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RESUMO 

 

DELPHINO, T.M. Efeito do acompanhamento por telefone na recuperação cirúrgica 

de idosos submetidos à cirurgia de facectomia: estudo clínico randomizado. 

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

Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.   

 

Introdução: A cirurgia de facectomia tem sido cada vez mais freqüente, com isso, há 

necessidade de estratégias que auxiliem no seguimento pós-operatório com vistas a 

recuperação cirúrgica e minimização de complicações. Ao considerar a vulnerabilidade dos 

idosos a ocorrência de possíveis complicações pós-operatórias, definiu-se como itens de 

investigação os componentes do diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica 

retardada, proposto pela NANDA-I. Objetivos: Comparar a incidência do diagnóstico de 

recuperação cirúrgica retarda ao longo de 04 semanas no grupo acompanhado por telefone 

e no grupo controle; Analisar o acompanhamento telefônico para sujeitos em pós-

operatório de facectomia no grupo experimento. Método: Trata-se de um estudo clínico 

randomizado cego para avaliação da efetividade do acompanhamento por telefone pela 

enfermeira na recuperação cirúrgica de idosos em pós-operatório de extração de catarata. A 

amostra do estudo consistiu em 95 participantes idosos com 60 anos ou mais de idade, em 

pré-operatório de cirurgia de catarata, provenientes do serviço de oftalmologia de dois 

hospitais localizados no município de Niterói-RJ, e que possuíssem telefone celular ou fixo 

disponível para o contato pela enfermeira. A amostra foi dividida em dois grupos 

Experimento e Controle, de forma randomizada, e foi obtida por cálculo amostral proposto 

por Pocock (1983). O grupo Experimento teve acesso à intervenção acompanhamento por 

telefone, que consistiu em 04 ligações no período das 04 semanas, realizada pela 

pesquisadora através de um protocolo de ligação semi-estruturado, como também acesso 

ao tratamento convencional. O grupo Controle teve acesso ao tratamento convencional sem 

o acompanhamento por telefone. O dois grupos foram acompanhados no ambulatório no 

1º, 7º e 30º dia de pós-operatório durante 04 semanas para identificação da presença do 

diagnóstico de enfermagem recuperação cirúrgica retardada. Resultados: Houve ausência 

na primeira avaliação dos desfechos analisados em ambos os grupos. Na segunda 

avaliação,  a ocorrência de recuperação cirúrgica retardada foi de 36,2% no grupo Controle 

e de 6,3% no grupo Experimento (p-0,000). A razão de chances (Odds Ratio = 0,118; 

Intervalo de Confiança = 0,032;0,437) indica a possibilidade de um efeito protetor do 

acompanhamento por telefone contra retardo na recuperação cirúrgica. Constatou-se 

também que o acompanhamento por telefone auxilia fortemente os pacientes na redução de 

chances de ocorrências de Evidência de interrupção na cicatrização da área cirúrgica (p-

0,000);  Relato de desconforto (p-0,001); Dor (p-0,003); Sentimento pós-operatório de 

ansiedade (p-0,000), Sentimento pós-operatório de preocupação(p-0,031), e Infecção pós-

operatória no local da cirurgia (p-0,000).  A ocorrência dessas características definidoras e 

fatores relacionados são significativamente menores no grupo experimento. Conclusão: 

Pacientes submetidos à intervenção acompanhamento por telefone têm chances 

significativamente reduzidas de apresentarem retardo na recuperação cirúrgica. O 

seguimento dos pacientes com orientações pós-alta auxilia principalmente na segurança e 

compreensão dos cuidados domiciliares, como também na detecção de complicações 

precocemente. 

 

Descritores: Idoso; Extração de Catarata, Telenfermagem, Cuidados Pós-Operatórios, 

Cuidados de Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

 

Delphino, T. M. Telephone follow-up effect in the surgical recovery of elderly 

undergoing cataract extraction: randomized clinical trial. Dissertation (Master of 

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

Niterói, in 2016. 

 

 

Introduction: Cataract surgery has been increasingly frequent, with this, there is need for 

strategies to assist in the postoperative follow-up to a full recovery and minimizing 

surgical complications. Considering the vulnerability of the elderly to possible occurrence 

of postoperative complications, defined as research items the components of the nursing 

diagnosis surgical recovery delayed, proposed by NANDA-I. Objectives: To compare the 

incidence of diagnosis of surgical recovery slows over 04 weeks in the group accompanied 

by telephone and in the control group; Analyze the telephone follow-up for subjects in 

cataract surgery after surgery in the experimental group. Method: This is a blind 

randomized clinical trial to evaluate the effectiveness of follow-up by phone the nurse in 

the surgical recovery in elderly postoperative cataract extraction. The study sample 

consisted of 95 elderly participants aged 60 or older in the preoperative period of cataract 

surgery, from the ophthalmology service of two hospitals located in Niterói-RJ, and 

possessing cell phone or landline available to contact the nurse. The sample was divided 

into two experiment groups and control, randomly, and was obtained by sample calculation 

proposed by Pocock (1983). Experiment group had access to intervention Telephone 

follow-up, which consisted of 04 bonds in the period of 04 weeks, conducted by researcher 

through a semi-structured connection protocol, as well as access to conventional treatment. 

The control group had access to conventional treatment without follow-up by telephone. 

The two groups were followed at the clinic on the 1st, 7th and 30th day postoperatively for 

04 weeks to identify the presence of nursing diagnosis surgical recovery delayed. Results: 

There was absence in the first evaluation of the outcomes analyzed in both groups. In the 

second evaluation, the occurrence of delayed surgical recovery was 36.2% in the control 

group and 6.3% in the experiment group (p-0.000). The odds ratio (odds ratio = 0.118; 

confidence interval = 0.032; 0.437) indicates the possibility of a protective effect of 

telephone follow-ups against delay in surgical recovery. It was also found that monitoring 

by phone strongly supports patients in reducing chances of interruption Evidence of 

occurrences in the healing of surgical area (p-0.000); Reporting discomfort (p-0.001); Pain 

(p-0.003); Postoperative anxiety feeling (p-0.000), postoperative feeling of concern (p-

0.031), and postoperative infection at the surgical site (p-0.000). The occurrence of these 

defining characteristics and related factors are significantly lower in the experimental 

group. Conclusion: Patients undergoing intervention Telephone follow-up have 

significantly reduced chances of presenting delay in surgical recovery. The follow-up of 

patients with post-discharge guidelines helps especially in safety and understanding of 

home care, as well as to detect complications early. 

 

Keywords: Elderly; Cataract extraction, Telenursing, Postoperative Care, Nursing Care. 
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RESUMEN 

 

Delphino, T. M. Teléfono efecto de seguimiento en la recuperación quirúrgica de 

ancianos extracción de cataratas que experimenta: ensayo clínico aleatorizado. Tesis 

(Maestría en Ciencias de la Salud de Atención) - Aurora Enfermería Afonso Costa, 

Universidad  Federal Fluminense, Niterói, 2016. 

 

Introducción: La cirugía de cataratas ha sido cada vez más frecuentes, con esto, existe la 

necesidad de estrategias para ayudar en el seguimiento postoperatorio de una recuperación 

completa y minimizar las complicaciones quirúrgicas. Teniendo en cuenta la 

vulnerabilidad de las personas mayores a la posible aparición de complicaciones 

postoperatorias, definido como artículos de investigación de los componentes de la 

recuperación quirúrgica diagnóstico de enfermería retraso, propuesta por la NANDA-I. 

Objetivos: Comparar la incidencia de diagnóstico de la recuperación quirúrgica retrasa 

más de 04 semanas en el grupo acompañado por teléfono y en el grupo control; Analizar el 

seguimiento telefónico de los sujetos en la cirugía de cataratas después de la cirugía en el 

grupo experimental. Método: Se trata de un ensayo clínico aleatorizado ciego para evaluar 

la eficacia del seguimiento por teléfono a la enfermera en la recuperación quirúrgica en el 

postoperatorio extracción de cataratas ancianos. La muestra del estudio consistió en 95 

participantes mayores de 60 años o más en el preoperatorio de cirugía de cataratas, desde el 

servicio de oftalmología de dos hospitales de Niterói-RJ, y que poseen teléfono celular o 

teléfono fijo disponible ponerse en contacto con la enfermera. La muestra se dividió en dos 

grupos experimentales y de control, al azar, y se obtuvo por cálculo muestra propuesta por 

Pocock (1983). Experimento grupo tenía acceso a la intervención telefónica de 

seguimiento, que consistía en 04 bonos en el período de 04 semanas, llevada a cabo por el 

investigador a través de un protocolo de conexión semi-estructurada, así como el acceso al 

tratamiento convencional. El grupo de control tuvo acceso al tratamiento convencional sin 

seguimiento por teléfono. Los dos grupos fueron seguidos en la clínica en la primera, 

séptima y 30 días después de la operación para 04 semanas para identificar la presencia de 

la recuperación quirúrgica diagnóstico de enfermería retrasado. Resultados: Hubo 

ausencia en la primera evaluación de los resultados analizados en ambos grupos. En la 

segunda evaluación, la ocurrencia de la recuperación quirúrgica retardada era 36,2% en el 

grupo control y 6.3% en el grupo experimental (p-0.000). La odds ratio (OR = 0,118; 

intervalo de confianza = 0,032; 0,437) indica la posibilidad de un efecto protector de 

teléfono de seguimiento contra el retraso en la recuperación quirúrgica. También se 

encontró que el monitoreo por teléfono apoya firmemente los pacientes en la reducción de 

las posibilidades de interrupción Evidencia de apariciones en la curación de área quirúrgica 

(p-0.000); Informes malestar (p 0,001); Dolor (p-0.003); Ansiedad postoperatoria 

sentimiento (p 0,000), sensación de postoperatorio de preocupación (p 0,031), y la 

infección postoperatoria en el sitio quirúrgico (p 0,000). La aparición de estas 

características definitorias y factores relacionados son significativamente menor en el 

grupo experimental. Conclusión: Los pacientes sometidos a intervención telefónica de 

seguimiento han reducido significativamente las posibilidades de presentar retraso en la 

recuperación quirúrgica. El seguimiento de los pacientes con las pautas posteriores al alta 

ayuda especialmente en la seguridad y la comprensión de los cuidados en el hogar, así 

como para detectar las complicaciones a tiempo. 

 

Palabras clave: Ancianos; La extracción de cataratas, Telenfermería, Cuidado 

posoperatorio, Cuidados de enfermería. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

A presente pesquisa aborda o efeito do telemonitoramento como intervenção de 

enfermagem no pós-operatório de idosos submetidos à cirurgia de catarata, também 

chamada de facectomia.  

Trata-se de um subprojeto vinculado ao Projeto “Central de Telemonitoramento de 

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

Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Corresponde a um 

projeto tecnológico de desenvolvimento de uma rede inteligente de Tecnologias da 

Comunicação e Informação (TCI), do tipo experimental, longitudinal, realizado 

simultaneamente com sete cirurgias diferentes (facectomia, colectomia, prostatectomia, 

osteossintese, gastrectomia, hérnias, colecistectomia). Os sujeitos são idosos no pós-alta 

hospitalar e a intervenção terapêutica, o telemonitoramento, denominado pela 

Classificação das Intervenções de Enfermagem como Acompanhamento por Telefone.  

Para tanto, propõe-se uma rede baseada na tecnologia disponível com protocolos 

clínicos desenvolvidos para cada especialidade cirúrgica e uma central de 

telemonitoramento de idosos, que permite o acompanhamento do paciente após a alta 

hospitalar, a detecção de complicações precocemente, bem como, a realização de 

orientações necessárias no pós-operatório. 

 

 

1.2 PROBLEMÁTICA 

 

 Atualmente, de acordo com as tendências dos parâmetros demográficos para a 

população do Brasil, a sociedade percorre velozmente um caminho rumo a um perfil 

demográfico cada vez mais envelhecido (BALIZA et al., 2014). Segundo pesquisa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE – 2013), foi observado um 

crescimento da população com 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 1991, passando a 

5,9% em 2000, 7,4% em 2010, 12,6% em 2012, chegando a 13% em 2013. O crescimento 

absoluto da população do Brasil nestes últimos dez anos deu-se principalmente em função 
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do crescimento da população adulta, com destaque também para o aumento da participação 

da população idosa. 

À medida que se envelhece aumenta-se a vulnerabilidade dos idosos às doenças 

crônicas e outras patologias comuns ao envelhecimento. Dentre elas a Catarata, que 

consiste na opacidade parcial ou total do cristalino, podendo apresentar graus variáveis de 

densidade, tamanho e localização, e em geral é causada pelo envelhecimento ou por 

traumas (MEEKER e ROTHROCK, 2011). Segundo Lima et al., (2005), o aumento da 

expectativa de vida e da população idosa tem aumentado a incidência de catarata no 

mundo.  

