardíaca. Com esta afirmativa, 

consideram-se fundamentais as informações, orientações, conversações e assistência ao idoso 

e sua família neste momento que antecede a cirurgia, inclusive com a visita pré-operatório do 

enfermeiro que não atenda apenas aos aspectos biológicos, mas aos aspectos 

psicossociobiológicos. (LABRONICI, 2002). 

Outro aspecto evidenciado nos discursos é que nenhum profissional foi citado como 

facilitador do processo de atendimento as necessidades pessoais do idoso, inclusive o 

enfermeiro.  Tal dado também pode ser constatado nos resultados da pesquisa de Jorgetto, 

Noronha & Araújo (2005) em que a maioria dos entrevistados não soube identificar o 

profissional de enfermagem responsável pelas orientações nos diferentes períodos operatórios. 

Pode-se inferir que o enfermeiro quando realiza o atendimento pré-operatório de 

cirurgia cardíaca com os idosos, valoriza muito pouco as ações que envolvem o 

relacionamento paciente e profissional, proporcionando oportunidades para que os idosos 

questionem aspectos relacionados ao psicológico, emocional e social neste momento. 

O enfermeiro necessita realizar uma avaliação holística do idoso que inclui a análise 

do biológico, psicológico, social, econômico e espiritual. Assim, a atenção ao idoso não estará 

concentrada somente na doença e na cirurgia, mas nos diversos aspectos que podem afetar sua 

capacidade funcional. Desse modo, a avaliação geriátrica abrangente ou global do idoso é 

uma estratégia que deve ser utilizada pelos profissionais de saúde, em qualquer contexto da 



  

 

assistência a ele (hospitalar, comunitário e familiar), por permitir identificar o seu perfil de 

saúde-doença e habilidade funcional de forma mais criteriosa e ampla. 

Entende-se que a enfermagem está pautada nos padrões do conhecimento, muito bem 

descrita e relata por Carper (1978) e que o Padrão de Conhecimento empírico trata da arte da 

enfermagem construída pela experiência adquirida do enfermeiro ao longo dos anos de 

profissão e não é pautada somente na competência técnica. Portanto fica evidente que o 

enfermeiro pouco usa de sua experiência profissional ao cuidar do paciente em pré-operatório 

de cirurgia cardíaca, faz apenas uso de sua técnica profissional para cuidar do idoso, esquece-

se, pois, da visão holística ao ser humano.  

Para o cliente, o período denominado pré-operatório “é de vital importância em nível 

bio-psico-sócio-espiritual, desencadeando a ansiedade, os temores (da cirurgia, da dor, de não 

voltar da anestesia, da morte) e o medo do desconhecido em geral” (SOUZA, et al 2010, p. 

798). 

Portanto é fácil constatar que para o discurso do sujeito coletivo 16, é importante a 

visita pré-operatória do enfermeiro, por ser mais um profissional que poderá tranquilizar e 

informar sobre o desconhecido para ele, que é a cirurgia cardíaca propriamente dita. Abaixo o 

DSC 16. 

 

DSC 16: 

 

“Sim, é importante a visita do enfermeiro. Acho ótimo, porque eles têm que estar ciente do 

que vai passar pela mão deles. Eu acho interessante, se tiver alguma duvida, ali mesmo já 

tem como te esclarecer, contar como tudo vai acontecer nos deixar por dentro de tudo. Me 

deixaria mais tranqüila de conhecer esse profissional antes”. 

 

Entretanto o discurso do sujeito coletivo 17 evidencia o desconhecimento das 

atividades do enfermeiro no pré-operatório de cirurgia cardíaca. Levando ao idoso a 

desconsiderar a visita do profissional da saúde. 

 

DSC17: 

 

“Veja bem eu não sei o que ele pode fazer por mim. Eu já sei de tudo, está bem explicado. Se 

vier eu aceito bem eles. Eu não sei também o que o enfermeiro vai ter para me dizer. Porque 

enfermeiro é enfermeiro e médico é médico”. 



  

 

Assim esses sujeitos consideram a visita pré-operatória do enfermeiro desnecessária, 

pois em grande parte dos casos esses desconhecem quais são as atividades desses 

profissionais ou os confundem com outras categorias da enfermagem como os técnicos, 

achando que apenas devem fazer cuidados com o corpo, banho, medicação, arrumação do 

leito, encaminhamento para realização de exames etc., como apresentado em discursos 

anteriores  

Entretanto sabe-se que o enfermeiro tem competência e habilidade para realização da 

visita pré-operatória, que deve ser sistematizada como uma consulta de enfermagem que é 

respaldada em lei pela Resolução n.º 159/92 do COFEn (Conselho Federal de Enfermagem). 

À consulta de enfermagem pré-operatória, chamada de visita pré-operatória de 

enfermagem, pode-se defini-la como  

etapa pré-operatória realizada pela avaliação dos dados obtidos durante a entrevista 

com o paciente a ser operado e pela consulta da ficha pré-operatória de enfermagem, 

prontuário do paciente, por meio do enfermeiro da unidade de internação e 

familiares do paciente (SOUZA, et al, 2010, p. 799). 

 

No momento da visita pré-operatória, o enfermeiro visando atender o padrão de 

conhecimento empírico, deve ter ciência que ao atender ao idoso no pré-operatório de cirurgia 

cardíaca, além das ideias dos teóricos sobre a saúde, deve saber que este indivíduo tem 

crenças e valores que interferem na maneira de pensar a sua saúde. 

O conhecimento empírico da enfermagem é o mais difícil de ser atingido 

completamente. A enfermagem lida com seres humanos; as ações praticadas pelo enfermeiro 

visa à melhoria da qualidade de vida, assim, ele precisa se fazer presente no cuidado com o 

idoso no pré-operatório para que em situações que requerem ações e decisões que não 

respostas científicas, elas possam ser favoráveis para o cuidado. Segundo Silva e Botoca 

(2010): “a enfermagem possui um tipo “particular” de conhecimento, não se enquadra 

totalmente dentro do preconizado conhecimento científico”. 

A enfermagem lida com seres humanos, que apresentam comportamentos peculiares 

construídos a partir de valores, princípios, padrões culturais e experiências que não podem ser 

objetivados e, tão pouco, considerados como elementos separados (CESTARI, 2003). Acresce 

a isto, a cultura e o pensamento que as pessoas possuem em relação a alguns fenômenos que 

podem interferir nas suas vidas, na sua saúde. Helman (1994) sintetiza a definição 

antropológica de cultura, e coloca-a como um conjunto de aspectos que os indivíduos herdam 

ao integrarem uma determinada sociedade, e esses princípios permitem que as pessoas 

vivenciem e se comportem no mundo social. 



  

 

Por acreditar que a cultura reflete o modo de pensar, agir e se pronunciar mediante as 

diversas situações, deve-se refletir sobre a importância da visão antropológica de saúde, assim 

como sobre o cuidar de enfermagem. Ademais, a cultura é um dos fatores que pode a vir 

determinar e/ou contribuir para a piora da doença e o processo de saúde e doença tanto de 

quem está sendo cuidado quanto de seus cuidadores.   

Dentre as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros, a educação em saúde é 

essencial para um bom desenvolvimento dessa prática cujo objetivo é considerar os discursos 

dos pacientes bem como não esquecer que educar é atentar para o saber, a crença, o hábito e a 

cultura de cada um. 

A educação em saúde deve deixar de ser tradicional baseada em repasses de 

informações com tradição autoritária e normatizadora, com imposição de normas e condutas. 

Para corroborar, Valla e Stotz (1994, p.22) discutem sobre o objetivo da prática educativa em 

saúde, e descrevem acerca da função do enfermeiro cujo objetivo é facilitar sempre que 

possível o poder dos indivíduos sobre suas vidas.  

 Portanto, ao enfermeiro cabe perceber quais são as peculiaridades e cultura de seus 

clientes e promover sua assistência baseada nela, afim de que o mesmo o compreenda e ganhe 

maior conhecimento sobre sua doença e sua cirurgia.  

 

 

4.2.4. Padrão de Conhecimento Estético 

 

 

 O padrão de conhecimento estético demonstra um cuidar curativo e participativo que 

demanda sensibilidade e beleza, respeitando os valores culturais, religiosos e sociais visando 

tornar o período que está sendo, neste caso, hospitalizado, mais acolhedor, contribuindo com 

o restabelecimento do paciente.  

 Então se considera importante conhecer como o idoso percebe a atuação do enfermeiro 

no pré-operatório de cirurgia cardíaca.  

 

 

 

 

 

 



  

 

Questão Discursiva 4 – Padrão de Conhecimento Estético 

 

1ª Pergunta: O SENHOR CONSIDERA A ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO NO 

PERÍODO QUE ANTECEDE A CIRURGIA ADEQUADA AS SUAS NECESSIDADES 

PESSOAIS E DE SUA FAMÍLIA? O ENFERMEIRO CONSEGUE SUPRIR ESSA 

NECESSIDADE SUA? 

 

QUADRO 27 – Padrão de Conhecimento Estético. Instrumento de Análise de Discurso 1 – 

IAD 1, pergunta 1. 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 É excelente (...) atende perfeitamente (...) 

perfeitamente (...) e a visita dos médicos 

também (...) entendeu? (...) hoje mesmo eu 

recebi a visita do doutor M duas vezes (...) 

entendeu? Uma para conversar, sabe como 

eu estava (...) Tira, tira a pressão no 

mínimo duas vezes no dia o enfermeiro 

aqui (...) entendeu? É, é, é (...) o pessoal é 

sensacional.  

A assistência do enfermeiro é 

boa e atende as suas 

necessidades pessoais. 

 

A 

S2 Muito (...) eles conversam com a patroa 

(...) e tudo (...) porque a patroa gosta de 

conversa muito (...) ela é calejada de 

hospital (...). Sim (...) 

A assistência do enfermeiro é 

boa e atende as suas 

necessidades pessoais. 

 

A 

S3 Sim (...) sim (...) Sim (...) A assistência do enfermeiro é 

boa e atende as suas 

necessidades pessoais. 

