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RESUMO

As pessoas, que vivem mais, estão expostas a determinadas doenças crônicas não
transmissíveis. Dentre essas, a Doença Arterial Coronariana. Tornando-se primordial,
portanto, que os cuidados de enfermagem dispensados aos idosos submetidos à Angioplastia
Coronariana Transluminal Percutânea (ACTP) estejam voltados para além do atendimento
hospitalar. Objetivo: Elaborar e Validar uma Tecnologia Educacional em forma de manual
visando o autocuidado do idoso submetido à ACTP. Metodologia: Pesquisa do tipo
metodológica, sustentada nas teorias de Dorotéia Orem. Critérios de inclusão: pessoas a
partir de 60 anos submetidas à ACTP. Critérios de exclusão: Idosos com distúrbios
cognitivos ou psiquiátricos. A pesquisa desenvolveu-se na hemodinâmica do Hospital
Universitário Antonio Pedro e no Programa de Enfermagem na Atenção a Saúde do Idoso e
seu Cuidadores - UFF. Em atendimento à resolução 66 de 12 de dezembro de 201260, foi
submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa, aprovado pelo parecer de Nº 234.557, de 08 de
março de 2013. 1º Etapa da pesquisa- realizou-se entrevista utilizando um questionário
semiestruturado, para identificar e descrever as necessidades dos idosos submetidos à ACTP
relacionado ao autocuidado. As entrevistas foram realizadas no período de maio a julho de
2013, com vinte idosos (20). A análise desta etapa subsidiou a elaboração da tecnologia
educacional. 2º Etapa da pesquisa - Elaboração da Tecnologia Educacional - 3ª Validação
da Tecnologia Educacional - foram utilizados dois instrumentos de validação da escala
Likert. Um instrumento respondido por doze juízes especialistas e o outro instrumento pelo
público alvo, nove idosos, da primeira etapa da pesquisa, os que concordaram participar da
pesquisa, assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e lhes foi entregue um kit
contendo a tecnologia educacional e o instrumento para avaliação. Análise da 1ª Etapa da
pesquisa - interpretação, transcrição dos dados e análise temática de conteúdo. Resultados:
emergiram sete categorias relacionadas ao saber do idoso sobre a ACTP, apontando para
déficit de autocuidado relacionado ao conhecimento acerca do procedimento. As categorias
temáticas serviram de subsídio para a elaboração da Tecnologia educacional. Análise da 2ª
Etapa da pesquisa - análise estatística dos questionários da Escala Likert: baseou-se na
frequência simples do número de vezes em que os especialistas e os idosos optaram pelas
diferentes valorações em cada bloco do instrumento, a saber: Totalmente Adequado (TA);
Adequado (A); Parcialmente Adequado (PA) e para Inadequado (I). Resultados: A TE foi

considerada validada os itens que obtiveram concordância maior ou igual a 70%, o manual
foi considerado adequado quanto aos itens propostos para avaliação. Os itens que não
alcançaram o índice de concordância de 70% foram corrigidos e modificados. 3ª Etapa:
Adequação da Tecnologia Educacional - de posse de todas as avaliações realizadas, o
manual recebeu o tratamento e os ajustes necessários. Conclusão: foi construído um
manual educativo impresso, um vídeo com o mesmo conteúdo e um folder explicativo, tais
produtos estão sendo compartilhados com as pessoas idosas que necessitam ser
instrumentalizadas de maneira mais eficaz nos serviços de alta complexidade para executar
o autocuidado. Este estudo servirá de modelo para outros cenários devido o seu caráter
inovador de cuidar educando da pessoa idosa no setor de alta complexidade.

Descritores: Enfermagem. Idoso. Tecnologia educacional. Angioplastia. Autocuidado. Alta
hospitalar.

ABSTRACT

People who live longer are exposed to certain chronic diseases. Among these, the Coronary
Artery Disease. It becomes paramount, therefore, that nursing care dispensed to elderly
undergoing Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) are facing beyond
hospital care. Objective: To Develop and Validate an Educational Technology as a manual
the self-care of the elderly undergoing PTCA. Methodology: Methodology type research,
supported in the theories of Dorotéia Orem. Inclusion criteria: people aged over 60 years
old undergoing PTCA. Exclusion criteria: Older adults with cognitive or psychiatric
disorders. The research was developed on the hemodynamics of Antonio Pedro University
Hospital and Nursing Program in Health Care of the Elderly and their Caregivers - UFF. In
compliance with Resolution 66 of December 12, 201260, it was submitted to the Committee
for Research Ethics approved by Opinion No. 234 557 of March 08, 2013. 1st Step of the
research – it was carried out using a semi-structured interview questionnaire to identify and
describe the needs of the elderly undergoing PTCA related to self-care. The interviews were
conducted in the period of May to July 2013, with twenty (20) older adults. The analysis of
this step subsidized the development of educational technology. 2nd Step of the research Development of Educational Technology - 3rd Educational Technology Validation validation of two instruments of Likert scale were used. An instrument responded by twelve
expert judges and other instrument by the target audience, nine elderly, from the first stage
of the research who agreed to participate in the study, they signed a consent form and was
handed a kit containing educational technology and the instrument for review. Analysis of
the 1st Step of the research - interpretation, data transcription and thematic content
analysis. Results: Seven categories emerged related to knowing about the elderly PTCA,
pointing to self-care deficit related to knowledge about the procedure. The themes
categories were used as input for the development of educational technology. Analysis of
the 2nd Stage of the research - statistical analysis of the questionnaires of Likert Scale:
based on the simple frequency of the number of times that the experts and the elderly opted
for different valuations on each block of the instrument, namely: Totally Adequate (TA) ;
Adequate (A); Partially Adequate (PA) and Inadequate (I). Results: The TE was
considered validated items that had greater than or equal to 70% agreement, the manual was

considered adequate to the proposed items evaluation. Items that have not reached the level
of agreement of 70% were corrected and modified.
3rd Step: Adequacy of Educational Technology - in possession of all the assessments, the
manual received the necessary adjustments. Conclusion: it was built a printed teaching
manual, a video with the same content and an explanatory brochure. Such products are
being shared with the elderly that need to be manipulated more effectively in highly
complex services to perform self-care. This study will be a model for other scenarios due to
its innovative character of caring for the elderly in educating highly complex sector.

Keywords: Nursing. Elderly. Educational technology. Angioplasty. Self-Care. Hospital
discharge.
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INTRODUÇÃO
1- Aproximação com a temática
Durante vários anos trabalhando no Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP)
da Universidade Federal Fluminense (UFF) nos setores de clinica médica, evidenciei a
necessidade de aprofundar conhecimento na temática sobre envelhecimento, devido às
características das unidades e por ser um setor de atendimento expressivo a pacientes
idosos. Também realizei trabalho voluntário durante cinco anos em residência de longa
permanência em uma Instituição filantrópica no município de São Gonçalo. Tal período
levou-me a experiência no cuidado com idoso.
Ingressei em especialização em Geriatria e Gerontologia Interdisciplinar e a concluí.
Na época da elaboração da monografia do curso de especialização, desempenhava minhas
atividades na clinica médica masculina como coordenadora de enfermagem e sempre
observei a necessidade de capacitação do enfermeiro e de toda a equipe de enfermagem para
o cuidado do idoso.
Além disso, preocupava-me muito com a adequação do ambiente de internação, na
possibilidade de torná-lo o mais terapêutico possível para o cuidado do idoso e, desta forma,
a pesquisa desenvolvida no curso de especialização foi voltada para o ambiente enquanto
espaço físico adequado ao favorecimento do cuidado e autocuidado, objetivando a
acessibilidade e a segurança dos idosos.
E na busca pela melhor maneira de cuidar desta população, sempre me questionava
se estaria contribuindo enquanto enfermeira, além do cuidado dispensado ainda no ambiente
hospitalar, com o preparo dos pacientes e seus familiares para o autocuidado, objetivando a
continuidade do cuidado no pós alta hospitalar.
Atualmente trabalhando como coordenadora de enfermagem do setor de
Hemodinâmica, emerge o seguinte questionamento: De que maneira os idosos submetidos à
angioplastia realizam o autocuidado após a alta hospitalar?
Surgiu, assim, a necessidade da realização de planejamento da alta hospitalar dos
idosos, juntamente com os familiares, objetivando o autocuidado continuado, fornecidas
informações acerca das medicações que devem ser utilizadas, sob estímulo dos idosos a
terem um estilo de vida que favoreça a qualidade de sua saúde, pois muitas vezes eles e os
familiares não tinham os conhecimentos necessários para lidar com a experiência da
angioplastia após a alta hospitalar no domicílio.
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Concomitante ao trabalho na hemodinâmica, trabalho também como enfermeira no
programa de extensão intitulado Enfermagem na Atenção a Saúde dos Idosos e seus
Cuidadores (EASIC) da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, da Universidade
Federal Fluminense da Escola de Enfermagem.
Tal programa realiza diversas atividades, entre elas, a consulta de enfermagem com
idosos e seus cuidadores, visita domiciliar e outras. Uma das atividades do EASIC é a
captação de idosos do Hospital Universitário Antônio Pedro em preparo para a alta, para
que os idosos captados e familiares sejam acompanhados em Consulta de enfermagem no
programa e no domicílio, quando necessário. Após realização desta pesquisa, os idosos do
setor de hemodinâmica que realizaram a angioplastia foram captados para serem atendidos
no programa.
Durante as consultas de enfermagem realizadas com pacientes idosos captados no
pós-alta hospitalar, observa-se fragilidades encontradas no que se refere à falta de
orientações para o autocuidado, e informações sobre uso de medicações, dúvidas quanto às
patologias, dificuldades de atendimentos nos diversos setores do sistema de saúde e outras
informações. Desta forma, revelou-se a necessidade de elaboração de uma Tecnologia
Educacional em forma de manual educativo, que favoreça o plano de cuidados de
enfermagem para alta hospitalar do idoso submetido à angioplastia.
Esta Tecnologia Educacional deve conter informações para o idoso e seus familiares,
visando à promoção da saúde e prevenção de fatores de riscos para doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT), cooperando com o autocuidado dos idosos em busca de hábitos de
vida saudáveis.
Sabe-se que muitas informações, folhetos, manuais, cartilhas e outros recursos
educacionais são oferecidos quando os idosos recebem alta, após a realização de
procedimentos, seja cirúrgico ou não. Entretanto, tais instrumentos podem não atender as
reais necessidades que os sujeitos demandam.

1

Assim, sente-se a precisão de se elaborar

material pautado nas necessidades dos pacientes, na visão dos próprios idosos e também
segundo as considerações de especialistas no assunto.
Tendo em vista que o planejamento constitui um forte aliado na realização e
organização de uma ação, é que se propõe nesta pesquisa realizar e validar uma Tecnologia
Educacional em forma de manual como uma estratégia de cuidado de enfermagem no
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planejamento da alta hospitalar do idoso submetido à angioplastia a qual coopere no
autocuidado dos idosos.

2- A Problemática e a construção do objeto de pesquisa

Atualmente, percebe-se o quanto os idosos estão presentes nos serviços de saúde,
internados nos hospitais, circulando nas ruas, nas praças, nas academias em todos os
espaços da sociedade.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010 o Brasil apresenta
uma taxa de envelhecimento populacional exuberante, a população brasileira era de
190.755.799 habitantes, dos quais 20.590.599 eram considerados idosos (idade ≥ 60 anos),
correspondendo a 10,8% da população brasileira. 2 Vemos o aumento do número de pessoas
idosas, assim como da expectativa de vida .
Vale ressaltar que a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera idosas as
pessoas, do ponto de vista cronológico, como aquele indivíduo que possui 65 anos ou mais
de idade em países desenvolvidos, enquanto, em países em desenvolvimento, prevalece a
idade de 60 anos ou mais.3
Estes cidadãos, vivendo mais, estão expostos a determinadas doenças crônico
degenerativas

(Diabetes,

Hipertensão

Arterial

Sistêmica,

Demência,

Doenças

Cardiovascular, Depressão, Parkinson, Osteoporose, etc.) Tal exposição pode torná-los
progressivamente mais dependentes, consequentemente necessitam de mais cuidados
hospitalares, domiciliares e exames para diagnóstico de doenças.
Neste contexto atual, a população brasileira vive estas transformações, fato que
acarreta implicações para o setor de Saúde. A Organização Mundial de Saúde descreve a
situação preocupante sobre as Doenças Crônicas não Transmissíveis e os fatores de risco
associados às doenças cardiovasculares. 4
Desta forma, a fim de atender a esta demanda de forma planejada e qualificada,
foram traçadas seis prioridades no Pacto pela saúde realizado em 2006, na consolidação do
SUS, duas delas se relacionam com a problemática apresentada neste estudo: a Saúde do
Idoso e a Promoção da Saúde.
Na Política Nacional da Pessoa Idosa, o desafio é estruturar o Sistema Único de
Saúde (SUS) para o cuidado ao idoso, de modo que desenvolva estruturas de suporte para
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idosos e seus familiares, as quais promovam a transferência segura do hospital para o
domicílio, justificando a importância de se planejar o cuidado de enfermagem para o idoso
no período da alta hospitalar.5 Deve-se levar em conta a importância das tecnologias
educacionais disponíveis como meio facilitador do planejamento para a alta hospitalar do
idosos e sua família.
Atuando no cuidado ao idoso com outros enfermeiros e profissionais, percebo
claramente nos consultórios de enfermagem, no hospital e nas pesquisas realizadas, que o
envelhecimento atual da população está realmente ocorrendo em proporções muito rápidas,
desta forma precisamos atender os idosos que se encontram sob os nossos cuidados de
forma planejada, por meio de ações necessárias para a recuperação, manutenção e promoção
da saúde do idoso 5 e de seu familiar.
Em 2010, ocorreu um aumento do número de mortes por doenças coronarianas,
principalmente da população acima de 60 anos4, considerados os principais grupos de
causas de morte da população como um todo, as doenças do aparelho circulatório
responsáveis por 37,5% das mortes e as neoplasias por 16,9%, seguidas pelas doenças do
aparelho respiratório em terceiro lugar.6
A tendência é, portanto, ter uma presença cada vez mais expressiva das doenças
cardiovasculares, em particular, da doença coronária, isto se refletirá nas estatísticas de
mortalidade, morbidade e dos agravos à saúde relacionados com a doença4 .
A incidência das doenças coronarianas está aumentando tanto nos países
desenvolvidos quantos nos países em desenvolvimento. A OMS afirma que as principais
causas das DCNT estão bem estabelecidas, dentre elas a dieta inadequada, inatividade
física, obesidade/sobrepeso, tabagismo e o uso nocivo do álcool.

6

Estão em

desenvolvimento políticas publicas de atenção às DCNT7, visto que estas são diretamente
interligadas às causas de morte de maior significância atualmente.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística8 (IBGE) destacam que as
doenças do aparelho circulatório constituem o principal grupo de causas de mortes no
Brasil, seguido, no caso dos homens, pelas causas externas (acidentes e violências) e as
neoplasias.
Entre as mulheres, o segundo grupo de causas de mortes foi o das neoplasias,
acompanhado em seguida pelas doenças do aparelho respiratório. Assim, o enfermeiro,
enquanto profissional que faz parte de uma equipe multidisciplinar de saúde, deve
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qualificar-se, aprimorar os seus conhecimentos e investir em tecnologias educacionais que
favoreçam a melhoria da qualidade de vida dos idosos.
Evidências científicas demonstram o aumento

da doença coronária4 e, como

consequência, devido a esse aumento, vem crescendo também o numero de exames e
procedimentos em laboratórios de hemodinâmica para diagnósticos e tratamentos.
Desta forma, torna-se primordial que os procedimentos terapêuticos e os cuidados
dispensados aos idosos sejam realizados da melhor maneira possível, tendo em vista a
resolutividade do problema de saúde dos idosos que procuram atendimento, tratamentos e
cuidados, porém, para obtenção de eficácia máxima e uma relação positiva custos versus
benefício4, é preciso qualidade na assistência prestada antes, durante e após os
procedimentos.
A qualidade da assistência também perpassa ao acesso facilitado aos serviços e
hospitais que oferecem os procedimentos terapêuticos de alta complexidade para os idosos
que precisam de tratamento para as doenças coronarianas.
Dentre os procedimentos terapêuticos e como forma alternativa de revascularização
miocárdica, está a Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea (ACTP), tratamento
que se torna fundamental o SUS disponibilizar à população que dele precisa.

Este

tipo

de intervenção passou a ser aplicado a partir do final de 1977, quando foi realizado, pela
primeira vez, por Andreas Gruentzi, e introduzido em nosso país, em fins de 1979.4
A ACTP ganhou ampla aceitação, em todo o mundo, particularmente no ocidental,
onde são executados cerca de 400.000 procedimentos ao ano, representando 40 a 50% do
total dos procedimentos de revascularização miocárdica. Foram realizados cerca de 16.500
casos, nos anos de 1992 e 1993, conforme o registro do Centro Nacional de Investigações
Cardiovasculares (CENIC). 4
Os cuidados de enfermagem são necessários e indispensáveis no período pré- trans e
pós a realização da angioplastia, esses cuidados devem ir além desses períodos a fim de que
o cuidado com a saúde possa ser continuado, pois atendido na hemodinâmica, ao receber
alta, o idoso e a família necessitaram de informações que contribuam com o autocuidado
após a angioplastia, quando ele for para o domicílio.
Os cuidados de enfermagem são essenciais para o sucesso do procedimento até a alta
do paciente,

9

e pode-se ousar dizer que também após a alta. Dentro do contexto da

cardiologia intervencionista, a enfermagem desempenha um papel fundamental com relação
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à questão dos procedimentos e intervenções coronarianas no período pré, trans e pósprocedimento.
Estar internado para realização de um procedimento cirúrgico de alta complexidade
desencadeia no paciente uma série de pensamentos e sentimentos relacionados com o medo
da morte, da dor, dos procedimentos médicos, da separação de familiares e de possível
complicação.
A responsabilidade do enfermeiro com o idoso submetido à angioplastia aumenta
ainda mais no que se refere às informações que o enfermeiro deverá transmitir ao paciente
para dar seqüência aos cuidados no âmbito domiciliar. Estes cuidados são importantes para
a eficácia do procedimento e, certamente, influenciam no seu impacto econômico. 16
O enfermeiro enquanto profissional qualificado para educação em saúde necessita
estar atento ao sujeito, considerado complexo em seu cuidado. Visando contribuir com o
trabalho do enfermeiro no planejamento para a alta, esta pesquisa se propõe a elaboração e
validação de uma Tecnologia Educacional em forma de manual educativo1, objetivando
cooperar com o autocuidado do idoso submetido à angioplastia.
Esta Tecnologia Educacional será utilizada como estratégia de cuidado de
enfermagem para o planejamento de alta hospitalar do idoso submetido à angioplastia.
Desta forma, considera-se importante a temática escolhida para pesquisa, pois os
estudos têm apontado que a reinternação e os agravos à saúde ocorrem pelo despreparo do
idoso ou família sobre os cuidados e autocuidado a serem desenvolvidos no domicílio.8
O planejamento de alta tem como uma de suas finalidades promover uma
transferência segura do ambiente hospitalar para o ambiente domiciliar, reduzindo
dificuldades para o paciente e seus cuidadores, reinternações e, consequentemente,
contenção dos custos para o sistema de saúde.10
Estudos mostram a necessidade do planejamento com a elaboração de um roteiro de
planejamento para alta hospitalar, com orientações sobre os cuidados necessários para
manutenção da saúde de acordo com a realidade de vida do sujeito.11 Este deve ser munido
de informações necessárias à manutenção da saúde de acordo com a necessidade individual
e familiar de cada idoso, através de atividades de ensino.
Independentemente da maneira como o enfermeiro vai trabalhar, o planejamento
pode ser com um roteiro, folder, formulário com orientações, manuais impressos, meios
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audiovisuais e outros1. O importante é elaborar e ter uma estratégia que favoreça o plano
de alta hospitalar de acordo com a cultura do sujeito visando ao autocuidado continuado . 12
O planejamento objetiva uma transição do idoso para o domicílio que possibilite
condição favorável a uma vida mais independente, inclusive do seu autocuidado, que é
entendido como a capacidade dos indivíduos de realizar atividades em beneficio próprio,
para manter a vida, saúde e o bem estar. Sabe-se que o autocuidado ajuda a manter a
integridade estrutural e o funcionamento do homem 12 e deve-se levar em consideração os
seus valores culturais e contexto de saúde-doença.13-14
O restabelecimento da saúde e a alta hospitalar são, geralmente, desejados pelos
pacientes e, para o sistema de saúde, necessários que ocorram em diversos momentos
precocemente. 10
A alta precoce é uma estratégia dos sistemas de saúde para enfrentar o alto custo dos
tratamentos que necessitam de hospitalização, assim recai sobre o próprio paciente e seus
familiares ou cuidadores o encargo da continuidade do cuidado ao paciente.10 Este fato
demonstra a necessidade de o enfermeiro atuar no momento da hospitalização e, após,
preparar o idoso e seus familiares para a alta hospitalar.
Os planos estruturados de alta hospitalar são ferramentas utilizadas para aumentar a
capacidade de autocuidado, fortalecer a adesão ao tratamento proposto, reduzir a frequência
de hospitalizações não planejadas e estreitar a comunicação entre o hospital e o cuidado
fornecido em serviços de atenção primária. 9
Sendo assim, considera-se ser possível, como estratégia de cuidado de enfermagem,
a elaboração e a validação de uma TE como uma ferramenta utilizada pelo enfermeiro
durante o planejamento da alta hospitalar dos idosos submetidos ao procedimento de
angioplastia no Hospital Universitário Antonio Pedro, voltados para o autocuidado.
Tal estratégia de cuidado e a TE utilizada necessitam valorizar os saberes e
experiências prévias dos idosos, de modo que entenda que todas as pessoas têm um
potencial para mudanças de comportamentos e estilo de vida assim como para o
autocuidado.
Neste contexto concordamos com a Teoria do déficit do autocuidado de Oren por se
apoiada na premissa de que todas as pessoas possuem potencial em diferentes graus, para
cuidar de si mesmas e das pessoas pelas quais se tornam responsáveis. 12
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Neste trabalho, a tecnologia educacional, a ser empregada no plano de alta
hospitalar, deverá conter informações para o autocuidado relacionados com a rotina
medicamentosa que ao idoso cabe seguir após a angioplastia, o estilo de vida a ser adotado
dirigido à alimentação, acompanhamento da sua saúde, lazer e hábitos que deverão adquirir
a fim de favorecer a sua saúde e evitar fatores de risco de doenças cardiovasculares e
agravos à saúde devido às DCNT, após o procedimento de angioplastia.
E para melhor compreensão do objeto de estudo desta dissertação, buscou-se
sustentação teórica reportando-se parcialmente aos pressupostos da Teoria Geral Dorothea
Elizabeth Orem : ao conceito da Teoria de Autocuidado, incluindo Atividade de
Autocuidado e os Requisitos Universais e parte dos Métodos de Ajuda inclusos na Teoria
do Déficit de Autocuidado; e ao Sistema de Apoio-Educacional incluso na Teoria dos
Sistemas de Enfermagem, contribuindo desta forma no campo do cuidado à saúde e
realização para o planejamento de alta hospitalar de Enfermagem para o Idoso submetido à
angioplastia.
O conceito utilizado na pesquisa para definir idoso será o mesmo aplicado pela
OMS, ou seja, pessoas com 60 ou mais anos de idade. 3 Embora a OMS utilize o conceito
cronológico para definir a palavra idoso, este conceito merece ser discutido, pois a
expectativa de vida está aumentando, inclusive nos países emergentes, como o Brasil, e
atrelado a isto o fato de que o envelhecimento não ocorre do mesmo modo a todas as
pessoas.
Desta forma o objeto de estudo desta pesquisa é o autocuidado do idoso submetido à
Angioplastia coronariana Transluminal Percutânea após a alta hospitalar.
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3 – Questões Norteadoras

3.1- Quais são as necessidades dos idosos submetidos à Angioplastia Coronariana
Transluminal Percutânea (ACTP), no que diz respeito ao autocuidado com a saúde,
medicação e estilo de vida após a alta hospitalar?

3-2- Quais são os aspectos preponderantes e significativos para Elaborar e validar uma
Tecnologia Educativa para os idosos submetidos à Angioplastia Coronariana Transluminal
Percutânea (ACTP), visando ao autocuidado com a saúde, medicação e estilo de vida para
que possa ser incluído na Tecnologia Educacional?

4 - Objetivos

4.1- Objetivo Geral:
Elaborar e Validar uma Tecnologia Educacional em forma de manual educativo, visando
ao autocuidado, com a medicação que será utilizada e o estilo de vida dos idosos
submetidos à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea (ACTP) após a alta
hospitalar.

4.2- Objetivo Especifico:

1) Identificar as necessidades dos idosos submetidos à Angioplastia Coronariana
Transluminal Percutânea (ACTP), relacionadas com o autocuidado, medicação e
estilo de vida, após a alta hospitalar.
2) Elaborar uma Tecnologia Educacional visando ao autocuidado, medicações e estilo
de vida como estratégia de planejamento da alta hospitalar do Idoso submetido à
Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea.
3) Descrever quais são os aspectos preponderantes e significativos na validação de uma
Tecnologia Educacional, visando ao autocuidado, medicações e estilo de vida para a
alta hospitalar do Idoso submetido à Angioplastia Coronariana Transluminal
Percutânea.
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5- RELEVANCIA E JUSTIFICATIVA
Esta pesquisa propõe elaborar e validar uma tecnologia educacional em forma de
manual educativo como estratégia para o planejamento de alta de enfermagem para o idoso
submetido à ACTP, viabilizando o cuidado que auxiliará o idoso e sua família ou cuidador a
executar o autocuidado e o cuidado com a saúde para prevenção de fatores de riscos para
DCNT e a adoção de estilos de vida saudáveis.
Além disso, considera-se que essa Tecnologia Educativa, quando bem trabalhada,
poderá proporcionar ao idoso submetido a tal procedimento melhor qualidade de vida,
redução das complicações das doenças crônicas, causadas pela falta de orientação quanto
aos medicamentos que fará uso, aos cuidados necessários para prevenção de doenças e à
adesão ao tratamento proposto.1
Outra questão que pode ser considerada é o fato de destacar as orientações de
enfermagem realizadas ao idoso e seu familiar, valorizando seus saberes e práticas sobre
saúde doença, estilo de vida ou seja sobre cuidados à saúde inseridos em sua dimensão
cultural.13
Além de propiciar subsídios para a implantação de modelos de cuidado ao idoso
ainda hospitalizado num setor de alta complexidade, priorizando seu cuidado continuado
visando à manutenção de sua saúde no domicilio e durante sua vida. Este modelo de
cuidado valoriza também o idoso enquanto ser humano pertencente a um contexto social,
identificando sua condição de independência, autonomia ou dependência de cuidados,
incluindo sua família como rede de apoio para efetivação deste cuidado com a vida.
Sabe-se que um plano de alta hospitalar deve ser realizado assim que o paciente
entra no hospital para realizar os procedimentos. Muitas vezes os pacientes, no momento de
sair do hospital na alta propriamente dita, recebem algumas orientações e recomendações do
médico, do enfermeiro ou de algum profissional da equipe de saúde, folder, receitas,
formulários e outros , sem ao menos ter uma chance ou mais tempo para expor suas
dúvidas e dificuldades.
Esta pesquisa traz uma inovação para o cuidado, pois articula o planejamento da alta
do idoso junto ao enfermeiro através da criação de oportunidades para o diálogo como
estratégia de cuidado e para o autocuidado do idoso, envolvendo o familiar e ou cuidador,
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aos quais idosos poderão fazer perguntas, ainda no hospital, fora do hospital na consulta de
enfermagem e durante a visita domiciliar no pós alta hospitalar.
Como conseqüência, esta pesquisa trará beneficio para o paciente idoso, sua família
e a equipe de enfermagem e o hospital. Para o idoso e a família, porque o cuidado
necessário na pós-alta hospitalar será valorizado, incentivado e potencializado através de
uma Tecnologia Educacional que fornecerá orientação em saúde, a qual terá o suporte do
enfermeiro e cuidado para a educação em saúde, solidificando o que é de sua competência,
no momento da hospitalização, na alta e no domicilio. Para o hospital, que acolherá o
paciente e tornará a hospitalização mais humanizada e resolutiva.
Ao acessar as bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), foi possível
analisar a produção do conhecimento sobre a temática. A busca eletrônica pelas publicações
ocorreu em 22 de abril de 2012. Foi processada por meio da BVS, utilizadas as bases de
dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e IBECS
Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde, com tempo indeterminado.
Estabeleceram-se como critérios para a seleção da amostra: artigos publicados com texto
disponível na íntegra, nos idiomas em português, espanhol e inglês.
As palavras empregadas para busca foram escolhidas após consulta aos Descritores
em Ciências da Saúde (DeCS), combinado (and), “Alta Hospitalar” e “Enfermagem” e
“Planejamento”.
Como resultado de busca, obteve–se nas bases de dados da Biblioteca virtual da
Saúde: Lilacs (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 43 textos
(artigos, teses e monografias), dos quais foram selecionados quatorze artigos por estarem
disponíveis textos completos online.
Na base de dados IBESC foram encontrados 29 artigos, apenas um com texto
completo disponível.
Nestas pesquisas, emergiram 4 categorias, denominadas:
Atuação do enfermeiro no Planejamento de alta hospitalar e sua importância
para o cuidado continuado do paciente no domicilio;
Construção de Instrumentos e protocolos para o planejamento da alta hospitalar;
Percepção da equipe de enfermagem, do familiar e ou cuidador sobre o preparo e as
orientações fornecidas na alta hospitalar;
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Déficit de autocuidado e Diagnósticos de enfermagem para o planejamento da alta
Hospitalar.
Ainda existem poucos estudos que abordam o tema planejamento de alta de
enfermagem, a pesquisa integrativa realizada apontou ser um tema pouco trabalhado no
Brasil, tendo seu marco na década de 80, a enfermagem como o profissional de saúde mais
envolvido no planejamento de alta hospitalar.
Considera-se que o tema terá aumento em sua produtividade de trabalho cientifico e
aprofundamento na temática para os próximos anos devido ao incentivo das políticas
públicas do SUS, voltadas para a necessidade de as pessoas se tornarem gestores dos seus
cuidados. 9
Além do incentivo para a alta precoce pelos sistemas de saúde a fim de enfrentar os
altos custos com a hospitalização,9 ou seja, a desospitalização ser valorizada, tornando-se
desta forma o planejamento de alta como uma ação prioritária para o setor saúde no que
tange a necessidades por leitos hospitalares e a integralidade das ações e cuidado em saúde.9
A atuação do enfermeiro durante a hospitalização deverá estar articulada ao processo
de cuidar e ao ato de educar em saúde,15,16 isto tem-se constituído como uma das
principais intervenções,

junto a pacientes e familiares de pessoas dependentes de

cuidados, objetivando a promoção, a manutenção, prevenção e recuperação da saúde.
Nesse processo a família e o cuidador são tão importantes quanto o paciente na
busca por cuidados adequados durante a fase de recuperação e manutenção da saúde,
consistindo num dos principais pontos de atuação do enfermeiro.
Debruçando nestes princípios, o planejamento de alta deve ser uma ação prioritária
no processo de cuidar do enfermeiro para com o paciente hospitalizado, logo no inicio da
internação juntamente ao seu familiar, que será informado sobre os cuidados, tornando-se,
desta forma, uma estratégia de cuidado em saúde.16Para dinamizar as estratégias de
cuidados, o enfermeiro precisa ter clareza do impacto do cuidado na vida dos indivíduos,
relacionando está ação sempre com os problemas a serem enfrentados pelos familiares
durante o cuidado no domicilio no pós alta.
Visando reduzir os estresses relacionados com a complexidade do cuidado
necessário, o preparo do paciente e seus familiares para a transição hospital-domicílio,17
bem como a reintegração do paciente a seu contexto familiar e à sociedade, é
imprescindível.
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Os autores falam sobre conceitos de alta hospitalar, experiências de planejamento de
alta, criação de protocolos institucionais em cenários hospitalares, com sujeitos mais
diversos, sejam esses crianças, idoso, pacientes submetidos a cirurgias que necessitam de
cuidados mais complexos, focando a necessidade de suporte à família e ao cuidador no
processo de cuidar.
Eles ressaltam, no entanto, que o planejamento de alta por si só não é uma condição
suficiente para facilitar a adaptação, após a alta é preciso que o paciente e familiar
encontrem suporte no sistema de saúde.