De acordo com Fischer et al., (2010), a catarata pode ser considerada a causa 

tratável de cegueira mais frequente em todo o mundo, acometendo 12% a 50% de pessoas 

acima de 65 anos e 75% dos indivíduos acima de 70 anos. A incidência anual de 

deficiência visual por catarata senil é de 2 a 3 casos para cada 1.000 habitantes, segundo 

dados da Organização Mundial da Saúde (MARBACK et al., 2010) 

Esse quadro é passível de reversão por intervenção cirúrgica apropriada, 

denominado facectomia, também conhecida como cirurgia de extração de catarata. Essa 

cirurgia possibilita a restauração da visão, apresenta alta eficiência, favorável custo-

benefício no tratamento da doença e na reabilitação visual do indivíduo (KARA JUNIOR, 

et al., 2011). O tempo de recuperação previsto para retorno as atividades laborais está entre 

03 a 07 dias, se o trabalho não exigir grandes esforços (MEEKER e ROTHROCK, 2011). 

As técnicas mais utilizadas para a cirurgia de catarata são a extração extracapsular 

manual do cristalino (EECP) e a facoemulsificação (FACO). Segundo dados do Ministério 

da Saúde, em 2002 foram realizadas no Sistema Único de Saúde (SUS), aproximadamente 

300.000 cirurgias de catarata. Após esse período, impulsionado por novas tecnologias dos 

facoemulsificadores e das lentes intraoculares (LIO), houve um aumento no número de 

FACO com implante de LIO dobrável de 64.761 em 2006 para 130.498 em 2007 (KARA 

JUNIOR et al., 2011). Com o avanço das técnicas cirúrgicas tal procedimento é 

considerado um dos mais seguros e eficazes procedimentos ambulatoriais (BARRETO 

JUNIOR et al., 2010). 

A cirurgia de catarata tem sido cada vez mais frequente, o que se deve ao aumento 

da expectativa de vida da população, a intervenção cirúrgica mais precoce e ao 

aprimoramento da técnica operatória. Particularmente com o advento da 
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facoemulsificação, que tem proporcionado maior segurança e resultados positivos na 

recuperação dos pacientes (MARBACK et al., 2010). 

Porém, segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2010) eventos adversos 

perioperatórios, que podem ser qualquer sinal, sintoma ou doença, ocorrem de 3-16% em 

procedimentos cirúrgicos de pacientes internados, com taxa de mortalidade de 0,5% no 

mundo. Além disso, quase 7 milhões de pacientes cirúrgicos sofrem complicações 

significativas a cada ano.  

No caso da cirurgia de extração de catarata, as taxas de complicações durante a 

facoemulsificação variam na literatura de 2,0 a 14,7% (UNAL et al., 2006; BHAGAT et 

al., 2007; BARRETO JUNIOR et al, 2010). Sendo as principias: aumento da pressão 

intraocular, edema de córnea, opacidade de cápsula posterior, processo inflamatório e 

endoftalmite. Essa complicação é a mais temida de qualquer cirurgia ocular e consiste em 

infecção grave e rápida de todas as estruturas do olho, sendo o uso de antibióticos na forma 

de colírios fundamental (MEEKER e ROTHROCK, 2011). A perda vítrea contínua é a 

mais indesejada das complicações. Metade destas complicações pode ser evitada, por meio 

da melhora da comunicação e redução de danos ao paciente (BARRETO JUNIOR et al., 

2010). 

Considerando a vulnerabilidade dos idosos  para a ocorrência de possíveis 

complicações pós-operatórias, definiu-se como itens de investigação (desfecho) os 

componentes do diagnóstico de Enfermagem: ‘Recuperação Cirúrgica Retardada’ (RCR). 

Este diagnóstico insere-se no domínio Segurança e Proteção, classe Lesão Física e, defini-

se como “extensão do número de dias de pós-operatório necessários para iniciar e 

desempenhar atividades que mantêm a vida, a saúde e o bem estar” (HERDMAN e 

KAMITSURU, 2015, p.391).  

O diagnóstico de recuperação cirúrgica retardada apresenta como características 

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

tempo excessivo necessário a recuperação; evidência de interrupção na cicatrização da área 

cirúrgica; mobilidade prejudicada; perda do apetite; precisa de ajuda para o autocuidado. E 

como fatores relacionados: agente farmacológico; diabetes mellito; distúrbio psicológico 

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

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

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

Anestesiology (ASA); procedimento cirúrgico extenso; procedimento cirúrgico 
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prolongado; reação emocional pós-operatória; subnutrição; trauma no sítio cirúrgico; 

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

A identificação precoce pelo profissional das características definidoras (evidências 

clínicas) e fatores relacionados (etiologia do problema) nos pacientes idosos em pós-

operatório de cirurgia de catarata pode favorecer a construção de um plano de cuidados que 

garanta a recuperação plena, livre de complicações. 

De acordo com Sebastiani e Maia (2012), com o intuito de prevenir o retardo na 

recuperação cirúrgica, durante a assistência pós-operatória, a comunicação torna-se 

essencial para promover as orientações e, assim, evitar complicações. Neste caso, os 

autores inferem que todos os momentos em que se está prestando cuidados, podem ser 

considerados tempo relevante para orientação ao autocuidado e prevenção de complicações 

cirúrgicas no domicílio. 

 As complicações pós-operatórias podem ser minimizadas ou evitadas pelo 

processo educativo do cliente cirúrgico durante o período perioperatório. O processo 

ensino-aprendizagem promove a minimização da ansiedade e das complicações pós-

operatórias, como também, a participação ativa do paciente no processo de reabilitação 

(SEBASTIANI E MAIA, 2012). 

Embora os procedimentos envolvidos na cirurgia ambulatorial sejam considerados 

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

cuidados pós-operatórios (FIGHERA e VIERO, 2005). A dificuldade de processar a 

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

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

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

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

transoperatório possível, denominadas fast-tracking, nas quais o paciente permanece o 

menor tempo possível na sala de recuperação cirúrgica anestésica (KEHLET e 

WILMORE, 2008; KEHLET e SLIM, 2012). Neste contexto há redução do período de 

internação bem como do tempo disponível para o fornecimento de informações ao 

paciente.  

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

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

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

que estarão envolvidas no cuidado em casa (SEBASTIANI e MAIA, 2012). Ensinar os 
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cuidados pós-operatórios aos pacientes no retorno domiciliar exige instruções detalhadas 

para que se tornem habilitados nas necessidades especiais de autocuidado após a cirurgia 

(SMELTZER et al., 2011).  

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

pouco compreendidas, já que as preocupações com o retorno ao lar e o nível de estresse 

podem comprometer o aprendizado (SEBASTIANI e MAIA, 2012).  

Carvalho, et al., (2008) apresentam em seu estudo dados preocupantes desse 

aprendizado, onde revelam que 74% dos pacientes em pós-operatório gostariam de ter 

recebido informações esclarecedoras sobre como se cuidar em casa, porém, apenas 57% 

disseram ter recebido algum tipo de orientação na alta. Dentre os participantes da pesquisa, 

52,2% receberam orientações médicas e 43,5% informaram não lembrar as orientações 

recebidas. O estudo ressalta ainda a necessidade do enfermeiro atuar de modo sistemático e 

documental na educação para alta hospitalar.  

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

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

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

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

Sendo assim, no contexto de intervenções qualificadas e orientações direcionadas 

para a necessidade do cliente idoso cirúrgico, algumas estratégias são utilizadas para o 

seguimento pós-operatório. Dentre essas estratégias, encontra-se o monitoramento desses 

pacientes para detecção de problemas de forma precoce e eficiente. Este monitoramento 

pode ser realizado através do computador para consultas virtuais, do uso do 

acompanhamento por telefone, vídeo conferência e mensagens de celular - Short 

Messaging System - SMS (WHITLOCK et al., 2000; BLAKE, 2008).  

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

Telessaúde, que faz parte de um sistema integrado e define atividades de saúde que são 

realizadas a distância. Outros termos podem ser encontrados como telemedicina, 

telenfermagem, telemonitoramento. Porém, o princípio central é a utilização de 

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

estão distantes um do outro (BLAKE, 2008).  

Segundo a Classificação das Intervenções de Enfermagem (Nursing Interventions 

Classification - NIC, 2010), o acompanhamento por telefone permite aos profissionais 

especializados monitorar à distância as condições de saúde de um paciente para atuar em 
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situações de anormalidades, além de oferecer resultados de exames e avaliação da reação 

do paciente a determinado tratamento. O telefone é  um dispositivo que pode auxiliar 

atividades de saúde realizadas a uma distância, podendo ser operacionalizado para o 

seguimento do paciente em pós-operatório após alta hospitalar (HARTFORD, 2005; 

GODDEN, 2010). 

O acompanhamento por telefone pode identificar antecipadamente a necessidade de 

alteração dos cuidados realizados em domicílio, atividades que devem ser evitadas no pós-

operatório, cuidados com o olho operado, administração correta do colírio, alimentação 

adequada, controle da dor, orientações para prevenção de quedas, entre outros (BROENS 

et al., 2007). Além disso, pode diminuir a ansiedade e sanar dúvidas existentes, 

aumentando o vínculo profissional-paciente e a satisfação de quem recebe os cuidados 

(HARTFORD, 2005; GODDEN, 2010). 

O uso do telemonitoramento vem aumentando e ocorre um esforço para fornecer 

alta qualidade no cuidado visando também o custo-benefício (REZENDE et al, 2010). 

Estudos apontam que o acompanhamento por telefone esteve relacionado à continuidade 

dos cuidados, oferecendo ensino e orientações pertinentes no pós-operatório, conforme 

necessidade de cada paciente (GODDEN, 2010; CALJOUW e HOGENDORF-BURGERS, 

2010). 

Segundo pesquisa realizada por Finger et al., (2010), o acompanhamento realizado 

através de ligações telefônicas foi avaliado como necessário no contexto da necessidade de 

informação e apoio aos pacientes acompanhados no serviço de oftalmologia. Em outros 

estudos que se propuseram avaliar o acompanhamento através do Serviço de Mensagens 

Curtas (SMS) como forma de lembretes para comparecimento em consultas ambulatoriais 

de oftalmologia. Dessa forma, foi possível verificar melhora significativa na adesão ao 

tratamento da catarata, melhorando desta forma a eficiência da prestação de cuidados de 

saúde em regime ambulatorial de oftalmologia (LIN et al., 2012; KOSHY et al., 2008; 

BRANNAN et al., 2011; FINGER et al., 2010). 

No que diz respeito à ocorrência do diagnóstico de enfermagem Recuperação 

Cirúrgica Retardada na prática clínica, num estudo de Santana et al., (2014), encontraram-

se estimativas sobre a ocorrência do diagnóstico de recuperação cirúrgica retardada. 

Mediante a amostra de 72 indivíduos, entre eles adultos e idosos cirúrgicos, o diagnóstico 

teve uma prevalência de 36,67%, havendo aumento relativo da taxa do diagnóstico nos 

idosos (77,1%) em comparação à dos adultos (75,7%). 
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Mediante ao exposto, justifica-se o desenvolvimento deste estudo em função do 

crescente aumento da população idosa, que consequentemente, tem acarretado o aumento 

de procedimentos cirúrgicos, como a facectomia. O avanço da tecnologia da informação, 

incluindo a telefonia, também é uma importante justificativa, uma vez que tem-se tornado 

parte da vida das pessoas em todo o mundo e contribuído cada vez mais para assistência a 

saúde, através da facilitação da comunicação entre pessoas. 

Acredita-se que, quando incorporadas à prática clínica, as tecnologias podem ser 

uma importante ferramenta para o cuidado, visto que podem contribuir para a realização do 

processo de enfermagem e auxiliar os pacientes a alcançarem melhores resultados durante 

a sua recuperação. Portanto, a pesquisa mostra-se relevante para a construção de saberes 

em enfermagem, bem como para a prática clínica, em especial a área de cuidados 

perioperatórios e gerontologia.  

 

 

1.3 PERGUNTA DE PESQUISA 

 

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

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

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

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

PIMENTA, NOBRE, 2007). 

 

P – Pacientes idosos em pós-operatório de facectomia; 

I – Acompanhamento por telefone pelo Enfermeiro; 

C – Tratamento convencional; 

O – Recuperação Cirúrgica (Ausência do diagnóstico de RCR). 

 

 Qual o efeito da intervenção de enfermagem acompanhamento por telefone na 

recuperação cirúrgica de idosos submetidos à facectomia, quando comparado ao 

tratamento convencional? 
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1.4 HIPÓTESE NULA 

 

O efeito do acompanhamento por telefone não apresenta diferença na Recuperação 

Cirúrgica entre os pacientes do tratamento convencional quando comparados aos pacientes 

do grupo experimento. 