 

A 

S4 Sim (...). Eu tenho duas netas que é 

enfermeiras (...) os enfermeiros são muito 

abençoados por Deus (...) eles são muito 

bons (...) atenciosos, carinhosos com 

agente (...). Ah (...) ajuda bastante (...) 

A assistência do enfermeiro é 

boa e atende as suas 

necessidades pessoais. 

 

A 

S5 É (...) eles tratam todo mundo bem (...). 

Sim (...) 

A assistência do enfermeiro é 

boa e atende as suas 



  

 

 

Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para cada 

grupo de ideia central: A, que formou o instrumento de análise do discurso 2 (IAD 2). 

necessidades pessoais. 

 

A 

S6 Sim (...) Sim (...) Muito. Sim (...) A assistência do enfermeiro é 

boa e atende as suas 

necessidades pessoais. 

 

A 

 

S7 Está tudo ótimo (...) Por exemplo ontem eu 

fui fazer um cateterismo (...) eu nunca tinha 

feito esse exame (...) você escuta a versão 

de um ali fora (...) você escuta a versão de 

outra (...) e cada caso é um caso (...) e cada 

um fala “ ih é isso, porque dói” (...) “que 

queima, é isso” (...) já sai daqui chorando 

(...) aí cheguei lá e tudo foi tranqüilo (...). 

Sim (...). 

A assistência do enfermeiro é 

boa e atende as suas 

necessidades pessoais. 

 

A 

S8 Ah sim (...) Sim (...) Completamente (...) 

São muito atenciosos. Sim (...) 

A assistência do enfermeiro é 

boa e atende as suas 

necessidades pessoais. 

 

A 

S9 Sim (...) Sim (...) Atende perfeitamente (...) 

eles são muito educados com meus 

familiares (...) 

A assistência do enfermeiro é 

boa e atende as suas 

necessidades pessoais. 

 

A 

S10 Ah sim (...) Com certeza (...) A assistência do enfermeiro é 

boa e atende as suas 

necessidades pessoais. 

 

A 



  

 

Para o padrão de conhecimento estético respectivo à primeira pergunta, emergiu a 

seguinte ideia central: 

A – A assistência do enfermeiro é boa e atende as suas necessidades pessoais. 

 

QUADRO 28 – Ideia Central agrupada de acordo com as letras A – A assistência do 

enfermeiro é boa e atende as suas necessidades pessoais. (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 e 

S10). 

 

 

 

 

 

 

 

Primeira  

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 18 

O senhor 

considera a 

assistência do 

enfermeiro no 

período que 

antecede a 

cirurgia 

adequada as 

suas 

necessidades 

pessoais e de 

sua família? O 

enfermeiro 

consegue 

suprir essa 

necessidade 

sua? 

S1 – É excelente (...) atende 

perfeitamente (...) perfeitamente 

(...) e a visita dos médicos também 

(...) entendeu? Tira, tira a pressão 

no mínimo duas vezes no dia o 

enfermeiro aqui (...) 

S2 – Muito (...) eles conversam com 

a patroa (...) e tudo (...) porque a 

patroa gosta de conversa muito 

(...). Sim (...) 

S3 – Sim (...) sim (...) Sim (...) 

S4 – Sim (...). Eles são muito bons 

(...) atenciosos, carinhosos com 

agente (...). Ah (...) ajuda bastante 

(...) 

S5 – É (...) eles tratam todo mundo 

bem (...). Sim (...) 

S6 – Sim (...) Sim (...) Muito. Sim 

(...) 

S7 –Está tudo ótimo (...). Sim (...).  

S8 – Ah sim (...) Sim (...) 

Completamente (...) São muito 

atenciosos. Sim (...) 

S9 – Sim (...) Sim (...) Atende 

perfeitamente (...) eles são muito 

educados com meus familiares (...) 

S10 –  Ah sim (...) Com certeza (...) 

“A assistência do enfermeiro 

é excelente atende 

perfeitamente as necessidades 

pessoais, eles são muito 

atenciosos e educados”. 

 



  

 

2ª. Pergunta: EM QUE ASPECTO O SENHOR ACHA QUE PODERIA MELHORAR A 

ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO? 

 

QUADRO 29 – Padrão de Conhecimento Estético. Instrumento de Análise de Discurso 1 – 

IAD 1, pergunta 2. 

 

 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 Olha (...) eu acho (...) que não tem (...) que 

melhorar não. Não (...) o atendimento que 

eles dão (...) é um negócio fora de série 

Não tem o que melhorar a 

assistência do enfermeiro. 

 

A 

S2 Eu acho (...) eu acho que (...) que ele está 

no limite dele e coisa (...) porque (...) até 

onde ele pode fazer, né? (...) Também ele é 

limitado, né? Ele não pode também 

extrapolar (...)  uma certa coisa que não é 

dá função dele(...) 

Acha que o enfermeiro está no 

limite do que pode fazer. 

 

B 

S3 Eu não tenho nada do que reclamar (...) 

fui muito bem atendido (...) eu não entendo 

muito disso e não vivo nesse ambiente, né? 

Eu sei que sou bem atendido. 

Não tem o que melhorar a 

assistência do enfermeiro. 

 

A 

S4 No tratamento, né? (...) no tratamento da 

gente (...) agente pega enfermeiro (...) que 

é (...) que é (...) porque tem alguns 

enfermeiros que não nasceram para essa 

profissão, entendeu? Até aborrece o 

paciente (...) até aborrece, deixa o paciente 

estressado, mas tem muito (...) mas não é 

porque tem um ou dois que é assim (...) é 

que os outros vão ser (...) 

Tem enfermeiros que 

aborrecem os pacientes. 

 

B  

S5 Eu acho que (...) na minha opinião (...) eu 

acho que eles estão bem os enfermeiros 

aqui (...) agora (...) não sei (...) eles tratam 

os pacientes tudo bem (...) são pessoas 

educadas (...) o que tem que melhorar é o 

governo da mais situação para os médicos 

e os enfermeiros, que acho que aí é que 

pega (...) se tem boa equipe (...) para 

manter o governo tem que ajudar (...) 

Considera que há uma 

limitação no número de 

enfermeiros para que haja um 

melhor atendimento. 

 

B 

S6 Nada (...) Não tem melhor (...) se melhorar 

estraga (...) 

Não tem o que melhorar a 

assistência do enfermeiro. 

 

A 

S7 Para mim está tudo bem (...) Não tem o que melhorar a 

assistência do enfermeiro. 

 

A 



  

 

S8 Eles poderiam existir em um número maior 

(...) é (...) sim (...) porque eles são muito 

atarefados. 

Os enfermeiros poderiam 

existir em número maior. 

 

B 

S9 Não (...) Por enquanto (...) Não tenho nada 

do que reclamar (...) 

Não tem o que melhorar a 

assistência do enfermeiro. 

 

A 

S10 Se melhorar estraga (...) Eles são muito 

bons (...) Eu procuro me comunicar bem 

também (...) Falar com todo mundo (...) Só 

falta a televisão da salinha (...)  

 

Não tem o que melhorar a 

assistência do enfermeiro. 

 

A 

 

 

Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para cada 

grupo de ideias centrais: A e B, que formaram o instrumento de análise do discurso 2 (IAD 2). 

Para o padrão de conhecimento estético respectivo à segunda pergunta, emergiram as 

seguintes ideias centrais: 

A – Não há necessidade de melhora no que diz respeito à assistência do enfermeiro. 

B – São necessários ajustes na assistência do enfermeiro. 

 

QUADRO 30 – Ideia Central agrupada de acordo com as letras A – Não há necessidade 

de melhora no que diz respeito à assistência do enfermeiro. (S1, S3, S6, S7, S9 e S10). 

 

 

 

Segunda 

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 19 

Em que 

aspecto o 

senhor acha 

que poderia 

melhorar a 

assistência do 

enfermeiro? 

S1 – Olha (...) eu acho (...) que não 

tem (...) que melhorar não. Não (...) o 

atendimento que eles dão (...) é um 

negócio fora de série.   

S3 – Eu não tenho nada do que 

reclamar (...) fui muito bem atendido 

(...) eu não entendo muito disso e não 

vivo nesse ambiente, né? Eu sei que 

sou bem atendido.  

S6 –  Nada (...) Não tem melhor (...) se 

melhorar estraga (...)  

S7 – Para mim está tudo bem (...)  

S9 – Não (...) Por enquanto (...) Não 

tenho nada do que reclamar (...)  

S10 – Se melhorar estraga (...) Eles 

são muito bons. 

“Olha eu acho que não tem o 

que melhorar. Eu não tenho 

nada do que reclamar, fui 

muito bem atendido.”. 



  

 

QUADRO 31 – Ideia Central agrupada de acordo com as letras B – São necessários 

ajustes na assistência do enfermeiro. (S2, S4, S5 e S8). 

 

 

 

 Análise da questão discursiva 4: Padrão de Conhecimento Estético; 

 

 

Quanto à avaliação dos cuidados prestados, embora os pacientes não tenham preparo 

para avaliar os cuidados quanto aos aspectos técnicos e à competência profissional, quando 

lhes são oferecidas oportunidades, eles expressam sua opinião referente à interação com a 

equipe de saúde e o impacto que as ações assistenciais lhe causaram (LOPES, 2009). 

Para Cestari (2003), o padrão de conhecimento estético: “corresponde à arte da 

enfermagem que é expressiva, subjetiva e se forma visível na ação de cuidar e não apenas na 

execução de técnicas”. Vale ressaltar que arte, neste padrão, relaciona-se à prática profissional 

Segunda 

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 20 

Em que 

aspecto o 

senhor acha 

que poderia 

melhorar a 

assistência do 

enfermeiro? 

S2 – Eu acho (...) eu acho que (...) que 

ele está no limite dele e coisa (...) 

porque (...) até onde ele pode fazer, 

né? (...) Também ele é limitado, né? 

Ele não pode também extrapolar (...)  

uma certa coisa que não é dá função 

dele(...) 

S4 – porque tem alguns enfermeiros 

que não nasceram para essa 

profissão, entendeu? Até aborrece o 

paciente (...) 