16

O planejamento de alta é iniciado em unidades

hospitalares e com continuidade nos domicílios das pessoas.
O planejamento de alta foi implementado em hospitais e instituições gerontológicas
onde foram apresentadas propostas e modelos de protocolos que viabilizem e sistematizem
este cuidado, além das informações verbais, os pacientes precisam de orientações escritas,
que sirvam de referência quando estiverem fora do hospital.

16

Então, considera-se que este

trabalho viabilizará uma estratégia para o planejamento da alta por meio de uma tecnologia
educacional que contará com a aprovação de enfermeiros especialistas na área além dos
próprios idosos.
Recomenda-se que o processo de planejamento de alta hospitalar deva ser um
processo educativo,

16

realizado como estratégia de cuidado do enfermeiro para que o

paciente dê continuidade ao autocuidado.
Identificamos que os estudos apontam para a existência de uma lacuna no que se
refere ao planejamento de alta, principalmente pelo enfermeiro, sendo necessário que o este
priorize esta ação. 5
Mesmo que atuemos na assistência hospitalar, a pratica educativa deve ser
incentivada, para isto devemos oferecer informações e orientações adequadas ao nível
cultural da família, a fim de que a compreensão

possa ser na forma mais adequada

possível.10
O planejamento de alta é uma atividade interdisciplinar, porém tem o enfermeiro
como responsável para fazer o elo entre os profissionais, que se torna o coordenador do
processo.9
O planejamento de alta deve ser realizado, de forma que seja elaborado um roteiro
de planejamento com informações necessárias para manutenção da saúde e serviços
disponíveis na comunidade.17
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O planejamento de alta deve ser considerado etapa mais importante da
sistematização da assistência de enfermagem, a fim de promover o autocuidado continuado
no domicilio, e uma oportunidade de o enfermeiro definir seu papel na equipe de saúde,
com aplicação de seus conhecimentos técnico-científicos para assistir a pessoa.17
A partir das reflexões acima é que este trabalho se justifica e se apresenta como
relevante para o idoso, seus familiares, o enfermeiro e a gestão hospitalar. Elas propõem
uma TE em forma de manual como ferramenta utilizada no planejamento da alta do idoso
submetido à angioplastia. A TE terá o formato de manual em que será priorizado o
autocuidado, principalmente com as medicações e estilo de vida imprescindíveis após o
procedimento.
Além disso, com esta pesquisa pretendeu-se elaborar e validar uma tecnologia
educacional que cooperasse com o autocuidado do idoso submetido à Angioplastia na
Hemodinâmica do Hospital Universitário Antonio Pedro no pós-alta hospitalar, um dos
locais de trabalho da enfermeira pesquisadora e cenário desta pesquisa.
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CAPÍTULO I - REFERENCIAL CONCEITUAL E TEÓRICO
1. 1. O processo de Envelhecimento

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) define envelhecimento como um
processo seqüencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de
deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de
maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio-ambiente e,
portanto, aumente sua possibilidade de morte. 18
Quando o processo de envelhecimento se dá de forma natural, com a diminuição
progressiva da reserva funcional dos indivíduos, chamamos de senescência,

isto sob

condições normais não costuma provocar qualquer problema. Todavia, em condições de
doenças, acidentes e estresse emocional, pode ocasionar uma condição patológica chamada
de senilidade, que acarreta desta forma a necessidade de assistência devido à dependência
de cuidados de saúde.
Ressalte-se que certas alterações decorrentes do processo de senescência podem ter
seus efeitos minimizados a partir de um estilo de vida mais ativo.19
O envelhecimento é marcado por alterações biológicas, psicológicas e sociais,
variando de indivíduos para indivíduos, pois essas variações sofrem influências de caráter
genético, dos hábitos de vida e do ambiente em que o individuo vive.19
Envelhecer sem algum tipo de doença crônica é raro, embora o envelhecimento
possa dar-se de maneira produtiva e ativa, pois é um processo natural de todo ser vivo.

1. 2. A Pessoa Idosa

Considera-se a pessoa idosa como um produto final do processo de envelhecimento
numa fase da vida chamada velhice. 20
O idoso não é necessariamente uma pessoa doente, pois a velhice não é doença, mas
uma etapa da vida em que ocorrem modificações no indivíduo, tanto na estrutura orgânica,
como no metabolismo, no equilíbrio bioquímico, na imunidade, na nutrição, nos
mecanismos funcionais, nas características intelectuais e emocionais. 21
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Estas modificações dificultam as atividades da vida diária do idoso, exatamente pela
falta de condições encontradas no meio onde vive, e favorecem o envelhecimento bio-psicosocial.
Desta forma quando idoso, a aparência do indivíduo se transforma, possibilitando
atribuir-lhe mais idade, características percebidas comuns ao processo de envelhecimento,
porém se manifestam diferentemente para cada individuo.
A população idosa vem crescendo nos últimos anos, devido às melhorias de
condições de vida e dos avanços da ciência, o que tem aumentado a expectativa de vida do
ser humano.
Entretanto, o processo de envelhecimento se acompanha de perdas estruturais e
funcionais, que facilitam o aparecimento de doenças, piorando a qualidade de vida.22
O velho é mais vulnerável a doenças degenerativas, como as cardiovasculares e
outros estados patológicos, e agravam essa situação vários fatores demográficos, sócioculturais e epidemiológicos, como aposentadoria, perda de companheiros de trabalho,
aumento de tempo livre, mudanças nas normas sociais, impacto da idade sobre o indivíduo,
impacto social da velhice dentre outros.22
As estatísticas mostram que a maior causa de mortalidade e morbidade é a doença
cardiovascular. A doença coronariana é a causa de 70 a 80% de mortes, tanto em homens
como em mulheres, causas mais comuns de internação hospitalar, de morbidade e
mortalidade na população idosa. 23
O idoso apresenta alterações no sistema cardiovascular, tais como arterioesclerose,
diminuição da distensibilidade da aorta e das grandes artérias, comprometimento da
condução cardíaca, porém ele deve se avaliado de forma global, assim necessita de um
atendimento integrado de saúde.
Os idosos continuam a desempenhar um importante papel na sociedade, por isso
estão ocorrendo iniciativas para que o envelhecimento se dê maneira ativa.
Organização Mundial da Saúde define a expressão “envelhecimento ativo” como o
processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, para que o
aumento da expectativa de vida ocorra de maneira saudável e com melhor qualidade de
vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, entre elas as que estão frágeis ou
incapacitadas fisicamente e requerem cuidados. 24
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1.3. O Idoso e a Integração com o SUS

Organização Mundial de Saúde faz referência ao planejamento da alta do paciente, o
qual foi desenvolvido em decorrência das novas diretrizes básicas dos sistemas de saúde,
como o Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como base os valores da integralidade das
ações. 18
Além disso, destaca o planejamento da alta (PA) do paciente e afirma que sua
finalidade é prover uma transferência segura do hospital para o domicilio, evitando
dificuldades para o paciente e seus cuidadores, reinternações e, consequentemente,
contenção dos custos para o sistema de saúde.25 Tudo isso é causado pelo agravamento das
DCNT, decorrente das dificuldades encontradas no sistema de saúde e das fragilidades no
atendimento prestado a esta população para o cuidado continuado para promoção da saúde.
O SUS dispõe de sistemas administrativos que gerenciam diversas modalidades
assistenciais, em que é possível a obtenção de informações sobre as doenças que motivaram
a procura pelo serviço. 26
Entre eles, o mais importante é o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) que
gerencia as internações realizadas em toda a sua rede hospitalar e corresponde a
aproximadamente 80% do movimento hospitalar do país.
Mesmo não abrangendo a totalidade das internações, os dados do sistema permitem,
de forma indireta, conhecer o comportamento temporal da ocorrência das DCNT no país.
Outro sistema, denominado Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade APAC registra a realização de procedimentos ambulatoriais de diagnóstico e terapias de alta
complexidade, no qual também são registradas as causas de doenças que motivaram a
procura dos serviços. 26
Essas fontes de informações possibilitam o monitoramento continuado da ocorrência
da DCNT de tal forma que os responsáveis pela vigilância podem abastecer os tomadores de
decisão de subsídios para elaboração de programas de prevenção. Além disso, ampliam suas
capacidades de advogarem em defesa das ações de prevenção das doenças e de promoção da
saúde.
Além desses sistemas já citados, pesquisas de natureza populacional, como a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, possibilitam a obtenção de outras
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informações importantes para a vigilância, como as doenças auto-referidas, acesso a
serviços, satisfação quanto ao uso dos serviços, planos de saúde, dentre outros.26
O surgimento no cenário mundial dos primeiros ensaios de Lalonde, apresentando as
bases conceituais que viriam subsidiar as discussões da 1ª. Conferência Mundial pela
Promoção da Saúde,27 coincide com o reconhecimento de que as DCNT estavam tornandose no principal problema de saúde pública para a maioria dos países do mundo, com
tendência crescente, e os modelos de enfrentamento adotados pelos sistemas de saúde,
centrados quase que exclusivamente na atenção médica.
Na conhecida Carta de Ottawa 27, que sintetizou o resultado das discussões da citada
conferência, a promoção da saúde define-se vinculada ao bem-estar físico, mental e social
dos sujeitos e coletividades, o que só pode ser alcançado por meio da capacidade de
identificar e realizar aspirações, satisfazer necessidades e adaptar-se ao meio ambiente.
O conceito de saúde amplia-se e torna-se um recurso fundamental para o
desenvolvimento social, econômico e subjetivo, sai do lugar de objetivo para o de auxílio
para a vida diária.
Assim, os hospitais e os serviços de saúde necessitam de se adequar, se preparar e
estimular os seus profissionais a estabelecerem propostas e ações que enfatizem o preparo
para alta hospitalar dos idosos. Considerando a formação do enfermeiro como educador,
este profissional não deve furtar-se da ação de preparação do idoso e seus cuidadores para
alta hospitalar, com priorização do autocuidado na prevenção de doenças para o incentivo à
saúde, de modo que previna os fatores de risco que favorecem as DCNT.
O Planejamento de Alta está sendo enfatizado, pois este vem ao encontro as novas
diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde (SUS)5 , que tem, como uma de suas
finalidades, além da atenção ao idoso e sua família, a contenção de custos do sistema, com
a redução do tempo de ocupação de leitos e reinternações.
As ações de promoção à saúde envolvem atuação intersetorial pactuada, visando ao
desencadeamento de ações articuladas em comunidades e grupos populacionais específicos,
com vistas a estimular comportamentos e estilos de vida saudáveis.26
Atualmente, o Hospital Universitário Antonio Pedro é a maior e mais complexa
unidade de saúde da Grande Niterói e, portanto, considerado na hierarquia do SUS como
hospital de nível terciário e quartenário, isto é, unidade de saúde de alta complexidade de
atendimento. 28
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Atendendo a população da Zona Metropolitana II que engloba, além de Niterói, as
cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de
abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes e, pela
proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população desse
município.
Diante da posição do hospital na região de seu compromisso e responsabilidade
perante o Sistema Único de Saúde, o presente estudo possibilitará o atendimento da
população idosa da mesma região de maneira que garanta a integralidade do cuidado .15
Com o Planejamento de alta, o enfermeiro do HUAP buscará comunicação com
outro profissional de referência na Atenção Básica à Saúde15 ,próximo à residência do idoso
que se encontra de alta, a fim de que o cuidado ao paciente não seja fragmentado e, quando
no domicilio, ele se dará de forma continuada.
Além dessa ação, o idoso e sua família serão chamados e encaminhados para o
programa Enfermagem na Atenção a Saúde do Idoso e seus Cuidadores a fim de
continuarem o acompanhamento após realização da angioplastia no pós-alta hospitalar,
receberem as orientações no tocante às precauções relacionadas com o uso contínuo das
medicações indicadas após a angioplastia e à adoção de estilo de vida saudável, evitando,
desta forma, os fatores de riscos para DCNT através de instruções para o autocuidado.
Este modelo de cuidado ao idoso servirá de exemplo para outros hospitais e
instituições de saúde e, por estar em implantação em um hospital Universitário, permitirá a
atuação de alunos de graduação em enfermagem, residentes de enfermagem e outros
profissionais da equipe multiprofissional.
O alto custo das internações para o setor Saúde é um fato constatado, desta forma
torna-se necessária a identificação da real necessidade dessas internações e da ocupação
dos leitos, para melhor aproveitamento das vagas, contribuindo com a redução do tempo de
internação. 5
Com a implantação de um plano de cuidados para o idoso submetido à angioplastia
visando à preparação para alta hospitalar, o hospital universitário contribuirá com a
formação do profissional voltada para um modelo de cuidado integral, de um serviço de
saúde

resolutivo e humanizado em conformidade com o modelo Técnico-assistencial em

Defesa da Vida, pautado nas diretrizes do Sistema Único de Saúde,29
problemas de saúde apresentados pelos idosos e sua família sejam resolvidos.
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para que os

A partir de pesquisas, constata-se que os idosos tendem a consumir mais serviços de
saúde; o números de angioplastia realizadas em idosos também é significante29;
apresentam taxas de internação hospitalar bem mais elevadas do que as observadas em
outros grupos etários, assim como uma permanência hospitalar mais prolongada. Além
disso, verifica-se que este grupo custa, ao sistema de saúde, três a sete vezes mais caro que a
média da população.30
O Sistema de Informações Hospitalares do SUS permite observar a ocorrência de
cerca de 80% das internações hospitalares no país, as doenças do aparelho circulatório são
as principais causas de internações e geram o maior custo em tal componente do sistema de
saúde nacional26. Em 2007, 27,4% das internações de indivíduos de 60 anos ou mais foram
causadas por doenças do aparelho circulatório.31
Diante desses achados, deve-se buscar maneiras de se evitar as complicações
decorrentes das doenças crônicas, através de estilos de vida mais saudáveis, mesmo após o
idoso ter sido submetido ao procedimento de ACTP, o que reduzirá o número de
internações que podem ocorrer nesta faixa etária5, interferindo de maneira efetiva no
combate aos fatores de risco que prejudicam a saúde e favorecem o surgimento de
complicações decorrentes das DCNT.
Desta forma, torna-se primordial que os procedimentos terapêuticos e os cuidados
dispensados pelos enfermeiros que atuam nos laboratórios de hemodinâmica a idosos
estejam voltados para além do atendimento no ambiente hospitalar, tendo em vista o
desvelo continuado com a saúde no domicilio e durante a vida.
As quatro doenças crônicas de maior impacto mundial (doenças do aparelho
circulatório, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas) têm quatro fatores de risco
em comum (tabagismo, inatividade física, alimentação não saudável e álcool). Em termos
de mortes atribuíveis, os grandes fatores de risco globalmente conhecidos são: pressão
arterial elevada (responsável por 13% das mortes no mundo), tabagismo (9%), altos níveis
de glicose sanguínea (6%), inatividade física (6%) e sobrepeso e obesidade (5%).32,33
O plano de Ação estratégico do Ministério da Saúde tem como uma das linhas de
Cuidado9 a abordagem integral das DCNT, isto inclui atuação em todos os níveis
(promoção, prevenção e cuidado integral), articulando ações da linha do cuidado no campo
da macro e da micropolítica.

34

Destaca-se uma das estratégias deste plano de ação, realizar pesquisas/inquéritos
populacionais sobre incidência, prevalência, morbimortalidade, fatores de risco, proteção
para DCNT e análise de situação de saúde de DCNT .34 Fomentar iniciativas de
intervenções e ações articuladas que promovam e estimulem a adoção de comportamentos e
estilos de vida saudáveis, constituindo-se em prioridades no âmbito nacional, estadual e
municipal.

1.4. Conceitos: Doença Arterial Coronariana e

Angioplastia Coronariana

Transluminal Percutânea

A Doença Arterial Coronariana (DAC) é uma doença causada pela obstrução das
artérias coronarianas, que, ao se tornar critica (> 60% da luz do vaso), promove o
sofrimento do músculo cardíaco pela falta de sangue oxigenado (isquemia).
O coração é composto por agrupamento de músculos especiais responsáveis pela
contração cardíaca e conseqüente movimentação do sangue através de todo o corpo.
A nutrição do músculo cardíaco é mantida por uma rede de vasos chamada artérias
coronárias. A obstrução (ou estenose) desses vasos determina quadros clínicos complexos
chamados de doença coronária obstrutiva, síndrome coronária, insuficiência coronária ou
síndrome isquêmica. 31
A obstrução dos vasos se dá pela formação de placas com oclusão total ou parcial
deles, de grau e extensão variáveis e de modo temporário ou definitivo (Figura 1)
O crescimento da placa, reduzindo a luz coronária, é lento e gradual na maioria das
vezes, com apresentação clínica estável. A instabilidade da placa por fissura ou ruptura,
associada a diversos graus de trombose local, configura casos de insuficiência coronária
instável e, num estágio mais avançado, o infarto agudo do miocárdio.
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Figura 1- http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/heartattack/

A Angioplastia Coronária é um tratamento intervencionista e consiste na dilatação,
com balão, de placas responsáveis pela manifestação clínica da insuficiência coronária. 34
O balão, inicialmente, é introduzido através de uma artéria periférica e posicionado
no local da lesão, onde é insuflado para dilatá-la, e retirado logo a seguir. Quando a
angioplastia é bem sucedida, a obstrução é reduzida de forma notável.
Após a dilatação com uso do balão, várias complicações foram relatadas e novas
reestenoses, foram necessários outros procedimentos, até a revascularização do miocárdio
por cirurgia. Surgindo assim o uso de endopróteses ou stent.
Atualmente a angioplastia coronariana transluminal percutânea (ACTP) é uma
tecnologia empregada para restaurar o fluxo nas artérias coronarianas obstruídas, dilatando
regiões de estreitamento das artérias (estenoses). 32
Esta tecnologia foi utilizada inicialmente como alternativa para os pacientes que
deveriam ser submetidos à Revascularização do Miocárdio . Nas últimas décadas, com o
avanço tecnológico a ACTP, difundiu-se rapidamente, com uma ampliação da população
candidata ao procedimento percutâneo e mudanças no tratamento da DAC.35
Surgiu como proposta da utilização de endopróteses vasculares que tem como
objetivo melhor resultado na dilatação arterial.34
Os stents são próteses (endopróteses) colocadas após a dilatação da lesão obstrutiva
arterial com balão. Após uma primeira dilatação da lesão, o stent é colocado em torno de
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um balão e, quando este é insuflado numa segunda vez, a endoprótese se expande fixandose na parede da artéria. Desta forma, quando o balão é inflado dentro da artéria o stent se
expande e fica aposto na parede do vaso (Figura 2).

Figura 2 - ACTP com colocação de stent Fonte:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/PTCA_stent_NIH.gif/230pxPTCA_stent_NIH.gif
A colocação destes “suportes” de metal na parede das artérias foi desenvolvida na
tentativa de reduzir uma retração imediata da parede do vaso, mas, principalmente, diminuir
a freqüência de dissecção com formação de trombos locais e o conseqüente número de
eventos de oclusão aguda das artérias coronarianas.36
O envelhecimento ativo é incentivado quando são implementados protocolos e
diretrizes clínicas para as DCNT com base em evidências de custo-efetividade, vinculando
os portadores de doenças crônicas, garantindo a referência e contra-referências para a rede
de especialidades e hospitalar, favorecendo a continuidade do cuidado e a integralidade na
atenção.24,26
O envelhecimento ativo visa favorecer ações de promoção da saúde, de prevenção e
de atenção integral e incentivar a ampliação da autonomia e independência para o
autocuidado e o uso racional de medicamentos.7,24
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Para que isto ocorra é preciso o acesso à saúde e tratamento imediato quando for
necessário. Desta forma, o SUS deverá ampliar laboratórios de hemodinâmica para atender
a esta demanda emergente de pacientes com doença coronariana, os quais necessitam de
angioplastias. A disponibilização de vagas nas Unidades Coronarianas e setores de alta
complexidade é uma das ações estabelecidas nesta estratégia.
Muitos são os procedimentos no setor de hemodinâmica, entre os quais a
angioplastia coronariana transluminal percutânea, que revolucionou o tratamento da doença
arterial coronariana (DAC). Antes deste procedimento, as lesões coronarianas eram tratadas
por procedimento cirúrgico, com a utilização da toracotomia, e atualmente passaram a ser
tratadas com um cateter balão levado até o sistema coronariano através da técnica de punção
arterial periférica.33
A estimativa atualmente é de que o SUS seja responsável por 80% das ACTP
realizadas no país, e a implantação de stents fica em torno de 2 a 3 milhões de stents no
mundo. No Sistema Único de Saúde (SUS) são utilizados nos procedimentos os stents não
farmacológicos. Estes são reembolsáveis e seu número por paciente é controlado, permitido
o implante de até dois stents em 20% do total de procedimentos por serviço.33
Estudos comprovam que, atualmente, ocorre um número expressivo de pacientes
idosos revascularizados por meio de ACTP, em 2008-2010, um em cada cinco casos
tratados apresentava 70 anos de idade ou mais,34 e pessoas com idade média ou avançada
são mais propícias a realizar algum tipo de cirurgia cardíaca 35

1.5. O Idoso na Hemodinâmica

A assistência de enfermagem ao idoso deve ter como objetivo a manutenção e
valorização da sua independência e autonomia. Comunicar-se com o idoso de maneira
eficaz, penso que seja uma ação que merece destaque, pois deverá romper as barreiras
impostas pelas diferenças culturais, que possibilitam a formação de vínculos de confiança
entre o paciente idoso e o enfermeiro.
Através desta aproximação, facilitaremos conhecer o paciente a fim de
estabelecermos uma assistência sistematizada baseada no conhecimento prévio do idoso,
estudos apontam que não podemos responder às questões de cuidados referentes aos
pacientes idosos somente com nossos próprios conceitos e percepções, é preciso valorizar a
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visão deles, pois o idoso resiste em aceitar o que lhe é imposto e o que é realizado para ele,
porém demonstra interesse em praticar o seu cuidado em conformidade com seus princípios
culturais.36
As orientações de cuidado fornecidas pelos profissionais, que acompanham os
idosos hospitalizados para tratamento cirúrgico, na maioria das vezes são baseadas em
práticas de cuidados aprendidas na academia, ou seja, de cunho científico, forma de cuidar
que nos leva a indagar que forma essas orientações para o cuidado são assimiladas e
praticadas pelos doentes idosos.36
O planejamento elaborado para o cuidado do idoso não pode ser baseado somente
em nossos próprios conceitos e percepções, é preciso introduzir também a visão deles.36
Penso que desta forma poderemos contribuir de maneira positiva para a construção
de um conhecimento voltado para o autocuidado e com mais possibilidade de ser praticado
e agregado aos hábitos saudáveis de vida dos idosos.
A hemodinâmica é um setor que estuda o estado normal e patológico do sistema
cardiovascular, intervindo quando necessário por meio de procedimentos complexos e
custos elevados, equipamentos de ponta e condutas também complexas e especializadas,
entre os quais se destacam cateterismos cardíacos, angioplastias coronarianas, implantes de
stents e implantes de balão intra-aórtico. 37
O enfermeiro que trabalha em Unidade de Hemodinâmica desenvolve atividades
assistenciais, gerenciais, de ensino e de pesquisa e atua no cuidado direto ao paciente, é
responsável pela assistência integral.37
Durante a realização dos procedimentos, o enfermeiro precisa atentar para as
possíveis intercorrências que possam surgir.
Em estudo realizado, traçaram as atividades assistenciais realizadas pelos
enfermeiros tais como: orientações sobre o procedimento que o paciente irá realizar em
avaliação clínica e observação geral das condições do paciente, no preparo e
posicionamento na mesa de hemodinâmica; administração de medicações, assistência ao
paciente nas intercorrências, esclarecimentos de dúvidas durante o exame e execução de
curativo no local da punção, encaminhamento do paciente à unidade de internação.38
Destaca-se que o enfermeiro desenvolve suas atividades assistenciais em três
momentos, pré, trans e pós-procedimento, as orientações, a avaliação e o preparo tanto
físico quanto emocional dos pacientes, fazem parte do período pré-procedimento e pós
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neste momento, o conhecimento das expectativas dos pacientes em relação aos
procedimentos e fundamental para cuidarmos do individuo de forma individualizada.
Devido ao número de pacientes idosos ter crescido, em razão do aumento da
expectativa de vida da população geral, os idosos podem ser candidatos a intervenções de
revascularização miocárdica, por doença aterosclerótica grave e assim serão presença
significativa nos serviços de hemodinâmica.
Desta forma os enfermeiros devem preparar-se para atender essas modificações que
estão ocorrendo no cenário das hemodinâmicas relacionadas com o envelhecimento, a fim
de melhor conduzir o tratamento e o cuidado a estes pacientes.

1.6. Cuidados de Enfermagem ao Idoso na Hemodinâmica

O cuidar do doente idoso submetido a procedimento cirúrgico no hospital e no
domicílio, levando em consideração a complexidade e a inteireza de sua vida, ajuda os
indivíduos a passarem pela experiência do procedimento em todas as suas fases, seja no
pré, trans e pós-operatório com menor sofrimento.36
Embora a tecnologia em saúde tenha avançado a cardiopatia isquêmica representa,
atualmente, a principal causa de óbito do idoso. Estudo envolvendo autópsias demonstram
prevalência de doença arterial coronariana nesta população de 70%.37 Cerca de 20 a 30%
dos idosos apresentam manifestações clínicas de doença isquêmica, e o enfermeiro tem um
papel importante na recuperação do paciente idoso, promovendo a sua estabilidade e
controle após a alta hospitalar, para que a recuperação seja completa no âmbito domiciliar31,
colaborando desta forma para o sucesso do procedimento.
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1.7- Estilo de Vida Saudável
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Figura 3: Conjunto de elementos que influenciam o Estilo de Vida. Delatorre PG, 2013.

O estilo de vida é um modo de viver baseado em padrões de comportamento
identificáveis, determinados pela relação entre as características individuais, interações
sociais, condições socioeconômicas e ambientais.39,40
Estilo de vida é definido como conjunto de ações habituais que refletem as atitudes,
os valores e as oportunidades na vida dos sujeitos. 39,40
Dessa afirmação, pode-se compreender que se trata das ações individuais que
refletem os hábitos e a carga cultural do sujeito e interferem diretamente em sua vida. Essas
ações são permeadas pelas escolhas dos indivíduos e a adoção ou não de práticas na sua
rotina de vida.
Saudável refere-se à saúde, definida como o estado de completo bem-estar físico,
mental e social e não apenas a ausência de doença. 40
Desta forma entende-se por “estilo de vida saudável” um conjunto de elementos que
envolve fatores como:

trabalho, moradia, serviço de saúde, atividade física, nutrição,

relações afetivas e sociais, comportamento preventivo, entre outros.41
O conceito de saúde definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1948,
de que é a situação de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de
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doença, encontra-se distante de ser uma realidade, retrata apenas um caminho ser trilhado.
42 43

,

Este conceito faz percebermos saúde como algo impossível de ser atingido, pois nos
remete a uma idéia de estabilidade, porém a vida é dinâmica e instável e saúde não é um
“estado estável”, que uma vez atingido possa ser mantido. 43
A compreensão de saúde tem um grau de subjetividade e depende da construção
histórica dos indivíduos e das sociedades, aqueles consideram ter mais ou menos saúde
dependendo dos valores que atribuam a esses conceitos.
Estudos apontam que várias tentativas vêm sendo feitas para a construção de um
conceito mais dinâmico, que dê conta de tratar a saúde não como imagem complementar da
doença e sim como construção permanente de cada indivíduo e da coletividade, o que se
expressa na luta de cada pessoa e da sociedade por sua capacidade de defender a vida.43
Assumindo o conceito de saúde definido pela OMS, nenhum individuo será
totalmente saudável ou totalmente doente se este viver condições de saúde/doença, de
acordo com suas potencialidades e suas condições de vida.
Resgatando a definição da OMS que afirma: a saúde é um estado de completo bemestar físico, mental e social e não consiste, somente em uma ausência de doença ou
enfermidade.12,43
Essa definição apresenta um avanço quando inclui fatores psicológicos e sociais no
processo. Segundo alguns autores43 o alcance do estado de completo bem-estar não existe,
seria algo humanamente impossível de atingir, entendendo saúde a partir de uma
perspectiva de movimento constante, de luta e de negociação para o enfrentamento dos
déficits de autocuidado. 43.44
Saúde é a capacidade do indivíduo de resistir, de enfrentar e de superar as agressões
do meio. É a possibilidade de cair enfermo e recuperar-se. Não pode ser reduzida a um mero
equilíbrio ou capacidade adaptativa, implica muito mais do que a capacidade de viver em
conformidade com o meio. Se expressa na possibilidade de detectar, interpretar e reagir,
enfim, de instituir novas normas em condições diversas.43
Trata-se de um combate permanente, de mobilização de corpo e alma, de sangue, de
ossos, de músculos, de memória, de desejos, de ódios, de tirar de dentro de si, das suas
raízes, as energias necessárias ao viver. Saúde é, portanto, considerada uma luta constante e
dinâmica, nunca definitivamente ganha para ter a capacidade de viver.43
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Nesta perspectiva, torna-se inútil estabelecer regras de como viver e de impor aos
indivíduos regras de vida para garantir a sua existência, em nome da saúde e da sua vida.
Alguns conceitos sobre saúde destacam a importância do entendimento de que a
saúde é um processo vivido pelas pessoas, de diferentes formas no nível orgânico e
psíquico, podendo ser evidenciado, no crescimento, no envelhecimento dos indivíduos e
nas diferentes formas de enfrentarem a vida. O estado de saúde é algo que muda, nesta
perspectiva podemos desenvolver ações para melhorá-la.43
Embora o conceito de saúde seja utilizado pelas diversas políticas públicas dos
vários setores de nossa sociedade de maneira equivocada e rígida, mesmo assim não
devemos responsabilizar a sociedade, o poder público e os indivíduos pela condição de
saúde numa visão unilateral e isolada, ambas são corresponsáveis no processo.
Não se pode compreender ou transformar a situação de saúde de um indivíduo ou de
uma coletividade sem levar em conta que ela é produzida nas relações com o meio físico,
social e cultural.13,45
As condições de vida das pessoas e a maneira como nascem, vivem e morrem, bem
como suas vivências em saúde e doença, e os condicionantes biológicos (idade, sexo,
características pessoais eventualmente determinadas pela herança genética), o meio físico
(que abrange condições geográficas, características da ocupação humana, fontes de água
para consumo), e os serviços de saúde desempenham papel importante na prevenção, na
cura ou na reabilitação e na minimização do sofrimento de pessoas portadoras de
enfermidades.45,47
O enfermeiro enquanto educador deverá dirigir o olhar para a saúde individual e
coletiva, cooperando na redução e na dependência com relação aos serviços de saúde,
investindo no aumento da capacidade de autocuidado das pessoas e da sociedade.12,48
O SUS, na forma como é definido em lei, segue a mesma doutrina e os mesmos
princípios organizativos em todo o País, prevendo atividades de promoção, proteção e
recuperação da saúde.23
A promoção da saúde se faz por meio da educação, da adoção de estilos de vida
saudáveis, do desenvolvimento das pessoas e de suas capacidades individuais, da produção
de um estilo de vida saudável.49
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A implantação de políticas públicas deverá estar dirigida para a qualidade de vida e
o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre esta realidade e promover a qualidade
nas condições de vida e de saúde da população.50
A educação em saúde contribui de maneira que favoreça nesta reflexão a
conscientização do cidadão com relação aos seus direitos à saúde.53
Pesquisas afirmam que todas as experiências que tenham reflexos sobre as práticas
de promoção, proteção e recuperação da saúde serão, de fato, aprendizagens positivas, pois
não se trata de persuadir ou apenas de informar, mas de fornecer elementos que capacitem
sujeitos para a ação de autocuidado.53