 

 

1.5 HIPÓTESE ALTERNATIVA 

 

O efeito do acompanhamento por telefone apresenta diferença na Recuperação Cirúrgica 

entre os pacientes do tratamento convencional quando comparados aos pacientes do grupo 

experimento. 

 

 

1.6 OBJETIVO GERAL  

 

 Avaliar o efeito da intervenção acompanhamento por telefone comparado ao 

tratamento convencional em pacientes idosos em pós-operatório de cirurgia de 

facectomia. 

 

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comparar a incidência do diagnóstico de Recuperação Cirúrgica Retardada ao 

longo de 04 semanas no grupo acompanhado por telefone e no grupo controle; 

 Analisar o acompanhamento por telefone para sujeitos em pós-operatório de 

facectomia no grupo experimento. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE E ENFERMAGEM 

 

Atualmente, a crescente evolução de tecnologias da informação vem transformando 

a sociedade. O computador e a consequente ampliação dos seus recursos têm causado 

modificações profundas em praticamente todas as atividades da sociedade moderna, tais 

como o trabalho, a educação, a saúde, a arte e a cultura, dentre outras (FONSECA et al, 

2009). Da mesma forma, a revolução tecnológica dos últimos 30 anos, ao lado da etapa 

atual de globalização, propiciou avanços na área da saúde (BAPTISTA et al., 2011). 

Os temas tecnologia e inovação tecnológica estão em pauta nos meios de 

comunicação e nas agendas de governos, empresas, agências de fomento a pesquisas e 

diversas organizações sociais, com forte influência no setor saúde. Há uma difusão da idéia 

de que se vive uma época histórica de desenvolvimento tecnológico sem precedentes, o 

que faz a atual sociedade ser reconhecida como uma sociedade do conhecimento e da 

tecnologia (LORENZETTI, et al., 2012) 

Tecnologia pode ser definida segundo Tigre (2006, p.72) “como conhecimento 

sobre técnicas, enquanto as técnicas envolvem aplicações desse conhecimento em 

produtos, processos e métodos organizacionais.” Já a inovação é algo novo ou alguma 

mudança em produtos, processos e métodos (Ribeiro, 2012). De modo semelhante, para 

Cubas (2009), é a introdução de alguma novidade em um ambiente de trabalho. 

 O Manual de Oslo (2005) conceitua a inovação como sendo a implementação de 

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

processo ou de um novo método de marketing, ou ainda um novo método organizacional 

na prática de negócios para a organização do local de trabalho e para as relações externas. 

A ênfase nas inovações tecnológicas, cujo conceito refere-se à introdução de um 

novo produto, serviço ou processo no mercado com base no conhecimento disponível, seja 

recente ou gerado no passado e, que necessariamente não ocorre logo após a geração de 

conhecimento, muitas vezes leva anos. Assim, a inovação é o conhecimento em ação, é o 

conhecimento utilizado largamente no âmbito da sociedade e no âmbito das organizações 

produtivas, sejam elas de bens ou de serviços em saúde (ARONE e CUNHA, 2006) 
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Segundo a Portaria n° 327/10 do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), a 

inovação tecnológica pode ser definida como a concepção de novo produto ou processo de 

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

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

resultando maior competitividade no setor de atuação. 

Na área da saúde, nas últimas décadas, observa-se um acelerado processo de 

transformação e inovação tecnológica, marcado pela introdução de grande volume de 

técnicas, instrumentos, recursos diagnósticos e terapêuticos produzindo mudanças 

significativas nas práticas de saúde cotidianas, nos processos de diagnóstico e de 

terapêutica utilizada e nas formas de organização e reorganização dos serviços de saúde 

(BAPTISTA et al., 2011). 

Concebe-se como inovação tecnológica em saúde a aplicação de novos 

conhecimentos, que aparecem na forma de artefato físico, idéias ou em novos 

procedimentos e práticas, que acarretam mudanças qualitativas e quantitativas na 

assistência à saúde. Na verdade, a compreensão de inovação tecnológica deve superar a 

redução usual da tecnologia a equipamentos para os conhecimentos e ações necessárias 

para a sua manipulação e aplicação nos processos de decisão de incorporação de produtos e 

programas nos serviços de saúde (BAPTISTA et al., 2011). Para a enfermagem, a criação 

de tecnologias advindas do ato de cuidar baseia-se no conhecimento técnico e científico, na 

observação do cotidiano e na preocupação com o bem-estar, tanto do cuidador como do 

sujeito a ser cuidado (AQUINO et al., 2010). 

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

organizacionais aumenta a complexidade do trabalho dos enfermeiros. Porém, reduz a 

sobrecarga de trabalho, melhorando a qualidade do cuidado e diminuindo os eventos 

adversos e erros (BARRA e DAL SASSO, 2010). 

Segundo Morin (2000), com o avanço da tecnologia que tem se tornado parte da 

vida das pessoas em todo o mundo, com destaque para o avanço nas telecomunicações, 

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

Informação e Comunicação (TIC). Atualmente, em virtude das transformações e das novas 

práticas clínicas, a adoção de novas tecnologias no cuidado ao paciente torna-se necessária, 

como o uso de computador para consultas virtuais, o uso do acompanhamento por telefone, 

vídeo conferência, e mensagens de celular - Short Messaging System - SMS (WHITLOCK 

et al., 2000; BLAKE, 2008).  
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Destaca-se neste estudo o uso do telefone como estratégia de monitoramento de 

pacientes para detecção de problemas de forma precoce e eficiente. Essa estratégia 

conhecida como telemonitoramento, acompanhamento por telefone, ou também telessaúde 

telemedicin ou telenfermagem, faz parte de um sistema integrado que define atividades de 

saúde que são realizadas a distância (BLAKE, 2008). 

Neste contexto, o uso de tecnologia da comunicação na saúde, dentre elas o 

telemonitoramento, pode permitir o acesso a serviços de especialistas em saúde por 

pessoas que de alguma forma não estariam disponíveis com uma frequência adequada para 

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

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

percorrer longas distâncias (WHO, 2010). 

A utilização do telefone nos serviços de saúde possui como facilidade: rápido 

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

consulta, redução do tempo e custo na locomoção dos pacientes, além de possibilitar 

aumento na frequência dos contatos e facilitar o retorno ao paciente (VASCONCELOS et 

al., 2013). 

De acordo com Chade (2009), a expansão da rede de telefonia móvel, a praticidade 

desse meio de comunicação e a redução do preço dos aparelhos fizeram do Brasil o quinto 

maior mercado consumidor de celulares no mundo. Segundo a Agência Nacional de 

Telecomunicações - ANATEL (2013), no final de 2011, o Brasil contava com 242,23 

milhões de acessos do Serviço Móvel Pessoal, com crescimento de 16,2% em relação ao 

ano anterior. Em 2010, este crescimento foi semelhante: 16,7% em relação a 2009. Esse 

fato pode vir a ser um facilitador da implantação de um sistema de telemonitoramento na 

assistência a saúde de idosos submetidos a procedimentos cirúrgicos. 

Em 2003, um sistema piloto de inquérito por telefone foi criado no município de 

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

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

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

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

Inquérito Telefônico (VIGITEL) (BERNAL e SILVA, 2009). Desde então, mais de 54 mil 

indivíduos são entrevistados por telefone a cada ano para obter um perfil populacional de 

fatores de risco para doenças crônicas. No entanto, há necessidade de examinar 
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metodologias específicas para as questões de cobertura, taxa de resposta e eficiência 

(BERNAL e SILVA, 2009). 

Mediante a isso, sugere-se que a enfermagem, na condição de ciência promotora de 

cuidado, aproprie-se das tecnologias existentes, para elevar a qualidade da assistência 

prestada e facilitar sua utilização pelos profissionais. Isto possibilita a aplicação do 

conceito em sua plenitude, inclusive, por enfermeiros que a adotam, há muito em suas 

práticas.  

Segundo Nietsche (2000), o caminho da modernidade e da tecnologia, queiramos 

ou não, é inevitável. O que está em discussão hoje é como conduzi-lo, tentando fazer com 

que ocorra de forma mais eficiente, digna e ética e ao menor custo político e humano. As 

tecnologias, se utilizadas adequadamente, podem contribuir para racionalizar e melhorar o 

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

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

(MORIN, 2000). 

Atuais experiências e conhecimentos que transcendem as fronteiras das disciplinas 

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

saúde on-line, têm gerado recentes e complexos desafios na prestação do cuidado, uma vez 

que novas habilidades precisarão ser aprendidas com a utilização destas tecnologias 

(NIETSCHE, 2000). Assim, a enfermagem ao inovar sua prática e torná-la singular e 

adaptável ao seu contexto, se contemporaliza. Sendo assim, as tecnologias que venham a 

ser incorporadas, podem ser uma parceria de sucesso, desde que visem integrar as mesmas 

ao cuidado humano nas suas múltiplas dimensões. 

Desse modo, a tecnologia requer fundamentação científica, com estrutura 

semelhante ao processo de enfermagem, ou seja, identificação de uma necessidade 

subjacente à sua implementação, bem como planejamento voltado a resultados pré-

determinados, alcançados a curto, médio e longo prazo (AQUINO et al., 2010). Vale 

lembrar que o uso do telefone não substitui as consultas presenciais, que são essenciais ao 

cuidado e acompanhamento, mas pode sim ser um potencializador para aprimorar o 

acompanhamento após a alta dos pacientes cirúrgicos. 
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2.2. A CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DA CATARATA NA PESSOA IDOSA 

 

Atualmente o crescimento populacional de idosos tem gerado preocupação em 

muitos setores da sociedade, principalmente no da saúde. Segundo Oliveira e Botelho 

(2013), a taxa de pessoas idosas vem crescendo progressivamente e há uma perspectiva de 

que duplicarão em menos de trinta anos. Dessa forma, segundo as autoras, tornam-se 

imprescindíveis cuidados específicos para com esta população, na medida em que 

apresentam características biológicas particulares e estão mais susceptíveis a doenças 

degenerativas, neoplásicas e também as causadas pelo próprio processo de envelhecimento 

(OLIVEIRA e BOTELHO, 2013).  

Da mesma forma, Borges e Vargas (2011) afirmam que ao se iniciar a fase idosa, 

modificações morfológicas e psicológicas tornam-se mais evidentes, limitando a 

capacidade de adaptação do indivíduo no ciclo natural da vida, tornando-o mais susceptível 

a agravos e processos patológicos. Referente às alterações visuais percebidas no processo 

de envelhecimento, Santos et al. (2014) destacam a perda da habilidade de focar a várias 

distâncias (presbiopia) e a opacificação gradual do cristalino, conhecida como catarata. No 

caso da perda da acomodação, frequentemente, compensa-se o problema com o uso de 

óculos bifocais ou multifocais, enquanto a catarata é geralmente tratada com a remoção 

cirúrgica do cristalino e a implantação de uma lente intraocular (SANTOS et al., 2014). 

Catarata, segundo definição de Meeker e Rothrock  (2011), corresponde à 

opacidade parcial ou total do cristalino, podendo apresentar graus variáveis de densidade, 

tamanho e localização e, em geral, são causadas pelo envelhecimento ou por traumas. 

Pereira et al. (2012), da mesma forma, afirmam que além das alterações fisiológicas que 

levam a alterações da transparência do cristalino, a catarata pode surgir como complicação 

de lesões traumáticas do globo ocular, sendo neste caso mais comum em pessoas jovens e 

na faixa etária economicamente ativa. No que diz respeito à sintomatologia da doença, 

destaca-se visão turva e opaca; sensibilidade à claridade excessiva; diminuição da acuidade 

visual, visão dupla; visão de halos ao redor das luzes; perda da intensidade das cores e 

dificuldade de distingui-las (MEEKER e ROTHROCK, 2011). 

Estima-se que a catarata seja responsável por 50% dos casos de cegueira no mundo, 

comprometendo a qualidade de vida dos pacientes (KARA JUNIOR et al., 2011). Calcula-

se que 10% da população acima de 50 anos de idade tenha catarata, e esta prevalência 

eleva para 50% no grupo etário de 65 a 74 anos de idade e para 75% após 75 anos 
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(SANTOS, et al., 2014). Frente ao aumento progressivo da expectativa de vida da 

população, a necessidade social de diminuir a prevalência da cegueira por catarata, bem 

como os avanços nas técnicas cirúrgicas e farmacológicas no século XX, mais 

precisamente década de 60, começa-se a se discutir o desenvolvimento da Cirurgia 

Ambulatorial em resposta a este novo contexto (OLIVEIRA, 2013; SAMPAIO et al., 

2013). 