S5 – Eu acho que (...) na minha 

opinião (...) eu acho que eles estão 

bem os enfermeiros aqui.  o que tem 

que melhor é o governo da mais 

situação para os médicos e os 

enfermeiros, que acho que aí é que 

pega (...) se tem boa equipe (...) para 

manter o governo tem que ajudar (...) 

S8 – Eles poderiam existir em um 

número maior (...) é (...) sim (...) 

porque eles são muito atarefados. 

“Eu acho que ele está no 

limite dele, porque ele é 

limitado. Ele não pode 

também extrapolar uma 

certa coisa que não é dá 

função dele. Tem alguns 

enfermeiros que não 

nasceram para essa 

profissão, que até aborrece 

o paciente. O que tem que 

melhorar é o governo dar 

mais situação para os 

médicos e os enfermeiros. 

Eles poderiam existir em 

um número maior, porque 

eles são muito atarefados”. 

 



  

 

e que essa prática se expressa no processo de interação entre enfermeiro e cliente, que 

segundo o autor, auxilia o paciente enfrentar desafios. 

Então é importante para a profissão conhecer como o paciente, neste caso o idoso, 

percebe esta relação e esta prática profissional. 

Se o padrão é fundamental, relação paciente e enfermeiro, é importante ter em mente a 

humanização da assistência.  

A humanização no atendimento e na qualidade está normatizada pelo Ministério da 

Saúde, que definiu as diretrizes que estabelecem os padrões de qualidade no atendimento: a 

atenção, o respeito e a cortesia no tratamento dispensado aos pacientes, as prioridades a serem 

consideradas no atendimento, os prazos para o cumprimento dos serviços devem ser 

considerados, bem como a mensuração por meio de indicadores (FELDMAN, RUTHES e 

CUNHA, 2006). 

De acordo com os discursos, os enfermeiros têm atingindo os objetivos propostos na 

humanização da assistência conforme mencionado abaixo: 

 

DSC 18: 

 

“A assistência do enfermeiro é excelente atende perfeitamente as necessidades pessoais, eles 

são muito atenciosos e educados”. 

 

Para o padrão de conhecimento estético, seja atingido ainda mais, o enfermeiro 

necessita desenvolver ações que visem à integralidade da assistência de enfermagem. 

A humanização e a integralidade são usadas e confundidas por muitas pessoas, Mattos 

(2005, p.5) assevera que: “a humanização é uma operação de resgate das relações [...] ela é 

sempre relacional: com as pessoas, com a técnica, com os ambientes”. Para ele:  

a primeira observação é que integralidade é um princípio do SUS. Sendo assim, não 

faz sentido, por exemplo, pensar numa ‘política de integralidade’, como acontece 

com a humanização, porque ela diz respeito a todas as políticas. Ele explica que a 

humanização nasce como nome para a trajetória de lutas e propostas de 

determinados grupos. Já o princípio da integralidade vem do próprio movimento 

mais geral da reforma sanitária, o que significa que é “um desejo de toda a sociedade 

brasileira. 

 

Diante deste panorama, Mattos (2005, p.5) esclarece que também existem alguns 

sentidos da integralidade que ‘transbordam’ a humanização. “É possível imaginar um 

atendimento humanizado, mas que não articule, por exemplo, a atenção com a prevenção, o 

que é indispensável para que se tenha integralidade”. 



  

 

Ratifica-se, então, a ideia que a humanização atravessou nos últimos anos, e ainda 

atravessa, é indiscutível, e aproxima-se cada vez mais da integralidade. 

 Considera-se que a satisfação dos clientes é decorrente do processo de atendimento de 

suas expectativas e necessidades de cuidados de enfermagem. A qualidade e a satisfação 

podem, então, demonstrar o quanto o serviço e seus resultados vão ao encontro das 

expectativas, visto que, em qualquer ramo de atuação, o que importa é como o cliente vê o 

atendimento (LOPES, 2009). 

O discurso do sujeito coletivo 19 evidencia, que: 

 

DSC 19:  

 

“Olha eu acho que não tem o que melhorar. Eu não tenho nada do que reclamar, fui muito 

bem atendido”. 

 

Fica claro que os idosos estão satisfeitos com o atendimento do enfermeiro, entretanto 

considera as suas limitações neste cuidado. Há de se ter em mente que os idosos e seus 

familiares necessitam de maiores esclarecimentos nos aspectos biológicos, psicológicos e 

sociais no pré-operatório de cirurgia cardíaca e que estes aspectos são pontos que devem ser 

mais explorados no cuidado do enfermeiro no pré-operatório. 

De acordo com Rigby (2000, p. 125): “a aferição da satisfação do paciente ajuda a 

determinar suas necessidades e identificar formas melhores de prevê-las e atendê-las”. Com 

isso, pensar em um planejamento para atender as necessidades, satisfazer os pacientes e ter a 

qualidade no atendimento é primordial. E isto uma implicação direta com o padrão estético do 

enfermeiro. 

As ferramentas que gravitam ao redor do gerenciamento da qualidade total assumem, 

com toda força, a ideia de que a finalidade do planejamento é satisfazer o cliente. Para o 

planejamento estratégico (com alguns preferem “Administração Estratégica”), o propósito 

último é se firmar no mercado, com vistas a produzir um melhor ambiente de lucro futuro e, 

portanto, de permanência. No gerenciamento da qualidade total, planejar é solucionar os 

problemas que aparecerem – os conceitos centrais são os de problema e de satisfação do 

cliente; no planejamento estratégico devem se analisar oportunidades, descobrir pontos fracos 

e pontos fortes e compatibilizar tudo conforme os objetivos da empresa – os conceitos básicos 

são os de missão, de visão estratégica, de oportunidade e de ameaça. (GANDIN, 2000).  



  

 

Para a instituição que valoriza a visita pré-operatória de enfermagem, é imprescindível 

que o idoso passe pela cirurgia e que tenha uma recuperação satisfatória. Se assim não fosse, 

esta visita não permaneceria no seu quadro profissional. 

Outro aspecto que deve ser considerado é a da instituição poder ter uma meta. Para 

isso, as pessoas envolvidas devem desejar que esta seja atingida. Considera-se arte da 

enfermagem a forma como o conhecimento, o julgamento e a habilidade do enfermeiro são 

utilizados na área clínica. O enfermeiro precisa, portanto, demonstrar domínio em sua 

atividade e, também, ter um relacionamento de confiança com o paciente para que este se 

sinta seguro em relação ao profissional que lhe dá assistência. 

No discurso ficou evidente, também, que as instâncias superiores precisam planejar 

melhor e manter as condições do trabalhador de saúde em níveis mais satisfatórios e aumentar 

o número de enfermeiros. O número de profissionais não atende as necessidades dos serviços 

de saúde e este fato é observado pelo coletivo conforme descrito no discurso do sujeito 

coletivo 20: 

 

DSC 20: 

 

“Eu acho que ele está no limite dele, porque ele é limitado. Ele não pode também extrapolar 

uma certa coisa que não é dá função dele. Tem alguns enfermeiros que não nasceram para 

essa profissão, que até aborrece o paciente. O que tem que melhorar é o governo dar mais 

situação para os médicos e os enfermeiros. Eles poderiam existir em um número maior, 

porque eles são muito atarefados”. 

 

Conforme o depoimento, pôde se verificar que alguns pacientes acreditam que o 

enfermeiro seja limitado em algumas funções por estas não serem da alçada dele. Tal 

observação é pautada no fato de o paciente não conhecer todas as abrangências da profissão e, 

também, não perceber a rotina do cuidar do profissional e, por consequência, inferir que este 

não consegue dar conta de suas obrigações. 

Esta afirmativa fica evidente quando nos discursos enfatizam que os enfermeiros 

fazem o que podem, mas não podem assumir grandes atividades, que são restritas a outras 

profissões ou, então, que existem enfermeiros que não “nasceram para a profissão”. 

Para um bom planejamento ou sistematização da Assistência de Enfermagem no pré-

operatório de cirurgia com o idoso, é necessário considerar além dos aspectos biológicos e 

técnicos do paciente a sua família. É mister minimizar a ansiedade do idoso e de seus 



  

 

familiares  esclarecendo-lhes acerca do procedimento que irá ocorrer e apresentar-se como 

profissional disponível para retirar dúvidas e esclarecer vários aspectos advindos da 

insegurança dos idosos e de seus familiares. 

De acordo com o padrão de conhecimento estético, o enfermeiro deve atuar em todos 

os campos do cuidar, não deve privilegiar nenhum aspecto. Entretanto, nos discursos 

apresentados, evidenciaram os procedimentos técnicos e biológicos e não privilegiaram tanto 

os outros aspectos do cuidar, como psicossocial do indivíduo. Como a enfermagem ainda não 

é reconhecida por leigos como uma ciência, muitos indivíduos desconhecem os atributos 

desenvolvidos pelo enfermeiro e muitos enfermeiros pouco desenvolvem todos os atributos 

que lhe são dados.    

Essa perspectiva fica muito clara quando Persegona, et al (2009, p.647) se referir ao 

pensamento de Carper: “o padrão de conhecimento estético representa a arte da enfermagem, 

que é subjetiva, expressiva e concretiza-se no cuidar e não pode ser reduzida à simples 

execução de técnicas ou confundida com a arte doméstica, o que pode levar a uma 

desvalorização desta”.  

 

 

4.2.5. Padrão de Conhecimento Ético 

 

 

 O padrão de conhecimento ético do enfermeiro estabelece que o profissional deva ter a 

capacidade moral para agir perante determinadas situações, sabendo distinguir o certo do 

errado. Trata-se de uma filosofia ética do cuidar.    

 Assim, o enfermeiro na visita pré-operatória ao idoso deve valorizar este ser em sua 

totalidade, deve estabelecer objetivos e realizar intervenções adequadas às demandas do idoso 

e não julgar o que é certo ou errado, bom ou ruim, valioso ou não. Abster-se a essas práticas é 

muito além do que apenas conhecer o código de ética profissional, é entender que seus atos 

estão em constante avaliação e julgamento.  

O profissional da área de saúde deve prestar, portanto, uma assistência livre de danos 

decorrentes de negligência, imperícia e imprudência, e pautar suas atividades com 

competência, responsabilidade, autonomia e honestidade (CORTEZ, et al, 2009).  