1.8- Educações em Saúde e o Autocuidado do Idoso

A educação em Saúde beneficiará os idosos no sentido de conscientizá-los sobre o
seu direito à saúde e capacitá-los para as práticas de promoção, proteção e recuperação da
saúde.
Espera-se com esta pesquisa colaborar para que os idosos sejam capazes de:
compreender que a saúde é um direito de todos, a condição de saúde depende das relações
com o meio físico, econômico e sociocultural, identificando fatores de risco à saúde pessoal
e coletiva presentes no meio em que vivem e adotar hábitos de autocuidado, respeitando
assim sua capacidade.53
Alguns estudos apontam para o papel do enfermeiro enquanto educador que atua
com idosos no intuito de ensinar e cooperar com esta população para que possam
desenvolver ações de autocuidado, para auxiliá-los na manutenção da vida e da saúde.44
A saúde tem uma dimensão pessoal e o ser humano tem a capacidade de criar seu
próprio trajeto em direção ao bem-estar físico, mental e social. 44
Isso requer dos indivíduos o desenvolvimento de capacidades para conhecerem seu
próprio corpo e identificarem as condições necessárias para se apropriarem do autocuidado,
diante de situações de risco.
Assim, a introdução de conhecimentos sobre o autocuidado com a saúde e o
conhecimento sobre a condição de saúde e os motivos que levam os indivíduos a adoecerem
tornam-se primordial.
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Essa condição de saúde se manifesta nos espaços coletivos na comunidade, pois é
uma condição experimentada por cada um de seus componentes.
O reconhecimento da existência de diferentes grupos sociais com suas normas de
convivência, costumes, valores e interesses compartidos, assim como o respeito e
valorização das diferenças permitem notar a responsabilidade pessoal pela proteção à saúde
coletiva. 49
Para um antropólogo brasileiro, cultura diz respeito a estilos de fazer coisas a partir
de certa ordem, de mapeamento, classificação e organização daquelas pessoas que vemos no
dia a dia no ônibus, metrô, no sinal de trânsito. 45
Porém indago se elas percebem o mundo como eu as percebo. Compartilhamos a
mesma visão de mundo? Temos os mesmos valores?
Segundo o mesmo antropólogo, as indagações são uma atitude de estranhar e é
importante para perceber a diferença cultural que existe entre as pessoas, para ele, ser um
antropólogo significa ser aquele que tem a capacidade de aprender a realizar a tarefa de
viajar sem sair do lugar, para encontrar o “outro” em nosso próprio mundo, afirmando que
as diferenças também habitam entre nós,

em nossa rua, nos bares, esquinas, clubes,

parques, igrejas, restaurantes, hotéis, museu, acredita que a diferença começa no limite de
nossa pele. 45.46

1.9- Referencial Teórico
1.9.1- Teoria de Dorotéia Orem

A Teoria do Autocuidado de Orem se baseia em alguns princípios, dentre eles:
Proporcionar ação educativa por parte da Enfermagem e pelo preparo do individuo e grupos
para o desenvolvimento de atitudes de autocuidado. Isto engloba o autocuidado, a atividade
de autocuidado e a exigência terapêutica de autocuidado. 12
A Teoria Geral de Enfermagem de Orem preocupa-se com o fazer da enfermagem
em relação aos pacientes, é uma teoria geral composta por três teorias que se relacionam:
A Teoria do Autocuidado , A Teoria de Déficit de Autocuidado, constituem a
essência da teoria Geral de Enfermagem de Orem, A Teoria de Sistemas de Enfermagem
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A teoria de Dorothéa Orem publicada em 1985 descreve que as pessoas desejam e
podem tornar-se aptas ao seu autocuidado, porém, quando as pessoas não conseguem
realizá-lo, os profissionais de Enfermagem podem assumir a tarefa. 54
O enfermeiro deve compreender que o ser humano tem de ser visto em três
requisitos de autocuidado (universais, desenvolvimentais e nos desvios da saúde), e a
relação do enfermeiro e pessoa que é cuidada é fundamental para a promoção da saúde,
cooperando com a pessoa cuidada para desenvolver a capacidade para o autocuidado
abrangendo também a coletividade.55,56
Orem apóia a definição de saúde da Organização Mundial de saúde como estado de
bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência da doença ou da enfermidade. Ela
constata que os aspectos físico, psicológico, interpessoal e social são inseparáveis no
individuo. 12.55
Orem também apresenta a saúde com base no conceito de cuidado preventivo de
saúde, em que se inclui a promoção e a manutenção da saúde, o tratamento da doença e a
prevenção de complicações . 12
Este conceito evidencia a importância da participação do idoso no processo saúdedoença,

em concordância com os propósitos desta pesquisa, os quais ressaltam a

capacidade do idoso e sua família de se engajar no autocuidado.
A integralidade no cuidado de pessoas, grupos e coletividade tendo o usuário como
sujeito histórico, social e político, está articulada com seu contexto familiar, o meio
ambiente e a sociedade em que se insere.56
Neste cenário, evidencia-se a importância das ações de educação em saúde como
estratégia integradora de um saber coletivo que traduza no indivíduo sua autonomia e
emancipação.
Com base nesta compreensão, busca-se refletir acerca do princípio das ações de
educação em saúde. A educação em saúde, além de ser um processo político pedagógico,
também possibilita o desenvolvimento dos indivíduos para um pensar crítico e reflexivo,
que pode manifestar suas contribuições e opinar nas decisões de saúde para o cuidar de si,
de sua família e da coletividade.56
Buscaremos, porém, com esta teoria a percepção da realidade da enfermagem
estudada e então tentar descrever os fenômenos. Nesta pesquisa, faremos uma observação
da realidade hospitalar no que tange ao processo de Alta do idoso. 12
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Quando se fala de alta hospitalar, isto nos remete ao Planejamento de Alta de
Enfermagem, processo que se entende será realizado a princípio no hospital pelo
enfermeiro, porém com a participação do paciente idoso junto a sua família e ou cuidador.
Neste sentido, por ser um trabalho que vai depender de conhecimento cientifico,
habilidade do profissional enfermeiro em tornar o espaço hospitalar em ambiente propicio
ao aprendizado e a troca de experiências, devemos considerar o idoso e sua família agentes
ativos no processo, como multiplicador do conhecimento.
Este modo de cuidar em conjunto torna o paciente, a família, o cuidador e a equipe
de enfermagem parceiros no processo.24
O enfermeiro deverá Planejar a Alta hospitalar com base não apenas no
conhecimento cientifico, mas no conhecimento do outro, em sua experiência de vida, por
que não dizer, de acordo com sua cultura.
Assim, quando se fala em cuidado continuado no pós - alta hospitalar, entende-se
que este processo será realizado no domicilio, pelo próprio idoso ou familiar. Neste sentido,
torna-se primordial abordarmos o cuidado e seu significado para o ser humano.
O cuidado é uma ação imbuída de espírito cientifico,emoção sensibilidade e
habilidade, além de conhecimento, o cuidado é uma arte realizada pelo ser humano, é uma
forma de perceber a existência do outro e isto dá sentido ao eu.48
O cuidado é uma ação indispensável para a sobrevivência humana, a condição que
possibilita o cuidar do outro vem através do cuidado de si.48
Portanto, quando o idoso realiza um cuidado consigo em prol de sua saúde pode ser
chamado de autocuidado.
Desta forma, por ocasião da alta hospitalar, o paciente deverá estar apto para assumir
as ações necessárias para dar continuidade ao tratamento, reunindo os recursos necessários
no processo de recuperação, os quais podem ser caracterizadas como ações de
autocuidado.11
Por conseguinte, a enfermagem precisa aprofundar os conhecimentos sobre estes
pacientes do ponto de vista de suas necessidades, capacidades, limitações e dificuldades, de
forma que os auxiliem a atravessar a experiência como elementos ativos do processo e não
apenas como expectadores das ações dos profissionais de saúde respeitando sua visão de
mundo de acordo com sua cultura.
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Para elucidar questões relacionadas com o Planejamento de Alta Hospitalar do Idoso
como Uma Estratégia de Cuidado de Enfermagem, objetivando o cuidado continuado do
paciente no pós alta, no ambiente domiciliar, junto aos seus familiares/cuidadores e para
melhor compreensão do objeto de estudo e explicação desta dissertação, buscaremos
sustentação, reportando-nos parcialmente aos pressupostos da

Teoria Geral Dorothea

Elizabeth Orem : ao conceito da Teoria de Auto cuidado, incluindo Atividade de
Autocuidado e os Requisitos Universais e parte dos Métodos de Ajuda inclusos na Teoria
do Déficit de Autocuidado; e ao Sistema de Apoio-Educacional incluso na Teoria dos
Sistemas de Enfermagem, contribuindo desta forma no campo do cuidado à saúde e
realização para o Planejamento de alta de Enfermagem para o Idoso hospitalizado.

1.9.2 - Teoria do Autocuidado

A Teoria do Autocuidado de Orem se baseia em alguns princípios: proporcionar
ação educativa por parte da Enfermagem, e pelo preparo do individuo e grupos para o
desenvolvimento de atitudes de autocuidado.12
Os idosos muitas vezes apresentam condições crônicas de doença, que exigem dos
indivíduos

e seus familiares o cuidado continuado

no domicílio do doente, com

necessidade da reestruturação de estilos de vida, como da aquisição de conhecimentos
voltados para o cuidado de si. 12
A teoria do autocuidado de Orem engloba o autocuidado, a atividade de autocuidado
e a exigência terapêutica de autocuidado. O autocuidado é a prática de atividades iniciadas e
executadas pelos indivíduos em seu próprio benefício para a manutenção da vida e do bemestar.
Orem descreve alguns pressupostos para o desenvolvimento de sua Teoria Geral de
Enfermagem, entre eles os seguintes.
A enfermagem é um serviço deliberado, com o propósito de ajudar, executado por
enfermeiros em favor dos outros, por certo período de tempo.
As pessoas desejam e são capazes de executar o autocuidado para si mesmas ou para
membros dependentes da família.
O autocuidado é parte da vida que é necessária para a saúde, o desenvolvimento e o
bem estar humano.
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A educação e a cultura influenciam os indivíduos em suas ações de autocuidado.
O autocuidado é aprendido através da interação e comunicação humanas.
O autocuidado inclui ações deliberadas e sistêmicas, executadas para satisfazer
exigências de saúde identificadas, próprias ou de outros.

Estes pressupostos se aplicam aos idosos que precisam de uma postura dirigida para
o cuidado e autocuidado continuado no domicilio após alta hospitalar.

1.9.3- Teoria Geral de Enfermagem de Orem

Preocupa-se com o fazer da enfermagem em relação aos pacientes, constituída a
partir de três construções teóricas:
A Teoria do Autocuidado: o autocuidado é a prática de atividades que o indivíduo
inicia e executa em seu próprio benefício, na manutenção da vida, da saúde e do
bem estar. Tem como propósito as ações, que, seguindo um modelo, contribui de
maneira específica na integridade, nas funções e no desenvolvimento humano. Esses
propósitos são expressos através de ações denominadas requisitos de autocuidado.
São três os requisitos de autocuidado ou exigências, apresentados por Orem:
Universais: Os universais estão associados a processos de vida e à manutenção da
integridade da estrutura e funcionamento humanos. Eles são comuns a todos os seres
humanos.
Desenvolvimento:

Os

requisitos

de

desenvolvimento

são

as

expressões

especializadas de requisitos universais que foram particularizados por processos de
desenvolvimento, associados a algum evento; por exemplo, a adaptação a um novo
trabalho ou adaptação a mudanças físicas.
Desvio de saúde: O de desvio de saúde é exigido em condições de doença, ferimento
ou moléstia, ou pode ser conseqüência de medidas médicas exigidas para
diagnosticar e corrigir uma condição.
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1.9.4- A Teoria de Déficit de Autocuidado.

A teoria de déficit de autocuidado constitui a essência da teoria Geral de
Enfermagem de Orem, quando a situação exige a atuação de enfermagem, a partir das
necessidades de um individuo, quando este se acha sem condições para prover autocuidado
.
Esses cuidados podem ser realizados pela enfermagem, caso as habilidades para
cuidar sejam menores do que as exigidas para satisfazer uma demanda conhecida de
autocuidado.
A teoria de déficit de autocuidado de Orem oferece uma base conceitual que dirige a
atuação da enfermagem, assim a enfermeira ajuda o individuo, utilizando-se de cincos
métodos de ajuda com base na literatura de Orem. São eles:
1)agir ou fazer para o outro;
2) guiar o outro;
3) apoiar o outro (física ou psicologicamente);
4) proporcionar um ambiente que promova o desenvolvimento pessoal, quanto a tornar-se
capaz de satisfazer demandas futuras ou atuais de ação; e
5) ensinar o outro.
A enfermeira pode utilizar-se de qualquer um ou de todos os métodos para ajudar o
individuo.

1.9.5- A Teoria de Sistemas de Enfermagem

O sistema de enfermagem é formado, quando as enfermeiras utilizam suas
habilidades para realizar ações e sistemas de ações em prol dos pacientes e está baseado nas
necessidades de autocuidado e na capacidade do paciente para a execução de atividades de
autocuidado.

Enfermeiros e pacientes produzindo cuidados, cada um dentro de suas

competências. 12
Orem identificou três classificações de sistemas de enfermagem para satisfazer os
requisitos de autocuidado do paciente, que são os seguintes:
1. O sistema totalmente compensatório,
2. O sistema parcialmente compensatório e
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3. O sistema de apoio-educação.
O sistema de enfermagem totalmente compensatório: nele o indivíduo é incapaz de
empenhar-se nas ações de autocuidado. O enfermeiro, através de suas ações, vai atuar na
ação limitada do paciente, para suprir o autocuidado dele e compensar sua incapacidade
para a atividade de autocuidado através do apoio e da proteção ao paciente.
O sistema de enfermagem parcialmente compensatório: nele, há uma situação em
que tanto o enfermeiro, quanto o paciente, executa medidas ou outras ações de cuidado que
envolvem tarefas de manipulação ou de locomoção.

Através

de

sua

ação,

o

enfermeiro efetiva algumas medidas de autocuidado pelo paciente, compensa suas
limitações de autocuidado atendendo o paciente conforme o exigido.
O paciente age realizando algumas medidas de autocuidado que regulam suas
atividades e aceita atendimento e auxílio do enfermeiro.
O sistema de enfermagem de apoio-educação: nele o indivíduo consegue executar,
ou pode e deve aprender a executar medidas de autocuidado terapêutico, regula o exercício
e desenvolvimento de suas atividades de autocuidado, e o enfermeiro vai promover esse
indivíduo a um agente capaz de se autocuidar.
O enfermeiro irá encorajar o idoso hospitalizado e sua família a adotar um novo
estilo de vida para recuperação, manutenção e promoção da saúde de ambos,
responsabilizando-se por este cuidado em relação direta a sua cultura, seus valores e
crenças.
A cultura é um fator condicionante, além de outros fatores, para a realização das
ações de cuidado e autocuidado,13 assim por ser pertinente ao assunto cuidado e
autocuidado, será considerada a cultura de cada paciente, sua visão de mundo e seu estilo de
vida.
Atualmente tem-se dado maior atenção dos profissionais da área de saúde e dos
cientistas sociais ao fator cultural na saúde/doença. Partindo-se do pressuposto de que a
informação apreendida gera transformação automática, desta forma a preocupação torna-se
relevante.
Penso que este estudo permitirá a compreensão de que os fenômenos de saúde e
doença, experimentados pelas pessoas ou pelos grupos de pessoas, mantêm estreita relação
com os hábitos cotidianos, as crenças, os costumes e demais aspectos que configuram suas
culturas.
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É necessário que a enfermeiro compreenda a importância de conhecer a cultura dos
pacientes, e, a partir dela, realizar suas ações, com o intuito de reduzir o distanciamento de
quem cuida e de quem é cuidado, a fim de melhorar

a aceitação das orientações

profissionais para o autocuidado.
O cuidado ao ser humano é universal, ou seja, o ser humano precisa de cuidado,
para: nascer, crescer, manter sua vida e morrer. Porém a visão de saúde, doença e cuidado,
vai depender de cada cultura, de acordo com cada ambiente e estrutura social.
O cuidado é diverso, tem variações em seus significados, padrões e modo de vida,
esta é uma diversidade cultural.22 Embora o cuidado seja a essência da enfermagem,
valorizaremos o cuidado realizado pelos idosos em seu cotidiano de vida de acordo com
seus valores e culturas.
Cultura são os valores, crenças e práticas compartilhados, aprendidos ao longo das
gerações. 12,13
No ambiente hospitalar, encontramos diversos idosos internados, cada qual com sua
história de vida, sua cultura e sua família com a mesma característica, desta forma estes
estão inseridos no processo de cuidar em um sistema profissional.12
Levando em consideração os pressupostos teóricos adotados nesta pesquisa,
consideramos que esta permitirá estruturar as discussões inerentes ao planejamento de alta
para o idoso hospitalizado, objetivando o cuidado e o autocuidado continuado no domicílio.
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CAPÍTULO II: ABORDAGEM MÉTODOLÓGICA

2.1- Tipo de Estudo

A modalidade da pesquisa realizada neste trabalho foi a metodológica. A pesquisa
metodológica é um tipo de pesquisa que usa sistematicamente os conhecimentos disponíveis
além de propiciar a elaboração e /ou melhora de um instrumento, dispositivo ou de um
método.
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Assim, adéqua-se à proposta desta pesquisa de desenvolvimento metodológico, que
visa à elaboração e validação de uma tecnologia educacional em forma de manual, a qual
será utilizada como

ferramenta e estratégia de cuidado de enfermagem

para o

planejamento de alta do idoso submetido à angioplastia.57,58
Este tipo de pesquisa se utiliza do uso sistemático dos conhecimentos disponíveis,
visando elaborar ou melhorar significativamente uma intervenção já existente, com foco na
avaliação e aperfeiçoamento de instrumentos e de estratégias metodológicas.56,57
A proposta metodológica para elaboração e validação da TE traz como referência
um instrumento de medidas utilizado em um estudo que validou um manual educativo, e
não uma escala psicométrica. As autoras fizeram uma adaptação da teoria de elaboração de
instrumentos de medida utilizando somente elementos teóricos.59
Esta teoria é composta por três conjuntos de procedimentos: teóricos, empíricos e
analíticos. Por ser um tipo de pesquisa que refere preocupação com a teorização do
constructo de interesse, o conjunto de procedimento teórico é eleito o mais importante
neste estudo.1,59
Nesta pesquisa, a TE será elaborada a partir do conhecimento prévio dos idosos
identificados nas

entrevistas, a partir de suas falas acerca das necessidades de

conhecimento sobre sua doença, o procedimento a que foi submetido, em relação ao
autocuidado, cuidados com a medicação e estilo de vida.
Serão utilizados dois instrumentos de validação adaptados pelo grupo de Pesquisa da
Universidade do Estado do Pará (UEPA), Práticas Educativas em Saúde e Cuidado na
Amazônia (PESCA/CNPq), vinculados ao laboratório de Tecnologias Educativas, para
utilização em quaisquer TE impressas, tais como: cartilhas, manual, guia, protocolos e
similares,1
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A estatística descritiva dará suporte para a validação da tecnologia educacional em
forma de manual, elaborado a partir das necessidades mencionadas pelos idosos submetidos
à angioplastia.1,59

2.2-Trajetória Metodológica

Da elaboração, a validação correu em quatro (4) etapas, na 3ª foram utilizados dois
instrumentos de validação da escala Likert .1,51
Os procedimentos teóricos são os mais significativos para elaboração desse
instrumento utilizado, pois eles se referem à preocupação com a teorização sobre o
construto de interesse. E nesta pesquisa, pautar-se-á no procedimento teórico.1

2.3 - Espaço da Pesquisa

O desenvolvimento desta pesquisa ocorreu em dois cenários: no laboratório de
hemodinâmica localizado no segundo andar do hospital Universitário Antonio Pedro
(HUAP), vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF), situado na Rua Marques
de Paraná, 303 - Centro - Niterói - Rio de Janeiro - Brasil ,CEP: 24033-900 Telefones:
2629-9000 ou 2629-9001 , e no Programa Enfermagem na Atenção à Saúde do idoso- e
seus cuidadores EASIC/UFF, situado na Rua Jansen de Mello, 174, Centro Niterói-RJ
Telefones: 2629-9619 e 2629-9620.
A escolha dos dois cenários para realização desta pesquisa se deu pelo fato de ser o
local de trabalho da pesquisadora, o primeiro cenário o local onde são realizados os
procedimentos de angioplastia. A escolha de um segundo espaço físico para a realização
da coleta de dados ocorreu por não haver espaço físico adequado para a realização das
entrevistas no primeiro cenário e pela própria condição do idoso de estar no pós imediato
do procedimento de angioplastia.
Ainda na Hemodinâmica, este trabalho de pesquisa foi apresentado aos idosos e ao
mesmo tempo realizado o convite para participar dela, os que demonstraram interesse e
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responderam afirmativamente foram agendados para a consulta de enfermagem no
segundo cenário, momento em que se procedeu à entrevista na 1ª Etapa da pesquisa.

2.4- Hospital Universitário Antônio Pedro

O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) foi inaugurado no dia 15 de janeiro
de 1951 e denominado Hospital Municipal Antônio Pedro. O nome é homenagem ao
clínico-geral Antônio Pedro Pimentel, um dos fundadores da Faculdade Fluminense de
Medicina, o qual se destacou no estudo de doenças infecciosas. 42
Durante os seus primeiros anos de existência, o HUAP sobreviveu com verbas da
Prefeitura de Niterói e também com aquelas obtidas por meio da cobrança de serviços
médicos prestados. Em 1957, a Prefeitura proibiu a cobrança de serviços e, em oito meses,
praticamente sem recursos, o hospital fechou as portas.
Em dezembro de 1961, o hospital chegou a ser reaberto em caráter de emergência,
para atender as vítimas do incêndio do Gran Circus Americano, que vitimou 400 pessoas, a
maioria delas crianças. Uma equipe composta por médicos da Prefeitura e estudantes da
Faculdade de Medicina da UFF foi montada às pressas para viabilizar o atendimento. Como
Niterói necessitava de um estabelecimento hospitalar de grande porte, houve esforço no
sentido de mantê-lo aberto.
Entretanto a insuficiência de fundos e a falta de equipamentos e de materiais de
consumo fizeram com que o hospital fosse desativado, em pouco menos de um ano. Em
1964, depois de três anos de abandono e como resultado de uma longa mobilização dos
estudantes de Medicina, o Hospital Municipal foi cedido pela Prefeitura à Universidade
Federal Fluminense tornando-se, assim, Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP).
Atualmente, o HUAP é a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande
Niterói e, portanto, considerado na hierarquia do SUS, como hospital de nível terciário e
quartenário, isto é, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento.
O HUAP atende a população da Zona Metropolitana II, que engloba, além de
Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá.
Sua área de abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões de
habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da
população desse município.
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2.5 - Programa de Extensão Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus
Cuidadores - EASIC/UFF.63

Programa de extensão cadastrado na Pró - Reitoria de Extensão desde 1997,
vinculado ao Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração da Escola de
Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense.
No Programa Enfermagem na Atenção à saúde do idoso e seus cuidadores
(EASIC/UFF) são desenvolvidas atividades diversas na atenção ao idoso saudável e
portadores de doenças crônicas e degenerativas, referência para atendimento de
enfermagem aos idosos com demência. Tem-se a participação de diversos profissionais, das
áreas de Neurologia, Fisioterapia, Serviço Social, Nutrição e outros.
O Programa também funciona junto a ações realizadas no Hospital Universitário
Antônio Pedro, também é considerado com centro de referência em assistência de
enfermagem ao idoso com demência.
A enfermagem, no programa, realiza diversas atividades como: consultas de
enfermagem com o idoso e também com o cuidador, palestras para orientação e informação
de cuidadores de idosos com demência, oficinas terapêuticas com idosos com demência,
oficinas de informação e atenção aos cuidadores desses idosos, visita domiciliar, captação
de idosos no momento da alta do hospital universitário para acompanhamento domiciliar
e/ou ambulatorial. Vale ressaltar que todas essas atividades se articulam com ensino,
pesquisa e extensão do curso de enfermagem e outros.

2.6- Participantes da Pesquisa

Os idosos (homens e mulheres) a partir de 60 anos submetidos à angioplastia, os
quais aceitaram participar da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. A população foi escolhida pela condição de idoso
Para a escolha dos participantes da pesquisa, utilizou-se a amostragem não
probabilística intencional, cuja principal característica é não fazer uso de formas aleatórias
de seleção. Nesta o pesquisador está interessado na opinião (ação e intenção, etc.) de
determinados elementos da população e não na sua representatividade numérica.53
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O número de sujeitos idosos (População local) eleitos nesta pesquisa baseou-se
também no quantitativo de idosos submetidos à angioplastia nos últimos três anos (3), na
hemodinâmica do HUAP, aproximadamente de 150 idosos, dados registrados pela equipe
de enfermagem no livro de exames realizados e no censo diário da hemodinâmica.
Desta forma, o quantitativo estimado de sujeitos eleitos e disponíveis para
participarem do estudo reflete aproximadamente o número acessível de idosos no atual
cenário de pesquisa, o que é conceituado por alguns autores como: população acessível, ou
seja, um subconjunto geográfico e temporalmente bem definido da população alvo
disponível para o estudo. 52
A pesquisa contou com a participação de vinte (20) idosos na primeira etapa, dos
quais alguns foram convidados a participarem da pesquisa na hemodinâmica. No entanto,
devido à redução de exames no período da coleta de dados entre o mês de maio e julho,
tentamos reunir por telefone mais idosos que fizeram a angioplastia em 2012. Realizamos
aproximadamente 40 ligações e tentativas de ligações para esses idosos reunidos no livro
de registros da hemodinâmica. Alguns números de telefones estavam errados, outros não
fomos atendidos e alguns idosos não aceitaram participar da pesquisa, alegando diversos
motivos. Do total de ligações, vinte aceitaram participar da pesquisa.
Desses vinte (20) idosos, estabelecemos um novo contato telefônico com doze,
convidamo-los

para participarem da segunda etapa da pesquisa, segundo critérios de

inclusão estabelecido, ou seja, idosos que sabiam ler, com condições visuais que
permitissem a visualização do exposto no manual educativo, dos doze convidados, nove
compareceram no dia marcado para aplicação do questionário.
Nesta etapa contamos também com a participação de 12 juízes especialistas,
profissionais com experiência no assunto foco da tecnologia educacional escolhida segundo
critérios de expertise. Foram convidados treze (13), porém um não pode participar da
pesquisa devido à falta de autorização de sua chefia para emitir juízo sobre o material a ser
avaliado. O número de sujeitos recrutados para a 3ª fase da pesquisa teve como referencial o
que é preconizado em algumas literaturas. 1, 59

Assim as etapas foram distribuídas:
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1ª Etapa da Pesquisa:

Entrevista - participaram desta Etapa 20 idosos que concordaram em participar da
pesquisa após terem sido submetidos ao procedimento de angioplastia na Hemodinâmica do
Hospital. Os critérios de inclusão para esta etapa da pesquisa foram: pessoas a partir de 60
anos que foram submetidos à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea; de ambos
os sexos. E os critérios de exclusão: Idosos com distúrbio cognitivo e psiquiátrico.
Esses vinte (20) idosos foram identificados como Grupo 1 (GI).

2ª Etapa: Elaboração da Tecnologia Educacional

3ª Etapa:Validação da Tecnologia Educacional

Participaram desta Etapa nove identificados como público alvo, Grupo II (GII)
idosos pertencentes ao GI, participantes na 1ª Etapa da pesquisa, teve também a
participação de doze Juízes Especialistas, composta por sete enfermeiros, dois pedagogos,
um trabalha no serviço de comunicação e mídia da UFF com formação em Tecnologia
Educacional, três professores e doutores em Enfermagem como juízes especialistas para
avaliação da Tecnologia Educacional .
Dos vinte idosos, cinco foram entrevistados durante a visita domiciliar, os quinze
demais idosos foram entrevistados durante a consulta de enfermagem no EASIC/UFF, num
período de trinta dias.
Os idosos que receberam a visita domiciliar foram os que estiverem impossibilitados
de comparecer ao consultório ou por opção. Todos os idosos foram consultados pela
enfermeira pesquisadora no EASIC, para fechar o ciclo de acompanhamento desses idosos e
ao mesmo tempo inseri-los no programa de Enfermagem na Atenção a Saúde do Idoso para
cooperar com seu cuidado continuado após a angioplastia.
A consulta de enfermagem e as visitas domiciliares foram agendadas por telefone,
algumas após o procedimento ainda no hospital no momento da alta hospitalar.

4ª Etapa: Adequação da Tecnologia Educacional
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Após coleta e análise de todos os dados a adequação da tecnologia educacional foi
realizada pela pesquisadora.

2.7 - Auxiliares de Pesquisa

Vale acrescentar que, em todas as fases de coleta de dados, se contou com auxiliares
de pesquisa. Participou como auxiliar de pesquisa uma (01) acadêmica de enfermagem,
bolsista de Iniciação à Pesquisa do programa Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e
seus Cuidadores (EASIC). Esta bolsista teve a função de acompanhar a pesquisadora nas
etapas de elaboração e validação da Tecnologia Educacional. Acrescenta-se que a bolsista
foi acompanhada pela pesquisadora responsável para esclarecimentos e eventuais dúvidas
na realização das atividades e coleta de dados.

2.8 - Aspectos Éticos

Atendendo ao protocolo para a realização de pesquisa, o projeto foi submetido à
Plataforma Brasil para solicitação do parecer prévio ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP),
do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), atendendo às determinações da resolução
de nº 466 de 12 de Dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde que estabelece as
normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos60 , sendo o protocolo sob
o número CAAE: 09881812.9.0000.5243 e aprovado pelo parecer de Nº 234.557, de 08 de
março de 2013.
Antes do início da pesquisa de campo, foi encaminhado um documento de
solicitação de autorização à Diretoria Geral do HUAP e à Diretoria de Enfermagem do
HUAP para a realização da pesquisa no laboratório de hemodinâmica.
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética CCM/HUAP sob o título “Validação e
Avaliação de uma Tecnologia Educacional para a Alta Hospitalar do Idoso Submetido à
Angioplastia

Coronariana

Transluminal

Percutânea:

Uma

Visão

Estratégica

de

Enfermagem”. Entretanto, no desenvolvimento da pesquisa, foi alterado para “Elaboração e
Validação de Tecnologia Educacional como Estratégia de Cuidado de Enfermagem ao
Idoso Submetido à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea”.
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2.9- Fluxograma da Pesquisa

Etapas da Pesquisa
Elaboração do
Projeto de Pesquisa

Revisão
Integrativa

Submissão à Plataforma
Brasil e Comitê de Ética do
HUAP

Aprovação no CEP- CAAE Nº 09881812.9.0000.5243 e
parecer de Nº 234.557, de 08/03/2013.