Cirurgia ambulatorial é definida como procedimento cirúrgico realizado com 

anestesia geral, local ou sedação, que requer cuidados pós-operatórios menos intensivos e 

de curta duração. Essa modalidade dispensa internação hospitalar por viabilizar a alta em 

poucas horas, após a realização do procedimento (OLIVEIRA, 2013). Compreende 

procedimento de pequeno a médio porte, entre eles: amigdalectomia, rinosseptoplastia, 

hernorrafias, postectomias, orquidopexia, e cirurgias de extração da catarata (SAMPAIO et 

al., 2012). 

Da mesma forma, Sampaio et al., (2013) ressaltam que normalmente a permanência 

máxima de internação hospitalar é de 24 horas para cirurgias ambulatoriais, pois o paciente 

no mesmo dia interna, realiza o procedimento cirúrgico e tem alta. Contudo, alguns 

critérios para a realização de cirurgias nesta modalidade são avaliados: a condições da 

unidade e condições de alta do paciente, como idade, condição física e mental (deve estar 

orientado com ausência de náuseas, vômitos, dificuldades respiratórias e outros), risco 

anestésico, situação social e familiar, e se possui quem o ajude na sua residência 

(SAMPAIO et al., 2013).  

Destacam-se como vantagens desta modalidade cirúrgica o rápido regresso a casa 

sem necessidade de interrupção da medicação habitual, menor risco de infecção hospitalar, 

menor risco de desorientação do idoso e diminuição da ansiedade (MENDONÇA et al., 

2010). De forma semelhante, Gomes et al. (2012) afirmam que esta modalidade de cirurgia 

possibilita também ao paciente e a seus familiares minimizarem as interferências nas 

atividades rotineiras, a separação da família e o tempo de afastamento do trabalho, bem 

como possui outras vantagens como a oferta de maior conforto aos pacientes e 

acompanhantes,  redução do risco de infecção hospitalar, diminuição de internações e a 

liberação de leitos hospitalares, aumento de oferta de cirurgias e a diminuição da fila de 

espera e de custos.  

No Brasil, a cirurgia ambulatorial tem atendido de forma resolutiva a alta demanda 

de pessoas com afecções cirúrgicas, visto que numerosos procedimentos podem ser 
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realizados em uma unidade de cirurgia ambulatorial, nas áreas de cirurgia geral, pediátrica, 

plástica, vascular, urológica, proctológica e oftalmológica (GOMES et al., 2012). Nesta 

última, destaca-se a cirurgia de extração de catarata, foco deste estudo. 

A cirurgia de catarata tem sido cada vez mais frequente o que se deve ao aumento 

da expectativa de vida da população, a intervenção cirúrgica mais precoce e ao 

aprimoramento da técnica operatória (MARBACK et al., 2010). Trata-se de um 

procedimento de alta eficiência no tratamento da doença e na reabilitação visual (KARA-

JUNIOR et al., 2011). O diagnóstico precoce da catarata, geralmente acompanhado do 

tratamento efetivo por meio da correção cirúrgica, permite que o indivíduo não restrinja 

sua atividade laboral e se mantenha integrado ao processo social (MARBACK et al., 

2010). 

Em estudo realizado por Kara-Junior et al. (2010), evidenciou-se que a maioria dos 

indivíduos que estavam trabalhando referiram melhora na produtividade laboral após a 

cirurgia. Segundo os autores, a recuperação visual após a cirurgia de catarata aumenta a 

produtividade do trabalhador, além de propiciar melhora na qualidade de vida. 

Contudo, para um indivíduo submeter-se à cirurgia de catarata, além de preencher 

os pré-requisitos clínicos para a indicação cirúrgica e ter condições de acesso à assistência 

especializada, também é necessário estar ciente do seu problema ocular, ter conhecimento 

da existência de tratamento, obter confiança na possibilidade de recuperação visual e 

aceitar o tratamento cirúrgico proposto (MARBACK et al., 2010). 

Atualmente, as técnicas mais utilizadas para a cirurgia de catarata são a extração 

extracapsular manual do cristalino (EECP) e a facoemulsificação (FACO) com a 

implantação de lente intraocular (LIO), que consiste na fratura do núcleo do cristalino para, 

em seguida, fragmentá-lo e aspirá-lo dentro do saco capsular, sob a ação de um aparelho de 

facoemulsificação (KARA-JUNIOR, 2011). As lentes intraoculares são comumente 

utilizadas para substituir o cristalino em uma cirurgia de catarata. São feitas de silicone ou 

resina acrílica, dobrável e injetáveis, para correção visual após a remoção do cristalino.  

As lentes intraoculares podem ser constituídas de polimetilme–tacrilato (PMMA), 

silicone, collamer e acrílico (hidrofílico ou hidrofóbico) e, por serem de material inerte, 

possuem poucas complicações pós-operatórias. A cirurgia de catarata com colocação de 

lente intraocular (LIO) foi sem dúvida um dos mais importantes passos para a reabilitação 

visual de inúmeros pacientes com redução de acuidade visual e até mesmo cegueira. A taxa 

de sucesso deste procedimento é bastante alta, e com o aperfeiçoamento das técnicas 
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realizadas, a incidência de complicações vem sendo cada vez menor (PEREIRA et al, 

2011). 

No entanto, as lentes intraoculares monofocais são limitadas, proporcionando uma 

acuidade visual melhor apenas para um plano focal, longe ou perto. Os pacientes 

geralmente necessitam do uso dos óculos para realizarem atividades que exijam uma 

melhor acuidade visual para o plano focal não-corrigido pela lente intraocular escolhida 

(SANTOS et al, 2014). 

Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2002 foram realizadas no Sistema 

Único de Saúde (SUS), aproximadamente, 300.000 cirurgias de catarata. Após esse 

período, impulsionado por benefícios clínicos relacionados a novas tecnologias dos 

facoemulsificadores e das lentes intraoculares e por uma maior segurança cirúrgica, houve 

um aumento no número de FACO com implante de LIO dobrável de 64.761 em 2006 para 

130.498 em 2007 (KARA-JUNIOR et al., 2011). 

 Em 2012, observou-se um aumento ainda mais crescente, sendo realizadas em todo 

o país 457,5 mil cirurgias de catarata, segundo dados do Ministério da Saúde. Na maioria 

dos países desenvolvidos, a FACO é a técnica mais utilizada devido à possibilidade de 

rápida recuperação visual e ao reduzido índice de complicações operatórias (KARA-

JUNIOR et al., 2011).  

Apesar de raras, as complicações pós-operatórias representam significativo 

problema econômico e clínico para o paciente (KARA-JUNIOR, 2011). Dentre as 

complicações pós-operatórias comuns, pode-se citar ruptura de cápsula posterior com 

perda vítrea ruptura de cápsula posterior sem perda vítrea, luxação de fragmentos de 

cristalino para o vítreo, sangramento de íris e endoftalmite, infecção grave que envolve 

todas as estruturas do olho (BARRETO JUNIOR et al, 2010). Além do aumento da pressão 

intraocular, edema de córnea devido a cirurgias muito traumáticas (comum quando a 

catarata é muito extensa), opacidade de cápsula posterior (ocasionando visão turva no pós-

operatório), processo inflamatório, catarata secundária, descolamento de retina e glaucoma 

(MEEKER e ROTHROCK, 2011). 

Pereira et al. (2011) referem outras complicações relacionadas as lentes 

intraoculares,  a saber: descoloração de lentes de silicone, calcificação das lentes de 

Hidrogel, formação de vacúolos em lentes acrílicas (glistening), formação de granulações 

em lentes acrílicas hidrofílicas e opacificações tipo flocos de neve "snowflake" em lentes 

de polimetilme–tacrilato, todas podendo cursar com redução significativa da função visual. 
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Dependendo do grau de opacificação da lente e dos sintomas apresentados pelo paciente, 

pode haver a necessidade do explante e troca da LIO (PEREIRA et al, 2011). 

A literatura considera a ruptura de cápsula posterior com perda vítrea o evento 

adverso mais frequente e indesejado das complicações operatórias, variando de 1,8 a 

10,3% na literatura (BARRETO JUNIOR et al, 2010). Em estudo realizado por Barreto-

Júnior (2010), de um total de 481 cirurgias de catarata, observou-se a ocorrência de 46 

(9,6%) complicações intra-operatórias e pós-operatórias imediatas, dentre as quais a 

ruptura de cápsula posterior com perda vítrea foi a mais freqüentemente observada (4,8%).   

A assistência ao idoso em situação cirúrgica difere da atenção que recebem outros 

grupos etários, visto que as mudanças decorrentes do processo de envelhecimento e 

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

vulnerabilidade dos idosos em apresentar estas complicações pós-operatórias (OLIVEIRA, 

2013). Sendo assim, entender as modificações fisiológicas dos idosos e realizar minuciosa 

avaliação pré-operatória torna-se essencial para lidar com os possíveis problemas que os 

idosos podem apresentar. Desta forma, faz necessário atuar para que suas funções sejam 

preservadas, tornando-se  indispensável para a qualidade de vida destes sujeitos e para o 

planejamento do cuidado pós-operatório. 

Considera-se importante a avaliação funcional do idoso periodicamente no período 

perioperatório, devendo fazer parte do cuidado de enfermagem, por ser uma medida de 

verificação da capacidade do indivíduo em realizar as ABVD (Atividade Básicas de Vida 

Diária) independentemente (OLIVEIRA, 2013). O enfermeiro deve assistir ao idoso de 

forma individualizada, levando em conta suas limitações.  

Sendo assim ações de enfermagem na modalidade de cirurgia ambulatorial são 

divididas em três fases: a identificação das necessidades e o estabelecimento de um 

processo educativo no ato da marcação da intervenção cirúrgica; o acompanhamento em 

todo o tempo de permanência do paciente no bloco operatório; e a orientação e controle 

pós-operatório, visando o autocuidado e o seguimento pós-operatório (GOMES et al., 

2012). 

No que tange o controle pós-operatório, Santos et al. (2014) discutem a importância 

de se avaliar a qualidade de vida e os níveis de satisfação com a cirurgia, através de 

questionários que interrogam sobre as tarefas diárias de cada paciente, como por exemplo: 

avaliar se os pacientes podem ver bem placas e sinais de trânsito (com ou sem correção); se 

conseguem fazer trabalhos manuais (costurar ou bordar); preencher cheques ou 
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formulários; jogar bingo, dominó ou cartas; se podem praticar esportes; cozinhar; assistir à 

televisão; dirigir de dia e de noite e barbear-se ou maquiar-se com ou sem correção. Esta é 

uma forma mais fidedigna de saber se estes pacientes estão satisfeitos ou não com a visão 

final, após a cirurgia de catarata. 

Segundo Fonseca e Peniche (2009), cabe ao enfermeiro promover uma assistência 

integral, continuada, participativa, individualizada, documentada e avaliada, no qual o 

paciente é singular e a assistência de enfermagem é uma intervenção conjunta que 

promove a continuidade do cuidado, além de proporcionar a participação da família do 

paciente e possibilitar a avaliação da assistência prestada. Sendo assim, se faz necessário 

uma atenção especial ao cliente idoso e família nesta especialidade cirúrgica, atentando 

para suas necessidades individuais e queixas, bem como para possíveis complicações e 

retardo na recuperação cirúrgica.  

 

 

 

2.3 TELEMONITORAMENTO COMO INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM NO PÓS-

OPERATÓRIO DE FACECTOMIA: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

Realizou-se uma revisão sistemática com o objetivo de identificar na literatura o 

uso do ‘acompanhamento por telefone’ como intervenção de enfermagem no pós-

operatório de pacientes submetidos à cirurgia de facectomia, bem como levantar as 

principais orientações realizadas durante este período com a finalidade de auxiliar a 

construção do instrumento de ligação deste estudo. Vale ressaltar que tal revisão foi aceita 

para publicação na Revista Mineira de Enfermagem, em dezembro de 2015. 

A revisão foi conduzida conforme a metodologia Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA - Statement) uma ferramenta criada para 

ajudar os autores de revisões sistemáticas ou meta-análises a avaliar os resultados de uma 

intervenção em saúde, a fim de assegurar uma informação transparente e completa sobre 

seus resultados (NASCIMENTO et al., 2011).  

Como primeira fase do processo para a condução da revisão sistemática, elaborou-

se um protocolo de busca contendo (1) pergunta de pesquisa da revisão, (2) critérios de 

inclusão e exclusão, (3) estratégia de busca, (4) forma de avaliação crítica dos estudos, (5) 

coleta e síntese dos dados. Essa construção detalhada do protocolo de busca visa garantir 
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que a revisão seja desenvolvida com o mesmo rigor de uma pesquisa científica 

(NASCIMENTO et al., 2011). 