    

 

 



  

 

Questão Discursiva 5 – Padrão de Conhecimento Ético 

 

1ª Pergunta: EXPLICARAM-LHE SOBRE AS OPÇÕES DE TRATAMENTO?  

 

QUADRO 32 – Padrão de Conhecimento Ético. Instrumento de Análise de Discurso 1 – IAD 

1, pergunta 1. 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 Ah (...) sim (...) sem dúvida (...)Ah (...) 

não tenha dúvida (...) não estou te 

omitindo nada (...)  

Foi informado sobre as opções 

de tratamento. 

A 

S2 Ainda não (...) eu acredito que vai ser 

depois da operação (...) Mas em conversa 

com esse pessoal eu tenho escutado 

que(...) tem um senhor aí que eu foi 

embora depois da operação e voltou 

porque não estava tomando os 

medicamentos e ta aí, oh (...) então não 

pode abandonar não, né? 

Não foi informado sobre as 

opções de tratamento. 

 

B 

S3 A médica me explicou. Foi informado sobre as opções 

de tratamento. 

A 

S4 Não me lembro (...) não me lembro não 

(...) deve ser esse né? Medicação 

direitinho (...) acho que é isso (...) 

Não sabe dizer se foi informado. 

 

B 

S5 Falaram assim ou a mecânica ou a 

biológica (...) Disse que uma dura mais e 

outra dura menos (...) mas eu acho que aí 

o médico até falou (...) bom (...) se for a 

mecânica (...) você não pode parar de 

tomar o remédio (...) você não pode falhar 

um dia (...) agora a outra a biológica se 

você esquecer não tem problema (...) aí eu 

falei o seguinte (...) então (...)  se for a 

biológica para mim é bom também (...).  

Foi informado sobre as opções 

de tratamento. 

A 

S6 Sim (...) Me explicaram que eu poderia 

fazer uma angioplastia, mas como eu sou 

diabética (...) o stent que seria colocado, 

poderia perder fácil e precisaria da 

cirurgia em 2 anos (...) E a cirurgia 

duraria mais tempo (...) o tempo que eu 

preciso ainda para viver na terra (...) Eu 

Foi informado sobre as opções 

de tratamento. 

A 



  

 

 

Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para cada 

grupo de ideias centrais: A e B, que formaram o instrumento de análise do discurso 2 (IAD 2). 

Para o padrão de conhecimento ético respectivo à primeira pergunta, emergiram as 

seguintes ideias centrais: 

A – Foi informado sobre as opções de tratamento. 

B – Não foi informado sobre as opções de tratamento. 

 

QUADRO 33 – Ideia Central agrupada de acordo com as letras A – Foi informado sobre 

as opções de tratamento. (S1, S3, S5, S6, S7, S8, e S10). 

 

só não queria morrer agora (...) 

S7 Falaram que (...) Sobre os tipos de 

válvula (...) e tudo (...) 

Foi informado sobre as opções 

de tratamento. 

A 

S8 Sim (...) Eu estava ansioso para fazer a 

angioplastia (...) Mas (...) Meu cirurgião 

disse que meu caso era só cirurgia. 

Foi informado sobre as opções 

de tratamento. 

A 

S9 Por enquanto não falaram nada (...) Não foi informado sobre as 

opções de tratamento. 

 

B 

S10 Me explicaram sim (...) sobre os tipos de 

válvula (...) o tratamento de cada uma (...) 

Foi informado sobre as opções 

de tratamento. 

A 

Primeira  

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 22 

Explicaram-

lhe sobre as 

opções de 

tratamento? 

S2 – Ainda não (...) eu acredito que 

vai ser depois da operação (...) tem 

um senhor aí que foi embora depois 

da operação e voltou porque não 

estava tomando os medicamentos e 

ta aí, oh (...) então não pode 

abandonar não, né? 

S4 – Não me lembro (...) não me 

lembro não (...) deve ser esse né? 

Medicação direitinho (...) acho que 

é isso (...) 

S9 - Por enquanto não falaram 

nada (...) 

“Ainda não, eu acredito que 

vai ser depois da operação. 

Não me lembro, deve ser tomar 

a medicação. Por enquanto 

não falaram nada”. 



  

 

QUADRO 34 – Ideia Central agrupada de acordo com as letras B – Não foi informado 

sobre as opções de tratamento. (S2, S4 e S9). 

 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 No meu caso eu teria que fazer a cirurgia 

(...) falaram que pelos exames (...) me 

mostraram o porque da cirurgia (...)Ah 

não tenha dúvidas (...) Não deixaria de 

fazer a cirurgia (...) A não ser que eles 

dissessem (...) que não há necessidade, 

sabe (...) 

Foi dado o direito de decisão. 

 

A 

S2 Não, não (...) porque foi como eu lhe 

falei, eu fui no doutor I. ele pediu o eco 

então com resultado do eco (...) ele disse, 

oh (...) seu caso não é medicação seu caso 

é de cirurgia (...) aqui no posto não tem 

condição e nem pessoas capacitadas para 

resolver o seu problema (...) então eu vou 

lhe encaminhar para o laranjeiras que é o 

hospital adequado para o seu caso. Aquilo 

lá (...) doeu (...) e eu quando panhei o 

laudo e li assim que estava escrito grave e 

sublinhado embaixo (...) eu falei assim o 

negócio está preto (...). Não (...) ele já 

sabe que eu tinha que operar (...) O doutor 

quando eu fui fazer a avaliação em Janeiro 

(...) O doutor acho que é C. “Isso é caso 

de operação do seu coração (...) é um 

caso cirúrgico (...)” é uma cirurgia (...) 

quer dizer dando força (...) é uma cirurgia 

de rotina (...) é uma coisa (...) não é 

perigoso (...) quer dizer (...) toda operação 

(...) toda cirurgia (...) tem um perigo (...) 

mas, então (...) vamos primeiro fazer os 

exames todinhos (...) deu aquelas palavras 

dizendo que era necessário, porque no 

meu caso eu estava com a válvula muito 

fechada (...) 

A decisão da cirurgia foi do 

médico. 

 

B 

S3 Se eu preferia ficar como antes, sem 

poder andar, sem poder sair de casa ou se 

opera (...) Se eu queria ficar bom ou 

continuar ruim (...) Se eu pudesse escapar 

(...) 

Foi dado o direito de decisão. 

 

A 

S4 Foi (...) foi (...) mas eu não quis não (...) 

preferi resolve logo a cirurgia (...) do que 

fica se tratando (...) se tem que resolve 

(...) resolve logo (...) 

Foi dado o direito de decisão. 

 

A 

S5 Deixei por conta do médico (...). Não os 

médicos (...) preferi fazer logo (...) não 

A decisão da cirurgia foi do 

médico. 



  

 

 

2ª. Pergunta: FOI DADO-LHE O DIREITO DE DECIDIR ENTRE A CIRURGIA OU 

OUTRO TRATAMENTO? 

QUADRO 35 – Padrão de Conhecimento Ético. Instrumento de Análise de Discurso 1 – IAD 

1, pergunta 2. 

 

deixar para frente (...) entendeu? Eu 

nunca fui operado essa é a primeira vez 

(...) Essa é a primeira cirurgia que eu faço 

(...) 

 

B 

S6 Isso daí não falaram nada (...) Eu pedi 

para o doutor escolher o que é melhor 

para mim (...) 

A decisão da cirurgia foi do 

médico. 

 

B 

S7 Eles por enquanto só falaram que a 

cirurgia é melhor opção no meu caso (...) 

A decisão da cirurgia foi do 

médico. 

 

B 

S8 Sim (...) Sim (...) Mas no meu caso eu 

tinha que operar para ficar bom. 

Foi dado o direito de decisão. 

 

A 

S9 O médico me perguntou se eu queria 

mesmo fazer e eu escolhi que sim (...) Do 

jeito que está não dá para continuar (...) 

Foi dado o direito de decisão. 

 

A 

S10 Eu tenho que operar, né? (...) Se eu quiser 

ficar boa eu tenho que operar (...) 

A decisão da cirurgia foi do 

médico. 

 

B 

Primeira  

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 21 

Explicaram-

lhe sobre as 

opções de 

tratamento? 

S1 – Ah (...) sim (...) sem dúvida (...) 

S3 – A médica me explicou. 

S5 – Falaram assim ou a mecânica 

ou a biológica 

S6 – Sim (...) Me explicaram que eu 

poderia fazer uma angioplastia, mas 

como eu sou diabética (...) o stent 

que seria colocado, poderia perder 

fácil e precisaria da cirurgia em 2 

anos (...) E a cirurgia duraria mais 

tempo (...) o tempo que eu preciso 

ainda para viver na terra (...) Eu só 

não queria morrer agora (...) 

S7 –  Falaram que (...) Sobre os tipos 

de válvula (...) e tudo (...) 

S8 –  Sim (...) Eu estava ansioso para 

fazer a angioplastia (...) Mas (...) 

Meu cirurgião disse que meu caso 

era só cirurgia 

S10 – Me explicaram sim (...) sobre 

os tipos de válvula (...) o tratamento 

de cada uma (...) 

 “A médica me explicou. Me 

explicaram sim”. 

 



  

 

Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para cada 

grupo de ideias centrais: A e B, que formaram o instrumento de análise do discurso 2 (IAD 2). 

Para o padrão de conhecimento ético respectivo à segunda pergunta, emergiram as 

seguintes ideias centrais: 

A – Foi dado o direito de decisão. 

B – A decisão da cirurgia foi do médico. 

 

QUADRO 36 – Ideia Central agrupada de acordo com as letras A – Foi dado o direito de 

decisão. (S1, S3, S4, S8 e S9). 

 

 

 

QUADRO 37 – Ideia Central agrupada de acordo com as letras B – A decisão da cirurgia 

foi do médico. (S2, S3, S4, S6, S7, S9 e S10). 

 

Segunda 

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 23 

Foi dado-lhe 

o direito de 

decidir entre 

a cirurgia ou 

outro 

tratamento? 

S1 – Ah não tenha dúvidas (...) Não 

deixaria de fazer a cirurgia (...) A não 

ser que eles dissessem (...) que não há 

necessidade, sabe (...) 