Início da Coleta de Dados
1ª Etapa Entrevista com 20
idosos - utilizando um roteiro
estruturado

VD - Consulta de
Enfermagem no
EASIC

Análise - Categorias e Subcategorias
Temáticas
2ª Etapa: Elaboração
Educacional

da

3ª Etapa: Validação da
Educacional - 09 idosos e
Especialistas

Tecnologia

Tecnologia
12 Juízes

4ª Etapa- Adequação da Tecnologia
Educacional

Idoso
submetido à
Angioplastia
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Nesta pesquisa, foi elaborado e validado uma tecnologia educacional no intuito de
cooperar com o autocuidado do idoso submetido à Angioplastia na Hemodinâmica, no pósalta hospitalar, no Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), um dos locais de trabalho
da enfermeira pesquisadora e cenário deste estudo.
Os vinte (20) idosos que participaram na 1ª Etapa (Grupo 1) e na 3ª Etapa da coleta
de dados, Público-Alvo (Grupo 2), foram acompanhados na visita domiciliar ou na consulta
de enfermagem por um período de 30 dias.
Dos vinte idosos, 5 foram entrevistados durante a visita domiciliar; os 15 demais,
durante a consulta de enfermagem no EASIC/UFF.
Vale ressaltar que os idosos que receberam a visita domiciliar foram aqueles que
estiveram impossibilitados de comparecer ao consultório ou por opção. Todos os idosos
foram consultados pela enfermeira pesquisadora no EASIC a fim de fechar o ciclo de
acompanhamento deles e ao mesmo tempo inseri-los no programa de Enfermagem na
Atenção à Saúde do Idoso para cooperar com seu cuidado continuado após a angioplastia.
A consulta de enfermagem e as VDs foram agendadas por telefone, algumas após o
procedimento ainda no hospital, no momento da alta hospitalar.
Durante as VDs e nas consultas de enfermagem antes da realização das entrevistas,
em atendimento aos preceitos éticos em pesquisa, todos os idosos, após o aceite e
confirmação de sua participação na pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, atendendo à Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, do Conselho
Nacional de Saúde.
As entrevistas foram realizadas utilizando-se um roteiro estruturado para identificar
e traçar o perfil desses idosos e o conhecimento prévio sobre sua saúde, angioplastia e o
autocuidado no que diz respeito à sua medicação e estilo de vida (Apêndice 4). Todas as
entrevistas foram gravadas em meio digital.
Para preservar o anonimato dos sujeitos da pesquisa, os idosos foram identificados
pela letra “I”, acompanhada pela identificação da etapa, por exemplo, Etapa 1: I -1-1 ,
Etapa 2: I -2-1, e assim sucessivamente. Os Juízes Especialistas foram identificados pela
letra JE e um número, por exemplo, JE1, JE2, JE3, e assim sucessivamente.
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2.9.1- Elaboração e Validação da Tecnologia Educacional

Para atingir os objetivos específicos da pesquisa, a saber: identificar a necessidade
dos idosos submetidos à angioplastia, relacionada ao autocuidado com a saúde, medicação e
estilo de vida, após a alta hospitalar; elaborar uma tecnologia educacional visando o
autocuidado com as medicações e estilo de vida como estratégia de planejamento de alta
hospitalar do Idoso submetido à ACTP; e descrever os aspectos preponderantes e
significativos na validação dessa tecnologia educacional, a pesquisa percorreu a trajetória
abaixo descrita.

2.9.2- Identificando as necessidades de autocuidado dos idosos submetidos à ACTP e
Elaboração da Tecnologia Educacional
1º Passo - Realizou-se uma entrevista com os idosos do 1ª grupo. Os sujeitos desta etapa da
pesquisa foram os idosos submetidos à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea
no Setor de Hemodinâmica do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade
Federal Fluminense.
A hemodinâmica tem capacidade para realizar duas (02) angioplastias em quatro (4)
dias da semana, porém devido a diversos fatores, tais como vagas disponíveis na Unidade
Coronariana, falta de alguns materiais para a realização de exames, problemas no aparelho
de raios x, dentre outros, este quantitativo de exames pode não ser realizado.
De janeiro de 2013 a 06 novembro de 2013, foram realizadas 70 (100%)
angioplastias, sendo que 44 (63%) dessas foram realizadas em idosos e 26 (37%) em
pessoas abaixo de 60 anos. A população idosa corresponde a um número expressivo dentre
as pessoas submetidas ao procedimento.
A entrevista com os idosos da 1o Etapa foi realizada em um período de um mês,
contou-se com vinte idosos (20) que foram submetidos ao procedimento de angioplastia
entre os períodos de janeiro de 2012 a julho de 2013. Este período se estendeu para além do
planejado, devido à redução de exames realizados em 2013, relacionados a problemas
técnicos com o aparelho de raios x, utilizado na hemodinâmica para a realização da
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angioplastia, a períodos de férias dos médicos que realizam o procedimento e por falta de
alguns materiais.
Vale ressaltar que a dificuldade em captar alguns idosos após a alta hospitalar foi em
virtude da falta de registros de alguns números de telefones nos livros destinados ao registro
de procedimentos realizados na hemodinâmica e nas agendas de marcação. Encontrou-se
anotação de telefones errados, alguns idosos haviam falecido, bem como ocorreram recusas
de alguns idosos por diversos motivos.
Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão com os idosos, foi feito contato
telefônico explicando o motivo do contato e para os que aceitaram participar da pesquisa foi
oferecido a possibilidade de agendamento de uma visita domiciliar ou de uma consulta de
enfermagem no EASIC62 para a realização da entrevista.
Nesta etapa, durante a realização das entrevistas, utilizou-se um instrumento
elaborado contendo itens para a identificação do idoso e dados sociodemográficos e um
roteiro estruturado com questões referentes aos conhecimentos prévios sobre a doença, o
procedimento realizado, a medicação que fará uso e quanto ao estilo de vida necessário a ser
adotado após a realização de Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea (Apêndice
4).
Todas as entrevistas foram gravadas em recurso digital e, posteriormente, realizada a
interpretação dos achados que incluiu a transcrição dos dados e categorização a partir da
análise temática de conteúdo. Também foram sistematizadas de acordo com as unidades de
registro e de contexto, surgindo assim as categorias temáticas para análise e discussão.61
A análise desta etapa subsidiou a elaboração da tecnologia educacional. As
categorias temáticas serviram de subsídio para a elaboração do manual impresso e digital e
de eixo para a produção textual da tecnologia educacional no intuito de cooperar com o
autocuidado, uma vez que esses meios audiovisuais, tais como filmes, TV, slides
sonorizados e fotografias, causam além de impacto cognitivo a produção de impacto
emocional.63
Para cada pergunta emergiram achados quanto ao conhecimento que os idosos
possuíam sobre o procedimento a que foram submetidos e quanto ao estado de saúde e
doença, sendo também identificados déficits para o autocuidado.
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2º Passo - Validação da tecnologia educativa em forma de manual.

Para esta etapa, foram utilizados dois (2) instrumentos de validação da escala
Likert.1,
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Um instrumento respondido por juízes especialistas (Anexo 1)

e o outro

instrumento pelo público-alvo, neste caso, nove (09) idosos selecionados dentre os que
receberam alta após serem submetidos à angioplastia percutânea e que fizeram parte da
primeira etapa do estudo (Anexo 2). Estes instrumentos de validação utilizados foram
adaptados pelo grupo de Pesquisa da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Práticas
Educativas em Saúde e Cuidado na Amazônia (PESCA/CNPq), e podem ser utilizados para
qualquer validação de TE impressas, tais como cartilhas, manual, guia, protocolos e
similares1, no entanto, para atender aos objetivos deste estudo, ao público-alvo e aos juízes
especialistas, alguns itens precisaram ser adequados, assumindo alguns questionamentos
específicos, porém seguindo rigorosamente toda a estrutura e orientação proposta.
O grupo de juízes foi constituído por profissionais com reconhecida especialização
no assunto, foco da tecnologia educacional. Foram escolhidos segundo critérios de
expertise. Na literatura, geralmente é indicado que sejam de 9 a 15 integrantes. Também foi
incluído neste grupo pedagogo design gráfico e profissional formado em comunicação
social da Universidade Federal Fluminense.
Os especialistas que concordaram participar da pesquisa assinaram o Termo de
Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice 2) e receberam um Kit (no envelope)
contendo: uma carta-convite, um exemplar da Tecnologia Educacional, a Nota Prévia da
Pesquisa, a análise dos resultados da 1ª Etapa da Pesquisa- Entrevista, o TCLE e o
Questionário de avaliação da Tecnologia Educativa elaborada. Este instrumento se divide
em 5 blocos com as seguintes partes: identificação, instruções, objetivos, estrutura e
apresentação, relevância da tecnologia educacional (Anexo 1).
Foi esclarecido que os especialistas podiam escrever também no manual enviado
com a tecnologia para que os profissionais pudessem colaborar ainda mais para a melhoria
do produto final.
Foi dado um prazo para o envio da resposta dos especialistas, em torno de 15 dias,
após o recebimento do KIT. Este período foi controlado por meio de um formulário que
continha nome, setor/instituição do profissional e data de envio do e-mail e a data de retorno
do mesmo. Caso o profissional não estivesse enviado no prazo de 10 dias, o pesquisador
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entrava em contato com o mesmo para que não fosse inviabilizada a participação do
profissional.
A análise do preenchimento desta fase ocorreu com a frequência simples do número
de vezes em que os especialistas optaram pelas diferentes valorações em cada bloco do
instrumento, a saber: Totalmente Adequado (TA); Adequado (A); Parcialmente Adequado
(PA) e Inadequado (I).
Foram considerados validados os itens que obtiverem concordância maior ou igual a
70%, sendo realizada a análise de bloco por bloco.

3º Passo - Seleção do público-alvo e aplicação do instrumento para a avaliação do
manual

Este grupo foi constituído por representantes que participaram da primeira etapa do
estudo. Na literatura, vê-se geralmente este grupo com 9 a 12 integrantes. Foi realizado o
contato telefônico com os vinte idosos que participaram da 1ª Etapa e, de acordo com os
telefonemas atendidos e o aceite em continuar em participar desta etapa, foram então
recrutados até completar, no mínimo, nove (9) idosos. Com os nove idosos marcou-se um
encontro no EASIC para realizarmos a 2ª etapa da pesquisa, onde foi oferecido um café da
manhã para todos.
Para esses idosos, foram aplicados os seguintes critérios de inclusão: idosos que
sabiam ler e com condições visuais para a visualização do exposto no manual.
Após aplicação dos critérios de inclusão, os que concordaram participar da pesquisa,
assinaram o termo livre esclarecido e receberam o kit contendo a tecnologia educacional e o
instrumento para a avaliação; neste momento, foram orientados quanto ao procedimento. O
formulário tinha 7 blocos com identificação, instruções, objetivos, organização, estilo de
escrita, aparência e motivação (Anexo 2).
Vale ressaltar que a pesquisadora permaneceu com os 09 idosos, juntamente com 10
alunos de graduação de enfermagem do 8º período e uma bolsista auxiliar de pesquisa do 4º
período de graduação em enfermagem para ajudá-los no preenchimento do questionário.
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Antes do preenchimento do questionário, foi realizada uma orientação sobre a etapa
da pesquisa e, nessa ocasião, apresentada a Tecnologia Educacional em forma de manual
impresso, bem como a leitura para todos tanto do manual quanto do questionário.
Em seguida, os idosos foram separados nos consultórios e permaneceram sob a
supervisão da pesquisadora e com a presença de um aluno do 8º período de enfermagem
para cada idoso e auxiliar de pesquisa que já haviam sido orientados sobre o estudo.
Neste o momento, os idosos fizeram a leitura da TE e, em seguida, responderam ao
questionário com a ajuda dos alunos.
A análise do preenchimento desta fase ocorreu com a freqüência simples do número
de vezes em que os participantes deste grupo optaram pelas diferentes valorações em cada
bloco do instrumento, a saber: Totalmente Adequado (TA), Adequado (A), Parcialmente
Adequado (PA) e Inadequado (I).
Foram considerados validados os itens que obtiverem concordância maior ou igual a
70%, sendo feita a análise de bloco por bloco.
4º Passo - Adequação da Tecnologia Educacional - O manual sobre o autocuidado com
medicações e o estilo de vida para o idoso no pós-alta de Angioplastia
Esta fase diz respeito à adequação do Manual - tecnologia educativa - como
estratégia do plano de alta para o idoso submetido à angioplastia. De posse de todas as
avaliações realizadas, tanto pelos especialistas quanto pelo grupo de idosos, o manual sofreu
os ajustes necessários.
Os itens que não alcançaram o índice de concordância de 70% foram corrigidos e
modificados, pautados nas indicações dos especialistas e do grupo do público-alvo com uma
proposta de cuidados e autocuidado a ser implementada por eles no domicílio conforme
seus déficits para o autocuidado, visando à prevenção, manutenção e recuperação da saúde,
administração de medicações e estilo de vida que devem ser adotados após a ACTP.
As entrevistas foram realizadas utilizando-se um roteiro estruturado para identificar
e traçar o perfil desses idosos e o conhecimento prévio sobre sua saúde, angioplastia e o
autocuidado no que diz respeito à sua medicação e estilo de vida. (Apêndice 8). Todas as
entrevistas foram gravadas com recurso digital.
Para preservar o anonimato dos sujeitos do estudo, os idosos foram identificados
pela letra “I”, acompanhada pela identificação da etapa, por exemplo, Etapa 1- I-1-1, Etapa
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2 - I-2-1, e assim sucessivamente. Os Juízes Especialistas foram identificados pela letra JE e
um número, por exemplo, JE1, JE2, JE3, e assim sucessivamente.
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CAPÍTULO III- ANÁLISE DA 1ª ETAPA DA PESQUISA
3.1 - Perfil dos Idosos Submetidos à Angioplastia no Hospital Universitário
Antônio Pedro
Para esta etapa, o procedimento de análise e interpretação dos achados incluiu a
transcrição dos dados para iniciar o processo de categorização a partir da análise temática de
conteúdo, com vistas a buscar as unidades de registro e de contexto a fim de sistematizar as
categorias temáticas e discussão posterior.61
As categorias temáticas serviram de subsídio para a elaboração da Tecnologia
Educacional e de eixo para a produção textual, articulou-se a teoria de autocuidado de
Dorotéia Orem, a análise e a discussão dos resultados.
Os vinte idosos entrevistados possuem capacidade funcional preservada, são
independentes, isto é, possuem habilidade para realizar as atividades básicas do dia a dia,
alimentar-se, fazer a higiene pessoal, ir ao toalete, tomar banho, vestir-se, locomover-se,
dentre outras; e atividades instrumentais da vida diária, como fazer compras, pagar as
contas, usar meio de transporte, preparar uma refeição, cozinhar, cuidar da própria saúde,
manter sua própria segurança.
Todavia, segundo Orem, em algum momento da vida os indivíduos podem precisar
de ajuda para realizar o seu autocuidado com qualidade, mesmo tendo a capacidade para
fazê-lo e o manejo instrumental da vida diária.12
De acordo com a tabela 1, os idosos submetidos à angioplastia, 12 (60%), são do
sexo masculino e 8 (40%) do sexo feminino, sendo 19 (90%) caucasianos e 1 (10%)
afrodescendente; para o nível de escolaridade, 18 (90%) cursaram ensino fundamental
incompleto, 1 (5%) ensino médio completo e 1 (5%) ensino superior incompleto; 13(65%)
são casados, 4 (20%) viúvos, 4 (20%) solteiros e 1(5%) divorciado.
Estudos corroboram com estes achados no que se refere a diferenças de gêneros e
quanto à prevalência de doença cardiovascular no sexo masculino nas cidades brasileiras,
sendo a mortalidade de mulheres com índices mais elevados, principalmente no Rio de
Janeiro, Curitiba e Porto Alegre.64
Nos Estados Unidos, a raça negra é mais atingida pelas doenças cardiovasculares,
porém em pesquisa realizada no Brasil, no estado de São Paulo, não houve associação de
raça com a doença.64
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As características sociodemográficas, nível de escolaridade e renda familiar vêm
sendo relacionadas ao desenvolvimento de doença cardiovascular. Assim como outras
doenças epidêmicas, a DAC esta relacionada às condições sociais e culturais da sociedade.65
Evidências essas baseadas na observação do declínio rápido das taxas de DAC
paralelamente às mudanças econômicas nos Estados Unidos, no Japão, em países do Leste
Europeu e da América Latina.
Com relação à religião, 3 idosos (15%) referem não ter qualquer tipo de religião,
11(55% ) são católicos, 5 (25%) evangélicos e 1 (05%) kardecista.
Um estudo epidemiológico apontou a relação entre religiosidade, espiritualidade e
doenças cardiovasculares, observando-se menores prevalências de depressão, maior
sobrevida, menores níveis pressóricos e menores complicações pós-cirúrgicas. Os pacientes
mais religiosos apresentam melhores desfechos clínicos que os que não praticavam uma
religião.66
Os pacientes cardiológicos, por apresentarem doenças crônicas, podem se beneficiar
de uma história espiritual que pode influenciar em seu tratamento.66
A renda familiar varia entre 01 a 08 salários mínimos, sendo 10 idosos vivendo com
01 salário, 05 idosos com 02 salários, 03 idosos com 02 salários, 01 com 4 salários e 01
com 08 salários. Esta condição pode interferir na aquisição dos medicamentos prescritos ou
até mesmo por falta de orientação, levando os idosos a substituírem um medicamento por
outro, acarretando risco para a saúde devido aos eventos adversos que podem estar
expostos.67, 68
Como outras doenças epidêmicas, a doença arterial coronariana apresenta relação
próxima com a condição social e sua prevalência parece estar fortemente relacionada às
condições sociais e culturais da sociedade. Essa assertiva é evidenciada pela observação do
declínio rápido das taxas de DAC paralelamente às mudanças econômicas nos Estados
Unidos e no Japão, como também pelo aumento dessas taxas em países do Leste Europeu e
da América Latina.65, 68
Através de pesquisas realizadas, é conhecido que os fatores de risco tendem a
ocorrer com maior frequência e maior número em populações com menor poder econômico
e cultural. Estas associações são relatadas até mesmo em países desenvolvidos.66
A presença de dois ou mais fatores de risco são mais frequentes entre indivíduos
com baixa escolaridade em comparação com aqueles com curso superior.67,
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Segundo

estudos realizados, renda elevada e formação superior conferem proteção para doença
cardiovascular.65
Diversas ocupações foram identificadas, dentre elas: 01 costureira, 01 auxiliar de
enfermagem, 01 taxista, 01 pintor, 01 cozinheira, 01 técnico de eletricista, 01 doméstica, 01
bombeiro hidráulico, 01 dona de casa, 01 auxiliar de serviços gerais, 01 funcionário
público, 01 barbeiro, 01 serralheiro, 01 caixa, 01 técnico de contabilidade e 05 aposentados.
O idoso em atividade laborativa pode encontrar-se em posição favorável, uma vez
que a condição de aposentadoria e a saída do mercado de trabalho poderão tornar a vida
mais sedentária. Desta forma, este processo e o preparo para a aposentadoria devem ser bem
trabalhados, pois, quando somados aos fatores de risco para a doença cardiovascular,
poderão contribuir negativamente na saúde desse idoso.69
Ainda em relação às características sociodemográficas, verifica-se neste estudo o
predomínio de sujeitos submetidos à angioplastia do sexo masculino, da raça branca, com
baixa escolaridade, cujas características têm sido relacionadas ao desenvolvimento de
doença cardiovascular, porém esses dados e características evidenciadas nesta pesquisa
necessitam de estudos mais aprofundados.65
A tabela 1 abaixo apresenta o perfil sociodemográfico dos idosos submetidos à
angioplastia obtido após a entrevista.
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3.2. Tabela 1- Perfil sociodemográfico dos idosos submetidos à angioplastia no
setor de Hemodinâmica do HUAP.

Dados Sócio-demográficos
N=20
20
Sexo
Homem
Mulher
Idade
60 – 70 anos
>70 anos
Estado civil
Casados
Viúvos
Solteiros
Divorciados
Escolaridade
Ensino fundamental incompleto
Ensino médio completo
Ensino superior incompleto
Cor\ etnia autodeclarada
Branca
Negra
Religião
Católicos
Evangélicos
Kardecista
Sem religião
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%

12
08

60
40

08
12

40
60

13
04
04
01

65
20
10
05

18
01
01

90
05
05

18
02

90
10

11
05
01
03

55
25
05
15

3.3- Categorias que emergiram nas entrevistas

A entrevista seguiu um roteiro (Apêndice VI) semiestruturado, contendo questões
referentes aos conhecimentos prévios dos idosos sobre sua doença, procedimento a que foi
submetido, medicação que fará uso e quanto ao estilo de vida a ser adotado após a
realização de Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea.
As entrevistas realizadas na primeira etapa da pesquisa ocorreram no período de
maio a julho de 2013. Das vinte (20) entrevistas realizadas, quinze (15) aconteceram
durante a consulta de enfermagem no EASIC e cinco (5) durante a visita domiciliar. A
pesquisadora esteve presente em todas as entrevistas e contou com a participação de uma
bolsista assistente de pesquisa em seis consultas e três visitas domiciliares.
As entrevistas duravam em média duas horas porque os idosos realizavam várias
perguntas e compartilhavam diversas dúvidas, assim, eram realizadas as orientações de
enfermagem.
Para cada pergunta emergiram achados quanto ao conhecimento que os idosos
possuem sobre o procedimento a que foram submetidos. Referente ao seu estado de saúde e
doença, foram também identificados alguns déficits para o autocuidado. Após a análise,
surgiram as seguintes grandes categorias: Saber do idoso acerca dos motivos que o levou a
realizar a Angioplastia; Saber do idoso acerca do procedimento propriamente dito; Saber do
idoso sobre Estilo de Vida; Com quem aprendeu sobre a saúde, doença; Saber sobre as
medicações que utiliza; Autocuidado mencionado pelo idoso; Preocupações e expectativas.

A tabela 3 abaixo apresenta as categorias, subcategorias, frequências das menções e
porcentagens das respectivas subcategorias que emergiram após a análise de conteúdo.
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3.4 Tabela 3 - Conjunto de temas expressos pelos idosos entrevistados, segundo
categorias e subcategorias (N=20).

Categorias

Subcategorias

F

% (1)

07

35%

05

25%

Erro alimentar

03

15%

Devido a outros problemas de saúde,
como estresse, infarto e hipertensão

03

15%

O trabalho que exerce

01

5%

Uso de cigarro

01

5%

2-Saber do idoso acerca do Não conhece o procedimento
procedimento propriamente dito
(2)
Conhece o procedimento

18

90%

02

10%

3-Saber do idoso sobre Estilo deSão as coisas boas, como alimentação,
Vida (2)
acordar, escovar os dentes, ter uma
vida saudável, bem-estar

10

50%

É ter lazer, fazer ginástica e pescar

04

20%

Não sabe

04

20%

São coisas, como vida tranquila, não
esquentar a cabeça, não ter problemas

03

15%

É ter meio de transporte e assistência
médica

03

15%

É viver sem atrapalhar os outros

01

5%

11

55%

08

40%

01

05%

08

40%

04

20%

1-Saber do idoso acerca dos Não sabe o motivo
motivos que o levou a realizar a
Angioplastia (2)
Obstrução da veia

4-Com quem aprendeu sobre aCom a vida ou consigo mesmo
saúde, doença (2)
Com muitas pessoas, como médicos
Não sabe
5-Saber sobre as medicações que Saber superficial
utiliza (2)
Não sabe
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Categorias

Subcategorias

F

% (1)

Sabe por orientação do médico

04

20%

Ler a bula

02

5%

6-Autocuidado mencionado pelo Não sabe o que fazer
idoso (2)
Faz dieta

20

100%

18

90%

Toma as medicações

15

75%

Realiza atividades diversas (escrever,
crochê, participa de oficinas, vai à
igreja, realiza passeios, faz
caminhadas, exercícios e pesca)

11

55%

Busca não fazer esforço

08

40%

Tenta levar uma vida tranquila e não
se aborrecer

03

15%

Eliminar a bebida e o cigarro

03

15%

Faz tudo

02

10%

É ter acompanhamento médico

02

10%

Não trabalhar

01

5%

Trabalhar

01

5%

10

50%

Preocupação com a família

03

15%

Preocupação financeira

01

5%

Nada preocupa

01

5%

Idosos com expectativas positivas em
relação ao futuro

11

55%

7-Preocupações e expectativas (2) Preocupação com os diversos
problemas de saúde

OBS.: (1)- Percentual calculado com base no total de entrevistados (N=20).
(2)- As perguntas possibilitavam a marcação de mais de uma opção de resposta.
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3. 5 - DISCUSSÃO DAS CATEGORIAS
3. 5.1- Saber dos idosos acerca dos motivos que o levou a realizar a Angioplastia

A tabela Nº 3 apresenta resultados que podem causar impacto significativo para o
sistema de saúde. Embora existam Políticas Púbicas de Saúde no Brasil com estratégias
voltadas para combater as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) através de ações
preventivas de promoção da saúde, monitoramento de fatores de risco e o cuidado e
autocuidado com a saúde objetivando a adoção de estilos de vida saudáveis, os idosos
continuam com poucas informações sobre os reais motivos que os levaram a ser submetidos
ao procedimento de angioplastia.
Além de alguns esforços e incentivos das políticas públicas, por exemplo, o
Ministério da Saúde que criou o plano de ações estratégicas, traçando metas claras e bem
definidas para o enfrentamento das DCNT visando preparar o país para enfrentar e controlar
as Doenças Crônicas Não Transmissíveis, suas morbidades e comorbidades.7
A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a American Heart Association (AHA)
definiram também estratégias para a redução do risco de doenças cardiovasculares.6
Tais ações têm pontos que alertam quanto à necessidade do consumo de dietas
adequadas, à prática de atividade física regular, à redução e eliminação do tabagismo e do
etilismo. Ainda assim, percebe-se fragilidades no Sistema de Saúde em relação às
orientações e/ou a não observância das informações mencionadas. Esta afirmativa decorre
do fato de que os sujeitos desta pesquisa relataram dúvidas e incertezas referentes aos
procedimentos relacionados ao estilo de vida.
Dessa forma, deve-se refletir de que maneira estas orientações e informações estão
sendo apresentadas e quais são as reais condições de vida desses indivíduos que estão sob
nossos cuidados, bem como os objetivos dessas Políticas Públicas.
Essas orientações devem caminhar paralelamente com a melhoria da qualidade de
vida oferecida aos indivíduos. São necessárias condições adequadas para que possam adotar
esses hábitos saudáveis, uma vez que tais condições não têm alcançado a população de
maneira homogênea. Constata-se, neste estudo, que 35% dos idosos entrevistados
desconhecem os motivos que os levaram a realizar o procedimento de Angioplastia, 25%
dizem que a veia está entupida, e os restantes relacionam a alguns hábitos não saudáveis que
envolvem o uso do cigarro, dietas inadequadas, estresse e ao trabalho que exercem.
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Estas afirmativas são apresentadas nas falas abaixo:
“A veia entupida.” (I-1)
“Passei mal fui para um Hospital Público e me deram um papel para
apresentar no HUAP e um disco que acusa o problema.” (I- 3)
“foi a comida gordurosa, sal, fumo, bebida.” (I-2)
“Eu creio que foi assim sou hipertensa severa eu creio que foi o estresse no
trabalho e na família ai eu cheguei no meu limite ai infartei senti algo diferente
em mim eu senti como se tivesse levado um soco no peito que refletia nas costas e
no braço um formigamento.” (I-5)

Esta pesquisa revela o desconhecimento dos idosos sobre problemas de saúde
relacionados aos hábitos de vida que contribuem para o surgimento dos mesmos quanto à
Doença Coronariana, levando-os à realização da angioplastia.
Por outro lado, encontra-se um sistema de saúde que não contribui de maneira eficaz
com a disseminação desse conhecimento para essas pessoas que estão sob os nossos
cuidados a fim de possibilitar oportunidades de escolhas mais acertadas, proporcionandolhes bem-estar e qualidade de vida dentro da realidade de cada um e acesso aos serviços de
saúde quando deles necessitarem.70
Esse conhecimento deve ser repassado, compartilhado de maneira dinâmica. O
enfermeiro, neste contexto, deve perceber como um agente de mudança, e não como um
detentor do conhecimento absoluto, mas, sim, como um facilitador para a construção de
vínculos significativos entre o sujeito que cuida e o que é cuidado, permitindo, desse modo,
a troca de conhecimentos entre esses indivíduos visando alcançar resultados positivos para
uma maior e melhor maneira de cuidar em saúde.

3.5.2 - Saber do idoso acerca procedimento propriamente dito

De acordo com a tabela, observa-se que 90% dos idosos entrevistados afirmam
desconhecimento sobre o procedimento a que foram submetidos e que 10% dizem conhecer,
porém não souberam explicar o que é a angioplastia, seus resultados e implicações para sua
vida. As falas seguintes apresentam os dados:
“Não sei o que é isso não. No Antonio Pedro eu fiz coisa no coração” (I-3)
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“tinha ouvido falar, mas não sabia o que era. Não sei da onde vinha isso não”(I7)
“Antes não né, agora conheço alguma coisa, depois dos papel todo que o hospital
me deu né.”(I-90)
“superficial antes e depois na coronária, Quem falou foram pessoas, mas não
guardei tudo.(I-11)
“anti eu não sabia nem o que era depois eu fiquei sabendo que a gente bota um
tenci, tenci é uma molinha que bota na veia para reter a gordura, para não
deixar a veia fechar foi nesse ponto que eu sei , foi a enfermeira que falou que eu
teria que passar pela angioplastia e botar um tenci.” (I-20)

A maioria dos idosos afirmou que não sabia o que era a angioplastia até o momento
de passarem pela experiência. Mesmo após terem passado pelo procedimento, relatam o que
tecnicamente ocorreu, mas permanecem desconhecendo o porquê e para quê

foram

submetidos, de que tipo de material é feito o Stent utilizado na angioplastia e implantado em
sua artéria. Assim, demonstraram desconhecimento significativo acerca do procedimento de
angioplastia a que foram submetidos.
Identifica-se, dessa forma, fragilidades evidentes no setor de saúde onde estes idosos
estavam sendo acompanhados no pré, trans e pós-procedimento, o que evidencia a
necessidade premente de reformulação dos conceitos e condutas profissionais voltadas
apenas para as tecnologias duras, deixando em segundo plano as tecnologias leves- duras e
leves, as quais poderiam alcançar esses idosos usuários do SUS de forma mais eficaz e
eficiente.
Deve-se proporcionar um cuidado de saúde e de enfermagem voltado para a
resolutividade do problema de saúde do idoso em uma visão holística, e não somente ligado
ao problema agudo de doença. Quando o idoso realiza um procedimento de alta
complexidade, o cuidado de enfermagem deve servir como um suporte necessário que
contribua para o autocuidado continuado após a angioplastia.
Ser um facilitador para o cuidado e autocuidado é a essência do fazer do enfermeiro,
possibilitando e permitindo ao indivíduo e, principalmente, ao idoso se perceber como um
ser complexo e possuidor de necessidades diversas que precisam ser valorizadas,
compreendidas e cuidadas de forma consciente e segura.
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O idoso submetido à angioplastia deve ter clareza e compreender que não é porque
realizou tal procedimento que os demais problemas de saúde e doenças crônicas foram
amenizados ou que nunca mais o problema cardíaco vai retornar.
O comprometimento com o corpo deve ser enfatizado pelo enfermeiro em
consonância com os fatores intrínsecos e extrínsecos desse ser que é cuidado, percebendo o
sujeito como protagonista de sua história, dentro de um contexto cultural, social, político,
biológico e emocional.
Ao idoso não deve ser negado a possibilidade de escolha de tomada de decisões que
contribuam para a sua qualidade de vida, para isso, os enfermeiros precisam comprometerse com este cuidado para além da técnica de um setor de alta complexidade, tendo em
mente que isto envolve planejar e elaborar estratégias que estimulem estilos de vida
saudáveis que melhorem a qualidade de vida dos idosos.
Esta ação vai refletir diretamente no sistema público de saúde, pois, hoje, os recursos
financeiros aplicados em procedimentos de alta complexidade são expressivos, entretanto,
podem não favorecer a qualidade de vida se os cuidados e o autocuidado necessários com a
saúde ao longo da vida e após esses procedimentos não forem adotados, informados e
supervisionados.