Para a construção da pergunta de pesquisa recorreu-se à utilização da estratégia 

PICO, que representa um acrônimo para Pacientes, Intervenção, Comparação e 

“Outcomes” (Desfecho): 

 

P – Pacientes idosos em pós-operatório de cirurgia de facectomia  

I – Acompanhamento por telefone  

C- Cuidados pós-operatórios convencionais  

O- Redução de complicações pós-operatórias  

 

Formulou-se, então, a seguinte pergunta de pesquisa: Pacientes idosos em pós-

operatório de cirurgia de facectomia acompanhados por telefone apresentam redução de 

complicações pós-operatórias quando comparados aos cuidados convencionais? 

Os critérios para a inclusão dos artigos foram: artigos com dados primários que 

abordem acompanhamento por telefone; estudos de coorte e ensaios clínicos randomizados 

com sigilo de alocação que abordem acompanhamento por telefone; artigos indexados, 

publicados em inglês, espanhol e português, independente da data de publicação, com 

abordagem direta e indireta do tema e que atendessem à questão norteadora de pesquisa. 

Como critérios de exclusão: Artigos de relato de caso, série de casos e opinião de 

especialistas; protocolos de pesquisas; teses e dissertações não publicadas; artigos sem 

determinação de uma metodologia clara ou que não tratassem do tema proposto. 

Para identificação dos artigos acerca do assunto, realizou-se busca on-line nas bases 

de dados MEDLINE (Medical Literature and Retrieval System Online) via PUBMED, 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) via BIREME 

(Biblioteca Regional de Medicina) e CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature) via Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior), no período de 14 a 20 de julho de 2014, utilizando os 

descritores Idoso, Extração de Catarata, Oftalmologia, Telemedicina, Telecuidado, e 

Enfermagem, tanto em português quanto em inglês e associados entre si. Utilizou-se 

também outros descritores específicos em inglês: telephone aftcare, telephone couseling, 

telephone follow-up, telephone utilization, telephone outcomes, telenursing care 
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postoperative. Durante a estratégia de busca utilizou-se os operadores booleanos OR e 

AND para realização das associações. 

Após a consulta às bases de dados e aplicação das estratégias de busca, foi realizada 

a seleção dos estudos que, ocorreu primeiramente por meio da leitura dos títulos e resumos. 

Após pré-seleção, seguiu-se a recuperação dos artigos na íntegra e eliminação dos artigos 

duplicados. De um total de 348 artigos distribuídos nas bases de dados MEDLINE (314), 

LILACS (9) e CINAHL (25), foram excluídos 326 artigos após leitura dos títulos e 

resumos, restando 22 artigos que foram submetidos à leitura completa. Desses, foram 

excluídos 09, por aplicação dos critérios de exclusão, restando 13 artigos. Retirou-se, 

então, 08 artigos repetidos, restando 05 artigos que foram incluídos na amostra do estudo, 

pois traziam em seu bojo o acompanhamento por telefone como intervenção no pós-

operatório de facectomia, além de adequação e contribuições teórico-metodológicas, sendo 

estes posteriormente analisados (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Fluxograma de identificação e seleção dos artigos para revisão sistemática 

sobre o uso do acompanhamento por telefone no pós-operatório de facectomia, Brasil, 

2014. 

 

Para extração dos dados dos artigos, elaborou-se um instrumento de coleta de dados 

contendo as seguintes informações: dados de identificação do artigo (autores, área de 

formação, volume, ano de publicação, país, título do periódico, base de dados onde foi 
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encontrado), características metodológicas (objetivo do estudo, tipo de estudo, tamanho e 

característica da amostra e cenário), descrição dos principais resultados, descrição das 

conclusões dos autores, limitações encontradas no estudo e classificação do nível de 

evidência proposto por Oxford (2009). Os 05 artigos incluídos foram avaliados 

criticamente em relação à autenticidade, qualidade metodológica e a importância das 

informações. 

 A análise dos estudos encontrados foi feita de forma descritiva e realizada em dois 

momentos. Primeiramente, realizou-se uma caracterização da amostra, com utilização 

estatística descritiva simples e distribuição das frequências, para ano de publicação, país, 

método empregado, categoria profissional dos autores, revista e bases de dados dos artigos 

incluídos no estudo. Em um segundo momento, realizou-se leitura exaustiva, com enfoque 

no uso do ‘acompanhamento por telefone’ como intervenção de enfermagem no pós-

operatório de pacientes submetidos à cirurgia de facectomia. Após esta leitura, os dados 

foram organizados em um quadro de forma que facilitasse a compreensão das informações 

e/ou evidências citadas nos artigos. Por ser uma pesquisa de revisão bibliográfica e não 

envolver seres humanos, não houve solicitação de aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (Recomendações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde).   

No que diz respeito aos resultados da pesquisa e a caracterização dos artigos, 

obteve-se a seguinte distribuição de publicações por países: Inglaterra (02 estudos - 40%); 

China (01 estudo - 20%); Reino Unido (01 estudo - 20%) e Alemanha (01 estudo - 20%). 

No que se refere ao ano das publicações, observou-se que os mesmos estiveram 

entre 2002 e 2012, com a seguinte distribuição: 2002 (01 estudo - 20%); 2008 (01 estudo - 

20%); 2010 (01 estudo – 20%); 2011 (01 estudo - 20%) e 2012 (01 estudo - 20%). Os 05 

artigos incluídos estavam disponibilizados na base de dados MEDLINE e pertenciam a 

revistas médicas internacionais, evidenciando necessidade de aumento da produção de 

pesquisa sobre a temática na área da enfermagem. 

Em relação ao desenho de estudo encontrado, 03 (60%) artigos foram 

caracterizados como ensaio clínico randomizado, 01 (20%) como estudo de coorte e 01 

(20%) como descritivo/exploratório. Este último foi incluído por fazer referência ao tema 

estudado e por trazer resultados de pesquisa relevantes para o presente estudo. Todos os 

estudos incluídos são de abordagem quantitativa, com alto nível de evidência segundo 

Oxford (2009), distribuídos da seguinte forma: nível de evidência A/1B (04 estudos – 

80%) e nível de evidência B/2C (01 estudo – 20%).   
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O Quadro 1 reúne os cinco artigos incluídos na revisão sistemática referente ao uso 

do acompanhamento por telefone no pós-operatório de facectomia. É possível observar que 

apenas dois estudos (estudos 01 e 05) trouxeram o acompanhamento por telefone no pós-

operatório de facectomia. Contudo, um deles apresenta-se relacionado à catarata infantil. 

Os outros três estudos (estudos 02, 03 e 04) tratavam do acompanhamento por telefone em 

clínica de oftalmologia geral e não especificamente na facectomia, sendo incluídos pela 

proposta de intervenção apresentada. 

O uso do acompanhamento por telefone no pós-operatório de pacientes submetidos 

à cirurgia de facectomia apresentou resultados positivos em 100% dos estudos 

identificados. Contudo, nenhum dos estudos reportaram participação de enfermeiras nas 

intervenções. Dentre os principais resultados, destacam-se: melhor adesão às consultas, 

assim como o tratamento e a detecção precoce de complicações. 

De acordo com a revisão sistemática realizada, observou-se que em três estudos 

(LIN et al., 2012; KOSHY e MAJEED, 2008; BRANNAN et al., 2011) o acompanhamento 

por telefone foi realizado através do SMS como forma de lembretes para comparecimento 

em consultas ambulatoriais de oftalmologia. Nesses estudos, os lembretes via SMS 

melhoraram significativamente a adesão ao tratamento da catarata, e mostraram-se eficazes 

e eficientes para diminuir o não comparecimento nas consultas, por permitir notificação 

prévia de cancelamentos pelo paciente e facilitar o reagendamento, melhorando desta 

forma a eficiência da prestação de cuidados de saúde em regime ambulatorial de 

oftalmologia. 

Ressalta-se também que o não comparecimento as consultas ambulatoriais além de 

reduzir a qualidade dos cuidados prestados, resulta em aumento do tempo de espera para 

outros pacientes que ainda aguardam o atendimento. Além disso, causa perdas financeiras 

significativas para os sistemas de saúde (KOSHY e MAJEED, 2008). 

A utilização do telefone nos serviços de saúde possui benefícios, dentre eles: a 

velocidade de acesso do paciente ao profissional de saúde (e vice-versa), a diminuição do 

tempo de espera para a consulta, a redução do tempo e custo na locomoção dos pacientes, 

além de possibilitar aumento na freqüência dos contatos e de facilitar o retorno do paciente 

(BRANNAN et al., 2011). 



Quadro 1- Descrição dos artigos incluídos na revisão sistemática sobre o uso do acompanhamento por telefone no pós-operatório de 

facectomia. Brasil, 2014 

 

Nº Autor, ano 

(referência) 

País Base Perió-

dico 

Evidên 

cia 

Objetivo Método Principais Resultados Desfecho/ 

Avaliação 

 

01 

 

Lin et al., 

2012  

 

China 
 

MED

LINE 

 

Ophth

almol

ogy 

 

 

A/1B 

 

Avaliar se o 

serviço de 

mensagens 

curtas de texto 

(SMS) por 

telefone celular 

para pais de 

crianças com 

catarata melhora 

a adesão às 

consultas pós-

operatórias e 

aumenta a taxa 

de detecção 

precoce de 

complicações 

pós-operatórias 

tratáveis.  

  

 

Ensaio Clínico 

randomizado e 

controlado, com 

amostra de 258 

casais de pais 

envolvidos no 

programa de 

catarata infantil. 

Pais do grupo de 

intervenção 

receberam 

lembretes 

automáticos antes 

das consultas 

agendadas, 

enquanto pais do 

grupo controle 

não receberam. 

 

As taxas de freqüência de 

comparecimento nas consultas no 

grupo de intervenção SMS foram 

maiores do que as taxas para o 

grupo controle (P< 0,005), que 

mostrou uma pronunciada 

tendência a diminuir em visitas 

posteriores. O total de taxas de 

freqüência foi de 91,3% no grupo 

de SMS e 62,0% no grupo de 

controle. O aumento total em 

taxas de freqüência globais com 

os lembretes de SMS foi de 

47,2% (RR para atendimento, 

1,47; 95% CI, 1,16 -1,78; P< 

0,003). A incidência de 

hipertensão ocular secundária 

diagnosticada no pós-operatório 

também foi significativamente 

mais elevada no grupo de SMS 

do que no grupo controle. 

 

 

Desfecho: 

Melhor adesão 

às consultas; 

detecção e 

tratamento 

precoce de 

complicações 

 

Avaliação: 

Conferência da 

lista de 

presença dos 

pacientes 

agendados; 

exames 

oculares 

regulares e 

avaliação 

clínica  
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02 Koshy et 

al., 2008  

Ingla-

terra 

MED

LINE 

BMC 

Ophth

almol

ogy 

A/1B Avaliar a 

eficácia do 

Serviço de 

Mensagens 

Curtas (SMS) 

como lembretes 

para 

comparecimento 

em consultas 

ambulatoriais de 

oftalmologia. 

Ensaio Clínico 

randomizado e 

controlado. 447 

pacientes do 

grupo 

experimento 

receberam uma 

mensagem de 

texto SMS para 

lembrá-los da 

consulta, 

enquanto 9.512 

pacientes do 

grupo controle 

não receberam 

SMS. 

 

A taxa de não-comparecimento 

foi 38% menor em pacientes que 

receberam um SMS como 

lembrete, do que em pacientes 

que não receberam SMS (RR de 

não comparecimento = 0,62; 

IC95% = 0,48-0,80, p = 0,0002).  

O uso de SMS como lembretes de 

compromissos, oferece uma 

estratégia eficaz e eficiente em 

termos de tempo para diminuir o 

não comparecimento às consultas 

e assim melhorar a eficiência da 

prestação de cuidados prestados 

no ambulatório de oftalmologia. 

 

Desfecho: 

Melhor adesão 

às consultas  

 

Avaliação: 

Conferência da 

lista de 

presença dos 

pacientes 

agendados 

 

03 Brannan et 

al., 2011  

 

Reino 

Unido 

MED

LINE 

Scotti

sh 

Medi-

cal 

Jour-

nal 

A/1B Determinar a 

eficácia de 

lembretes via 

mensagens de 

texto (SMS) na 

melhoria da 

freqüência de 

retorno ao 

ambulatório de 

oftalmologia.  

Ensaio Clínico 

randomizado, 

com amostra de 

201 pacientes. O 

grupo 

experimento foi 

contactado 

através de 

mensagem de 

texto SMS para 

lembrá-los da 

consulta. 

 

A taxa de não comparecimento 

no grupo controle foi de 12%. A 

taxa de não comparecimento no 

grupo experimento foi reduzida 

para 5,5%. 47% dos pacientes 

utilizaram tecnologia de telefonia 

móvel com capacidade de 

mensagens de texto e 69% 

responderam ao lembrete de 

texto. Observou-se que as 

mensagens enviadas permitem 

uma maior eficiência na 

notificação prévia de 

cancelamentos pelo paciente e 

Desfecho: 

Melhor adesão 

às consultas  

 

Avaliação: 

Conferência da 

lista de 

presença dos 

pacientes 

agendados 

 

 

 



2 

 

 

facilita o re-agendamento. 