S3 – Se eu preferia ficar como antes, 

sem poder andar, sem poder sair de 

casa ou se opera 

S4 – Foi (...) foi (...) mas eu não quis 

não (...) preferi resolve logo a cirurgia 

(...) do que fica se tratando (...) 

S8 – Sim (...) Sim (...) Mas no meu 

caso eu tinha que operar para ficar 

bom. 

S9 – O médico me perguntou se eu 

queria mesmo fazer e eu escolhi que 

sim (...) Do jeito que está não dá para 

continuar (...) 

“Sim, o médico me perguntou 

se eu queria mesmo fazer e eu 

escolhi que sim”. 

Segunda 

Pergunta 

EXPRESSÕES-CHAVE  DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO 24 

Foi dado-lhe o 

direito de 

decidir entre a 

cirurgia ou 

outro 

tratamento? 

S2 – Não, não (...). “Isso é caso de 

operação do seu coração (...) é um 

caso cirúrgico (...)” é uma cirurgia 

(...) 

S3 - Se eu preferia ficar como antes, 

sem poder andar, sem poder sair de 

casa ou se opera 

S5 - Deixei por conta do médico (...). 

Não os médicos (...) preferi fazer logo 

(...) não deixar para frente (...) 

“Deixei por conta do 

médico. Eu pedi para o 

doutor escolher o que é 

melhor para mim”. 

 



  

 

 

 

 

 Análise da questão discursiva 5:  Padrão de Conhecimento Ético; 

 

 

De acordo com o discurso do sujeito coletivo 21, os idosos são apresentados às opções 

de tratamento para sua doença, e sentem-se confortáveis com as explicações recebidas, porém 

restringem-se apenas a dizer que o médico falou, mas não o quê falou. Além disso, muitos não 

lembram ao certo a maneira correta de usar a medicação, a escolha do tipo de válvula. Além 

disso, há casos de pacientes que afirmam não terem recebido as devidas informações, como 

mostra o discurso do sujeito coletivo 22. 

 

DSC 21: 

 

“A médica me explicou. Me explicaram sim”. 

 

DSC 22: 

 

“Ainda não, eu acredito que vai ser depois da operação. Não me lembro, deve ser tomar a 

medicação. Por enquanto não falaram nada”. 

 

Verificou-se que, apesar de o enfermeiro não ter sido mencionado diretamente, e 

mesmo os médicos que foram mencionados ao realizarem orientações, muitos idosos ficam 

entendeu? 

S6 – Isso daí não falaram nada (...) Eu 

pedi para o doutor escolher o que é 

melhor para mim (...) 

S7 – Eles por enquanto só falaram que 

a cirurgia é melhor opção no meu 

caso (...) 

S9 – O médico me perguntou se eu 

queria mesmo fazer e eu escolhi que 

sim (...) Do jeito que está não dá para 

continuar (...) 

S10 – Eu tenho que operar, né? (...) Se 

eu quiser ficar boa eu tenho que 

operar (...) 



  

 

confusos durante o pré-operatório. Desta forma, há que se refletir sobre as responsabilidades 

destes profissionais nesse momento tão importante para o idoso. 

O conceito de responsabilidade na luz da ética é a obrigação de responder pelo ato que 

realizamos e pelas suas respectivas consequências. O profissional, como ser humano, só será 

ético quando compreender e interpretar seu código de ética e atuar de acordo com os 

princípios propostos. No que concerne à responsabilidade legal, esta é o dever jurídico de 

cumprir a obrigação imposta nas normas legais, cujo descumprimento acarreta aplicação de 

sanções correspondentes. (CORTEZ et al; 2009) 

A ética se baseia na filosofia de valores compatíveis com a natureza e a finalidade da 

existência humana humano, por isso “o agir” da pessoa humana está condicionado a duas 

premissas básicas “o que é o homem?” e “para que vive?”, logo toda capacitação científica ou 

técnica precisa estar em conexão com os princípios essenciais da ética (MOTA; 1984).
. 

No que se refere à responsabilidade ética, esta deve estar intrínseca na atividade da 

enfermagem, de modo que estes profissionais têm a obrigação de prestar ao cliente uma 

assistência livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência, consoante 

estabelece o Código de Ética de Enfermagem, sob pena da sua responsabilização 

administrativa perante os COREN´S e COFEN. (OGUISSO; 1985) 

Frisa-se, de acordo com a autora supracitada, que o profissional como ser humano só 

será ético quando compreender e interpretar seu código de ética, atuar de acordo com os 

princípios proposto e ter a possibilidade de responsabilizar-se diante do conselho e da 

sociedade. 

Os códigos representam uma compilação de leis ou regulamentos, que regem as 

relações humanas, assegurando às pessoas não só os seus direitos como também mostrando os 

seus deveres
.
 (FAKIH; FREITAS; SECOLI; 2009) 

Ressalta-se, portanto, que as orientações e explicações sobre os procedimentos e 

indicação cirúrgica devem ser dadas de forma responsável pelo enfermeiro durante a visita 

pré-operatória. A medicação que foi mencionada pelos idosos como uma orientação recebida 

pelo médico, na realidade, não é uma orientação clara para eles, pois se evidenciou que 

muitos não sabem ao certo como tomá-las de forma correta.  

Desta forma, como o foco desta dissertação é o enfermeiro, ressalta-se que o 

conhecimento deste profissional sobre aspectos ético-legais que envolvem a qualidade da 

prestação da assistência, particularmente no processo da medicação e suas implicações, é de 

suma importância tanto como forma de conscientizar, quanto de garantir uma maior segurança 

na assistência, assegurando os direitos do paciente. A atuação errônea por parte do enfermeiro 



  

 

ou de outros profissionais de enfermagem, seja por ação seja por omissão, pode acarretar 

prejuízos de natureza física ou moral do paciente. (FAKIH; FREITAS; SECOLI; 2009) 

Sabe-se que o serviço do enfermeiro, dentro do macro atendimento à saúde, interage 

com todas as áreas sob sua responsabilidade, de forma autônoma e em co-responsabilidade, 

orientado por técnicas e rotinas e sistemas de intervenção. O enfermeiro exercita uma prática 

do cuidado sempre em busca de subsídios para a excelência do fazer profissional (LIMA; 

ERDMANN, 2006). 

Portanto, quando se verifica que uma área do conhecimento do paciente fica 

deficiente, o enfermeiro é capaz de promover explicações que melhor atinjam as necessidades 

e capacidade de compreensão do idoso. Sendo assim, a aderência ao tratamento, como por 

exemplo, a terapia medicamentosa, torna-se muito mais eficaz. 

Dessa forma, o enfermeiro consegue atingir o que é explicitado no padrão de 

conhecimento ético, em Persegona (2009, p. 648): “o estabelecimento, pelos profissionais da 

enfermagem, de objetivos e intervenções que sejam adequados para que os clientes realizem 

escolhas, que avaliem o que é adequado e bom, certo e errado, valioso, desejável e correto”. 

Isto é, dar capacidade para que o paciente escolha o melhor para seu tratamento. 

Para tal, é de fundamental importância que o enfermeiro conheça bem os aspectos 

relacionados à fisiopatologia e à farmacologia, amplamente discutidas nas Universidades. E 

assim não questionar a intervenção cirúrgica, mas sim dar subsídios para que o paciente saiba 

dos riscos, da necessidade de tratamento pós-cirurgica e também para sentir-se mais seguro 

em relação ao procedimento. A melhor estratégia para tal é fornecer uma boa visita pré-

operatória de enfermagem. 

Atkinson (1995) considera a tomada de decisão médica uma atividade susceptível a ser 

moldada por influências sociais como qualquer outro conhecimento, já Payer (1990) a vê 

como envolvendo frequentemente julgamentos de valor, considerando-se nessas 

circunstâncias as visões do médico e dos atores que compõem a rede da qual ele faz parte 

sobre a condição humana, os conceitos de saúde e de doença que privilegia e as abordagens da 

prática médica, além do ponto de vista do paciente. 

Portanto a decisão do paciente é também de fundamental importância para tomada de 

decisão por parte dos médicos, que devem levar em consideração as necessidades e exigências 

dele. Assim, quando bem informado e esclarecido, o paciente é capaz por si próprio e muitas 

vezes com a ajuda de sua família a decidir a melhor opção de tratamento para sua doença. 

Como pode ser visto no discurso do sujeito coletivo 23, o médico deixou o idoso participar 

deste processo. 



  

 

 

DSC 23: 

 

“Sim, o médico me perguntou se eu queria mesmo fazer e eu escolhi que sim”. 

 

Drumond (2000) afirma que relacionar-se harmoniosamente com o paciente deixou de 

ser uma concessão do profissional da medicina para se tornar uma imposição dos novos 

tempos. A qualidade dessa relação vai determinar o diferencial no atendimento, construindo o 

conceito do médico junto à sociedade.  

De acordo com o autor supracitado, a maioria das queixas de pacientes contra médicos 

no Brasil nos últimos anos, a ponto de frequentar, com habitualidade, o noticiário, se refere a 

distúrbios na relação médico-paciente. Portanto, não bastam, pois, o conhecimento e a 

habilidade técnica. É necessário que o médico demonstre sempre estar interessado nas 

pessoas, promovendo, além de empatia e respeito, capacidade para ouvir; argúcia no observar; 

e a consciência de suas limitações. 

Tal relação também acontece com o enfermeiro. Assim é imprescindível que este 

tenha um relacionamento harmonioso, para que este conceito se reverta na sociedade, que por 

muitas vezes não o valoriza, assim como, não acompanhe a classe médica em relação às 

queixas dos pacientes concernentes à relação paciente-enfermeiro. 

Veiga, Fernandes e Sadigurky (2010, p.325):  

as relações interpessoais se dão através da comunicação, a qual se constitui em uma 

ferramenta essencial para o princípio da autonomia do paciente, a confiança mútua e 

a troca de informações necessárias ao cuidado do paciente e família, numa 

perspectiva terapêutica. 