3.5.3 - Saber do idoso sobre Estilo de Vida

Embora o termo estilo de vida pareça um tanto difícil de definir, os idosos
entrevistados manifestaram suas ideias e conhecimentos emitindo conceitos relacionados ao
bem-estar, ações em benefício próprio, levar a vida com tranquilidade, direitos dos
cidadãos, não ter problemas, não ser mandado, morar sozinho, fazer ginástica, alimentar-se
bem, não fazer coisas erradas, rotina do dia a dia e ter vida saudável.
As falas abaixo apresentam o que os idosos mencionam ao serem questionados
acerca do estilo de vida que devem assumir após o procedimento:
“sim, estilo de vida que todo trabalhador brasileiro deveria ter neste pais uma
boa saúde um bom tratamento de saúde e alimentar não só quem tem mais ou
menos cultura com uma boa instrução de alimentar como cumprimento de dever
do cidadão , principalmente passar o risco do cigarro não só o da maconha e da
cocaína.”(I-17)
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“Estilo de vida é uma pessoa não ter problema nenhum e eu tomo certos tipos de
cuidado, eu bebia, fumava deixei de fumar depois de fazer o cateterismo e este
exame.”(I-16)
“Entendo o que é estilo de vida, é um conjunto de elementos, desde a hora de se
levantar, tomar o café, fazer exercícios você exercita a parte respiratória, você
faz barba, almoço no horário sem comprometimento com e com mais disciplina,
nem sempre você consegue fazer isto condição de transporte dificil, a nossa é
ruim, não era para ser difícil nesta idade, mas você vai fazer o que? Médico diz
que vai reduzir tempo de vida. Devido ao acidente dela meu lazer é limitado, não
tenho resistência física, minha casa tem escadas não é acessível. Sou disciplinado
estou seguro com os médicos do HUAP a esposa que dificulta, devido o problema
do acidente.” (I-8)

A posição dos sujeitos na sociedade vai determinar os hábitos e as formas de se
comportarem. As classes sociais têm gostos e preferências diferentes entre si e o estilo de
vida seria uma forma de expressão construída por vivências histórico-culturais desse sujeito,
influenciando, desta forma, os seus hábitos de vida.40, 52
Neste caso, estilo de vida é considerado um conjunto de ações habituais que refletem
as atitudes, os valores e as oportunidades de escolhas na vida dos sujeitos.40
Porém, essas oportunidades de escolha não se apresentam da mesma maneira para
todos. Elas dependem das chances que tiveram em sua vida, geradas pelas condições
econômicas, de subsistência, saneamento, entre outras, além das informações.
Sabe-se que as pessoas com melhores condições financeiras que outras terão maiores
possibilidades de escolhas em relação às práticas adotadas em seu estilo de vida. O HUAP é
um hospital que recebe pessoas de todas as condições como foi visto nesta pesquisa.
Essas possibilidades são criadas de acordo com a condição e o modo de vida do
indivíduo, uma vez que essas escolhas determinaram seu estilo de vida.40 E o enfermeiro
pode contribuir apresentando novas alternativas.
O modo de vida seria definido como a garantia das necessidades de subsistência do
indivíduo através de sua condição econômica e, em parte, por políticas públicas; e
condições de vida sendo proporcionadas com acesso à saneamento básico, transporte,
habitação, alimentação, educação, cuidados à saúde, entre outros.
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A adoção de um estilo de vida tido como saudável é um fator determinante de saúde
e de vida dos sujeitos, no entanto, muitas vezes, isso não ocorre devido às condições
socioeconômicas desfavoráveis, falta de informações e de estímulo, e não por falta de
vontade do sujeito.
Nem sempre é possível ter acesso aos diversos serviços médicos e assistência de
saúde multiprofissional ou a uma nutrição adequada, ter horas de descanso, realizar visitas
periódicas e profiláticas ao médico, ter prática de atividade física, além das condições para
obter um estilo de vida saudável. Este modo saudável de vida vai depender de cada
indivíduo e de suas escolhas, por isso a necessidade da educação em saúde.
O uso do termo estilo de vida está sendo muito divulgado atualmente, porém deve
estar associado à qualidade de vida e, consequentemente, ao padrão de vida71.
Segundo alguns autores, em nossa sociedade, o conceito de bem-estar vem de
classes superiores com melhores condições financeiras e que consequentemente têm acesso
às novas tecnologias e inovações, influenciando, assim, na cultura aliadas a bens de
consumo.71
Entretanto, o sujeito tem o direito de ser informado acerca das suas condições de
saúde, dos procedimentos e tudo mais, até para que possa fazer opções. Apesar de a
sociedade contemporânea definir e criar padrões de vida a serem seguidos e isso ser
transmitido culturalmente e incorporado na percepção dos sujeitos, mesmo assim suas
escolhas devem ser consideradas.
Deve-se buscar estratégias para atuar dentro desta realidade buscando uma reflexão
crítica sobre estilos de vida, visto que é uma questão que não diz respeito somente ao ser
individual, mas, sim, à sociedade como um todo, pois remete a condições de sobrevivência
e de saúde de todos os sujeitos, objetivando uma melhor qualidade de vida e o enfermeiro
com as ações para o autocuidado, contribuindo com a saúde do sujeito.
A preocupação com a qualidade de vida torna-se uma questão social que deve
envolver o Estado até a adoção de práticas saudáveis pelo indivíduo.72
Corrobora-se a este pensamento que menciona o dever de analisar a qualidade de
vida de forma politizada, considerando a responsabilidade do Estado, sem transferir a
responsabilidade

unicamente

para

os

indivíduos,

corresponsabilidade.
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Uma boa qualidade de vida vai depender do ambiente físico e social e, também, das
escolhas do sujeito diante das oportunidades encontradas, e estas podem e devem ser
apresentas ao idoso que será submetido à angioplastia.
A condição de qualidade de vida está intimamente, mas não integralmente, ligada à
área da saúde. 71 Envolvem outras áreas de nossa sociedade.
Torna-se necessário uma reflexão em relação às abordagens referentes à adoção de
hábitos saudáveis a fim de não direcionarmos a responsabilidade por tais atitudes somente
para os indivíduos, trazendo a culpa e não adoção de estilos de vida saudáveis e isentando o
Estado dessa responsabilidade.
A relação entre saúde e qualidade de vida depende da cultura da sociedade em que
está inserido o sujeito
Uma contribuição deste estudo será trazer para reflexão questões referentes a estilo
de vida, visto que será impossível alcançarmos resultados efetivos que contribuam para uma
boa qualidade de vida sem o envolvimento dos indivíduos e do Estado, em uma
conscientização de que hábitos de vida saudáveis não dependem apenas de uma das partes
envolvidas.72
Assim, a Tecnologia Educacional deve ser não somente dada ao sujeito mas também
discutida com ele.

3.5.4 - Com quem aprendeu sobre a saúde e a doença

Neste quadro, a resposta que mais emergiu foi o termo aprendi com a vida ou
consigo mesmo, o que a princípio nos parece que o conhecimento emerge do nada. De onde
surge este conceito?
Este conhecimento é saber experiencial, adquirido em seu trabalho cotidiano e no
conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados.73
A reflexão crítica, o diálogo e a construção compartilhada do conhecimento entre o
enfermeiro e a pessoa que é cuidada representam ferramentas que propiciam o encontro
entre a cultura popular e a científica.
A Educação Popular é um exemplo utilizado que se apresenta como um modo de
participação profissional de saúde e de agentes sociais do povo.
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Ela busca trabalhar pedagogicamente o homem e os grupos envolvidos no processo
de participação popular, fomentando formas coletivas de aprendizado e investigação de
modo a promover o crescimento da capacidade de análise crítica sobre a realidade e o
aperfeiçoamento das estratégias de luta e enfrentamento.
Um elemento fundamental do seu método é o fato de tomar, o saber anterior do
educando, quando as pessoas vão adquirindo seja no trabalho, na vida social e na luta pela
sobrevivência e pela transformação da realidade, um entendimento a respeito da sua
inserção na sociedade e na natureza. 74
Esse conhecimento fragmentado e pouco elaborado é a matéria-prima da Educação
Popular. Essa valorização do saber e dos valores do educando permite que ele se sinta "em
casa" e mantenha suas iniciativas.
Na Educação Popular, não basta que o conteúdo seja importante, mas valoriza que o
processo de discussão não se coloque de cima para baixo. Quando o conhecimento do outro
é escutado e valorizado entre seres iguais independentes de seus títulos e diplomas. 74
“com a vida” (I- 2-3-8-11-16-17)
“com os médicos e com uma patroa que tive muita ajuda neste ponto”(I14-15)
“com ninguém eu mesmo é que acho que a gente tem que lutar pela gente
mermo,pela própria pessa se a gente não se educar para ter um estilo de vida
fica difícil né, para ter um estilo de vida”(I4)
“há porque eu faço ginástica na terceira idade ai se eu parar a ginatica me ataca
a coluna não ficar”(I-20)
“Não sei”(1-1)
“a própria vida me ensinou e tomo pouco de cuidado”(4-13)

3.5.5 - Saber sobre as medicações que utiliza

Percebemos que os idosos se encontram vulneráveis quanto aos possíveis eventos
adversos relacionados a medicamentos, pois 40% conhecem superficialmente as medicações
que fazem uso, 20% não sabem para que servem, 20% recebem orientações dos seus
médicos, 5% leem bula, associando estes achados à complexidade dos problemas clínicos,
às alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas inerentes ao envelhecimento.
Este quadro requer uma atitude de intervenção imediata que coopere de maneira
eficaz na orientação desses idosos com relação ao uso adequado das medicações, tendo o
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mínimo de conhecimento possível quanto ao mecanismo de ação, eventos adversos,
horários corretos e necessidades de fazer o uso continuamente.
Um desafio para os enfermeiros no Brasil que passam pelo processo de
envelhecimento de sua população é cooperar na promoção do uso racional dos
medicamentos. A educação dos idosos, no que concerne à prática da automedicação, a
orientação acerca da interrupção, troca, substituição ou inclusão de medicamentos, o
cumprimento dos horários da receita médica, de modo a evitar a administração simultânea
de medicamentos que podem interagir entre si ou com alimentos, são algumas maneiras
para prevenir os eventos adversos.68
Além disso, os enfermeiros podem ter essas iniciativas, como é realizado nos
programas de atenção ao idoso servindo como suporte para a realização de programas e
estratégias educativas que ofereçam informações para que os idosos, familiares e o cuidador
possam utilizar os medicamentos de maneira mais segura.
“Umas sim outras não, eu estou fazendo uso, a Drª acertou em cheio remédios
muito bom. Eu to tomando todos eles”“Umas sim outras não, não comprei
algumas medicações nem peguei no posto porque lá não tinha.”“Tomo as
medicações, recebi orientação da médica. Um remédio é para pressão”(I-1)
“Sei que é pra problema de coração”(I-6)
“Não memorizei os nomes, vou pegar a receita, por exemplo o médico diz que os
3 que tomo é pra pressão, o clopidogrel não sei pra que serve , diz que para
evitar o infarto mas não acredito nisso não, sei para que serve porque leio
bula”(I-5)
“tomo direitinho, mas, não sei para que serve. Os horários eu sei tem uns que
tomo que é para o coração outro pra pressão.”(I-14)
“Não leio bula. Bula te deixa confuso., mostra sintomas e eu não gosto de ler. o
médico me orientou não leio o conhecimento não ajuda muito, o que ajuda é a
direção do médico”.(I-6)
“não tenho a mínima idéia, o médico passou o remédio eu tomo, o médico fala eu
simplesmente não entro em detalhe, pois o médico não tem tempo”.(I-10)
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Fica evidente que 40% dos idosos conhecem superficialmente as medicações que
fazem uso e 20% desconhecem sua indicação. Relatam que é para pressão, para fazer urinar,
para afinar o sangue, para colesterol, mas desconhecem seus efeitos, reações adversas e a
importância de cumprir a prescrição médica, os horários e tempos estabelecidos de uso das
drogas prescritas.
Evidente que uma bula não deverá ser recomendada para o idoso como a única fonte
de consulta, porém as medicações que os idosos fazem uso continuadamente e após o
procedimento da angioplastia devem ser informadas e orientadas quanto à necessidade de
fazer uso regular, às suas posologias e reações adversas, além de receber orientação
referente à aquisição das mesmas de maneira gratuita, para as que são distribuídas pelo
SUS, nos diversos programas existentes e disponíveis nas regiões próximas aos usuários.
Percebemos através das entrevistas que os idosos fazem questão de tomarem seus
remédios, no entanto necessitam de orientações quanto ao uso da mesma a fim de
conseguirem os efeitos desejáveis e para que são indicadas.
Alguns idosos desconhecem para que servem as medicações que fazem uso, apenas
tomam e cumprem o que o médico determinou. Relatam que leem a bula, porém não
conseguem entender muita coisa e acabam se confundindo mais ainda, deixando, assim, tal
tarefa para o médico.
Outros idosos não se lembram das medicações, precisam da receita para se orientar.
Desta forma, fica evidente a necessidade de se valorizar as orientações com relação à
medicação que os idosos farão uso, bem como as suas indicações, reações adversas,
armazenamento e guarda das mesmas, organização das receitas médicas, incluindo como
prioridade a elaboração de receitas adequadas para leitura.
É fundamental que os profissionais de saúde escrevam de forma clara, concisa, já
que a receita será lida pelo paciente, seus familiares, por outros profissionais e pessoas.
Sendo assim, todos devem entender o que está escrito. Da mesma maneira, a receita médica
deve ser escrita de modo que o paciente a entenda e que o farmacêutico saiba interpretar a
mesma e a forma de administração da medicação prescrita. Escrever de forma ilegível
(criptografia), além de dificultar a defesa profissional, pode gerar graves riscos para os
pacientes, com possíveis punições devido à implicação legal.
Além de todos esses cuidados, devem ser elaboradas estratégias para que o idoso que
tenha acuidade visual ou não saiba ler possa receber orientações e receitas adaptadas de
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acordo com o seu grau de dificuldade, além de envolver toda a família ou cuidador neste
processo de cuidar e autocuidado.

3.5.6- Autocuidado mencionado pelos idosos

Percebemos que 100% dos idosos entrevistados relatam desconhecer o que fazer
para cuidar de sua saúde, todavia, 90% relacionam o autocuidado a dietas, 75% consideram
que o cuidar da saúde se baseia em tomar remédios e 55% associam a atividades e a
motivos diversos, como exercícios, não fazer esforço, trabalho, cigarro e bebida, o que nos
deixa claro a desarticulação deste conhecimento e a necessidade de orientação e educação
para a saúde destes idosos.
Atualmente, a mídia tem exercido um papel importante na divulgação de hábitos de
vida saudável, porém esta mesma mídia exerce uma função de marketing visando atender ao
mundo capitalista e economicista, provocando a fragmentação das informações necessárias
para que o indivíduo possa entender de maneira organizada e sistematizada que o cuidado
com a saúde e com o seu corpo não depende apenas de um desses elementos, ou seja, dietas,
exercícios, tomar remédios ou ir a uma consulta médica e o doutor falar quais são os
cuidados que devem ser tomados.
É preciso ir além das informações e das campanhas de saúde imediatistas, como pare
de fumar, comam verduras, façam caminhadas, frequentem academias, tomem vacinas e
assim por diante.
A Educação Popular surge como exemplo a ser seguido de interação cultural e por
meio da criação de cartilhas, jornais, assembleias, reuniões, cursos, visitas etc., entre os
diversos grupos populares e os diversos tipos de profissionais e instituições.74
Esta tem cooperado para a superação do biologicismo, do autoritarismo de doutor,
do desprezo pelas iniciativas do doente e seus familiares e da imposição de soluções
técnicas para os atuais problemas de saúde. É, assim, uma possibilidade para a construção
de uma atenção à saúde mais adequada à vida da população.
Quem cuida seja em que unidade do sistema de saúde esteja inserida, no público ou
privado, deve abraçar o cuidado humanizado e comprometido com o autocuidado
continuado para além dos hospitais, instituições de saúde ou outros, para alcançarem os
domicílios e o cotidiano das pessoas.
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A responsabilidade das instituições comprometidas com o ensino e com a saúde, os
hospitais que são referenciais no cuidado e têm como missão a educação das pessoas e
formação dos novos profissionais, que trazem como compromisso a responsabilidade social,
devem ser levados a sério.
As orientações para o cuidado com a saúde devem ser enfatizadas de maneira
sistemática, organizada, dando ao indivíduo a noção de que o cuidado e o autocuidado12
com a saúde dependem da sinergia de vários fatores, incentivando para que não desistam
desta ação se não conseguirem realizar todos os cuidados necessários, mas que
desenvolvam estratégias, recursos e oportunidades para alcançarem uma maior conquista de
realizações e hábitos saudáveis e recomendáveis que contribuam para a redução de fatores
de riscos e agravos à saúde, valorizando a cada momento essas conquistas.
No caso dos idosos, tornou-se primordial o envolvimento e a participação da família
neste cuidado, visto que o idoso ao longo da vida pode apresentar algumas necessidades de
cuidados relacionadas às DCNT que podem interferir e comprometer a autonomia e
independência do idoso durante o processo de envelhecimento, podendo afetar o
autocuidado, necessitando, desta forma, depender do cuidado de outras pessoas e de uma
equipe multiprofissional de saúde.5
Muitos serviços de saúde têm valorizado e preconizado a Educação Popular como
recurso fundamental na atenção integral à saúde dedicando-se à ampliação da inter-relação
entre as diversas profissões, especialidades, serviços, doentes, familiares, vizinhos e
organizações sociais locais envolvidos em um problema específico de saúde, fortalecendo e
reorientando suas práticas, saberes e lutas. 74
Esta redefinição da prática médica não se dá a partir de uma nova tecnologia ou de
um novo sistema de conhecimento em um processo que valoriza principalmente os saberes
e as práticas dos sujeitos pertencentes a uma determinada população.13
Essa dependência poderá estar relacionada à aquisição de medicamentos, dificuldade
financeira, dificuldade relacionada ao déficit visual, auditivo, impossibilidade de
deambulação, dentre outras.
Para este cuidado do idoso, é preciso desenvolver pessoal e serviços capacitados
para tal atividade, pois não vai ser difícil nos depararmos com um número cada vez mais
expressivo de idosos atendidos no sistema de saúde em suas diversas instâncias que
demandam cuidados e atendam a essa especificidade que o idoso exige.54
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Nesse contexto, os hospitais e seus diversos setores de atendimento, sobretudo a
hemodinâmica que é o cenário desta pesquisa, precisam desenvolver planejamentos
estratégicos para poder assistir esta camada da população visando tanto o ambiente, quanto
uma equipe treinada para o cuidado do idoso e que este ambiente seja estruturado de
maneira que contribua para a acessibilidade dentro de seu espaço físico e arquitetônico.
Alguns autores denunciam a existência de mitos em nossa sociedade, que associa
atividade física com saúde, e os meios de comunicação divulgam essa ideia como uma
prática generalizante e que cultua estereótipos de boa forma física e saúde.
A atividade física pode ser comprovada por embasamento científico que é benéfica
para a saúde; porém, deve estar associada a várias outras ações que cooperam para se ter
bom êxito.22
“se me orientar, no hospital a médica me deu um papel para fazer dieta sem sal
Tomar remédio, fazer regime e exercícios”. (I-2)
“Não muito. Alimentação adequada, não beber álcool, não fumar, caminhar,
comer vegetais, isso acompanho muito, O que falta é caminhar , mas depois que
minha esposa teve o acidente, ela caiu e fraturou a perna não pude caminhar.
Faço uso corretamente dos medicamentos do nefrologista e do cardiologista”. (I14)
“Evitar gordura e sal sabe. Assim, eu não como coisa gordurosa, e as vezes até
deixo de me alimentar porque a comida “ta “ com muito sal. Mas isso ai eu sei
desde quando “deu enfarte .” (I-19)
“Não, mas tenho idéia, mas não sei não, assim tentar ficar mais calma, fazer
algum passeio, devo ficar mais calma, eu participo do grupo de melhor idade
agora a gente diz melhor idade, eu não dormi nada, por conta do problema”. (I-5)
“Tem que ter comportamento, agente morar sozinho e não ter gente preocupando a
cabeça da gente”.(I-16)
“Sei, sei. Porque me passaram. O médico disse que eu podia fazer tudo até jogar
futebol.” (I-15)
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3.5.7- Preocupações e expectativas dos idosos

Encontramos 55% dos idosos com boas expectativas em relação ao futuro, 50%
preocupados com os diversos problemas de saúde, 15% preocupados com a família, 5%
com a vida financeira ou sem preocupação 5%.
Parece-nos que viver a vida sem valorizar os problemas existenciais de saúde
buscando a tranquilidade tão almejada pode ser uma opção desejada e sadia, contudo
perigosa, uma vez que enfrentar situações estressantes requer entendimento para perceber
quando a situação é uma urgência ou não.
Encontramos as seguintes categorias mais evidentes: não fazer nada, tomar remédio,
procurar médico, buscar na fé, procurar convivência social, fazer alimentação saudável, ou
simplesmente percebe o corpo e aceita as alterações e informações como normais e sem
possibilidades de melhora.
Evidenciamos também nas entrevistas que muitos dos idosos se acomodam e não
buscam ajuda pela dificuldade existente nos sistema de saúde para realizarem consultas e
atendimentos, fato este que os desmotivam, tornando-os passivos diante de situaçõesproblemas. Sentem dor ou outro tipo de queixas e ficam em casa tomando seus remédios e
esperando o dia da próxima consulta que levará bastante tempo para acontecer, o que pode
ser constatado através dos cartões de consultas e agendamentos para o HUAP e nas demais
unidades de saúde.
“O que fizer por mim eu agradeço. Não posso culpar o hospital, o erro foi meu,
não fiz as perguntas, não peguei o resultado de exames, não perguntei sobre as
medicações e sobre os cuidados, eu não fui orientado, mas também não corri
atrás, não me interessei o erro foi meu não posso culpar ninguém” (I-1)
“receber orientação de como melhorar mais minha saúde” (I-5)
“Melhorar cada vez mais.” (I-7)
“as expectativas São boas, cumprindo as exigências do médico eu vou bem (I-8)

ahh eu tenho que esperar alguma coisa que melhore, eu tenho 4 hérnias de disco,
gota tudo me apurrinha, sou diabético tenho problema de rim da diabetes.” (I-9)
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“procuro manter vida saudável e tranqüila, sem muita preocupação” (I-10)
“A expectativa que eu melhore minha vida, meu problema, todo ta na carótida,
mais dez anos, tá bom, com noventa eu continuo bebendo cerveja.”(I-15)
“Eu acho É tudo de bom, porque quem cuida das pessoas de idade já está
fazendo alguma coisa muito feliz, uma ajuda porque aquela pessoa não vai poder
fazer sozinha.” (I-16)
“vencer a guerra para parar de fumar” (I-19)
“boa me dá um pouco de dor de cabeça, mas já estou fazendo atividade física,
caminhando na praça, hoje 1Km e assim sucessivamente.”(I-20)
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CAPÍTULO IV - 2º ETAPA DA PESQUISA: ELABORAÇÃO DA
TECNOLOGIA EDUCATIVA

4.1- Passos para Elaboração da Tecnologia Educacional

Tecnologia Educacional vai além de um simples produto ou um procedimento
técnico. Assim como outros pesquisadores, entendemos esta tecnologia como o resultado de
processos concretizados a partir da experiência cotidiana e da pesquisa, cooperando para o
aumento de conhecimentos científicos na construção de produtos materiais, ou não, com a
finalidade de provocar intervenções sobre uma determinada situação prática, ou seja, em
uma determinada realidade.75
As tecnologias podem se apresentar de diversos tipos, tais como as Tecnologias
Educacionais compreendidas como dispositivos utilizados nos processos de ensinar e
aprender por educadores e educandos, nos vários processos de educação formal e
acadêmica, e Tecnologias Assistenciais que são dispositivos utilizados nos processos de
cuidar, aplicadas por profissionais com os usuários dos sistemas de saúde, podendo ser na
atenção primária, secundária e terciária.
Alguns autores apontam para o fato de que são realizadas pesquisas em enfermagem
que abordam esses tipos de tecnologia fazendo referência quanto à elaboração e validação
ou até mesmo avaliação, no entanto ainda não alcançaram um número expressivo (87) na
área da enfermagem.76, 77
Optou-se pela elaboração de uma tecnologia educacional (TE) impressa em forma
de Manual e um Vídeo tendo o mesmo conteúdo como uma estratégia de ensinoaprendizagem com ênfase na orientação de idosos submetidos à angioplastia e voltada para
o autocuidado continuado após tal procedimento.
As tecnologias impressas produzidas, como folders, cartazes, cartilhas, manuais,
cadernos de orientação ou apostilas, quase nunca são submetidas a um processo de
validação.59
Apesar de estudos que promovem essas iniciativas ainda estejam sendo
desenvolvidos sobre tais práticas de validação,1 esta pesquisa ousou em entregar aos idosos
submetidos à angioplastia uma TE testada e validada por juízes especialistas e pelos
próprios idosos.
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Na elaboração devida ocorreu o envolvimento, e a integração do enfermeiro com o
idoso favoreceu e possibilitou este processo.
A TE produzida terá registro de autoria porque representou a materialidade de ideias
e o conhecimento prévio dos idosos sobre o assunto em questão, tendo como resultado a
transferência desse conhecimento para outros idosos e quem sabe em outros cenários.
A TE elaborada em forma de manual tem como proposta ser um guia para que os
idosos alcancem, de maneira organizada, o conhecimento necessário para o autocuidado
após o procedimento de angioplastia. Tem a forma de um livro, não sendo, desta forma,
fácil de ser descartada, ficando, assim, guardada com os idosos e sua família para serem
consultadas e compartilhadas sempre que for necessário. Este material será distribuído
gratuitamente, cooperando no processo de educação em saúde e disseminação do
conhecimento.
Nesse sentido, esta TE foi elaborada a partir do conhecimento prévio dos idosos
identificados nas entrevistas que ocorreram na 1ª etapa deste estudo.
A tabela 3 pode de forma clara contribuir na identificação desses resultados, visto
que foram as falas dos idosos que subsidiaram a elaboração da TE.
Identificamos na pesquisa que 35% dos idosos entrevistados desconhecem os
motivos que os levaram a realizar o procedimento de Angioplastia, 25% dizem que a veia
está entupida e os restantes relacionam a alguns hábitos não saudáveis que envolvem o uso
do cigarro, dietas inadequadas, estresse e o trabalho que exercem.
Identificamos também o desconhecimento sobre a doença que os acometem, já que não
sabem de que forma a adquiriram, embora atribuam a causa a alguns fatores de risco, e não
conseguem articular tal situação ao somatório dos diversos fatores de risco para a doença
cardiovascular.
Fato constrangedor para a equipe de saúde foi este achado: 90% dos idosos
entrevistados afirmaram desconhecer o procedimento a que foram submetidos, apenas 10%
disseram conhecer.
A falta de informação sobre a angioplastia é um achado relevante para refletirmos
em relação à atuação do enfermeiro. Apenas alguns idosos conseguiram falar um pouco
sobre o procedimento, porém de forma superficial, mesmo após o idoso ter passado por
vários profissionais e ter realizado cateterismo cardíaco antes da angioplastia, ainda assim
afirmaram não terem sido informados sobre o procedimento.
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Referente ao autocuidado, um número significante de idosos relata não saber o que
fazer, outros referem cuidados com relação a dietas, medicação. Logo, ficou evidente que os
idosos realizam seu autocuidado de diversas formas fazendo dietas com restrições de
gordura e sal, sem nenhuma orientação nutricional ou dietética. Alguns continuam fumando
ou bebendo mesmo após terem passado pela angioplastia. Tivemos idosos que acreditam
que após terem sido submetidos à angioplastia e recebido um stent ficaram curados para
sempre, até mesmo de outras doenças crônicas.
Durante a entrevista, pudemos detectar que os idosos desconheciam a indicação dos
medicamentos prescritos após a angioplastia, os quais são primordiais o seu uso contínuo,
ou até o prazo estabelecido pelo médico da hemodinâmica e o cardiologista que acompanha
o idoso. Sendo assim, alguns idosos não faziam uso do clopidogrel ou suspendiam antes do
prazo prescrito.
Os idosos acreditam que estilo de vida está relacionado a coisas boas que realizam
em benefício próprio e à vida saudável; uns não sabem o que significa; outros percebem
como ter acesso à saúde, transporte e lazer.

Deste modo, a TE elaborada teve como título:
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INFORMAÇÕES PARA O AUTOCUIDADO DO IDOSO SUBMETIDO À
ANGIOPLASTIA NO HUAP

Os itens eleitos para serem elucidados nesta TE relacionados ao déficit para o
autocuidado dos idosos seguiram as seguintes orientações:

1- Que problema de saúde eu tenho para ter que fazer a Angioplastia?
2- O que são Fatores de Risco para Doença Cardíaca?
3- O que é Angioplastia?
4- O que é um stent e como se coloca?
5- Quais são os riscos envolvidos?
6- Orientações para realizar a Angioplastia no HUAP.
7- Cuidados após a Angioplastia.
8- Medicamentos prescritos após a Angioplastia.
9- Na Alta hospitalar - Cuidados com a saúde após a Angioplastia.
10- É possível viver de maneira saudável após a Angioplastia?
11- Quais os cuidados que devo ter após a Angioplastia?

A TE em forma de manual foi elaborada pela pesquisadora com a com o auxílio
computacional no programa Word 2003. Após a avaliação da orientadora, o material foi
encaminhado para uma gráfica da Universidade Federal Fluminense para ser impresso a fim
de que todos os 13 juízes especialistas e os 9 idosos que participaram da 3ª Etapa da
pesquisa tivessem cada um o seu exemplar para ser julgado e, posteriormente, validado.
Depois da impressão da Tecnologia Educativa, iniciou-se a 3ª Etapa da pesquisa.