 

04 Finger et 

al., 2010  

Alem

anha 

MED

LINE 

Retina 

J. 

 

B/2C 

Estabelecer e 

avaliar um 

serviço de 

aconselhamento 

por telefone a 

pacientes com 

doenças da 

retina na 

Alemanha  

 

 

Estudo 

Descritivo. Um 

serviço de 

telefonia 

composta por 

oftalmologistas 

foi instalado e 

aberto para 

chamadas em 

toda a Alemanha 

durante o período 

de um ano e meio. 

As chamadas 

foram guiadas por 

um instrumento 

com orientações 

padronizadas. 

Todas as 

chamadas foram 

documentadas em 

um banco de 

dados on-line, o 

qual foi analisado. 

Foram documentadas 1.384 

chamadas, com duração média de 

8,5 min. A maioria eram 

pacientes do sexo feminino 

(63%) e (59%) tinham > 60 anos 

de idade (19% tinham de 60-69 

anos e 40% tinham > 70 anos), 

10% estavam na faixa etária de 

50 para 59 anos, e 5% estavam na 

faixa etária 40 para 49 anos. As 

perguntas estavam relacionadas a 

opções terapêuticas para doenças 

da retina (Ex: retinite); 

procedimento cirúrgico 

(orientações sobre o 

procedimento e chances de 

melhoria); mecanismos de ação 

dos medicamentos de uso e 

efeitos colaterais; suporte 

psicológico e possibilidade de 

mobilidade. As respostas foram 

baseadas em um conjunto de 

respostas padrão e as 

recomendações foram dadas de 

forma geral, sem aconselhamento 

específico. Os casos específicos 

eram encaminhados para 

consultas presenciais. 

 

Desfecho: 

Prevenção de 

agravos visuais 

 

Avaliação: 

Análise de 

banco de dados 

on-line, 

contendo 

informações 

dos pacientes e 

das chamadas 

recebidas 
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05 

 

 

 

Yorston et 

al., 2002  

Ingla-

terra 

MED

LINE 

Br J 

Ophth

almol

ogy 

A/1B Determinar as 

influências do 

monitoramento 

prospectivo nos 

resultados da 

cirurgia de 

catarata no leste 

da África 

 

Estudo de Coorte. 

Realizou-se 

monitoramento 

prospectivo 

(acompanhament

o dos resultados 

das cirurgias) em 

1800 extrações de 

catarata, através 

da criação de um 

banco de dados 

que permitiu 

gerar relatórios 

com detalhes da 

cirurgia, acuidade 

visual pré e pós-

operatória e 

complicações 

cirúrgicas, e erros 

de refração final. 

 

A proporção de doentes que 

atingiram um bom resultado 

visual após perda vítrea 

aumentou de 47,2% para 71,0% 

(χ 2 p < 0,05). A taxa de 

pacientes com boa acuidade 

visual aumentou, uma visão de 

6/12 ou melhor foi alcançada por 

66,0% com olhos com correção, e 

por 25,6% sem correção. Os 

casos de baixa acuidade visual 

estiveram relacionados a fatores 

pré-operatórios em 51,6%, 

complicações intra-operatórias 

em 35,5%, e complicação pós-

operatória em apenas 3,2%. Não 

houve alteração na incidência de 

complicações operatórias. Não 

foram encontrados casos de 

endoftalmite.  O estudo 

demonstra melhoria dos 

resultados visuais após a cirurgia 

de catarata.  

 

Desfecho: 

Detecção e 

tratamento 

precoce de 

complicações 

 

Avaliação: 

Exames 

oculares 

regulares e 

avaliação 

clínica 

 



Dentre os estudos incluídos na busca, apenas o estudo de Finger et al. (2010) se 

propôs a avaliar o acompanhamento realizado através de ligações. Neste caso, o serviço foi 

avaliado como necessário no contexto da necessidade de informação e apoio aos pacientes 

acompanhados no serviço de oftalmologia (FINGER, et al., 2010). O acompanhamento por 

telefone através de ligações está relacionado ao aumento na taxa de continuidade dos 

cuidados no pós-operatório, oferecendo ensino e orientações pertinentes, conforme 

necessidade de cada paciente (GODDEN, 2010; CALJOUW e HOGENDORF-BURGERS, 

2010). 

Durante o acompanhamento por telefone, é possível identificar antecipadamente a 

necessidade de alteração dos cuidados realizados em domicílio e realizar orientações ao 

paciente e ao seu acompanhante. São comumente observadas orientações referentes ao que 

se deve evitar no pós-operatório (uso de cosmético próximo a região operada, esfregar o 

olho operado, curvar-se nas primeiras semanas, realizar movimentos bruscos com a cabeça, 

dormir sobre o lado operado), como também orientações referentes à limpeza do olho 

operado, uso correto de medicamentos (colírio), uso do tampão e/ou óculos escuro, 

controle da dor, alimentação adequada, prevenção de quedas, e complicações que podem 

surgir. Além disso, também são feitos informes sobre a próxima revisão, e disponibilidade 

de aceeso através de contato telefônico, para caso ocorra algum problema, ou seja admitido 

no serviço de urgência (BARRETO JÚNIOR et al., 2010; FINGER et al., 2010; 

ALMAGUER et al., 2010).  

Essas orientações quando realizadas no primeiro dia de pós-operatório, auxiliam na 

prevenção e detecção de complicações importantes da cirurgia de catarata (BARRETO 

JÚNIOR et al., 2010; ALMAGUER et al., 2010; KIRKWOOD et al., 2006). Além de 

oferecer informações e retirar dúvidas quando necessário, o acompanhamento por telefone 

pode diminuir a ansiedade dos pacientes, aumentar o vínculo com os profissionais e a 

satisfação de quem recebe os cuidados (GODDEN 2010; FINGER et al., 2010). Os 

participantes dos estudos incluídos na busca e monitorados via telefone sentiram-se mais 

confortáveis e satisfeitos com as respostas pertinentes a suas dúvidas, avaliando 

positivamente o acompanhamento (BARRETO JÚNIOR et al., 2010; KOSHY e  

MAJEED, 2008; BRANNAN et al., 2011; FINGER et al., 2010; YORSTON et al., 2002).  

Sabe-se que a assistência ao idoso em situação cirúrgica difere da atenção que 

recebem outros grupos etários, visto que as mudanças decorrentes do processo de 

envelhecimento e presença de doenças associadas podem comprometer o equilíbrio 

funcional e aumentar a vulnerabilidade dos idosos em apresentar complicações pós-
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operatórias (OLIVEIRA, 2013). Tendo em vista o avanço tecnológico e a facilidade de 

acesso as informações e orientações à distância, nota-se que o acompanhamento por 

telefone tem contribuído para minimização de complicações pós-operatórias e para 

qualidade de vida deste grupo etário, além de proporcionar a participação ativa do idoso e 

família no processo de reabilitação (BRANNAN et al., 2011; FINGER et al., 2010). 

Como forma de melhorar o monitoramento dos casos no pós-operatório de catarata 

sugere-se a construção de um banco de dados contendo detalhes da cirurgia, avaliação da 

acuidade visual pré e pós-operatória e complicações cirúrgicas apresentadas após a alta 

hospitalar (YORSTON et al., 2002). Vale lembrar que o uso do telefone não substitui as 

consultas presenciais, que são essenciais ao cuidado e acompanhamento, mas pode sim ser 

um potencializador para aprimorar o acompanhamento após a alta dos pacientes cirúrgicos. 

Ressalta-se o fato de que os cinco artigos incluídos no estudo são pesquisas 

médicas, e nenhuma pesquisa de enfermagem, evidenciando uma lacuna do conhecimento 

na área. Apesar da escassez de estudos sobre o uso do telemonitoramento no pós-

operatório de idosos submetidos à facectomia, os artigos encontrados demonstram que o 

acompanhamento por telefone pode ser considerado uma alternativa viável na prestação de 

cuidados pós-operatórios em clínica de oftalmologia geral. Nos artigos selecionados 

observou-se que o acompanhamento por telefone de pacientes submetidos à cirurgia 

oftalmológica melhora a adesão ao tratamento, a continuidade dos cuidados pós-

operatórios no domicílio, além de permitir redução da ansiedade.  

Destaca-se ainda, a carência de publicações sobre a temática na área da 

enfermagem e a consequente necessidade de aumento da produção de pesquisa, tendo em 

vista que todos os estudos incluídos na busca pertenciam à área médica. Além disso, no 

sistema de saúde brasileiro não é usual ainda o emprego do acompanhamento por telefone 

para pacientes cirúrgicos apesar de ser um dos países com maior número de usuários de 

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

cultural e econômica divergente da encontrada em nosso país, sendo necessário estudos em 

nosso contexto. 

Mediante aos resultados da busca apresentados neste capítulo e a pesquisas 

realizadas em literaturas complementares da área de enfermagem (Nursing Interventions 

Classifications – NIC, 2010; MEEKER e ROTHROCK, 2011) construiu-se um 

instrumento de ligação (APÊNDICE A) com orientações pós-operatórias realizadas à 

distância, através de telemonitoramento, para acompanhamento do paciente após a alta 

hospitalar, com a finalidade de se garantir recuperação plena da saúde e contribuir para a 
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independência e autonomia desse idoso. As intervenções contidas neste instrumento se 

encontram descritas no Quadro 2. 

 

Quadro 2- Intervenções de enfermagem à distância para o pós-operatório de cirurgia de 

catarata. Niterói, 2014. 
 

 

Intervenção 01: Orientações para controle da Dor 

 

[ ] Orientar sobre métodos farmacológicos para alivio da dor; (prescritos). 

[ ] Ensinar o paciente a monitorar intensidade, qualidade e duração da dor. 

[  ] Ficar em ambiente calmo e tranquilo. 

[  ] Evitar claridade excessiva. 

 

Intervenção 02: orientações para controle do Desconforto (Coceira, desconforto à 

claridade, sensação de corpo estranho, sensação de areia nos olhos, lacrimejamento). 
 

 

[ ] Orientar o paciente a não esfregar e nem coçar fortemente os olhos. “Se existir coceira 

pingue os colírios lubrificantes e faça compressas de água fria por 15 minutos”. 

[ ] Usar venda/tampão  no olho para proteção, principalmente nas primeiras 48 horas, ou 

de acordo com orientações do cirurgião. 

[ ] Após as 48hs proteger somente durante a noite, por duas semanas, ou de acordo com 

orientações do cirurgião. 

[  ] Usar óculos escuro durante o dia.  

[  ] Ensinar  o paciente e seus familiares a lavar as mãos  antes da instalação  de colírios ou 

qualquer outro  medicamento oftálmico. 

[ ] Instruir  o paciente e seus familiares a observar e comunicar vermelhidão, saída de 

secreção, lacrimejamento, “inchaço” (edema), visão turva, dor  (indica infecção) e 

diminuição da acuidade visual. 

[ ] Incentivar o paciente a comunicar  sintomas como dor ocular de inicio súbito, 

fotofobia, diminuição súbita da visão, dor de cabeça forte e súbita  (indica aumento da 

pressão intraocular). 

[ ] Explicar a necessidade de se evitar atividades que possam aumentar  a pressão 

intraocular, como: carregar peso,  exercícios excessivos, curvar-se. 

[  ] Evitar dormir sobre o lado operado. 
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[ ] Orientar  a evitar o uso de colírios  ou outra medicação de uso livre, exceto se orientado 

a manter colírios de uso prévio (ex: glaucoma).  

[  ]Não usar cosméticos próximo a região operada. 

 

Intervenção 03: Orientações para alterações na visão (visão diminuída, 

Turvo/embaçada, com manchas, sensação de luzes piscando) 

 

[  ] Explicar que estes sinais desaparecerão gradativamente, sendo normais no período. 

[ ] Instruir o paciente  a evitar quedas  virando a cabeça completamente  para o lado 

afetado ao olhar objetos. 

[ ] Orientar o paciente a fazer movimentos  para cima e para baixo  com a cabeça para 

avaliar os degraus de escadas e objetos que se aproximam  e para se mover lentamente. 

[ ] Incentivar o uso de óculos escuros durante o dia. 

[ ] Informar que as imagens  poderão ficar distorcidas até nova prescrição de óculos. 

[ ] Sugerir mudanças ao paciente quanto ao modo de andar.  

[ ] Cuidado ao descer escadas, utilizando corrimão. 