 

As mesmas autoras supracitadas afirmam que, deve-se considerar o desenvolvimento 

de um modelo assistencial em que as formas de relacionamento entre o terapeuta-paciente, 

assim como o enfermeiro-paciente, configurem-se como espaço de interação crítica e ativa na 

busca de novas práticas em prol de uma abordagem humanizada. 

Drumond (2000, p.1) descreve que: 

 a saúde não é uma questão de exclusiva responsabilidade médica, mas de toda a 

sociedade e esta tem-se organizado no sentido de exigir mais e melhores condições 

de atenção à saúde, cobrando os benefícios que a ciência médica colocou à 

disposição apenas a uma fatia minoritária da população. 

 

A responsabilidade sobre a internação a ser realizada não deve ser apenas do médico, 

mas de uma equipe multiprofissional. O enfermeiro, após esta tomada de decisão, deve 



  

 

participar efetivamente do cuidado de enfermagem no que concerne ao biológico, psicológico 

e social do idoso em pré-operatório de cirurgia cardíaca. 

Evitando assim, que ocorra o que é vastamente relatado pelo discurso do sujeito 

coletivo 24: 

 

DSC 24: 

 

“Deixei por conta do médico. Eu pedi para o doutor escolher o que é melhor para mim”. 

 

O destaque para alguns profissionais, como visto no discurso do sujeito coletivo, 

decorre da própria história de algumas profissões e, também, do afastamento, do pouco 

envolvimento ou do pouco tempo para exploração dos diversos padrões do conhecimento.  

Assim, a medicina pela sua própria história fica em evidência em relação às outras 

áreas do conhecimento. 

Ramos-Cerqueira e Lima (2002) realizaram uma pesquisa interessante sobre a 

formação da identidade do médico, e contextualizam que o endeusamento do médico é antigo 

e vem desde a Grécia antiga, onde tinha a crença de que o médico deveria passar por algum 

tipo de sacrifício para que pudesse exercer plenamente seu ofício. Ademais, descrevem que, 

na mitologia grega, Asclépios (figura mítica iniciadora da Medicina) foi salvo do ventre da 

mãe cujo corpo havia sido queimado, e que as dores teriam tornado Asclépios capaz de 

compreender todo o sofrimento dos doentes, encontrando remédio para todos os males e 

atraindo assim, doentes e mutilados aos seus templos, em busca de cura. 

Desta forma, é compreensível o respeito pela figura do médico e o não questionamento 

pela tomada de decisão dele. Tal fato, não é semelhante ao enfermeiro. 

Contrapondo o papel / identidade do médico com o do enfermeiro destaca-se que de 

acordo com Nauderer e Lima (2005, p.74): 

A imagem que a sociedade constrói da enfermeira é permeada por estereótipos que 

incluem figuras como santas, prostitutas, feiticeiras, heroínas e se relacionam à 

função de auxiliar do médico e à falta de vida social. Além disso, a imagem que as 

enfermeiras têm de si próprias e de seu trabalho é negativa, ocasionando frustração 

pela falta de autonomia encontrada na realidade profissional [...] os estereótipos da 

imagem influenciam negativamente sua prática e que na história da Enfermagem se 

encontram muitas das razões para as distorções existentes.  

 

Desta maneira, há de se realizar mudanças, transformações durante a formação 

profissional do enfermeiro, na divulgação principalmente na mídia do papel do enfermeiro, 



  

 

para que este tenha a sua real identidade e contribua com toda a equipe cirúrgica, e tenha as 

suas orientações apreendidas e valorizadas pelos pacientes. 

Assim, evidenciou-se nessa ideia central e nesse discurso do sujeito coletivo que o 

padrão de conhecimento ético envolve mais do que conhecer o código de ética profissional, 

envolve, pois, que o enfermeiro, em sua prática cotidiana, estabeleça metas e intervenções que 

sejam adequadas aos seus clientes, dando a eles capacidade de escolha, para que decida o que 

é apropriado à situação, o que é bom ou não. (CARPER, 1970).  

É, portanto, necessário, no momento da visita pré-operatória do enfermeiro, o exato 

tempo, para que sejam sanadas todas as dúvidas sobre o procedimento cirúrgico, pós-cirurgico 

e demais duvidas do paciente. Por meio da visão ética do enfermeiro, não é pertinente neste 

momento questionar a intervenção cirúrgica se esta foi uma opção discutida com outros 

profissionais como o idoso e seus familiares, mas sim acalmar o paciente fornecendo-lhe 

informações que possam ter sido negligenciadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Muito se tem discutido sobre o aumento da expectativa de vida e suas repercussões 

num futuro próximo. O envelhecimento populacional hoje é fato, e todos os setores 

governamentais devem se organizar para que este aconteça de forma saudável no âmbito 

biopsicossocial de cada ser humano.  

No que tange aos serviços de saúde, estes devem, de forma mais acelerada e 

preferencial, especializar-se no atendimento a esta clientela, que em pouco tempo será a 

grande maioria a ser atendidas nos centros hospitalares.  

O idoso por toda sua bagagem histórico-social tem especificidades que devem ser 

vistas com bastante atenção e cuidado por parte dos profissionais de saúde. O enfermeiro, por 

sua vez, deve compreender a magnitude e a importância dada pelo idoso a sua rede de apoio, 

que é de acordo com o estudo sua família.  

Fica evidente que a família para o idoso é vista na figura da esposa, do marido, dos 

filhos, dos sobrinhos e dos netos. O fato de os idosos estarem internados para se submeterem 

a uma cirurgia deixa-os ansiosos e temerosos quanto ao futuro de seus familiares, pois em 

muitos casos a família ainda depende de alguma atividade do idoso, seja econômica, seja 

auxiliar nas atividades caseiras. Já que nos tempo atuais os idosos ainda são força de trabalho 

e arreio familiar, eles sentem medo da morte pelo fato de deixarem suas famílias em situação 

difícil e um medo em menor grau de intensidade do desconhecido, que é a morte. 

Quando a topografia cirúrgica é o coração, todas essas questões citadas acima são 

exarcebadas e ainda mais mitificadas pelo idoso em pré-operatório de cirurgia cardíaca, o que 

gera potencilização dos sentimentos de angustia e perda. 

Para os sujeitos da pesquisa, o cuidado do enfermeiro é considerado como uma 

atividade importante e relevante, porém os pacientes relatam um cuidar de enfermagem 

centrado nos aspectos biológicos do corpo, ou seja, o enfermeiro realiza funções como: 

punção venosa, verificação de sinais vitais, encaminhamento para o banho, para exames, 

fornecimento de medicação, entre outros.  

Entretanto observa-se também que esses idosos sentem necessidade de outras vertentes 

do cuidar, que não só a biológica. Como, por exemplo, as psicológicas quando os sujeitos 

ainda apresentam sentimentos negativos antes da cirurgia que não foram atendidos, como: 

ansiedade, angústia, medo, tristeza e carência. E, também em questões sociais, como: 



  

 

preocupação com a família e com suas finanças, que da mesma forma não foram resolvida 

previamente ao ato cirúrgico. 

Pode-se também considerar como fator preponderante desta questão o fato de os 

sujeitos da pesquisa ainda estarem centrados e focados na visão biomédica e hospitalocêntrica 

do cuidar, não cobrando ou exigindo os cuidados psicossociais.  

Já o enfermeiro, por sua vez, não se apresenta como profissional que atenda a essas 

demandas, deixando assim uma lacuna no cuidar que deve ser preenchida, no que tange aos 

padrões de conhecimento pessoal, empírico e estético que são tão bem descritos e 

estabelecidos como necessários à prática profissional do enfermeiro.  

Ou seja, não se trata de acabar com o foco que a enfermagem dá para a competência 

técnica, mas sim de levar em consideração o que é realmente importante e efetivo para o 

paciente, vendo-o como um ser único e com desejos e necessidades pessoais. Não deve, 

portanto, reduzir-se a simples execução de tarefas e técnicas.  

No que diz respeito ao entendimento sobre o processo cirúrgico, os sujeitos da 

pesquisa sentem-se bem informados, porém é o médico que tomou a decisão da cirurgia, não 

tendo, portanto, participação efetiva na decisão operatória.  

Faz-se importante ratificar, neste momento, que embora não se tenha a intenção de 

julgar a indicação cirúrgica, tem-se a intenção de atentar para o fato de que o enfermeiro deve 

abarcar em suas atividades diárias o atendimento ao padrão de conhecimento ético. O 

enfermeiro deve fornecer ao paciente informações necessárias para que este sinta-se 

confortável em consentir ou recusar seu tratamento.  

Observa-se assim que o enfermeiro realiza em parte este padrão de conhecimento, 

pois, embora forneça informações aos sujeitos da pesquisa sobre as opções de tratamento, ele 

continua a afirmar que irá realizar a cirurgia porque o médico disse que tem de ser feito.  

O enfermeiro deve por sua vez encontrar alguns obstáculos e entraves ao longo de sua 

jornada de trabalho diária para que essas falhas estejam acontecendo e sua assistência não 

esteja completa. Alguns problemas esses, como: excesso de carga horária, excesso de 

pacientes por leito de internação, baixos salários, dentre outros. Conforme o próprio sujeito 

coletivo afirma quando ressalta o número insuficiente de enfermeiros. 

Pelo exposto, este estudo alcançou os objetivos propostos, já que descreveu a 

necessidade dos idosos em relação ao pré-operatório de cirurgia cardíaca a partir do discurso 

deles, elucidando essas necessidades a fim de fornecer uma ferramenta para o cuidar/cuidado 

de enfermagem a clientes em pré-operatório de cirurgia cardíaca. Finalmente, discutiram-se os 

discursos produzidos pelos idosos e as implicações para o atendimento aos padrões de 



  

 

conhecimento do enfermeiro no pré-operatório de cirurgia cardíaca, dando detalhes da 

interação entre enfermeiros e idosos no cotidiano da visita pré-operatória do enfermeiro. 