93

CAPÍTULO V - 3ª ETAPA DA PESQUISA

5-1 - Validação da Tecnologia Educativa

O conceito de validade é abordado como sendo o grau em que um instrumento
mostra-se apropriado para mensurar o que supostamente ele deveria medir.59
Portanto, quando um instrumento é submetido ao procedimento de validação, não é
o instrumento em si que está sendo validado, mas, sim, o propósito pelo qual ele está sendo
usado.57
A validade de conteúdo é um método baseado no julgamento, sendo assim para esta
etapa da pesquisa foi selecionado e convidado formalmente um grupo de juízes especialista
com experiência na área do conteúdo para analisar os itens e julgar se eles são abrangentes e
representativos, ou, ainda, se o conteúdo de cada item se relaciona com aquilo que se deseja
medir.
Os validadores foram 13 juízes especialistas, formando um conjunto de profissionais
com reconhecida experiência no assunto foco da tecnologia educacional e em educação.
Foram escolhidos segundo critérios de expertise.
Seguindo as recomendações de algumas literaturas que indicam que sejam de 9 a 15
integrantes deste grupo, também foram incluídos neste grupo um pedagogo e um
profissional da área de comunicação social da Universidade Federal Fluminense.
Para esta etapa, foram utilizados dois (2) instrumentos de validação da escala Likert.
Um instrumento respondido por 13 juízes especialistas que foram responsáveis pela
validação de conteúdo da TE, (Anexo 1)

e o outro instrumento

pelo público-alvo

responsável pela validação de aparência. Neste caso, nove (09) idosos selecionados dentre
os que receberão alta após serem submetidos à angioplastia percutânea. (Anexo 2)
Os dados foram coletados por meio de questionários individuais na forma de escala
Likert , sendo utilizados dois tipos de questionários por terem sido dois tipos de avaliações.
O questionário elaborado para os juízes especialistas traz uma formatação mais
complexa, requerendo mais conhecimentos sobre a temática do idoso, doença
cardiovascular, educação em saúde e do processo de validação.
O questionário respondido pelo público-alvo (idosos) apresentou questões para a
avaliação da dificuldade e aparência da TE.
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No processo de validação de conteúdo, as respostas dos juízes foram analisadas de
forma quantitativa e por meio dos itens contidos no questionário do instrumento utilizado na
coleta que abordam blocos de análise com as opções de resposta.
Os especialistas responderam às questões emitindo suas opiniões entre quatro níveis
de valoração. Estes variaram de: Totalmente Adequado (TA), Adequado (A), Parcialmente
Adequado (PA), Inadequado (I).
A análise do preenchimento desta fase ocorreu com a frequência simples do número
de vezes em que os especialistas optaram pelas diferentes valorações em cada bloco do
instrumento, a saber: Totalmente Adequado (TA), Adequado (A), Parcialmente Adequado
(PA) e Inadequado (I).
Foram considerados validados os itens que obtiverem concordância maior ou igual a
70%. Foi realizada a análise de bloco por bloco.
Para esta fase, os itens que não alcançaram o índice de concordância de 70% foram
corrigidos e modificados pautados nas indicações dos especialistas e do grupo do públicoalvo.
A validade de aparência considerada uma forma subjetiva de validar o instrumento
consistiu no julgamento pelo público-alvo quanto à clareza dos itens, facilidade de leitura,
compreensão e forma de apresentação do instrumento.
Está é considerada uma avaliação superficial realizada por aqueles que se utilizarão
do instrumento. Neste tipo de validade, não são conferidas propriedades de medida.
Diante do que foi exposto, teve-se o propósito de validar uma Tecnologia
Educacional em forma de manual como uma estratégia de enfermagem que contribua para o
autocuidado do idoso submetido à ACTP, cooperando, deste modo, para o autocuidado do
idoso na prevenção, manutenção e recuperação da saúde, na administração de medicações e
na escolha por estilo de vida saudável e necessário ser adotado após a ACTP.

5.2 - Seleção dos Especialistas

Alguns especialistas foram convidados pessoalmente, outros por e-mail. Todos
receberam formalmente uma carta convite (Apêndice 3). Os especialistas que concordaram
em participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido
(Apêndice 2) e receberam um KIT (no envelope) contendo: uma carta convite, um exemplar
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da Tecnologia Educacional, a Nota Prévia da Pesquisa, a análise dos resultados da 1ª Etapa
da Pesquisa- Entrevista, o TCLE e o Questionário de avaliação da Tecnologia Educativa
elaborada. Este questionário se divide em 5 blocos com as seguintes partes: Identificação;
Instruções; Objetivos; Estrutura e apresentação; Relevância da Tecnologia Educacional.
(Anexo 1)
Foi esclarecido que os especialistas poderiam escrever também no exemplar enviado
- Tecnologia Educacional, colaborando ainda mais para a melhoria do material produzido.
Foi dado um prazo para a entrega da resposta dos especialistas que ficou em torno de
dez dias após o envio do KIT. Este período foi controlado com um formulário constando:
nome, setor/instituição do profissional, data de envio do e-mail e entrega do KIT e a data de
retorno do mesmo. Quando, no prazo de 10 dias, o especialista que não entregou o KIT, o
pesquisador entrou em contato com o mesmo para que não fosse inviabilizada a sua
participação.
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5.3 - Análise dos Questionários de Avaliação Respondido pelos Juízes Especialistas na
3ª Etapa

ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇAO (JUÍZES-ESPECIALISTAS)
VALORAÇÃO
1 - TOTALMENTE ADEQUADO
2 - ADEQUADO
3- PARCIALMENTE ADEQUADO
4 - INADEQUADO

JUÍZES – ESPECIALISTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 - OBJETIVOS - Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com a utilização da
Tecnologia Educativa (TE).
1.1 As informações/conteúdos são

1

2

1

1

2

3

3

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

1

2

2

1

2

2

2

2

3

1

3

3

1.4 Pode circular no meio científico 1

1

1

1

2

2

2

1

2

1

2

3

1

1

1

2

3

3

1

2

1

2

2

ou estão coerentes com as
necessidades cotidianas do públicoalvo da TE
1.2 As informações/conteúdos são
importantes para a qualidade do
trabalho do público-alvo da TE
1.3 Convida e/ou instiga a
mudanças de comportamento e
atitude

da área
1.5 Atende aos objetivos de

1

instituições que trabalham com o
público-alvo da TE
2 - ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO – Referem-se à forma de apresentar as orientações. Isto
inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação.
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2.1 O manual educativo é

1

1

1

1

2

3

3

1 1

1

3

2

1

1

2

1

2

2

3

2 3

1

3

2

1

1

2

1

2

3

2

2 2

1

2

2

1

2

1

1

2

3

3

1 2

2

3

2

1

1

2

1

2

3

4

2 2

2

2

2

3

3

2

1

2

3

3

2 3

2

3

2

2.7 O estilo da redação corresponde 1

2

2

1

2

1

3

2 3

2

3

2

1

1

2

1

2

3

1

1 1

1

2

2

1

3

1

1

2

1

1

1 2

1

2

2

3

3

1

1

2

1

1

1 1

1

3

2

1

1

1

1

2

1

1

1 2

1

3

2

1

1

1

1

2

2

2

1 2

1

2

2

apropriado para o público-alvo da
TE
2.2 As mensagens estão
apresentadas de maneira clara e
objetiva
2.3 As informações apresentadas
estão cientificamente corretas
2.4 O material está apropriado ao
nível sociocultural do público-alvo
da TE
2.5 Há uma sequência lógica de
conteúdo proposto
2.6 As informações estão bem
estruturas em concordância e
ortografia

ao nível de conhecimento do
público-alvo

2.8 As informações da capa,
contracapa, sumário,
agradecimentos e/ou apresentação
são coerentes
2.9 O tamanho do título e dos
tópicos estão adequados
2.10 As ilustrações estão
expressivas e suficientes
2.11 O material (papel/impressão)
está apropriado
2.12 O número de páginas está
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adequado
3 – RELEVÂNCIA –Refere-se às características que avaliam o grau de significação do material
educativo apresentado.
3.1 Os temas retratam aspectos-

1

1

1

1

2

3

1

1 2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

3

1 3

1

3

3

1

4

1

1

2

2

2

2 2

2

2

3

1

2

2

1

2

2

2

2 2

2

2

2

1

2

2

1

3

3

2

1 2

2

3

3

chave que devem ser reforçados
3.2 O material permite a
transferência e generalização do
aprendizado a diferentes contextos
(hospitalar e domiciliar)
3.3 A TE propõe a construção de
conhecimento
3.4 O material aborda os assuntos
necessários para o saber do
público-alvo da TE
3.5 Está adequado para ser usado
por qualquer idoso público-alvo da
TE

Após a entrega de todos os instrumentos preenchidos pelos especialistas e pelos
idosos (público-alvo), juntamente com o manual acrescido de sugestões, iniciou-se a
organização das informações. Para dar início à análise dos dados de maneira mais
organizada, decidiu-se por separar as informações extraídas dos questionários das sugestões
escritas no manual, sugestões essas de grande valor para a validação e adequação do
Manual.
Os dados coletados nos dois questionários utilizados receberam tratamentos
numéricos e foram apresentados na forma de tabelas.
Das sugestões escritas nas cartilhas, destacamos: alterações de determinados termos
ou expressões, por meio da substituição, exclusão ou acréscimo de palavras que facilitariam
a compreensão dos idosos.
No processo de validação de conteúdo, as respostas dos juízes foram
analisadas de forma quantitativa através dos itens do instrumento de coleta com as opções
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de resposta separadas por bloco. Os especialistas responderam às questões entre quatro
níveis, para emitirem sua opinião, seguindo a escala de valoração de: Totalmente Adequado
(TA), Adequado (A), Parcialmente Adequado (PA), Inadequado (I).
A tabela 3 apresenta as respostas obtidas com a coleta de dados e o índice de
concordância de cada item avaliado, obedecendo à ordem do instrumento de avaliação.

Tabela 3 - Respostas obtidas dos Juízes Especialistas após a avaliação da
TE segundo os objetivos, estrutura e apresentação e relevância. Niterói RJ, 2013.
Itens

Escores (n = 12 )
TA A PA I

OBJETIVOS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
RELEVÂNCIA
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

TOTAL =

6
6
3
6
6

4
6
6
5
4

2
0
2
1
2

0
0
0
0
0

7
4
4
4
3
1
3
7
7
7
8
6

2
5
7
5
7
5
6
4
4
2
3
6

3
3
1
3
3
6
3
1
1
3
1
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

7
5
3
2
3

4
3
6
10
4

1
4
1
0
4

0
0
1
0
0

108

108 45

Escores: TA= Totalmente Adequado, A=Adequado,
PA= Parcialmente Adequado, I=Inadequado.
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As respostas apresentadas referem-se aos três itens contidos no instrumento para
avaliar o manual pelos juízes-especialistas, são eles: 1) objetivos; 2) estrutura e
apresentação; e 3) relevância, de forma que se os quatorze juízes respondessem a todos os
itens, o primeiro e terceiro blocos receberiam 70 respostas e o segundo 168.
Como mostra a tabela 1, ao analisar todos os itens, a maioria das respostas ficou
entre A (108) e TA (108). Diante desse resultado, podemos concluir que não houve índice
significativo de discordância, pois dos 22 itens e das 4 opções de respostas, apenas 2
obtiveram escore I.
Primeiro Item (objetivos): refere-se aos propósitos a serem atingidos com a utilização do
manual. Nele, as respostas foram as seguintes: 27 para TA, 25 para A e 7 para PA. Portanto,
conclui-se que, das 59 (100%) opções de respostas, 52 (88%) foram para TA e A. Sobre
este aspecto, o manual é adequado quanto aos objetivos propostos.
Para uma TE alcançar seus objetivos, ela deve além de elaborada ser validada e
proporcionar ao idoso que está sendo cuidado o apoio necessário para o seu alto cuidado,
utilizando-se do sistema de enfermagem de apoio-educação de Orem,12 tendo como objetivo
fazer com que o indivíduo consiga executar ou aprenda a executar medidas de autocuidado
terapêutico, e o enfermeiro vai promover esse indivíduo a um agente capaz de se autocuidar
fazendo uso de todos os recursos necessários para isso.
Conforme sugestões dos juízes, foram feitas as correções ortográficas para facilitar
a leitura e melhor entendimento, todavia, na opinião da maioria dos juízes, a TE encontra-se
bem elaborada, com aparência organizada e orientações relevantes e de fácil entendimento
para o leitor público-alvo, o que favorece o alcance dos objetivos propostos.
Segundo Item (estrutura e apresentação): refere-se à forma de apresentar as orientações,
organização geral, estrutura, coerência e formatação. As respostas foram: 61 para TA, 56
para A, 28 para PA e 1 para I. Portanto, das 146 (100%) opções de respostas, 117 (83%)
foram para TA e A, tornando o manual válido quanto a esse bloco.
A prática educativa deve ser incentivada, para isso, devemos oferecer informações e
orientações adequadas ao nível cultural da família a fim de que sua compreensão possa ser
na forma mais adequada possível.10 Logo, a utilização de tecnologias educacionais bem
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elaboradas e validades serão de grande valor na orientação dos idosos que estão sendo
cuidados no hospital para que este cuidado seja continuado.
Este planejamento de alta deve ser realizado, de modo que seja elaborado um roteiro
de planejamento utilizando para isso recursos impressos ou audiovisual que contribuam
com informações necessárias para a manutenção da saúde e serviços disponíveis na
comunidade.17
Na Teoria do Autocuidado de Orem, um dos princípios que ela se baseia é o de
proporcionar ação educativa aos enfermeiros visando preparar e instrumentalizar o
indivíduo e grupos para o desenvolvimento de atitudes de autocuidado.12
Nesta perspectiva, para se atingir esse compromisso de preparar o indivíduo para o
autocuidado, toda tecnologia deverá ser bem elaborada.

Terceiro Item (relevância da TE avaliada): refere-se ao grau de significação do material
educativo. As respostas obtidas foram: 20 para TA, 27 para A, 10 para PA e 1 para I. Desse
modo, das 58 (100%) opções de respostas, 47 (91,42%) foram para TA e A. Este resultado
torna o manual válido para esse bloco.
Pesquisas têm apontado para a importância da criação de tecnologias educacionais
que abordem assuntos de interesse e que vão de encontro às necessidades dos indivíduos,
como também além de um simples produto ou um procedimento técnico. Assim como esses
pesquisadores, entendemos esta tecnologia como o resultado de processos concretizados a
partir da experiência cotidiana e da pesquisa vai cooperar para o aumento de conhecimentos
dos idosos com relação ao seu autocuidado, provocando intervenções positivas na vida
desse idoso submetido à angioplastia. 75
A análise da representação comportamental dos itens é o nome dado para o valor da
estatística calculada que corresponde à média aritmética dos escores do item analisado pelos
avaliadores (1 é usado quando a avaliação é positiva, 0 quando não é nem positiva nem
negativa e –1 quando a avaliação é negativa).
Para executar esses cálculos procedeu-se a uma recategorização dos escores,
considerando concordância, quando o item é avaliado como TA ou A = escore 1; indecisão,
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quando o item é avaliado como PA = escore 0; discordância, quando o item é avaliado
como I = escore -1.
Foram considerados validados os itens que obtiveram nas respostas índices de
concordância entre os juízes maior ou igual a 70%, como é preconizado nas literaturas
referente ao assunto.1,59

Tabela 4 - Índices percentuais de concordância
entre os juízes, baseados na avaliação de conteúdo.
Niterói. RJ. 2013.
Itens
=12

n

OBJETIVOS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Índice
Percentual
0,83
1,00
0,75
0,91
0,83

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

0,75
0,75
0,91
0,75
0,83
0,50
0,75
0,91
0,91
0,75
0,91
1,00

RELEVÂNCIA
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

0,91
0,66
0,75
1,00
0,58
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5.4 - Seleção do público-alvo (Idosos) da 3ª Etapa da Pesquisa

O público-alvo foi constituído por representantes do grupo convergentes aos
daqueles a quem se destina a tecnologia educativa. Na literatura, vê-se geralmente este
grupo com 9 a 12 integrantes. Este grupo foram os idosos submetidos à angioplastia
percutânea que participaram na primeira (1ª) Etapa da pesquisa e que foram novamente
convidados a participarem da Segunda (2ª) Etapa da Pesquisa.
Foi realizado o contato telefônico com os vinte idosos que participaram da 1ª Etapa
e, de acordo com os telefonemas atendidos e o aceite em continuar em participar dessa
etapa, foram então recrutados até completar no mínimo nove (9) idosos.
Para estes idosos, aplicou-se os seguintes critérios de inclusão: idosos que saibam
ler, com condições visuais que favoreçam a visualização do exposto na Tecnologia
Educacional- manual, idosos

submetidos à angioplastia percutânea. Como critério de

exclusão: idosos com distúrbio cognitivo, psiquiátrico.
Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os que concordaram participar
da pesquisa, assinaram o termo livre esclarecido e receberam o kit contendo a tecnologia
educacional e o instrumento para avaliação do mesmo. O formulário é formado por 7
blocos com identificação, instruções, objetivos, organização, estilo de escrita, aparência e
motivação (Anexo 2).
Foi agendado por telefone com os nove idosos um encontro no EASIC, no mês de
(?), para realizarmos a 2ª etapa da pesquisa. Lá, foi oferecido um café da manhã para todos.
Vale ressaltar que a pesquisadora permaneceu com os 09 idosos juntamente com 10
alunos de graduação de enfermagem do 8º período de enfermagem e uma bolsista auxiliar
de pesquisa do 3º período de graduação em enfermagem para auxiliá-los no preenchimento
do questionário.
Antes do preenchimento do questionário, foi feito uma orientação sobre a etapa da
pesquisa e neste momento foi apresentado a Tecnologia Educacional em forma de manual
impressa; em seguida, foi realizada a leitura para todos tanto do manual quanto do
questionário.
Dando continuidade, os idosos foram separados nos consultórios e permaneceram
sob supervisão da pesquisadora e com a presença de um aluno do 8º período de enfermagem
para cada idoso e a auxiliar de pesquisa. Esses alunos já haviam sido orientados e treinados
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anteriormente. Nesta ocasião, idoso refez a leitura do manual e, logo após, responderam ao
questionário.
5.5 - Análise dos Questionários de Avaliação dos Idosos – Público-Alvo
ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇAO DO PÚBLICO-ALVO – IDOSOS
Escala de Valoração
1 − TOTALMENTE ADEQUADO –TA
2 – ADEQUADO - A
3 − PARCIALMENTE ADEQUADO - PA
4 – INADEQUADO –I
PÚBLICO-ALVO – IDOSOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 - OBJETIVOS - Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com a utilização do manual.
1.1 Atende aos objetivos do público-alvo 2

1

1

1

2

3

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

3

1

1

1

2

1

1

1

1

da TE
1.2 Ajuda durante o autocuidado com a
saúde do público-alvo da TE

1.3 Está adequado para ser usado por
qualquer idoso submetido à angioplastia
do público-alvo da TE

2 - ORGANIZAÇÃO – Refere-se à forma de apresentar as orientações . Isto inclui sua organização geral,
estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação.
2.1 A capa é atraente e indica o conteúdo 1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2.4 Há coerência entre as informações da 1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2.6 O número de páginas está adequado

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2.7 Os temas retratam aspectos

1

1

1

1

2

1

1

1

1

do material
2.2 O tamanho do título e do conteúdo
nos tópicos está adequado
2.3 Os tópicos têm sequência

capa, contracapa, sumário,
agradecimentos e/ou apresentação
2.5 O material (papel/impressão) está
apropriado
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importantes
3 - ESTILO DA ESCRITA – Refere-se a características linguísticas, compreensão e estilo da escrita do material
educativo apresentado.
3.1 A escrita está em estilo adequado

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3.2 O texto é interessante. O tom é

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3.3 O vocabulário é acessível

1

1

2

1

2

1

1

1

1

3.4 Há associação do tema de cada

1

1

2

1

2

1

1

1

1

3.5 O texto está claro

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3.6 O estilo da redação corresponde ao

1

1

1

1

2

1

1

1

1

amigável

sessão ao texto correspondente

nível de conhecimento do público-alvo
4 - APARÊNCIA- Refere-se às características que avaliam o grau de significação do material educativo
apresentado.
4.1 As páginas ou seções parecem

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

organizadas
4.2 As ilustrações são simples –
preferencialmente desenhos
4.3 As ilustrações servem para
complementar os textos
4.4 As ilustrações estão expressivas e
suficientes
5 - MOTIVAÇÃO - Refere-se à capacidade do material em causar algum impacto, motivação e/ou interesse,
assim como ao grau de significação do material educativo apresentado.
5.1 O material é apropriado para o perfil

1

1

1

1

2

1

1

1

1

5.2 Os conteúdos da TE se apresentam de 1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

do público-alvo da TE

forma lógica
5.3 A interação é convidada pelos textos. 1
Sugere ações
5.4 A TE aborda os assuntos necessários
para o dia a dia do público-alvo da TE
5.5 Convida/instiga a mudanças de
comportamento e atitude
5.6 A TE propõe conhecimentos para o
público-alvo
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Na tabela 5, apresenta-se a distribuição das respostas obtidas da análise semântica,
segundo os idosos submetidos à angioplastia.
As respostas apresentadas nesta tabela referem-se aos cinco itens (objetivos,
organização, estilo da escrita, aparência, motivação) sobre o manual avaliado pelos idosos,
de forma que o primeiro bloco recebeu 27 respostas, o segundo 63, o terceiro 54, o quarto
36 e o quinto 54, se os nove idosos respondessem a todos os itens.
Na análise, em todos os itens do instrumento, a maioria das respostas ficou entre TA
(178) e A (40). Diante disso, podemos afirmar que não houve indicação significativa de
discordância.
Os idosos consideraram o manual de suma importância, a maioria deles pediu um
exemplar para levar para casa, afirmando ter esclarecido muitas dúvidas com o mesmo e
que de certa forma ele contribuiu muito para o conhecimento de suas patologias,
procedimento que realizou e com orientações para o autocuidado após a angioplastia.
A pesquisadora conversou com os idosos e explicou que após a validação do manual
cada um receberá um exemplar juntamente com um vídeo com todas essas orientações
enriquecedoras que os próprios idosos ajudaram a construir.
Embora os idosos tenham baixo nível de escolaridade, todos avaliaram o manual de
forma entusiasmada considerando o instrumento valioso. Salientando que veio de encontro
aos seus anseios sanando suas dúvidas, todos emitiram considerações sobre o instrumento
avaliado.
As pessoas desejam e podem se tornar aptas ao seu autocuidado, porém quando não
conseguem realizar o seu autocuidado os profissionais de Enfermagem podem assumir esta
tarefa.54 Os idosos que participaram da pesquisa são independentes, mas com alta carência
de informação, ficando evidente as fragilidades existentes nos serviços de saúde em relação
à falta de orientações. Assim, o enfermeiro deve se envolver nesta ação de cuidado,
valorizando a educação em saúde e o estreitamento da relação de quem cuida com quem é
cuidado.
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5.5 - Tabela 5 - Frequências de respostas obtidas dos idosos
submetidos à ACTP segundo os objetivos, organização, estilo da
escrita, aparência e motivação do instrumento. Niterói - RJ, 2013.

Itens

Escores (n = 9 )
TA

OBJETIVOS
1.1
1.2
1.3
ORGANIZAÇÃO
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
ESTILO DA ESCRITA
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
APARÊNCIA
4.1
4.2
4.3
4.4
MOTIVAÇÃO
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

TOTAL =

A

PA

I

6
6
7

2
3
1

1
0
1

0
0
0

7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

8
8
7
7
8
8

1
1
2
2
1
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

8
8
7

1
1
6

0
0
0

0
0
0

8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

178

40

2

Escores: TA= Totalmente Adequado,
A=Adequado, PA=Parcialmente Adequado,
I=Inadequado.
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0

4º Passo: Adequação da Tecnologia Educacional

Esta fase diz respeito à adequação da Tecnologia Educacional em forma de manual
educativo como estratégia utilizada para o planejamento de alta do idoso submetido à
angioplastia.
Vale ressaltar que a natureza do assunto a ser tratado no manual influencia na
eficácia dos recursos utilizados. Deste modo, a natureza do assunto vai condicionar o
tratamento visual mais conveniente.
A utilização desses recursos é o complemento da comunicação verbal durante a
orientação ao paciente. O tempo disponível para a apresentação vai determinar que tipo de
meios será usado para orientar os pacientes.
Os órgãos sensoriais exigem que os estilos externos alcancem um mínimo de
intensidade possível, entretanto isso vai variar de pessoa para pessoa, de momento a
momento, além do interesse humano, dos estímulos da luz, cor, ruído etc.63
De posse de todas as avaliações realizadas, tanto pelos especialistas quanto pelo
grupo de idosos, o manual recebeu os ajustes necessários para a sua adequação com base
nas análises dos instrumentos respondidos pelos juízes especialistas e pelo público-alvo dos
idosos, além de todas as sugestões feitas por escrito nos manuais que foram entregues para a
validação.
Vários erros ortográficos e de concordância foram adequados obedecendo à norma
culta da língua portuguesa.
Os Juízes Especialistas fizeram referência às figuras utilizadas para a ilustração do
material solicitando para anexar a fonte das mesmas.
Após as adequações do manual, foi providenciada a ficha catalográfica e,
posteriormente, encaminhado à gráfica da universidade, onde foram feitos novos
exemplares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por ser um desafio para a enfermagem o envelhecimento da população e associados
a este processo, o alto índice de doenças cardiovasculares como a principal causa de doença
que afeta os idosos no Brasil e o aumento na demanda por angioplastias, gerando desta
forma necessidades de cuidados de enfermagem na hemodinâmica, a realização desta
pesquisa tornou-se possível e motivadora.
Por essa razão, objetivou-se identificar as necessidades dos idosos relacionados ao
seu autocuidado, após a Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea, a fim de que
tais conhecimentos fossem valorizados e utilizados na construção e na validação de uma
tecnologia educacional em forma de manual educativo para ser usada como estratégia de
cuidado de enfermagem visando o planejamento da alta hospitalar do idoso que recebe este
cuidado e descrever os aspectos preponderantes e significativos na validação dessa
tecnologia educativa.
Todos os idosos que participaram desta pesquisa são idosos ativos, com
independência e autonomia preservadas, com capacidade para realizarem as atividades de
vida diária e que demonstraram interesse em aprender sobre o autocuidado, principalmente
após terem passado pela experiência da angioplastia.
A realização das entrevistas, as VD e as consultas de enfermagem possibilitaram a
construção de vínculos com esses idosos que passam tão rápido pelo setor de
hemodinâmica, favoreceram também o contato entre eles e trocas de experiências, bem
como conduziram a uma reflexão sobre a importância do apoio educacional realizado pelo
enfermeiro para um indivíduo que se submete a um procedimento sem o menor
conhecimento do que está sendo feito.
O papel do enfermeiro neste processo de ensino- aprendizagem de cuidado não deve
ser negligenciado, uma vez que o enfermeiro é o elo entre o serviço de saúde, o usuário
deste sistema e entre a equipe multiprofissional.
Orientar sobre medicações, autocuidado, saúde e doença parece uma tarefa fácil,
mas articular a isto interesse e preocupação é realmente uma tarefa que vai além da simples
tarefa de cuidar, pois o cuidar da enfermagem precisa ser uma ação capaz de transformar e
motivar o outro a buscar o cuidado com a vida e a saúde para além dos limites de um
hospital ou de um consultório.

110

Este modelo de cuidado traz uma inovação para o cuidado realizado pelo enfermeiro
que atua no setor de alta complexidade, visto que articula o planejamento da alta do idoso
com o enfermeiro através da criação de oportunidades para o diálogo como estratégia de
cuidado e para o autocuidado continuado do idoso, envolvendo o familiar e/ou cuidador, a
alta complexidade engajada na recuperação e promoção da saúde, enfatizando a importância
do cuidado integralizado.
Este cuidado deve ser realizado de modo que as informações necessárias para a
manutenção da saúde desse idoso chegue até os enfermeiros que atuam nos serviços
disponíveis na comunidade, contribuindo na construção de um cuidado mais eficaz, em que
as redes de apoio à saúde desse idoso trabalhe de forma integralizada, comprometida com a
promoção da saúde em uma visão holística do sujeito.
É preciso que o paciente e familiar encontrem suporte no sistema de saúde, no
entanto as unidades hospitalares devem fornecer informações e orientações, preparando-os
para dar continuidade ao autocuidado nos domicílios e nos serviços das redes de atenção
primaria .
Esta pesquisa apresenta contribuições relevantes, visto que possibilitou planejar e
elaborar uma TE voltada para ações de cuidado e autocuidado, de promoção e de educação
em saúde, de acordo com as características sociodemográficas dos idosos atendidos na
hemodinâmica do HUAP, os déficits de autocuidado e o nível de conhecimento sobre o
procedimento que o idoso foi submetido; permitiu também planejar o cuidado de
enfermagem do paciente submetido à angioplastia no setor de hemodinâmica.
A Tecnologia Educacional foi elaborada após a realização das entrevistas e análise
de conteúdo, e a escolha do conteúdo educativo utilizada teve respaldo nos déficits de
conhecimento apresentados pelos idosos através das análises das entrevistas, momento em
que emergiram as categorias e subcategorias que permitiram identificar o desconhecimento
dos idosos sobre os motivos que o levaram a realizar a angioplastia, a falta de orientação
sobre o que significa a angioplastia, quanto aos cuidados com a saúde após o procedimento,
o conhecimento necessário sobre as medicações que farão uso, quanto às formas de
autocuidado com a saúde, possibilidades de articular esses conhecimentos apresentadas
pelos idosos juntamente com o conhecimento do enfermeiro.
Para que uma Tecnologia Educacional seja bem elaborada e validada, identificamos
alguns aspectos preponderantes e significativos que precisam ser considerados: A
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tecnologia educacional deve ser construída com a participação de quem cuida e de quem é
cuidado, proporcionar apoio necessário para o autocuidado, as orientações devem ser dadas
respeitando o nível social e cultural do idoso, a utilização de recursos impressos,
audiovisuais e outros se faz necessária, deve também motivar o idoso a desenvolver atitudes
de autocuidado, precisa abordar assuntos de interesse, provocar intervenções positivas na
vida do idoso e não deve ser entregue, mas compartilhada e discutida com o idoso
envolvendo sua família.
O idoso deve ter o entendimento de que as práticas saudáveis devem ser constantes e
interligadas, tais como alimentação saudável, a atividade física, uso regular dos
medicamentos, consultas médicas periódicas, participação em programas para idosos com
equipe multiprofissional, vida tranquila e equilibrada na família, no trabalho, equilíbrio
financeiro, evitar bebidas alcoólicas e fumo, saber que o direito à saúde e estilo de vida
saudável depende do indivíduo e do estado em uma perspectiva de corresponsabilidade de
total relevância.
Desta forma, a elaboração da tecnologia educacional se materializou na forma de
três produtos (um manual educativo impresso, um CD e um DVD) intitulados: Orientações
para o autocuidado de Idosos submetidos à angioplastia no HUAP, e um folder com
Orientação de enfermagem para o paciente submetido à angioplastia na hemodinâmica do
HUAP/UFF, frutos desta pesquisa para ser repassado ao idoso submetido à Angioplastia
Coronariana Transluminal Percutânea, no momento do planejamento da alta hospitalar.
Ao identificar o saber desses idosos sobre angioplastia e autocuidado com a saúde,
percebe-se que passar informações sobre autocuidado e estilos de vidas não promove o
alcance de nossos objetivos.
Consideramos que tão somente os esforços individuais desses idosos não serão o
suficiente para promover mudanças de hábitos e comportamentos, porém o esforço e
comprometimento de toda a equipe de enfermagem, multiprofissional e de saúde
envolvendo o idoso e sua família nesse processo possibilitará melhores caminhos para nos
conduzir a uma proposta que respeite o indivíduo em sua vida real, alcançando, assim,
melhores possibilidades de conhecimento que levem a uma mudança de comportamento que
beneficie a vida.
Embora a Tecnologia Educacional tenha sido elaborada e validade, a presente
pesquisa não se esgota neste estudo, possibilitando deste modo novas pesquisas devido à
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necessidade de avaliação quanto à eficácia do Manual Educativo e ao seu impacto na vida
dos idosos que será de real valor para o planejamento do cuidado do idoso.
Contudo, este estudo terá como desdobramento a implementação dessa forma de
cuidado de enfermagem na Hemodinâmica do HUAP. Os idosos serão acompanhados no
EASIC, e esta investigação não se encerra nesta etapa da pesquisa, servirá como modelo
para a realização de outros trabalhos.
Espera-se que este estudo possa servir como referência para outras discussões,
práticas e cenários por onde passar o idoso que precise de cuidado de enfermagem.
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APÊNDICE 1

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CENTRO DE CIENCIAIS MÉDICAS
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO
PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO – IDOSO-GRUPO 1

PROJETO DE PESQUISA: Elaboração e Validação de Tecnologia Educacional para a
Alta Hospitalar do Idoso Submetido à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea:
Uma Visão Estratégica de Enfermagem.
Pesquisador Responsável: Mestranda Patrocinia Gonçalves Delatorre, Telefones para
contato: 21-2629-9619 e cel: 21-81191439, sob a orientação da Drª Selma Petra Chaves de
Sá, contato 21- 2629-9619.
Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal
Fluminense.Telefone: (21) 2629-9424.
Nome do voluntário:__________________________________ Idade:_________anos.