[ ] Orientar quanto a prevenção de quedas: evitar o uso de tapetes em casa (usar os 

antiderrapantes); manter a casa e escadas sempre bem iluminadas; evitar levantar no 

escuro; evitar objetos espalhados pelo chão como extensões elétricas, sapatos, brinquedos, 

fios de telefone; descer as escadas com cuidado segurando no corrimão e devagar. 

[  ] Orientar à família a identificar perigos em casa e a modificá-los.  

[ ] Revisar procedimento correto de instalação de colírios  e aplicação de protetor ocular. 

[ ]Instruir  o paciente e seus familiares a observar e comunicar diminuição da acuidade 

visual e turvamento de visão. 

[ ]   Orientar  a evitar o uso de colírios  ou outra medicação de uso livre, exceto se 

orientado a manter colírios de uso prévio (ex: glaucoma). 

 
 

 

Intervenção 04: Orientações sobre o uso do tampão ocular 

 

[ ] Orientar o paciente a utilizar a tampão ocular como prevenção de supostas infecções, 

principalmente nas primeiras 48 horas, ou de acordo com orientações do cirurgião. 

[ ] Após as 48hs proteger somente durante a noite, por duas semanas, ou de acordo com 

orientações do cirurgião. 
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Intervenção 05: Orientações para limpeza do olho operado 

 

[ ] Limpar o olho no pós-operatório com uma compressa limpa umedecida com soro 

fisiológico a 0,9%; limpar o olho fechado com um único gesto a partir do canto interno 

para fora. 

[ ] Aplicar gotas lubrificantes (SF 0,9%), conforme apropriado. 

[ ] Aplicar colírio após a limpeza, e não antes. 

[ ] Aplicar compressas úmidas, conforme apropriado. 

 
 

 

Intervenção 06: Orientações para utilização do colírio 

 

[  ] Orientar o paciente a lavar as mãos antes de utilizar o colírio. 

[  ] Seguir rigorosamente o número de gotas prescrito e o intervalo entre as aplicações. 

[ ] Revisar nome, finalidade, dosagem, posologia, via de administração de todos os 

medicamentos prescritos. 

 
 

 

Intervenção 07: Orientações quanto ao uso do óculos escuro 

 

[ ] Orientar o paciente a utilizar os óculos escuros, durante o dia, ou quando exposto a 

grande claridade (ver televisão), para proteger contra algum corpo estranho e contra a 

claridade excessiva. 

 
 

 

 

 

 

Intervenção 08: Orientações quanto ao autocuidado 

 

[  ] Verificar a necessidade do paciente de dispositivos de adaptação para higiene pessoal, 

vestir-se, arrumar-se, usar o vaso sanitário e alimentar-se. 

[ ] Encorajar o paciente a realizar atividades normais da vida diária de acordo como seu 

nível de capacidade. 

[ ] Ensinar aos familiares a encorajar a independência e a interferir apenas quando o 

paciente não conseguir executar algo. 
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Intervenção 09: Orientações quanto à alimentação e ingestão hídrica 

 

[  ] Manter alimentação de costume, dando preferência para alimentos leves (frutas e 

legumes), e evitando frituras e condimentados. 

[  ] Orientar o paciente/família sobre relação entre dieta, exercícios e ingestão de líquidos 

e a constipação/impactação. 

[  ] orientá-lo a ingerir líquidos conforme apropriado. 

[  ] Orientar a ingestão oral, por exemplo: ingerir líquidos entre as refeições, ingerir frutas 

frescas e sucos de frutas com frequência. 

 
 

 

 

Intervenção 10: Orientações para controle de náusea e vômitos  

 

[  ] Orientar quanto ao uso  de antieméticos, segundo prescrição. 

[ ] Controlar fatores ambientais capazes de evocar a náusea (odores, sons, estímulos 

visuais desagradáveis). 

[ ] Orientar o paciente e a família sobre a dieta prescrita.  

[  ] Orientar a importância da ingestão hídrica, se adequada. 
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3. MÉTODO 

 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo clínico randomizado cego com abordagem quantitativa para 

avaliação da efetividade do acompanhamento por telefone pela enfermeira na recuperação 

cirúrgica de idosos em pós-operatório de extração de catarata 

Sabe-se que os estudos clínicos randomizados constituem-se numa poderosa 

ferramenta para a avaliação de intervenções para a saúde, sejam elas medicamentosas ou 

não. Para Hulley (2014), nesse tipo de estudo o investigador compara o desfecho em 

grupos de participantes que recebem diferentes intervenções: a intervenção convencional e 

a intervenção que está sendo testada, no caso deste estudo, o acompanhamento por 

telefone.  

Ressalta-se que esse estudo segue as recomendações da Declaração 

CONSORT/2010 que compreende uma lista de verificação com 25 itens destinados a 

relatar a forma como o ensaio foi concebido, analisado e interpretado, assegurando a 

qualidade dos ensaios clínicos.  

 

 

3.2 PARTICIPANTES  

 

Para a seleção dos participantes da pesquisa foram estabelecidos os seguintes 

critérios de elegibilidade: 

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

do serviço de oftalmologia de dois hospitais localizados no município de Niterói-RJ; em 

pré-operatório de cirurgia de catarata; possuir telefone celular ou fixo disponível para o 

contato pela enfermeira.  

Critérios de Exclusão: pacientes com diagnóstico de demência declarado; ou com 

déficit auditivo sem acompanhante que possa receber as intervenções por telefone; 

pacientes submetidos a cirurgias para tratamento de complicações cirúrgicas prévias; 

pacientes sem acompanhante ou familiar que possa receber as informações caso necessite.  

Critérios de Descontinuidade: atender menos de 75% das chamadas telefônicas; 

não disponibilizar tempo para as orientações ao telefone. 
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3.2.1 LOCAL DE ESTUDO  

 

Este estudo foi realizado em dois hospitais localizados no município de Niterói-RJ, 

um hospital universitário e em outro, referência em cirurgias oftalmológicas. 

Atualmente, o hospital universitário é a maior e mais complexa unidade de saúde da 

grande Niterói e atua junto com ao Ministério da Educação exercendo as funções de 

ensino, pesquisa e extensão. Atende a população da Zona Metropolitana II que engloba, 

além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e 

Tanguá.  

A clínica cirúrgica desse hospital é composta por 91 leitos. Ele também conta com 

03 centros cirúrgicos: um centro cirúrgico geral localizado no 3º andar com 10 salas de 

cirurgia; um centro cirúrgico especializado no 5º andar com 04 salas de cirurgia (onde 

ocorrem as cirurgias oftalmológicas) e o centro cirúrgico da mulher no 8º andar com 02 

salas de cirurgia e 01 sala de parto. 

O segundo hospital oferece serviços particulares como também conveniados com o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Presta atendimento completo em oftalmologia, com 

capacidade para atender necessidades de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação 

da saúde ocular. Possui um centro cirúrgico especializado destinado à realização de 

cirurgias de catarata por facoemulsificação, vitrectomia, transplantes de córnea, plástica 

ocular, entre outras. A instituição atende a população de Niterói e cidades vizinhas, como 

São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá e alguns bairros do Rio de Janeiro. 

Vale ressaltar que nesta instituição foram selecionados apenas pacientes atendidos 

através de convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), com o intuito de manter a 

amostra o mais homogênea possível e evitar viés de seleção. 

 

 

3.3 INTERVENÇÃO 

 

Os participantes da pesquisa foram divididos em dois grupos: grupo Experimento e 

grupo Controle. Após a divisão, foram realizados dois acompanhamentos em paralelo: o 

acompanhamento para identificação das variáveis de desfecho do diagnóstico de 

Recuperação cirúrgica retardada, comum ao grupo Experimento e ao Controle; e o 

acompanhamento por telefone como intervenção de enfermagem ao grupo Experimento 

(Figura 2). O período de coleta de dados foi de agosto de 2014  a dezembro de 2015.  
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Figura 2 –Delineamento da pesquisa no grupo controle e experimento.  Niterói, 2015. 

 

O delineamento da pesquisa pode ser detalhadamente representado em cada grupo 

da seguinte forma:  

Grupo Controle – teve acesso ao tratamento convencional sem o acompanhamento 

por telefone.  Foi acompanhado no decorrer de 04 semanas, por pesquisadores auxiliares, 

para identificação do diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada no ambulatório 

(Figura 3).  

 

 
Figura 3 – Descrição do delineamento da pesquisa no grupo controle (n = 47). Niterói, 2015. 
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Legenda:  = Avaliação Pré-operatória realizada pelos examinadores e entrega do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  = Acompanhamento para identificação do 

diagnóstico de recuperação cirúrgica retardada, realizado no ambulatório de oftalmologia por  
pesquisadores  auxiliares (examinadores). 

 
 

Grupo Experimento – teve acesso ao acompanhamento por telefone realizado pela 

pesquisadora principal, que consistiu em 04 ligações no período das 04 semanas, como 

também acesso ao tratamento convencional. Foi acompanhado no decorrer de 04 semanas, 

por pesquisadores auxiliares (examinadores), para identificação do diagnóstico de 

Recuperação cirúrgica retardada no ambulatório (Figura 4).  

 

 

Figura 4 - Descrição do delineamento da pesquisa no grupo Experimento (n = 48). Niterói, 

2015. 

 
Legenda:  = Avaliação Pré-operatória realizada pelos examinadores e entrega do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  = Acompanhamento para identificação do 

diagnóstico de recuperação cirúrgica retardada, realizado no ambulatório de oftalmologia por 

pesquisadores  auxiliares (examinadores).  = Acompanhamento por telefone realizado pela 

pesquisadora principal. 

 

O acompanhamento para identificação do diagnóstico de Recuperação cirúrgica 

retardada foi realizado no ambulatório de oftalmologia, nas datas de retorno dos pacientes 

às consultas médicas, por pesquisadores auxiliares (examinadores) que aplicaram aos 
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participantes do grupo Experimento e Controle um instrumento para avaliação das 

variáveis de desfecho do diagnóstico (APÊNDICE A).  

O instrumento utilizado pelos examinadores foi constituído por dados de 

identificação (nome, idade, sexo, procedência, situação conjugal, composição familiar, 

renda, escolaridade, cirurgias anteriores, medicações em uso, diagnóstico médico, data do 

procedimento cirúrgico, data de retorno ao ambulatório, e telefones para contato); pela 

descrição das características definidoras (adia o retorno às atividades de trabalho/emprego; 

dificuldade para movimentar-se; precisa de ajuda para completar o autocuidado; fadiga; 

percepção de que é necessário mais tempo para a recuperação; evidência de interrupção na 

cicatrização da área cirúrgica; relato de perda de apetite com e sem náusea, relato de 

desconforto) e fatores relacionados (dor, sentimento pós-operatório, infecção pós-

operatório no local da incisão, procedimento cirúrgico extenso, e procedimento cirúrgico 

prolongado (SANTANA et al. 2014).  

O tempo de acompanhamento dos participantes no ambulatório foi de 04 semanas, 

pois de acordo com a literatura, o tempo estimado para a recuperação dos pacientes 

submetidos à Facectomia para retorno de suas atividades e trabalho, situa-se entre 03 até 

07 dias, se o trabalho não exigir grandes esforços (MEEKER e ROTHROCK, 2011).  

Por isto, elencou-se preferencialmente a avaliação dos participantes para os dias 

correspondentes ao D1 (primeiro dia de pós-operatório/ primeira avaliação de Recuperação 

cirúrgica retardada), D7 (sétimo dia de pós-operatório/ segunda avaliação de Recuperação 

cirúrgica retardada) e D30 (trigésimo dia de pós-operatório/terceira avaliação de 

Recuperação cirúrgica retardada), ou ao dia mais próximo destas datas quando em caso de 

feriado e finais de semana (Figura 2 e Figura 3).  

Ressalta-se que o acompanhamento para identificação do diagnóstico de 

Recuperação cirúrgica retardada pretendeu atender ao primeiro objetivo específico da 

pesquisa que é comparar a incidência do diagnóstico ao longo de 04 semanas no grupo 

acompanhado por telefone e no grupo Controle. 

No que se refere ao acompanhamento por telefone, este foi realizado pela 

pesquisadora principal através de um instrumento de ligação semiestruturado (APÊNDICE 

B). Esse instrumento conteve perguntas sobre a recuperação pós-operatória e orientações 

referentes aos cuidados em domicílio obtidos segundo revisão sistemática da literatura. 

Principalmente enfoca: o controle da dor e do desconforto; às alterações visuais esperadas; 

uso do tampão ocular; limpeza adequada do olho operado; utilização correta do colírio; uso 
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de óculos escuro; e autocuidado. A pesquisadora permitiu ao final de cada ligação um 

momento para comentários e retirada de dúvidas finais.  