Pretendeu-se causar impacto aos enfermeiros na forma com a qual eles realizam a 

visita pré-operatória de enfermagem, dando sugestões para a formulação de um instrumento 

que melhor oriente o enfermeiro em sua visita. Como, por exemplo, a inserção de questões 

como: O senhor tem alguém da família ou outra pessoa lhe ajudando na internação? Qual é a 

importância desta pessoa para o senhor? O senhor é arreio de família? O que diminuiria sua 

ansiedade e temor da cirurgia? Como foi a decisão pelo tratamento cirúrgico? Entre outras. 

Devem-se considerar as implicações dos discursos dos idosos no pré-operatório de 

cirurgia cardíaca para melhor atuação profissional nas decisões e para atender aos padrões de 

conhecimento do enfermeiro. Além disso, o enfermeiro deve atentar que um conhecimento 

individualmente não proporciona a evolução da ciência da enfermagem. O que deve ser um 

exercício no cotidiano profissional do enfermeiro é a articulação dos diferentes padrões – 

empírico, pessoal, estético e ético- levando-o a reflexão da sua prática. 

Assim a partir do momento que entendemos melhor o cotidiano da prática de 

enfermagem, vista sob o enfoque do cliente (e nesta pesquisa, o idoso) percebeu-se o quanto 

os detalhes como o olhar, o toque, as palavras e os gestos podem ser importantes para o bem-

estar dos mesmos.  

Para que o tema não se esgote, nem fique limitado a este estudo, propõe-se que o 

assunto seja abordado em novas pesquisas, principalmente naquelas que se relacionarem a 

outras áreas do cuidar em enfermagem. E, também para a construção de um instrumento 

científico que oriente de forma conceitual a visita pré-operatória do enfermeiro, que não seja 

apenas uma proposta como este estudo prontificou-se a atender. 
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APÊNDICE A 

 

    Instituto Nacional de Cardiologia 

 

VISITA PRÉ-OPERATÓRIA DE ENFERMAGEM 
 

Prontuário:__________________Nome:________________ Idade:_________ Sexo: (  ) F   (  ) M  Unidade:__________ 

Peso:_________ Altura:__ _________  GS:________ Rh:______  

Data da Internação:___/___/___   Data do procedimento cirúrgico: ___/___/___ 

Diagnóstico Médico______________Cirurgia Proposta:______ 

1. História Pregressa:  (   ) HAS   (   ) DM: tipo____  (   ) Dislipdemia (   ) DPOC  (   ) Hiperplasia Prostática   

(   ) Outros_ 2. Cirurgias Anteriores:_ 3. Alergia:_____   4. Transfusão prévia de Hemocomponentes: (   ) SIM   (   ) NÃO 

5. Uso da mupirocina: (   ) Iniciando no dia da visita  (   ) < 5 dias   (   ) > 5 dias 

6. Sinais Vitais 

HORA TEMP FC PA FR 

     

7. Neurológico 8. Cardíaco 9. Respiratório 10. Gástrico 11. Eliminações 12. Acessos 

     Orientado (a)  Perfusão Tissular      Eupneico (a)  Dieta  Urinária  Periférico DATA 

     Desorientado (a)      Boa      Alterado      Boa Aceitação      Espontânea      MSD  

     Lúcido (a)      Regula      TOT s/ secreção      Nenhuma aceit.      SVD      MSE  

     Cooperativo (a)      Ruim      TOT c/ secreção      Zero  Característica      JED  

     Agitado (a)      Corado (a)      Sialorréia  Via de admin.      Concentrado      JEE  

     Sedado (a)      Descorado (a)      MNBZ à:______      ORAL      Hematúria      PICC:____  

     Coma      Pálido (a)      VNI      SNE      Pres. De grumos  Prof. Ven.  

     Movim. 4 memb.      Sudoreico (a)      VM: Parâmetros      SNG  Volume      SCD  

     Hemiparesia a:__  Pulso Modo:      Parenteral      Bom débito      SCE  

     Hemiplegia a:___      Forte PEEP:  Epsódios      Poliúrico (a)      JID  

           Filiforme FiO2:      Náuseas      Oligúrico (a)      JIE  

           Ausente Sat. O2:      Emese      Anúrico      Swan Ganz  

      Regular   Abdômen  Intestinal  Arterial  

      Irregular       Flácido      Presente      Radial D  

  Edema       Distendido      Ausente      Radial E  

      Sem edema       Normotenso       Femoral D  

      Edema +___/+4       Peristáltico       Femoral E  

      Anasarca     

 

 

13. Exames Laboratoriais DATA  

13.1. Hemograma  Ht: Hb: Leuc.: Plaquetas: 

13.2. Coagulograma  INR:  PTT: TAP:  

13.3. Raio-x  (   ) SIM (   ) NÃO   



  

 

 

14. Medicações usadas no dia da visita (atentar para antibiótico): 

_____________________________________________________________________________________________________  

 

 

15. Condições de Pele 

 

     
 

OBSERVAÇÕES:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Orientações ao paciente e família; 

(   ) Jejum: a partir das 22 horas: líquidos (só quando necessário) e sólidos zero; 

(  ) Banho pré-operatório (solução degermante à 4% fornecido pelo hospital):  

 - 1º: 6 horas antes do procedimento, e  

 - 2º: 2 horas antes do procedimento; 

(   ) Não lavar o rosto com está solução (tem propriedades irritantes); 

(   ) Retirada de próteses dentárias, esmalte e roupa íntima após 2º banho; 

(   ) Retirar todos os pertences do quarto da  enfermaria; 

(   ) Familiares aguardam o procedimento cirúrgico no 10º andar; 

(   ) No mesmo dia não tem visita ao paciente, somente no próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

APÊNDICE B 

 

Instrumento de coleta de dados 

 

 

I. Dados de Identificação: 

 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO:__________________ 

Data da Entrevista:_____/_____/_______ Dia da Internação: _____/______/______  

Andar de Internação:_____________ Data Prevista da Cirurgia:__________________________ 

Diagnóstico Médico:__________________________Cirurgia Proposta:____________________ 

Nome:___________ Idade: ____ Sexo: ( ) F ( ) M  

Estado Conjugal: (  ) casado   (   ) divorciado   (   ) separado   (    ) união estável 

Grau de Escolaridade: (    ) Fundamental completo   (   ) Fundamental Incompleto   (   ) Ensino 

Médio Completo   (  ) Ensino Médio Incompleto    (   )  Ensino Superior  

Ocupação: ____________Religião:_____Local de Moradia:_________Mora com 

Quem?:______________ 

 

 FAMÍLIA E SUA HISTÓRIA 

- Como é sua relação familiar?  

- Quem faz parte do seu cotidiano familiar? 

- Como foi para o senhor e para sua família, a internação para realização da cirurgia? 

 

PADRÃO DE CONHECIMENTO PESSOAL 

 - O que o(a) senhor(a) percebe sobre sua doença e sua cirurgia? 

 - Quais são seus sentimentos ao vivenciar este momento? 

 - O que é importante para o(a) senhor(a) saber neste período que antecede a sua cirurgia? 

Porque o senhor acha estes questionamentos são importantes? 

 

PADRÃO DE CONHECIMENTO EMPÍRICO 

 - Algum profissional deste hospital conversou com o senhor sobre a cirurgia? (  ) Sim  (   ) 

Não. Quem? O que? 

 - O relacionamento pessoal entre o senhor, sua família e o enfermeiro antes da cirurgia é feita 

como o senhor gostaria? 

- O senhor considera importante a visita do enfermeiro antes da sua cirurgia? (   ) Sim  (   ) 

Não. Porque?  

 

PADRÃO DE CONHECIMENTO ESTÉTICO 

- O senhor considera a assistência do enfermeiro no período que antecede a cirurgia adequada 

as suas necessidades pessoais e de sua família?  

- O enfermeiro consegue suprir essa necessidade sua? 

 - Em que aspecto o senhor acha que poderia melhorar a assistência do enfermeiro? 

 

PADRÃO DE CONHECIMENTO ÉTICO 

- Explicaram-lhe sobre as opções de tratamento?   

- Foi dado-lhe o direito de decidir entre a cirurgia ou outro tratamento?  

 

 

 



  

 

APÊNDICE C 

 

Termo De Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Pesquisador Responsável: Mestranda Thalita Gomes do Carmo, sob a orientação da Drª. Enfª 

Selma Petra Chaves Sá. 

Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense. 

Telefone: (21) 2601-3679/ (21) 9380-5067/ (21) 27149793/ (21) 99861946 

 

 O Sr. (Srª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa Dimensões do 

Cuidado do Enfermeiro na Perspectiva do Idoso em Pré-Operatório de Cirurgia Cardíaca,  de 

responsabilidade da pesquisadora Thalita Gomes do Carmo, sob a orientação da Dra. Enfª 

Selma Petra Chaves Sá. A pesquisa tem como objetivos: Identificar as dimensões dos 

cuidados do enfermeiro prestados aos idosos em pré-operatório de cirurgia cardíaca e 

discutir as dimensões dos cuidados prestados pelos enfermeiros aos idosos em pré-operatório 

de cirurgia cardíaca. Algumas questões importantes para a pesquisa serão abordadas e o sr(a) 

responderá, tendo em vista, que o material recolhido e sua identidade serão mantidos em 

sigilo.  

 A pesquisa não trará riscos a sua saúde e não será utilizada para qualquer outro 

objetivo a não ser aqueles já mencionados. Muitos serão os benefícios dentre eles promover 

uma assistência de enfermagem pré-operatória eficiente ao idoso, gerando bons resultados em 

sua recuperação pós-operatória e em sua alta hospitalar precoce com qualidade e sobrevida. A 

participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem 

prejuízo a continuidade do curso. Tendo tomado conhecimento das características de sua 

participação, e caso esteja de acordo, solicito a aposição de sua assinatura na parte inferior do 

presente documento. 

Atenciosamente,  

 

 

 

    ________________________________ 

Thalita Gomes do Carmo 

 

Autorização:  

 

Eu, ____________________________________, RG nº ____________________declaro ter 

sido informado e concordo voluntariamente em participar da pesquisa acima descrita. 