O Srº (Srª) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado
Validação e Avaliação de uma Tecnologia Educacional para a Alta Hospitalar do Idoso
Submetido à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea: Uma Visão Estratégica de
Enfermagem, de responsabilidade da pesquisadora Patrocinia Gonçalves Delatorre, sob a
orientação da Drª Selma Petra Chave Sá.
Esta pesquisa tem como objetivo Elaborar, Validar e Avaliar uma tecnologia
educacional em forma de manual visando auxiliar o idoso submetido à Angioplastia
Coronariana Transluminal Percutânea (ACTP) e sua família quanto ao cuidado e
autocuidado,com a saúde, oferecendo orientações e informações sobre, medicação que fará
uso e estilo de vida saudável, contribuindo assim na prevenção de fatores de riscos para
Doenças Crônicas não Transmissíveis e agravos a saúde. Esperasse com esta pesquisa que
o Srº(Srª) possa ter melhor qualidade de vida, redução das complicações das doenças
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crônicas, causadas pela falta de orientação quanto aos medicamentos que fará uso e quanto
aos cuidados necessários para a promoção da saúde. Na 1ª Etapa da pesquisa: o Srº (Srª)
participará de uma entrevista onde responderá algumas informações para elaboração de
uma ficha de identificação. A 2ª Etapa da pesquisa: será realizado um questionário como
algumas perguntas sobre: O Srº(Sª) conhecia o procedimento de Angioplastia Coronariana
transluminal Percutânea (ACTP) ? Conhece os motivos que o levou a realizar tal
procedimento? Sabe de que forma poderá cuidar de sua saúde para evitar complicações
após a ACTP? E quanto a medicação que fará uso e o estilo de vida que deverá ser
adotado? Com quem e onde aprendeu? O material será gravado em MP4 e sua identidade
será mantida em sigilo, para isso o Srº(Srª) será identificado com um pseudônimo. 3ª
Etapa da pesquisa: Agendamento de Visita Domiciliar 7 (sete) dias após a alta hospitalar.
4ª Etapa da Pesquisa: Agendamento da consulta de Enfermagem 15 dias após a alta
hospitalar, no programa de extensão da EEAAC, Enfermagem na Atenção a Saúde do
Idoso e seus Cuidadores- EASIC, situado à Rua Jansen de Mello, 174, Centro Niterói-RJ
Telefones: 2629-9619 e 2629-9620.
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 uma
inovação no modo de cuidar do Idoso e de sua família. A participação é voluntária e este
consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo algum. 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

Eu, _______________________________, RG nº _____________________________
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de
pesquisa acima descrito.

Ou

Eu, ____________________________________, RG nº _______________________,
responsável legal por _________________________, RG nº _____________________
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declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto
de pesquisa acima descrito.

Niterói, _____ de ____________ de __________.

_________________________________

_______________________________

Nome do idoso ou de seu responsável legal

Responsável por obter o
Consentimento

__________________________________

___________________________

Testemunha

Testemunha
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APÊNDICE 2
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CENTRO DE CIENCIAIS MÉDICAS
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO
PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO – IDOSO GRUPO 2

PROJETO DE PESQUISA: Validação e Avaliação de uma Tecnologia Educacional para a
Alta Hospitalar do Idoso Submetido à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea:
Uma Visão Estratégica de Enfermagem.
Pesquisador Responsável: Mestranda Patrocinia Gonçalves Delatorre, Telefones para
contato: 21-2629-9163 e cel: 21-8119-1439, sob a orientação da Drª Selma Petra Chaves de
Sá, contato 21- 2629-9619.
Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal
Fluminense. Telefone: (21) 2629-9424.
Nome do voluntário:__________________________________ Idade:_________anos.

O Srº (Srª) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado
Elaboração e Validação de uma Tecnologia Educacional para a Alta Hospitalar do Idoso
Submetido à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea: Uma Visão Estratégica de
Enfermagem, de responsabilidade da pesquisadora Patrocinia Gonçalves Delatorre, sob a
orientação da Drª Selma Petra Chave Sá.
Esta pesquisa tem como objetivo Elaborar e Validar uma tecnologia educacional em
forma de manual visando o cuidado e o autocuidado do idoso submetido à Angioplastia
Coronariana Transluminal Percutânea (ACTP) após a alta hospitalar. Este manual conterá
orientações e informações sobre o cuidado e autocuidado, medicação que fará uso e estilo
de vida necessário ser adotado após tal procedimentocomo estratégia de cuidado que
auxiliará o idoso e sua família ou cuidador, objetivando melhor qualidade de vida do
idoso, redução das complicações da Doenças Arterial Coronariana, causadas pela falta de
orientação. O Srº (Srª) participará da 2ª Etapa da pesquisa: Validação da tecnologia
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educativa em forma de manual. Para esta etapa será utilizado um (1) instrumento de
validação da escala Likert. Todos os idosos que concordarem participar da pesquisa
assinarão o Termo de Consentimento e receberão um Kit com o manual e um instrumento
para ser preenchido para a avaliação da Tecnologia Educativa elaborada. Este instrumento
se divide em 5 blocos com as seguintes etapas: objetivos, organização, estilo da escrita,
aparência, motivação.
A pesquisa não trará riscos e não será utilizada para qualquer outro objetivo a não
ser aqueles já mencionados. Muitos serão os benefícios dentre eles uma inovação no modo
de cuidar do Idoso e de sua família. A participação é voluntária e este consentimento
poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo algum. 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.

Eu, _______________________________, RG nº _____________________________
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de
pesquisa acima descrito.

Ou

Eu, ____________________________________, RG nº _______________________,
responsável legal por _________________________, RG nº _____________________
declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto
de pesquisa acima descrito.
Niterói, _____ de ____________ de __________.

_________________________________

_______________________________

Nome do idoso ou de seu responsável legal

Responsável por obter o
Consentimento

__________________________________

___________________________

Testemunha

Testemunha
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APÊNDICE 3
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CENTRO DE CIENCIAIS MÉDICAS
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO
PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO
ESPECIALISTA

PROJETO DE PESQUISA: Validação e Avaliação de uma Tecnologia Educacional para a
Alta Hospitalar do Idoso Submetido à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea:
Uma Visão Estratégica de Enfermagem.
Pesquisador Responsável: Mestranda Patrocinia Gonçalves Delatorre, Telefones para
contato: 21-2629-9619 e cel: 21-81191439, sob a orientação da Drª Selma Petra Chaves de
Sá, contato 21- 2629-9619 e cel: 21Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal
Fluminense. Telefone: (21)2629-9424.
Nome do voluntário:__________________________________ Idade:_________anos.

O Srº (Srª) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado
Validação e Avaliação de uma Tecnologia Educacional para a Alta Hospitalar do Idoso
Submetido à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea: Uma Visão Estratégica de
Enfermagem de responsabilidade da pesquisadora Patrocinia Gonçalves Delatorre, sob a
orientação da Drª Enfª Selma Petra Chave Sá.
Esta pesquisa tem como objetivo Elaborar, Validar e Avaliar uma tecnologia
educacional em forma de manual quanto a sua eficácia, visando o cuidado e autocuidado
do Idoso submetido à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea (ACTP) após a
alta hospitalar. Este manual conterá orientações e informações sobre cuidado e
autocuidado, medicação e estilo de vida saudável, necessários ser adotados após tal
procedimento, como uma estratégia de cuidado que auxiliará o idoso e sua família ou
cuidador a executar o autocuidado e o cuidado com a saúde para prevenção de fatores de
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riscos para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e para a adoção de estilos de
vida saudáveis, objetivando melhor qualidade de vida do idoso, redução das complicações
das doenças crônicas, causadas pela falta de orientação quanto aos medicamentos que fará
uso e quanto aos cuidados necessários para a saúde. O Srº (Srª) participará da 2ª Etapa
da pesquisa: Validação da tecnologia educativa em forma de manual. Para esta etapa
serão utilizados dois (2) instrumentos de validação da escala Likert. Todos os especialistas
que concordarem participar da pesquisa assinarão o Termo de Consentimento e receberão
por e-mail um Kit com o manual e um instrumento para ser preenchido para a avaliação da
tecnologia educativa elaborada Este instrumento se divide em 5 blocos com as seguintes
etapas; Identificação; Instruções; objetivos; Estrutura e apresentação; relevância da
tecnologia educacional
A pesquisa não trará riscos e não será utilizada para qualquer outro objetivo a não
ser aqueles já mencionados. Muitos serão os benefícios dentre eles uma inovação no modo
de cuidar do Idoso e de sua família. A participação é voluntária e este consentimento
poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo algum. 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.

Eu, _______________________________, RG nº _____________________________
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de
pesquisa acima descrito.
Ou

Eu, ____________________________________, RG nº _______________________,
responsável legal por _________________________, RG nº _____________________
declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto
de pesquisa acima descrito.

Niterói, _____ de ____________ de __________.

131

_________________________________

_______________________________

Nome do idoso ou de seu responsável legal

Responsável por obter o
Consentimento

__________________________________

___________________________

Testemunha

Testemunha
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APÊNDICE 4
INSTRUMENTO PARA ENTREVISTA NA 1ª ETAPA DA PESQUISA
1. Identificação

Nome:___________________________________________________Idade:______________
Sexo:_______________Escolaridade:____________________Estado civil:_______________
Filhos:______________________________________________________________________
Rendimento:____________________________Cuidador:_____________________________
Profissão/ocupação:_________________________Religião:___________________________
Endereço:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Tel:___________________________________

2. Estado Geral do Paciente
Data do Procedimento:
Via de Acesso:
Tempo de Internação:
Rede Social de Apoio:
OBS:

Diagnóstico Principal

Questões para o Idoso
1- O (a) senhor (a ) conhecia o procedimento de Angioplastia Coronariana Transluminal
Percutânea (ACTP) ?
2- Conhece os motivos que o levou a realizar tal procedimento?
3- Sabe de que forma poderá cuidar de sua saúde para evitar complicações após a ACTP?
4- E quanto a medicação que fará uso?
5- Sabe o que é estilo de vida?
6- Com quem e onde aprendeu?
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7- Qual o estilo de vida que o (a) senhor (a) deverá adotar após a ACTP?
8- O que o preocupa no momento?
9- O que você faz para lidar com o este problema de saúde?
10- Quais são suas expectativas quanto ao seu tratamento?
11- Para o (a) senhor (a) que tipo de apoio o hospital, a equipe de saúde e a família pode
oferecer para cooperar com sua saúde?
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APÊNDICE 5

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CENTRO DE CIENCIAIS MÉDICAS
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO
PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO
Senhor Diretor Geral do Hospital Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal
Fluminense.

Venho por meio desta solicito a V.S.ª

a autorização para desenvolver no

Laboratório de Hemodinâmica deste hospital, o Projeto de Pesquisa intitulado: “Validação
e Avaliação de uma Tecnologia Educacional para a Alta Hospitalar do Idoso Submetido à
Angioplastia

Coronariana

Transluminal

Percutânea:

Uma

Visão

Estratégica

de

Enfermagem”, que dará origem a uma dissertação de Mestrado do Programa de PósGraduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC)
da Universidade Federal Fluminense (UFF)

- Curso de Mestrado Profissional em

Enfermagem Assistencial - Área de Concentração: Processos de cuidar em enfermagem, da
linha de pesquisa o cuidado de enfermagem para os grupos humanos, turma de 2012 / 1º
semestre, que se dará a partir da sua autorização pelo CEP.
Este projeto tem como objetivo geral: Elaborar, Validar e Avaliar uma tecnologia
educacional em forma de manual quanto a sua eficácia visando o cuidado e autocuidado do
Idoso submetido à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea após a alta
hospitalar.
Em linhas gerais, esta pesquisa destaca a Tecnologia Educacional em forma de
manual, como uma estratégia de cuidado que auxiliara o idoso e sua família ou cuidador a
executar o autocuidado e o cuidado com a saúde para prevenção de fatores de riscos para
DCNT e para a adoção de estilos de vida saudáveis afim de que após tal procedimento o
paciente possa ter melhor qualidade de vida, redução das complicações das doenças
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crônicas, causadas pela falta de orientação quanto aos medicamentos que fará uso, quanto
aos cuidados necessários para a saúde.
A pesquisa terá como sujeitos os Idosos submetidos ao Procedimento de
Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea as informações serão coletadas através
de entrevistas, observação participante, entrevista semi-estruturada, visita domiciliar e
consulta de enfermagem.
Certa de contar com o apoio de V.Sª, coloco-me a disposição para esclarecimentos que
forem necessários.

Atenciosamente,

___________________________________________
Patrocínia Gonçalves. Delatorre
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APÊNDICE 6

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CENTRO DE CIENCIAIS MÉDICAS
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO
PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL

SOLICITAÇÃO

Srº. Diretor de Enfermagem do Hospital Universitário Antonio Pedro- UFF
Venho por meio desta solicito à V.S.ª

a autorização para desenvolver no

Laboratório de Hemodinâmica deste hospital, o Projeto de Pesquisa intitulado: “Validação
e Avaliação de uma Tecnologia Educacional para a Alta Hospitalar do Idoso Submetido à
Angioplastia

Coronariana

Transluminal

Percutânea:

Uma

Visão

Estratégica

de

Enfermagem”, que dará origem a uma dissertação de Mestrado do Programa de PósGraduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC)
da Universidade Federal Fluminense (UFF)

- Curso de Mestrado Profissional em

Enfermagem Assistencial - Área de Concentração: Processos de cuidar em enfermagem, da
linha de pesquisa o cuidado de enfermagem para os grupos humanos, turma de 2012 / 1º
semestre, que se dará a partir da sua autorização pelo CEP.
Este projeto tem como objetivo geral: Validar e Avaliar uma tecnologia educacional
em forma de manual quanto a sua eficácia visando o cuidado e autocuidado do Idoso
submetido à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea após a alta hospitalar.
Em linhas gerais, esta pesquisa destaca a Tecnologia Educacional em forma de
manual, como uma estratégia de cuidado que auxiliara o idoso e sua família ou cuidador a
executar o autocuidado e o cuidado com a saúde para prevenção de fatores de riscos para
DCNT e para a adoção de estilos de vida saudáveis afim de que após tal procedimento o
paciente possa ter melhor qualidade de vida, redução das complicações das doenças
crônicas, causadas pela falta de orientação quanto aos medicamentos que fará uso, quanto
aos cuidados necessários para a saúde.
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A pesquisa terá como sujeitos os Idosos submetidos ao Procedimento de
Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea as informações serão coletadas através
de entrevistas, observação participante, entrevista semi-estruturada, visita domiciliar e
consulta de enfermagem.
Certa de contar com o apoio de V.Sª, coloco-me a disposição para esclarecimentos que
forem necessários.

Atenciosamente,

___________________________________________
Patrocínia Gonçalves. Delatorre
Enfermeira
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APÊNDICE 7

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CENTRO DE CIENCIAIS MÉDICAS
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO
PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL

SOLICITAÇÃO
Para à Gerencia

de Enfermagem da Hemodinâmica do Hospital Universitário

Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense.
Venho por meio desta solicito à V.S.ª a autorização para desenvolver no Laboratório de
Hemodinâmica deste hospital, o Projeto de Pesquisa intitulado: “Validação e Avaliação de
uma Tecnologia Educacional para a Alta Hospitalar do Idoso Submetido à Angioplastia
Coronariana Transluminal Percutânea: Uma Visão Estratégica de Enfermagem”, que dará
origem a uma dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal
Fluminense (UFF) - Curso de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial - Área
de Concentração: Processos de cuidar em enfermagem, da linha de pesquisa o cuidado de
enfermagem para os grupos humanos, turma de 2012 / 1º semestre, que se dará a partir da
sua autorização pelo CEP.
Este projeto tem como objetivo geral: Validar e Avaliar uma tecnologia educacional
em forma de manual quanto a sua eficácia visando o cuidado e autocuidado do Idoso
submetido à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea após a alta hospitalar.
Em linhas gerais, esta pesquisa destaca a Tecnologia Educacional em forma de
manual, como uma estratégia de cuidado que auxiliara o idoso e sua família ou cuidador a
executar o autocuidado e o cuidado com a saúde para prevenção de fatores de riscos para
DCNT e para a adoção de estilos de vida saudável afim de que após tal procedimento o
paciente possa ter melhor qualidade de vida, redução das complicações das doenças
crônicas, causadas pela falta de orientação quanto aos medicamentos que fará uso, quanto
aos cuidados necessários para a saúde.
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A pesquisa terá como sujeitos os Idosos submetidos ao Procedimento de
Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea as informações serão coletadas através
de entrevistas, observação participante, entrevista semi-estruturada, visita domiciliar e
consulta de enfermagem.
Certa de contar com o apoio de V.Sª, coloco-me a disposição para esclarecimentos que
forem necessários.

Atenciosamente,

___________________________________________
Patrocínia Gonçalves. Delatorre
Enfermeira
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APÊNDICE 8

DECLARAÇÀO
Declaro para os devidos fins que os resultados do Projeto de Pesquisa intitulado: “Validação
e Avaliação de uma Tecnologia Educacional para a Alta Hospitalar do Idoso Submetido à
Angioplastia

Coronariana

Transluminal

Percutânea:

Uma

Visão

Enfermagem” tornar-se -ão públicos tão logo a pesquisa se encerre.

Niterói,

Pesquisadora responsável: Patorcínia Gonçalves Delatorre

Orientadora – Prof.Dra. Selma Petra Chaves de Sá
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Estratégica

de

APÊNDICE 9

Tecnologia Educacional Elaborada- Manual Educativo 1ª versão
Universidade Federal Fluminense-UFF
Hospital Universitário Antonio Pedro-HUAP
Escola de Enfermagem-EEAAC/UFF
Gerência de Enfermagem em Procedimentos, Diagnósticos e
Intervencionistas-GEPDI
Serviço de Enfermagem em Hemodinâmica

INFORMAÇÕES PARA O AUTOCUIDADO DO IDOSO SUBMETIDO À
ANGIOPLASTIA NO HUAP

Patrocinia Gonçalves Delatorre
Selma Petra Chaves Sá
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Patrocinia Delatorre
Selma Petra Chaves Sá

INFORMAÇÕES PARA O AUTOCUIDADO DO IDOSO SUBMETIDO À
ANGIOPLASTIA NO HUAP

1ª Impressão

Niterói, RJ
2013
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Registro catalográfico

Dedico este Manual a todos os idosos que são atendidos no setor de
Hemodinâmica e confiam no serviço dos profissionais de Enfermagem do
HUAP/ UFF.

Patrocinea Delatorre
Selma Petra Chaves Sá
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3- O que é Angioplastia?
4- O que é um stent e como se coloca?
5- Quais são os riscos envolvidos?
6- Orientações para realizar a Angioplastia no HUAP.
7- Após a Angioplastia:
8- Medicamento Prescrito após a Angioplastia.
9- Na Alta hospitalar- Cuidados com a saúde após a Angioplastia
10- É possível viver de maneira saudável após a angioplastia?
11- Quais os cuidados que devo ter após a Angioplastia?

146

À

1- APRESENTAÇÃO
Prezado Paciente.
Este Manual foi criada para cooperar no autocuidado com a saúde do Idoso que
realiza a Angioplastia no HUAP.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO-UFF

O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), é uma unidade de referência
de alta complexidade em Niterói. Atende a população da Zona Metropolitana II que
engloba além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo,
Silva Jardim e Tanguá e, atende também, parte da população do município Rio de
Janeiro.

ENDEREÇO E TELEFONE DO HOSPITAL E DA HEMODINÂMICA.
Hospital Universitario Antonio Pedro - Rua Marques de Paraná, 303 - Centro Niterói - Rio de Janeiro - Brasil
CEP: 24033-900 Telefones: 2629-9000 ou 2629-9001
Hemodinâmica: 2629-9163 e 2629-9225 (secretaria)

DIREITOS DOS USUÁRIOS DO HUAP.
 O paciente tem direito de receber explicações claras sobre o exame a que vai
ser submetido;
 O paciente tem direito a informações claras, simples e compreensivas,
adaptadas à sua condição cultural, sobre as ações diagnósticas e terapêuticas,
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o que pode decorrer delas, a duração do tratamento, a localização, a localização
de sua patologia, se existe necessidade de anestesia, qual o instrumental a ser
utilizado e quais regiões do corpo serão afetadas pelos procedimentos.
 Fonte: Portaria do Ministério da Saúde nº 1286 de 26/10/1993 – art. 8º e nº74 de 04/05/1994.

PREFÁCIO

148

CAPÍTULO I
INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA E
PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA

1- Que problema de saúde eu tenho para ter que fazer a Angioplastia?
Prezado Srº| Srª, as pessoas com indicação para a angioplastia são
portadoras de Doença Arterial Coronariana – DAC. Tal doença é causada pela
obstrução das artérias coronarianas que, quando se torna critico, promove o
sofrimento do coração pela falta de sangue oxigenado (isquemia).
A nutrição do coração é mantida por vasos chamados artérias coronárias. A
obstrução (ou estenose) desses vasos se chama doença coronária obstrutiva.
A obstrução geralmente ocorre, porque as placas de gordura se acumulam nas
artérias, devido ao colesterol alto, tabagismo, sedentarismo e excesso de peso.
Estes são os principais responsáveis por este problema de saúde.
Quando a obstrução ocorre, o sangue não passa para algumas regiões do
coração, e aí o oxigênio também não chega. Isto acontecendo o médico solicita o
cateterismo e posteriormente, a Angioplastia.
Os possíveis candidatos à angioplastia são os pacientes com sintomas de angina
dor no peito ou exames que demonstrem isquemia no coração.
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2- Fatores de Risco para Doença Cardíaca
Podemos entender como fatores

de

risco,

todos os hábitos ou

características pessoais de um indivíduo que, quando combinados entre si
aumentam o risco de ter doença cardíaca.
Esses fatores de risco podem ser de dois tipos: os fatores de risco
incontroláveis e os controláveis.
Os fatores de risco incontroláveis são aqueles que não temos controle, ou
seja, não podemos modificá-los. São eles: 1 - História Familiar de Diabetes,
Acidente Vascular Cerebral e Doença Coronariana; Idade; Sexo que apesar de
não podermos modificá-los, é muito importante que os conheçamos, para não
somá-los aos fatores de risco controláveis.
Os fatores de risco controláveis são aqueles que temos controle e podemos
modificá-los e até excluí-los. Alguns dependem da nossa vontade e outros não,
mas podemos contorná-los. São eles: 1 - Hipertensão Arterial; 2 Hiperlipidemia; 3-Obesidade; 4 - Tabagismo; 5 - Sedentarismo; 6 Alcoolismo; 7 - Stress; 8 - Tipo de personalidade.

3- O que é Angioplastia?
A Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea (ACTP) é um
procedimento realizado para dilatar as artérias coronarianas que estão obstruídas
e assim, voltar a circulação normal do sangue nessas artérias.
Na Angioplastia é introduzido um cateter balão através de uma artéria do
braço ou da virilha até o ponto da artéria que se encontra fechada pelas placas de
gordura. Chegando à artéria, o balão é inflado (enchido), esmagando a placa,
desobstruindo (abrindo) a artéria.
Na angioplastia são utilizados stents, para evitar que a placa volte a crescer
e, obstrua a artéria.
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Isso é feito com auxilio de raios-x, o paciente fica acordado durante a
angioplastia.

Stent
Aa
4- O que é um stent e como se coloca?
Um stent é parecido com uma mola metálica em forma de uma rede
metálica tubular que é introduzida na coronária do doente com ajuda de um balão
fixado na ponta do cateter. Chegando ao local desejado, o balão é inflado
empurrando o stent contra as paredes do vaso obstruído., deixando a artéria
coronária desobstruída.
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5-Quais são os riscos envolvidos?
Com as técnicas modernas, a angioplastia é bastante segura. Devido ao
alargamento da artéria, introdução de cateteres no organismo e injeção de
contraste existe alguns riscos, porém as complicações não são freqüentes.
Os riscos são diferentes para cada pessoa e são sempre avaliados pela equipa de
saúde antes do procedimento.

6- Orientações para realizar a Angioplastia no HUAP.
O paciente deverá ter o pedido do exame solicitado em impresso próprio
APAC (Autorização de Procedimentos de Alto Custo) devidamente preenchido
pelo médico que o atende no Sistema Único de Saúde (SUS).
Este pedido de exame deve ser autorizado no Núcleo Interno de Regulação
(NIR), situado no 1º andar do Hospital Universitário Antônio Pedro(HUAP).
Após autorização do NIR, comparecer no 2º andar do Hospital Universitário
(HUAP) na Secretaria da Hemodinâmica. Na Secretaria de Hemodinâmica
será agendada a entrevista com a Enfermeira e com o médico da hemodinâmica,
o dia e à hora para realização da angioplastia. Neste momento, o Srº| Srª
receberá também todas as orientações quanto aos cuidados necessários para se
preparar para o procedimento.
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CAPÍTULO II
AÇÕES DE AUTOCUIDADO APÓS ANGIPLASTIA
1-O Autocuidado com a saúde após a Angioplastia.
O autocuidado é a prática de atividades que o indivíduo inicia e executa em
seu próprio benefício, na manutenção da vida, da saúde e do bem estar.
O autocuidado com a saúde deve ser levado a sério em todas as etapas da
vida e após a Angioplastia, esses cuidados precisam ser reforçados.
Após a Angioplastia maioria das pessoas tem condições de retornar
progressivamente, à sua atividades da vida diária , à atividade física habitual e
volta ao trabalho. Entretanto, deverá ser recomendado por seu médico.
Após a angioplastia, o controle ambulatorial é realizado no terceiro e sexto
mês e, depois, anualmente, porém se o paciente apresentar alguma alteração
deverá procurar o serviço de saúde e o médico que o acompanha.
A angioplastia não é a cura da doença, é apenas uma etapa de tratamento,
havendo a necessidade de continuar firme na prevenção da doença,. no cuidado
com a saúde e no autocuidado.

2-Após a Angioplastia:
Após a angioplastia, a pessoa permanece internado na Unidade Coronariana por
24h, em observação e cuidados pela equipe de saúde.
Quando a angioplastia é feita é preciso em média 30 dias para a cicatrização do
processo. Será necessário o uso regular das medicações que já fazia uso e uso
rigoroso de medicamentos que serão prescritas após a angioplastia, não podendo
ser suspensos sem autorização médica.
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3-Medicamento Prescrito após a Angioplastia.

O Clopidogrel é um medicamento prescrito pelo médico antes e após a
angioplastia. Esse medicamento evita que o sangue

coagule dentro do vaso

sanguíneo. O medicamento pode ser usado no tratamento e prevenção de
trombose cerebral, do infarto agudo do miocárdio e outros problemas de obstrução
(entupimento) dos vasos sanguíneos.

O Ácido Acetil Salicílico (AAS) é um medicamento receitado pelo médico para os
pacientes com doenças cardiovascular, pois além de baixar a febre (antitérmico),
aliviar a dor (analgésico) e reduzir a inflamação (antiinflamatório), o medicamento é
também utilizado para alívio dos sintomas de várias doenças como: gripes, resfriados e
outros tipos de infecções. O ácido acetilsalicílico (AAS) também é utilizado para prevenção
do infarto do miocárdio, do derrame cerebral e outras doenças dos vasos sanguíneos e,
prescrito para tratar paciente com riscos de

trombose e para

prevenção da

doença cardiovascular (DCV).

O Clopidogrel e o AAS podem aumentar o risco de sangramento por isso, é
importante observar: sinais de sangramento com na gengiva por exemplo,
manchas no corpo, queimação no estomago ou qualquer outra alteração que
perceber na sua saúde. Acontecendo tais alterações, deverá procurar atendimento
na unidade de saúde.

154

CAPÍTULO 3

AUTOCUIDADO E ESTILO DE VIDA

1-É possível viver de maneira saudável após a angioplastia?
Sim. Para isso recomendamos uma alimentação com restrição de gordura
animal com o mínimo possível de colesterol, a manutenção do peso normal,
evitando-se excesso de açúcar, fumo e álcool.

O paciente não deve deixar de realizar atividades físicas regularmente e,
principalmente, deve procurar “sorrir” para a vida, pois, o sorriso é o melhor
dilatador para as artérias do coração.

2- Quais os cuidados que devo ter após a Angioplastia?
Em casa Lembre-se!
Ficar relaxado e tranqüilo por 24 horas.
Fazer uma alimentação leve.
Manter o curativo no local da punção do exame por um dia.
Não dirigir pelo menos nas 24hs.
Não fazer esforço físico durante 48 horas.
Evitar o fumo, se faz uso não fumar durante 24 horas, a pessoa que fuma
deve procurar tratamento para deixar de fumar no grupo de antitabagismo
do Hospital e nos diversos serviços de saúde.
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Se no local da introdução do cateter apresentar sangramento deverá
permanecer deitado e apertar o local, em seguida procurar ajuda médica e
retornar ao hospital. Observar se este local mudar de cor, de temperatura,
apresentar dormência ou ficar frio. Se apresentar sintomas de dor no peito,
procurar imediatamente assistência médica.
Não se esquecer de tomar os remédios prescritos nos horários corretos e
na quantidade recomendada
Observar as orientações feitas no hospital e as escritas no manual e
cartilhas entregues na alta hospitalar.
Buscar ter uma vida tranqüila.
O envolvimento em atividades sociais é aconselhável, pois ajuda manter a
saúde física e mental.
A realização de atividades física, de trabalhos manuais, ir a praia, pescar,
passear com a família com amigos, freqüentar centros de convivência e
oficinas para idosos são atividades relatadas pelos próprios idosos como
fonte de prazer e satisfação.
Faça o agendamento para sua consulta de Enfermagem no programa de
extensão da EEAAC, Enfermagem na Atenção a Saúde do Idoso e seus
Cuidadores- EASIC, situado à Rua Jansen de Mello, 174, Centro Niterói-RJ pelos
Telefones: 2629-9619 e 2629-9620,

uma semana após o procedimento de

Angioplastia.

O Cuidado com sua saúde também depende de você!
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CAPÍTULO 4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensamos ter contribuído para a melhoria do cuidado e autocuidado do idoso
submetido à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea. Buscamos com
este manual enfocar as principais orientações e informações sobre a Angioplastia,
o autocuidado antes e após o procedimento. Além disso, Levou-se em
consideração para a elaboração deste manual, os saberes e experiências prévias
dos idosos sobre o assunto, sua maneira de se cuidar associando-se e este, os
conhecimentos do enfermeiro.
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CAPÍTULO 5

LEGISLAÇÃO- ESTATUTO DO IDOSO

CAPÍTULO IV- Do Direito à Saúde
Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do
Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário,
em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção,
promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às
doenças que afetam preferencialmente os idosos.
§ 1o A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por
meio de:
I – cadastramento da população idosa em base territorial;
II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios;
III – unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas
de geriatria e gerontologia social;
IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele
necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos
abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos
e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural;
V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das
sequelas decorrentes do agravo da saúde.
CAPÍTULO V- Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões,
espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.
Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à
educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas
educacionais a ele destinados.
§ 1o Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas
de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração
à vida moderna.
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§ 2o Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural,
para transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido
da preservação da memória e da identidade culturais.
Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão
inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à
valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir
conhecimentos sobre a matéria.
Art. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será
proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos
ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o
acesso preferencial aos respectivos locais.
Art. 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais
voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao
público sobre o processo de envelhecimento.
Art. 25. O Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as
pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e
padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural
redução da capacidade visual.
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ANEXOS
Anexo 1- Informação acerca do Manual elaborado

Este manual é resultado de dissertação de Mestrado Profissional em Enfermagem
Assistencial da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal
Fluminense,

intitulada

“TECNOLOGIA

EDUCACIONAL

PARA

A

ALTA

HOSPITALAR DO IDOSO SUBMETIDO À ANGIOPLASTIA CORONARIANA
TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA” da Enfermeira Patrocinea Delatorre e orientada Pela
Profa Dra Selma Petra Chaves Sá
Abaixo apresenta-se um breve resumo.

RESUMO
Objetivos: identificar as necessidades dos idosos, relacionadas à sua medicação
e estilo de vida, sobre o autocuidado após a alta hospitalar; elaborar uma
tecnologia educativa visando o autocuidado com as medicações e estilo de vida
como estratégias do planejamento da alta hospitalar do idoso submetido à
angioplastia

coronariana

transluminal

percutânea;

Descrever

os

aspectos

preponderantes e significativos na validação de tecnologia educativa visando o
autocuidado com as medicações e estilo de vida para a alta hospitalar do idoso
submetido à angioplastia coronariana transluminal percutânea (ACTP). Método:
estudo quanti-qualitativo, baseado nas teorias de Dorotéia Orem, com idosos e
juízes especialistas em TE, em um hospital público e um Programa de Extensão
de Enfermagem. O projeto será dividido em quatro etapas. O projeto de pesquisa
foi aprovado pelo Comitê de Ética (CEP), CAAE: 09881812.9.0000.5243.
Resultados esperados: elaborar um manual que contribua para o autocuidado do
idoso submetido ACTP, para prevenção de agravos a saúde e reinternações.
Descritores: Alta Hospitalar; Enfermagem; Idoso; Angioplastia.
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Anexo 2

Equipe de Saúde do Setor de Hemodinâmica:
-03 ENFERMEIRAS
-08 TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
-01 SECRETÁRIA
-02 MÉDICOS HEMODINAMICISTAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: de 7:00h às 19:00h de segunda a sexta feira
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Anexo 3 C- CCLC
c
MEDICAÇÃO- BISSULFATO DE CLOPIDOGREL- CLOPIDOGREL
Para que serve esse remédio?
Esse medicamento é um antiagregante plaquetário evita que o sangue se
coagule dentro do vaso). O clopidogrel pode ser usado no tratamento e
prevenção de trombose cerebral, do infarto agudo do miocárdio e outros
problemas de entupimento dos vasos sanguíneos.

Situações em que não deve ser utilizado:
Não usar durante a gravidez, porque pode causar deformidades no bebê.
Não usar durante a amamentação, pois esse medicamento é eliminado no
leite materno e pode trazer riscos ao bebê.
Pacientes com alergias ao medicamento.
Pacientes com problemas grave nos rins (insuficiência renal) e no fígado.
Pacientes com pressão alta não-controlada. Pacientes alcoólatras.
Pacientes com hemofilia. Pacientes que fizeram (ou vão fazer) alguma
cirurgia.
Pacientes com algum tipo de sangramento (pelo nariz, gengiva, ao urinar).
Pacientes com úlcera gástrica.

Reações indesejáveis:
A principal reação indesejável a esse medicamento é o sangramento. É
preciso observar se existirá sangramento pelo nariz, pela gengiva (ao
escovar os dentes), ao urinar.
Se existir qualquer tipo de sangramento, é preciso avisar ao médico.
Gastrintestinal: dor na barriga, vômito, azia, gastrite, prisão de ventre, dor
na barriga, diarréia, náusea, prisão de ventre e sangramento (pelo vômito
ou pelas fezes, que podem estar escurecidas).
Cardiovasculares: inchaço, aumento da pressão arterial, arritmia cardíaca,
palpitação e sensação de desmaio. Neurológicas: dor de cabeça, tontura,
depressão, cansaço, febre, dor no corpo todo, febre, insônia e ansiedade.
Dermatológicas: vermelhidão na pele e coceira.
Endócrinas: aumento do colesterol, aumento do ácido úrico no sangue e
gota.
Musculares: dores nas juntas, dor nas costas, câimbras nas pernas,
formigamento e fraqueza.
Hematológicas: anemia, sangramentos, principalmente pelo nariz e
manchas roxas na pele. Hepáticas: alteração do funcionamento do fígado.
Outras: tosse, falta de ar, bronquite, pneumonia, catarata, conjuntivite,
infecção urinária e alergia.
Se o paciente observar a formação de manchas escurecidas na pele (em
qualquer região do corpo), sem que tenha batido em algum lugar, sangue
nas fezes ou na
urina, é preciso procurar o médico.

Como devo utilizar esse remédio?
O medicamento deve ser engolido, sem mastigar, com um copo cheio de
água.
Evite tomar o medicamento com refrigerantes, bebidas cítricas
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dustrializadas (exemplo: Schwepes citrus®, Fanta citrus®,Tampico®), café
e com chás.
Evite comer diariamente alimentos ricos em vitamina, K (Exemplos:
brócolis, couve, rúcula, agrião, chicória, bertalha, bife de fígado). O
clopidogrel pode ser tomado com ou sem alimentos.
Fonte:http://fs.unb.br/bulasdecardiologia/bulas/C/clopidogrel.pdf
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Registro catalográfico

Dedicamos este Manual a todos os idosos que são atendidos no setor de
Hemodinâmica e confiam no serviço dos profissionais de Enfermagem do
HUAP/ UFF.
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IDOSOS

3- APRESENTAÇÃO
Prezado usuário.
Este Manual foi criado para ajudar no autocuidado do idoso que realiza a
Angioplastia no HUAP.
O autocuidado, a prática de atividades iniciadas e executadas pelos
indivíduos em seu próprio benefício para a manutenção da vida e do bem-estar.
(Orem)

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO-UFF
O Hospital Universitário Antônio Pedro, é uma unidade de referência de alta
complexidade no Município de Niterói.

DIREITOS DOS USUÁRIOS DO HUAP.
 O paciente tem direito de receber explicações claras sobre o exame a que vai
ser submetido;
 O paciente tem direito a informações claras, simples e compreensivas,
adaptadas à sua condição cultural, sobre as ações diagnósticas e terapêuticas,
o que pode decorrer delas, a duração do tratamento, a localização, a localização
de sua patologia, se existe necessidade de anestesia, qual o instrumental a ser
utilizado e quais regiões do corpo serão afetadas pelos procedimentos.
 Fonte: Portaria do Ministério da Saúde nº 1286 de 26/10/1993 – art. 8º e nº74
de 04/05/1994.
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ENDEREÇO E TELEFONE DO HOSPITAL E DA HEMODINÂMICA.
Hospital Universitário Antonio Pedro - Rua Marques de Paraná, 303 - Centro Niterói - Rio de Janeiro - Brasil
CEP: 24033-900 Telefones: 2629-9000 ou 2629-9001
Hemodinâmica: 2629-9163 e 2629-9225 (secretaria)

PREFÁCIO
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CAPÍTULO I
ORIENTAÇÕES PARA O AUTOCUIDADO DE IDOSOS SUBMETIDOS À
ANGIOPLASTIA NO HUAP

1- Que problema de saúde eu tenho para ter que fazer a Angioplastia?

Por que as pessoas com indicação para a angioplastia são portadoras de
Doença Arterial Coronariana – DAC. Tal doença é causada pela obstrução das
artérias coronarianas que, quando se torna crítico, promove o sofrimento do
coração pela falta de sangue oxigenado (isquemia).
A nutrição do coração é mantida por vasos chamados artérias coronárias. A
obstrução (estreitamento) desses vasos se chama doença coronária obstrutiva.
A obstrução geralmente ocorre, porque as placas de gordura se acumulam
nas artérias, devido ao colesterol alto, tabagismo, sedentarismo e excesso de
peso. Estes são os principais responsáveis por este problema de saúde.
Quando a obstrução ocorre, o sangue não passa para algumas regiões do
coração, e aí o oxigênio também não chega até lá, quando isso acontece é solicito
o cateterismo que é um exame diagnostico e posteriormente a angioplastia para
fazer a desobstrução.
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Os possíveis candidatos à angioplastia são os pacientes com sintomas de
angina (dor no peito) ou aqueles com resultados de exames que demonstrem
isquemia no coração. Existem pacientes que não apresentam sintomas, por isso
recomendamos a realização de consultas (de enfermagem, médica e de nutrição)
e exames periodicamente.

2- Fatores de Risco para Doença Cardíaca

Podemos entender como fatores

de

risco,

todos os hábitos ou

características pessoais de um indivíduo que, quando combinados entre si
aumentam o risco de ter doença cardíaca.
Esses fatores de risco podem ser de dois tipos: os fatores de risco
incontroláveis e os controláveis.
Os fatores de risco incontroláveis são aqueles sobre os quais não temos
controle, ou seja, não podemos modificá-los. São eles: 1 - História Familiar de
Diabetes, 2-Acidente Vascular Cerebral, 3- Doença Coronariana; 4-Idade; 5Sexo que, apesar de não podermos modificá-los, são importantes que sejam
conhecidos, para não somá-los aos fatores de risco controláveis.
Os fatores de risco controláveis são aqueles sobre os quais temos controle
e podemos modificá-los ou até excluí-los. Alguns dependem da nossa vontade e
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outros não, mas podemos contorná-los. São eles: 1 - Hipertensão Arterial; 2 –
dislipidemia; 3-Obesidade; 4 - Tabagismo; 5 - Sedentarismo; 6 - Alcoolismo;
7 - Estresse; 8 - Tipo de personalidade.

3- O que é Angioplastia?
A Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea (ACTP) é um
procedimento realizado para dilatar as artérias coronarianas que estão obstruídas
e assim, voltar a circulação normal do sangue nessas artérias. O paciente fica
acordado durante todo o procedimento.
Na Angioplastia é introduzido um cateter balão por meio de uma artéria do
braço ou da virilha até o ponto da artéria que se encontra fechada pelas placas de
gordura. Chegando à artéria, o balão é inflado (enchido), esmagando a placa e
assim abrindo a artéria.
Na angioplastia são utilizados stents, para evitar que a placa volte a crescer
e, obstrua a artéria. Isso é feito com auxilio de raios-x, para isso o paciente
precisará usar contraste a base de iodo que será administrado pela veia durante o
procedimento.

O paciente que relatar que é alérgico ao iodo, será

recomendado o preparo antes da angioplastia.

Stent aberto
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4- O que é um stent e como se coloca?

Um stent é parecido com uma mola metálica, em forma de uma rede
metálica tubular, que é introduzida na coronária do paciente com ajuda de um
balão fixado na ponta do cateter. Chegando ao local desejado, o balão é inflado
empurrando o stent contra as paredes do vaso obstruído, deixando a artéria
coronária desobstruída.

Artéria

Placa de gordura

5- Existem riscos em realizar este procedimento?

Com as técnicas modernas, a angioplastia é bastante segura. Devido ao
alargamento da artéria, introdução de cateteres no organismo e injeção de
contraste, existe alguns riscos, porém as complicações não são freqüentes.
Os riscos são diferentes para cada pessoa e são sempre avaliados pela
equipe de saúde antes do procedimento.
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6- Orientações para realizar a Angioplastia no HUAP.

O paciente deverá ter o pedido do exame solicitado em impresso próprio
APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade) devidamente
preenchido pelo médico que o atende no Sistema Único de Saúde (SUS).
Encaminhar á Central de Regulação, depois de autorizado vem para o Núcleo
Interno de Regulação (NIR), situado no 1º andar do Hospital Universitário Antônio
Pedro(HUAP).

Após autorização do NIR, comparecer no 2º andar do HUAP

na Secretaria da Hemodinâmica, nesta secretária será agendada a entrevista
com a Enfermeira e com o médico da hemodinâmica, o dia e a hora para
realização da angioplastia. Neste momento, serão dadas orientações quanto aos
cuidados necessários para o procedimento.
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CAPÍTULO II
O AUTOCUIDADO APÓS A ANGIOPLASTIA
1- O Autocuidado com a saúde após a Angioplastia.
O autocuidado é a prática de atividades que o indivíduo inicia e executa em
seu próprio benefício, na manutenção da vida, da saúde e do seu bem estar.
O autocuidado com a saúde deve ser levado a sério em todas as etapas da
vida e após a Angioplastia, esses cuidados precisam ser reforçados.
Após a Angioplastia a maioria das pessoas tem condições de retornar
progressivamente, as sua atividades e vida diária à atividade física habitual e volta
ao trabalho. (Entretanto, deverá ser avaliado por seu médico).
Após a angioplastia, a consulta é realizado no terceiro e sexto mês e,
depois, anualmente. Porém, se o paciente apresentar alguma alteração deverá
procurar o serviço de saúde e o médico que o acompanha.
A angioplastia não é a cura da doença, é apenas uma etapa do
tratamento, havendo a necessidade de continuar firme nos cuidado de
prevenção.

2-Após a Angioplastia:

Após a angioplastia, a pessoa permanece internada na

Unidade

Coronariana por 24h, em observação e sob cuidados da equipe de saúde.
Quando a angioplastia é realizada é preciso em média 30 dias para a
cicatrização do processo. Será necessário o uso regular das medicações que já
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faz uso e, principalmente dos medicamentos que serão prescritas após a
angioplastia, não podendo ser interrompidos sem autorização médica .

3-Medicamentos usados antes e após a Angioplastia.

O Clopidogrel (Plavix) é um medicamento prescrito pelo médico antes e
após a angioplastia. Esse medicamento evita que o sangue coagule dentro do
vaso sanguíneo. O medicamento pode ser usado no tratamento e prevenção de
trombose cerebral, do infarto agudo do miocárdio e outros problemas de obstrução
(entupimento) dos vasos sanguíneos.
O Ácido Acetil Salicílico (AAS)

O ácido acetilsalicílico (AAS) é utilizado para prevenção do infarto do miocárdio,
do derrame cerebral e outras doenças dos vasos sanguíneos e, prescrito para tratar
paciente com riscos de trombose e para prevenção da doença cardiovascular
(DCV).
O Clopidogrel e o AAS podem aumentar o risco de sangramento por isso,
é importante observar: sinais de sangramento como na gengiva, por exemplo,
manchas no corpo, queimação no estomago ou qualquer outra alteração que
perceber na sua saúde. Acontecendo tais alterações, deverá procurar
atendimento na unidade de saúde.
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CAPÍTULO 3

AUTOCUIDADO E ESTILO DE VIDA

1- Como viver de maneira saudável após a angioplastia?
Para viver de maneira saudável recomendamos uma alimentação com
pouca gordura animal com o mínimo possível de colesterol, a manutenção do peso
normal, evitando-se excesso de açúcar, de sal, fumo e álcool. Recomendamos ser
acompanhado por um nutricionista.

O paciente não deve deixar de realizar atividades físicas regularmente e,
principalmente, deve procurar “sorrir” para a vida, pois, o sorriso é o melhor
dilatador para as artérias do coração.
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2- Quais os cuidados que devo ter após a Angioplastia?

Em casa Lembre-se!
Realize atividades que o deixe relaxado e tranqüilo.
Fazer uma alimentação leve de sua preferência.
Atenção: Se no local da introdução do cateter, apresentar sangramento,
mudar de cor, de temperatura, apresentaR dormência ou ficar frio, deverá
permanecer deitado e apertar o local e se apresentar sintomas de dor no
peito. Procurar ajuda retornando ao hospital.
Não dirigir pelo menos 30 dias após a angioplastia.
Não fazer esforço físico.
Se for fumante evitar o fumo durante 24 horas antes e após a angioplastia.
A pessoa que fuma deve procurar tratamento no grupo de antitabagismo do
Hospital e nos diversos serviços de saúde.
Não se esquecer de tomar os remédios prescritos nos horários corretos e
na dose recomendada
Atenção para as orientações feitas no hospital e as escritas no manual e
cartilhas entregues na alta hospitalar.
Buscar ter uma vida tranqüila.
O envolvimento em atividades sociais é aconselhável, pois ajuda manter a
saúde física e mental.
A realização de atividades física, de trabalhos manuais, ir a praia, pescar,
passear com a família com amigos, freqüentar centros de convivência e
oficinas, são atividades relatadas pelos próprios idosos como fonte de
prazer e satisfação.
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Faça o agendamento para sua consulta de Enfermagem no programa de
extensão da EEAAC, Enfermagem na Atenção a Saúde do Idoso e seus
Cuidadores- EASIC, situado à Rua Jansen de Mello, 174, Centro Niterói-RJ
pelos Telefones: 2629-9619 e 2629-9620,

uma semana após o

procedimento de Angioplastia.

O Cuidado com sua saúde também depende de você!

CAPÍTULO 4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensamos ter contribuído para a melhoria do cuidado e autocuidado do
idoso submetido à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea. Buscamos
com este manual enfocar as principais orientações e informações sobre a
Angioplastia, o autocuidado antes e após o procedimento. Além disso, Levou-se
em consideração para a elaboração deste manual, os saberes e experiências
prévias dos idosos sobre o assunto, sua maneira de se cuidar associando-se a
este, os conhecimentos do enfermeiro.
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CAPÍTULO 5

LEGISLAÇÃO- ESTATUTO DO IDOSO

CAPÍTULO IV- Do Direito à Saúde
Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do
Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário,
em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção,
promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às
doenças que afetam preferencialmente os idosos.
§ 1º A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por
meio de:
I – cadastramento da população idosa em base territorial;
II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios;
III – unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas
de geriatria e gerontologia social;
IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele
necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos
abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos
e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural;
V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das
sequelas decorrentes do agravo da saúde.
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CAPÍTULO V- Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões,
espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.
Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à
educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas
educacionais a ele destinados.
§ 1º Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas
de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração
à vida moderna.
§ 2º Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural,
para transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido
da preservação da memória e da identidade culturais.
Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão
inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à
valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir
conhecimentos sobre a matéria.
Art. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será
proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos
ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o
acesso preferencial aos respectivos locais.
Art. 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais
voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao
público sobre o processo de envelhecimento.
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Art. 25. O Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as
pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e
padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural
redução da capacidade visual.

ANEXOS

Anexo 1- Informação acerca do Manual elaborado

Este manual é resultado de dissertação de Mestrado Profissional em Enfermagem
Assistencial da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal
Fluminense, intitulada:
“ TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA A ALTA HOSPITALAR DO IDOSO
SUBMETIDO

À

ANGIOPLASTIA

CORONARIANA

TRANSLUMINAL

PERCUTÂNEA” da Enfermeira Patrocinia Gonçalves Delatorre, orientada Pela Profª Dra
Selma Petra Chaves Sá
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Anexo 2
Medicação - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL- CLOPIDOGREL
Para que serve esse remédio?
Esse medicamento é um antiagregante plaquetário evita que o sangue coagule-se
dentro do vaso). O clopidogrel pode ser usado no tratamento e prevenção de trombose
cerebral, do infarto agudo do miocárdio e outros problemas de entupimento dos vasos
sanguíneos.
Situações em que não deve ser utilizado:
Não usar durante a gravidez, porque pode causar deformidades no bebê.
Não usar durante a amamentação, pois esse medicamento é eliminado no leite materno
e pode trazer riscos ao bebê.
Pacientes com alergias ao medicamento.
Pacientes com problemas grave nos rins (insuficiência renal) e no fígado.
Pacientes com pressão alta não-controlada. Pacientes alcoólatras.
Pacientes com hemofilia. Pacientes que fizeram (ou vão fazer) alguma cirurgia.
Pacientes com algum tipo de sangramento (pelo nariz, gengiva, ao urinar).
Pacientes com úlcera gástrica.

Reações indesejáveis:
A principal reação indesejável a esse medicamento é o sangramento. É preciso observar
se existirá sangramento pelo nariz, pela gengiva (ao escovar os dentes), ao urinar.
Se existir qualquer tipo de sangramento, é preciso avisar ao médico.
Gastrintestinal: dor na barriga, vômito, azia, gastrite, dor na barriga, diarréia, náusea,
prisão de ventre e sangramento (pelo vômito ou pelas fezes, que podem estar
escurecidas).
Cardiovasculares: inchaço, aumento da pressão arterial, arritmia cardíaca, palpitação e
sensação de desmaio. Neurológicas: dor de cabeça, tontura, depressão, cansaço, febre,
dor no corpo todo, insônia e ansiedade.
Dermatológicas: vermelhidão na pele e coceira.
Endócrinas: aumento do colesterol, aumento do ácido úrico no sangue e gota.
Musculares: dores nas juntas, dor nas costas, câimbras nas pernas, formigamento e
fraqueza.
Hematológicas: anemia, sangramentos, principalmente pelo nariz e manchas roxas na
pele. Hepáticas: alteração do funcionamento do fígado. Outras: tosse, falta de ar,
bronquite, pneumonia, catarata, conjuntivite, infecção urinária e alergia.
Se o paciente observar a formação de manchas escurecidas na pele (em qualquer
região do corpo), sem que tenha batido em algum lugar, sangue nas fezes ou na
urina, é preciso procurar o médico.
Como devo utilizar esse remédio?
O medicamento deve ser engolido, sem mastigar, com um copo cheio de água.
Evite comer diariamente alimentos ricos em vitamina, K (Exemplos: brócolis, couve,
rúcula, agrião, chicória, bertalha, bife de fígado). O clopidogrel pode ser tomado com ou
sem alimentos.
Evite tomar o medicamento com refrigerantes, bebidas cítricas industrializadas (exemplo:
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Schwepes citrus®, Fanta citrus®,Tampico®), café e com chás.
Fonte:http://fs.unb.br/bulasdecardiologia/bulas/C/clopidogrel.pdf
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APÊNDICE 11

Rua Dr. Celestino, 74
24020-091- RJ – Brasil
Tel (21) 2629-9493
e-mail: mpeauff@gmail.com
www.uff.br/mpea

Carta Convite:
Venho por meio desta, solicitar sua participação como Juiz Especialista da Tecnologia
Educacional

intitulada:

INFORMAÇÕES

PARA

O

AUTOCUIDADO

DO

IDOSO

SUBMETIDO À ANGIOPLASTIA NO HUAP.
Esta Tecnologia Educacional surge como um dos produtos da Dissertação “Validação e
Avaliação de Tecnologia Educacional para a Alta Hospitalar do Idoso Submetido à Angioplastia
Coronariana Transluminal Percutânea: Uma Visão Estratégica de Enfermagem”, sob orientação
da Drª Selma Pétra Chaves Sá, do Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem
Assistencial - Área de Concentração: Processos de cuidar em enfermagem, da linha de pesquisa
o cuidado de enfermagem para os grupos humanos, turma de 2012, da Escola de Enfermagem
Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Este projeto tem como objetivo geral: Validar e Avaliar uma tecnologia educacional em
forma de manual quanto a sua eficácia visando o cuidado e autocuidado do Idoso submetido à
Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea após a alta hospitalar.
Desde já agradeço sua colaboração e coloco-me a disposição para esclarecimentos que
forem necessários.
Atenciosamente,
__________________________________________
Patrocínia Gonçalves Delatorre
Mestranda
Aceito: Sim ( ) Não ( )
Nome: _______________________________________________________
Telefone:_____________________________________________________
Assinatura:___________________________________________________
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ANEXO 1
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇAO (JUÍZES-ESPECIALISTAS)
Data: ___/___/___
Nome da Tecnologia Educativa: ORIENTAÇÕES PARA O AUTOCUIDADO DE
IDOSOS SUBMETIDOS À ANGIOPLASTIA
Parte 1- IDENTIFICAÇÃO DOS JUÍZES E ESPECIALISTAS
Código/Pseudônimo:________________________Idade:___Sexo:( )M ( )F
Área de formação________________________ Tempo de formação_______
Função/cargo na instituição________________________________________
Tempo de trabalho:_______________________________________________
Titulação Especialização ( )
Mestrado( )
Doutorado( )
Especificar a área:________________________________________________
PARTE II- INSTRUÇÕES
Leia minuciosamente a Tecnologia Educacional. Em seguida analise o instrumento
educativo marcando um X em um dos números que estão na frente de cada
afirmação. Dê a sua opinião de acordo com a abreviação que melhor represente o
grau em cada critério abaixo:
Valoração
1-Totalmente adequado
2-Adequado
3-Parcialmente adequado
4-Inadequado
Para as opções 3 e 4, descreva o motivo pelo qual considerou esse item no espaço
destinado após o item. Não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é a
sua opinião. Por favor, responda a todos os itens.
1-OBJETIVOS – Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com a
utilização da Tecnologia Educativa (TE)

1.1 As informações/conteúdos são ou estão coerentes com as 1
2
3
4
necessidades cotidianas do público-alvo da TE
1.2 As informações/conteúdos são importantes para a qualidade 1
2
3
4
do cuidado do público-alvo da TE
1.3 Convida e/ou instiga à mudanças de comportamento e atitude 1
2
3
4
1.4 Pode circular no meio científico da área
1
2
3
4
1.5 Atende aos objetivos de instituições que cuidam do público- 1
2
3
4
alvo da TE.
2- ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO – Refere-se a forma de apresentar as
orientações. Isto inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação,
coerência e formatação.
2.1 O manual educativo é apropriado para o público-alvo da TE
1
2
3
4
2.2 As mensagens estão apresentadas de maneira clara e 1
objetivas
2.3 As informações apresentadas estão cientificamente corretas
1
2.4 O material está apropriado ao nível sócio-cultural do público 1
alvo da TE
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2

3

4

2
2

3
3

4
4

2.5 Há uma seqüência lógica de conteúdo proposto
2.6 As informações estão bem estruturas em concordância e
ortografia
2.7 O estilo da redação corresponde ao nível de conhecimento do
publico alvo
2.8 As informações da capa, contracapa, sumário, agradecimentos
e/ou apresentação são coerentes
2.9 O tamanho do titulo e dos tópicos estão adequados
2.10 As ilustrações estão expressivas e suficientes
2.11 O material (papel/impressão) está apropriado
2.12 O número de páginas está adequado

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

3 – RELEVÂNCIA –Refere-se as características que avalia o grau de significação do
material educativo apresentado.
3.1 Os temas retratam aspectos-chave que devem ser reforçados
1 2 3 4
3.2 O material permite a transferência e generalização do aprendizado 1
a diferentes contextos (hospitalar e domiciliar)

2

3

4

3.3 A TE propõe à construção de conhecimento
1
3.4 O material aborda os assuntos necessários para o saber do público- 1
alvo da TE
3.5 Está adequado para ser usado por qualquer idoso, público-alvo da 1
TE

2
2

3
3

4
4

2

3

4

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________
COMENTÁRIOS GERAIS E SUGESTÕES (Pode utilizar o verso da folha)
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ANEXO 2
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO (PÚBLICO-ALVO)
Data __/__/__
Nome da Tecnologia Educacional: ORIENTAÇÕES PARA O AUTOCUIDADO DE
IDOSOS SUBMETIDOS À ANGIOPLASTIA.
Parte 1 - Identificação
Pseudônimo:____________________________________________________
Escolaridade:______________________________________ Idade: ________
Parte II- Instruções
Leia minuciosamente o Manual. Em seguida utilize o questionário a seguir, marcando
um X em um dos números que estão na frente de cada afirmação. Dê sua opinião de
acordo com a opção que melhor represente o ponto de vista sobre cada critério
abaixo:
Valoração:
1-Totalmente adequado
2-Adequado
3-Parcialmente adequado
4-Inadequado
Para as opções 3 e 4, descreva o motivo pelo qual considerou esse item no espaço
destinado após o item. Não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é a
sua opinião. Por favor, responda a todos os itens.
1-OBJETIVOS – Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com
a utilização manual.
1.1 Atende as necessidades do público-alvo da TE
1 2 3 4
1.2 Ajuda durante o autocuidado do público-alvo da TE
1 2 3 4
1.3 Está adequado para ser usado por qualquer idoso, público-alvo 1 2 3 4
da TE
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________
2- ORGANIZAÇÃO – Refere-se a forma de apresentar as orientações . Isto inclui sua
organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação.
2.1 A capa é atraente e indica o conteúdo do material
1 2 3 4
2.2 O tamanho do título e do conteúdo nos tópicos está 1 2 3 4
adequado
2.3 Os tópicos tem seqüência
1 2 3 4
2.4 Há coerência entre as informações da capa, contracapa, 1 2 3 4
sumário, agradecimentos e/ou apresentação
2.5 O material (papel/impressão) está apropriado
1 2 3 4
2.6 O número de páginas está adequado
1 2 3 4
2.7 Os temas retratam aspectos importantes
1 2 3 4
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3- ESTILO DA ESCRITA – Refere-se a características lingüísticas, compreensão e
estilo da escrita do material educativo apresentado.
3.1 A escrita está em estilo adequado
1 2 3 4
3.2 O texto é interessante. O tom é amigável
1 2 3 4
3.3 O vocabulário é acessível
1 2 3 4
3.4 Há associação do tema de cada sessão ao texto 1 2 3 4
correspondente
3.5 O texto está claro
1 2 3 4
3.6 O estilo da redação corresponde ao nível de conhecimento do 1 2 3 4
público alvo
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________
4- APARÊNCIA- Refere-se as características que avaliam o grau de significação do
material educativo apresentado
4.1 As páginas ou seções parecem organizadas
1 2 3 4
4.2 As ilustrações são simples – preferencialmente desenhos
1 2 3 4
4.3 As ilustrações servem para complementar os textos
1 2 3 4
4.4 As ilustrações estão expressivas e suficientes
1 2 3 4
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________
5- MOTIVAÇÃO - Refere-se a capacidade do material em causar algum impacto,
motivação e/ou interesse, assim como ao grau de significação do material educativo
apresentado.
5.1 O material é apropriado para o perfil do público-alvo da TE
1 2 3 4
5.2 Os conteúdos da TE se apresentam de forma lógica
1 2 3 4
5.3 A interação é convidada pelos textos. Sugere ações
1 2 3 4
5.4 A TE aborda os assuntos necessários para o dia-a-dia do 1 2 3 4
público-alvo da TE
5.5 Convida/instiga à mudanças de comportamento e atitude
1 2 3 4
5.6 A TE propõe conhecimentos para o público-alvo
1 2 3 4
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________
COMENTÁRIOS GERAIS E SUGESTÕES (Pode utilizar o verso da folha)
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ANEXO 3
Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
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