 

 

 

Rio de Janeiro,  _______/______/_______ 

 

 

Assinatura do voluntário(a):_______________________________________________ 

 

 

 

 



  

 

APÊNDICE D 

 

Identificação dos sujeitos da pesquisa 

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 

 

SUJEITO 1 
 

Tem 70 anos é casado, mora com a esposa no Méier (Rio de Janeiro), tem duas 

filhas casadas e três netas que não moram com ele, porém uma delas (a mais velha) 

mora próximo e está todo dia em sua casa, a outra filha embora more no Méier 

também, não aparece com tanta freqüência quanto a outra, diz ter bom 

relacionamento pessoal com sua família. Completou o ensino médio, é aposentado e 

continua trabalhando como representante comercial, o que não pode mais fazer após 

descobrir que estava doente e precisava operar. Tem como convicção religiosa o 

espiritismo. Foi admitido no Instituto Nacional de Cardiologia para realizar 

procedimento cirúrgico no dia 25/03/2010 e sua cirurgia está marcada para o dia 

05/04/2010, estando há 11 dias internado. Realizará cirurgia de troca de válvula 

aórtica e revascularização do miocárdio, após o diagnóstico médico de estenose de 

válvula aórtica e angina pectoris.   

 

 

SUJEITO  2  

 

O senhor 2 tem 79 anos é casado, mora com a esposa e um filho solteiro na Tijuca 

(Rio de Janeiro), sua rede familiar é formar por seus dois filhos e mais dois netos, 

sendo que um casado, diz terem ótimo relacionamento pessoal. É síndico do prédio 

em que mora e reclama bastante do número de atribuições diárias que tem para 

executar e o número elevado de aborrecimentos, porém fala com entusiasmo sobre o 

assunto e aparenta tristeza quando teve que largar essa atividade ao ser internado. 

Completou o ensino médio, é aposentado e vive apenas de sua aposentadoria. Sua 

religião é o catolicismo, mas não é praticante. Foi admitido no Instituto Nacional de 

Cardiologia no dia 05/04/2010 para realizar procedimento cirúrgico no dia 

09/04/2010, após anos se tratando e realizando exames de rotina em um posto de 

saúde descobriu que é portador de estenose de válvula aórtica. Foi internado no setor 

orovalvar correspondente ao oitavo andar do hospital a 4 dias aguardando o 

procedimento de troca de válvula aórtica.  

 



  

 

 

SUJEITO  3 

 

O senhor 3 tem 74 anos é solteiro e mora sozinho em Nova Iguaçu – Rio de Janeiro 

em uma casa em adequada condição de moradia. Sua rede familiar era formada por 

12 irmãos e atualmente quem compõem este cenário é apenas uma irmã mais velha. 

Tem 29 sobrinhos dos quais um sempre vai visitá-lo e os demais ligam para saber 

como ele está, é tio avó e tio bisavô. Diz ter bom relacionamento com todos eles e 

amar muito seus sobrinho, mas às vezes ocorrem brigas e desentendimentos que o 

senhor Thiago classifica como normais, mas todos se mostram preocupados só não o 

visitam, pois são muito ocupados e Thiago se diz não ser milionário para que eles se 

preocupem sempre com ele. Tem o ensino médio incompleto, é aposentado e o 

senhor Thiago relata ter uma quantidade não muito grande de dinheiro guardada no 

banco, que hoje em dia é sua preocupação para quem vai ficar caso aconteça alguma 

coisa com ele. Sua religião é o catolicismo por ter sido batizado na Igreja católica e 

não ser praticante. Foi admitido no Instituto Nacional de Cardiologia no dia 

26/04/210 após anos sabendo da sua doença no coração (com diagnóstico médico de 

estenose e insuficiência de válvula aórtica, com insuficiência de tricúspide e doença 

arterial coronariana), foi só agora que teve a notícia de que precisava operar. Sua 

cirurgia está marcada para o dia 07/05/2010 será uma troca de válvula aórtica, com 

revascularização do miocárdio e plastia de tricúspide. 

 

 

SUJEITO  4 

 

O entrevistado 4 tem 72 anos, é viúvo e mora sozinho em Carambi – Rio de Janeiro. 

Possui cinco filhos, sendo uma adotiva que pegou para criar quando tinha um mês e 

cinco dias de vida, tem sete netos e dois bisnetos que acabaram de nascer. Nenhum 

deles moram com ele e Pedro considera ter bom relacionamento pessoal com todos, 

pois eles o visitam e prestam o apoio que precisa neste momento de doença. Tem o 

ensino fundamental incompleto, é aposentado e pensionista.  Tem forte convicção 

religiosa, sendo praticante assíduo da Igreja Reino de Deus e se diz evangélico. Foi 

internado no Instituto Nacional de Cardiologia no dia 14/05/2010, após uma 

internação que aconteceu em outubro de 2009 em outra rede hospitalar para 

realização de exames mais profundos e realização da cirurgia caso necessário. O 

senhor Pedro diz que a cirurgia de revascularização do miocárdio foi indicada 

naquele momento após diagnóstico médico de angina pectoris, porém teve alta 

hospitalar, pois o hospital não tinha condições estruturais para realizar o 

procedimento naquele momento. Com a piora do quadro clínico Pedro conseguiu 

internação no hospital atual e sua cirurgia foi marcada para o dia 17/05/2010, após 3 

dias de estada na Instituição. 

 



  

 

 

SUJEITO  5 

 

O senhor 5 tem 61 anos, é casado e mora com a esposa, uma filha e três netas. Todos 

fazem parte de seu cotidiano familiar, considera bom o relacionamento pessoal com 

todos, embora discussões e desentendimentos ocorram às vezes, mas que são 

resolvidas no mesmo momento e ninguém fica zangado com ninguém. A base do 

relacionamento deles é a conversa. Completou o ensino médio, é aposentado e não 

trabalha mais. É evangélico e não participa ativamente dos encontros religiosos. Foi 

internado no Instituto Nacional de Cardiologia no dia 12/05/2010 para realizar 

procedimento cirúrgico de troca de válvula mitral e plastia de tricúspide no dia 

17/05/2010, após diagnóstico médico de má formação congênita na válvula mitral 

(gerando insuficiência mitral) e que seu organismo não estava mais se adaptando 

aquela condição ruim de funcionamento. Está aguardando cirurgia a cinco dias 

internado na Instituição. 

 

 

SUJEITO  6 

 

O idoso 6 tem 72 anos é viúvo, mora sozinho no Flamengo (Rio de Janeiro), tem um 

filho casado que mora em Petrópolis, porém da toda assistência que precisa. Não tem 

netos. Diz ter bom relacionamento pessoal com sua família, que incluiu seu filho, 

sua nora e a mãe da esposa de seu filho. Completou o ensino médio, é aposentado e 

continua trabalhando como síndico do prédio em que mora. Tem como convicção 

religiosa o catolicismo. Foi admitido no Instituto Nacional de Cardiologia para 

realizar procedimento cirúrgico no dia 02/06/2010 e sua cirurgia está marcada para o 

dia 15/06/2010, estando há 12 dias internado. Realizará cirurgia de revascularização 

do miocárdio, após o diagnóstico médico de angina pectoris. 

 

 

SUJEITO  7 

 

O senhor 7 tem 61 anos, é viúvo e mora com uma filha e três netas. Todos fazem 

parte de seu cotidiano familiar, considera bom o relacionamento pessoal com todos, 

diz que todos os adoram e o tratam muito bem, dando atenção e carinho.Estudou até 

o ensino fundamental não completando, é recepcionista e continua trabalhando. É 

católico e não participa ativamente dos encontros religiosos. Foi internado no 

Instituto Nacional de Cardiologia no dia 21/06/2010 para realizar procedimento 

cirúrgico de troca de válvula aórtica (mecânica) no dia 25/06/2010, após diagnóstico 

médico de estenose de aórtica grave. Está aguardando cirurgia estando há cinco dias 

internado na Instituição. 

 



  

 

 

 

 

 

 

SUJEITO  8 

 

O senhor 8 tem 74 anos, é casado pela segunda vez e mora com a esposa e uma filha 

em Niterói município do Estado do Rio de Janeiro em boas condições de habitação. 

Essas são as pessoas que fazem parte de seu cotidiano familiar. Participa de um 

grupo de auto-conhecimento, o qual lhe proporcionou melhorar sua convivência 

familiar, atribuindo atualmente a ser um marido e um pai melhor do que foi. 

Completou o ensino superior em engenharia, é aposentado e não trabalha mais. Não 

tem religião. Foi internado no Instituto Nacional de Cardiologia no dia 27/05/2010 

para realizar procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio no dia 

15/06/2010, após diagnóstico médico de angina pectoris. Está aguardando cirurgia a 

dezenove dias internado na Instituição. 

 

 

SUJEITO  9 

 

O senhor 9 tem 71 anos, é casado e mora com sua esposa. Quem faz parte do seu 

cotidiano familiar além de sua esposa são seus três filhos, o qual considera bom o 

relacionamento pessoal com todos, sem brigas e desentendimentos. Não completou o 

ensino fundamental, é aposentado e não trabalha mais. Tem como convicção 

religiosa o catolicismo e não participa ativamente dos encontros religiosos. Foi 

internado no Instituto Nacional de Cardiologia no dia 22/06/2010 para realizar 

procedimento cirúrgico de troca de prótese aórtica (biológica) no dia 25/06/2010, 

após diagnóstico médico de insuficiência aórtica reumática. Está aguardando 

cirurgia a três dias internado na Instituição. 

 

 

SUJEITO  10 

 

O idoso 10 tem 60 anos, é casado e mora com sua companheira. Possui dois filhos 

(um casal) casados, e dois netos um de cada filho. A menina mora em Recife, porém 

mostra-se preocupada ligando sempre, para ter notícias. E o menino é mais presente, 

pois mora perto. Guilherme considera ter bom relacionamento pessoal com todos, 

porém esperava mais atenção por parte dos demais integrantes de sua família, o qual 

diz ser muito grande. Tem o ensino médio incompleto, é do lar. Como convicção 

religiosa se diz ser católico. Foi internado no Instituto Nacional de Cardiologia no 

dia 23/06/2010. Tem cirurgia marcada para o dia 25/06/2010 de troca de Válvula 

Aórtica (biológica), após diagnóstico médico de estenose aórtica grave. Está 

aguardando cirurgia a dois dias. 
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