Esse acompanhamento ocorreu nos dias referentes ao D1 de pós-operatório 

(primeira ligação efetuada para o contato inicial); D4 de pós-operatório (segunda ligação); 

D10 de pós-operatório (terceira ligação) e D20 de pós-operatório (quarta ligação) –  

(Figura 4), como orientado pela literatura (BARRETO JÚNIOR et al., 2010; ALMAGUER 

et al., 2010; KIRKWOOD et al., 2006) e, de acordo a anteceder o período de retorno do 

paciente ao ambulatório.  

As ligações foram realizadas na sala de telemonitoramento (Figura 5) localizada no 

prédio da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense, durante a semana, no horário de 8 às 18h. Aos sábados, as ligações foram 

efetuadas do telefone pessoal da pesquisadora principal,  no horário de 8 às 12h. Ao final 

da ligação, a pesquisadora realizou agendamento da próxima ligação no dia e horário de 

preferência do participante. 

 

 

 

Figura 5 - Sala de telemonitoramento. Niterói, 2016. 
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Para a realização das ligações telefônicas considerou-se as especificações da 

Classificação das Intervenções de Enfermagem (Nursing Interventions Classification – 

NIC, 2010), sobre a intervenção acompanhamento por telefone. O Quadro 3 reúne as 

atividades que foram realizadas e as que não foram realizadas durante o acompanhamento 

telefônico, segundo a NIC (2010). 

 

Quadro 3 – Atividades realizadas e não realizadas no grupo Experimento durante 

intervenção acompanhamento por telefone. Niterói, 2015. 

 

Atividades Realizadas 

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

permissão do paciente para receber e dar informações do mesmo.  

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

Solicitar e responder às perguntas.  

Manter a confidencialidade.  

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

encaminhamento.  

Oferecer informações sobre regime de tratamento e responsabilidade resultantes do 

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

estabelecidas.  

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

assegurar a confidencialidade.  

Documentar todos os levantamentos, conselhos, instruções ou outras informações 

oferecidas ao paciente, de acordo com as orientações específicas.  

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

telefonemas de retorno, quando adequado.  

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

receber a chamada.  

Atividades não Realizadas 

 

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

positivos com implicações de saúde significativas, tais como resultados de biópsia, não 

devem ser dados por telefone pelo enfermeiro).  
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Usar serviços de intermediários, tais como os de substituição de linguagem, TTY/TDD 

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

telecomunicação emergentes, como as redes de computador ou recursos visuais, quando 

adequado.  

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

grupos de apoio e de autoajuda, conforme indicado 

 

Para tornar os participantes dos grupos Experimento e Controle mais homogêneos 

possíveis, em relação às orientações recebidas, elaborou-se um folheto educativo 

(APÊNDICE C) com as principais orientações e cuidados no pós-operatório de cirurgia de 

catarata. A mesma foi distribuída tanto para grupo Experimento como para o Controle no 

momento da internação. 

Vale ressaltar que o tratamento convencional e o acompanhamento pela a equipe 

médica no ambulatório foi mantido aos participantes do grupo Experimento e Controle. O 

agendamento das consultas para avaliação do diagnóstico de enfermagem recuperação 

cirúrgica retardada foi concomitante ao da equipe médica, não trazendo ao paciente 

prejuízo ou dispêndio para se locomover ao hospital.  

A equipe médica foi composta por residentes e chefes do serviço de oftalmologia 

do HUAP que se disponibilizaram ao apoio de reavaliação dos pacientes em caso de 

alguma ocorrência grave detectada pela pesquisadora ao realizar a intervenção 

acompanhamento por telefone. 

 

 

3.4 DESFECHOS  

 

 O desfecho primário do estudo consistiu na recuperação cirúrgica plena, ou seja, a 

ausência das variáveis de desfecho para o diagnóstico de enfermagem Recuperação 

cirúrgica retardada. Foi avaliado através de instrumento próprio (APÊNDICE A). 

 Os desfechos secundários corresponderam à diminuição da ocorrência de 

características definidoras e fatores relacionados. Como por exemplo, diminuição da dor 

e do desconforto, melhora do autocuidado, ausência de evidência de interrupção na 

cicatrização da área cirúrgica, ausência de infecção pós-operatória no local da incisão e 

diminuição da ansiedade, preocupação e medo. 
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As características definidoras (CD) e fatores relacionados (FR) do diagnóstico de 

enfermagem Recuperação cirúrgica retardada, tidos como desfechos secundários, foram 

avaliados da seguinte forma (Quadro 4):  

 

Quadro 4: Avaliação dos desfechos secundários. Niterói, 2015. 

 

Adia o retorno às 

atividades de 

trabalho/emprego 

 

Variável dicotômica, autodeclarada, categorizada em: Sim ou 

Não. 

Dificuldade para 

movimentar-se  

Variável dicotômica, autodeclarada, categorizada em: Sim ou 

Não. Está relacionado à restrição no movimento. 

 

Precisa de ajuda para 

completar o autocuidado 

 

Variável dicotômica, categorizada em: Sim ou Não. Está 

relacionado à necessidade de ajuda para tomar banho, vestir-

se, alimentar-se. Destaca-se a utilização da Escala de Katz 

(ANEXO 2) para avaliação da dependência dos idosos na 

realização das atividades básicas de vida diária e Escala de 

Lawton (ANEXO 1) para avaliação da dependência dos idosos 

na realização das atividades instrumentais de vida diária. 

 

 Fadiga Variável dicotômica, autodeclarada, categorizada em: 

apresenta fadiga e não apresenta fadiga. Está relacionado a 

períodos prolongados de repouso no leito, dispêndio excessivo 

de energia para deambular e cansado extremo aos esforços. 

 

Percepção de que é 

necessário mais tempo 

para a recuperação 

Variável dicotômica, autodeclarada, categorizada em: Sim ou 

Não. Está relacionado à insegurança ao realizar as atividades 

de vida diária e relato de sentir-se muito debilitado. 

 

Evidência de interrupção 

na cicatrização da área 

cirúrgica 

Variável dicotômica, categorizada em: Sim ou Não. No caso 

de cirurgias oftalmológicas, está relacionado à presença de 

secreção, vermelhidão e sangramento no olho operado. 
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Perda de apetite com 

náusea e sem náusea  

Variável dicotômica, autodeclarada, categorizada em: Sim ou 

Não. Destaca-se a utilização da escala de MAN (Mini 

Avaliação Nutricional – versão reduzida - ANEXO 3). 

 

Relato de desconforto Variável dicotômica, autodeclarada, categorizada em: Sim ou 

Não. No caso de cirurgias oftalmológicas, está relacionado à 

vermelhidão, sensação de areia nos olhos, coceira, desconforto 

à claridade. 

 

Dor Variável dicotômica, autodeclarada, categorizada em: Sim ou 

Não. 

Sentimentos pós-

operatórios 

Variável nominal, autodeclarada, categorizada em: ansiedade, 

preocupação, medo, insegurança, sem expectativa. 

 

Infecção pós-operatória 

no local da incisão 

Variável dicotômica, categorizada em: Sim ou Não. No caso 

de cirurgias oftalmológicas, está relacionado à presença de 

secreção no olho operado. 

 

Obesidade Variável dicotômica, autodeclarada, categorizada em: Sim ou 

Não. Destaca-se a utilização da escala de MAN (Mini 

Avaliação Nutricional – versão reduzida - ANEXO 3) para 

avaliação. 

 

Procedimento cirúrgico 

extenso 

Variável dicotômica, autodeclarada, categorizada em: Sim ou 

Não. 

Procedimento cirúrgico 

prolongado 

Variável dicotômica, autodeclarada, categorizada em: Sim ou 

Não. Está relacionado à duração do procedimento cirúrgico 

excede ao tempo estimado. 

 

 

No que se refere às variáveis sociodemográficas e clínicas, destacam-se:  

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

anos completos; Sexo: autodeclarado e categorizado em: feminino e masculino; Estado 
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civil: autodeclarado e categorizado em: solteiro; casado; viúvo; separado/divorciado; Nível 

de Escolaridade: autodeclarado e categorizado em analfabeto, fundamental incompleto, 

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

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

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

crônicas: autodeclarada: Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial. 

Em relação às variáveis relacionadas ao acompanhamento por telefone ressalta-se 

a duração das ligações telefônicas, considerando o tempo em minutos das ligações, e 

marcando a hora iniciada e a hora finalizada. 

 

 

3.4.1 TREINAMENTO DOS EXAMINADORES 

 

Para garantir que os examinadores (pesquisadores auxiliares) avaliassem o desfecho 

corretamente e de forma segura, primeiramente, foi realizado a etapa de treinamento dos 

examinadores para o diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada.  

Esta capacitação inicial garante uma avaliação mais acurada do estado de saúde dos 

idosos e, assim, habilita os examinadores para o diagnóstico proposto, em busca de reduzir 

o impacto do chamado viés de padrão ouro imperfeito (LOPES, et al., 2012).  

O treinamento dos examinadores baseou-se no Modelo de Validação por 

Enfermeiros, que consiste na validação do diagnóstico pela identificação das características 

definidoras em um número suficiente de situações clínicas (LOPES, et al., 2012). 

Foram necessários dois treinamentos para três examinadores graduandos de 

enfermagem do 9º período da Universidade Federal Fluminense (UFF) e bolsistas de 

iniciação cientifica, com experiência em estudos anteriores do referido diagnóstico. Os 

treinamentos foram realizados para que os discentes estivessem habilitados a participar do 

estudo como examinadores. 

Os dois treinamentos foram realizados nos meses de junho e julho de 2014  e foram 

ministrados por três enfermeiras: duas delas especialistas em Clínica Cirúrgica, com 

experiência em diagnóstico de enfermagem e pesquisadoras do diagnóstico de recuperação 

cirúrgica retardada, e outra, enfermeira com pós-doutorado, orientadora do estudo. 

O primeiro treinamento teve como objetivo tornar os examinadores familiarizados 

com o diagnóstico de enfermagem. Para o estabelecimento da fidedignidade dos 

examinadores como diagnosticadores, o treinamento foi dividido nas seguintes etapas: 
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Primeira etapa: consistiu no suporte teórico sobre a cirurgia de facectomia 

(procedimento cirúrgico, cuidados pós-operatórios e principais complicações), bem como 

apresentação do diagnóstico de recuperação cirúrgica retardada (definição, características 

definidoras e fatores relacionados). 

Segunda etapa: Aplicação de 12 casos clínicos distintos (APÊNDICE D) com 03 

repetições cada, distribuídos de forma aleatória. Dentre os casos clínicos apresentados, 

metade continha o diagnóstico de enfermagem RCR e a outra metade não. Estes 

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

Terceira etapa: Nesta etapa verificou-se a capacidade dos examinadores de inferir 

corretamente a presença do diagnóstico de RCR nos casos clínicos apresentados, observada 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Análise estatística dos examinadores após primeiro treinamento diagnóstico (n = 3). 

Niterói, 2014. 

 

Examinador Eficácia Falso Negativo Falso Positivo Tendência 

Examinador 1  “0.7778" “0” "0.4444"  "0"       

Examinador 2  “0.8611"  0.2778"  "0”       --   

Examinador 3  “0.6389” "0"       "0.7222"  "0”  

 

 

 Com base na Tabela 1, observa-se que os examinadores 1 e 3 apresentaram índices 

altos de falso-positivo, ou seja, diagnosticaram Recuperação cirúrgica retardada com 

poucas evidências clínicas, quando na verdade o diagnóstico não existia. Enquanto o 

examinador 2 apresentou índice de falsos-negativos mais elevado, ou seja, se apresentou 

mais conservador ao inferir o diagnóstico. Portanto, os três tiveram que ser submetidos a 

novo treinamento.  

Desta forma, os três examinadores foram convidados novamente, para um segundo 

treinamento, onde os casos clínicos foram discutidos juntamente com cada examinador, 

para identificação dos erros e correção das inferências incorretas. Após isso, foram 

novamente replicados 12 novos casos clínicos, repetidos em sequencia diferenciada por 

três vezes consecutivas. A tabela 2 apresenta a análise desse novo treinamento 

demonstrando a evolução referente à primeira verificação.  
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Tabela 2 - Análise estatística dos examinadores após o segundo treinamento diagnóstico  

(n = 3). Niterói, 2014. 

 

Examinador Eficácia Falso Negativo Falso Positivo Tendência 

Examinador 1  “1,0” “0” “0” “1,0” 

Examinador 2  “1,0” "0"      "0"      “1,0” 

Examinador 3  “1,0” "0"      "0"      “1,0” 

 

Observa-se que a taxa de falso-positivos e falso negativos, após segundo 

treinamento, foi zero e a eficácia dos examinadores melhorada de forma significativa em 

relação ao primeiro treinamento, desta forma deu-se início a quarta etapa com todos os 

examinadores.  

Quarta etapa: apresentação do Procedimento Operacional Padrão (POP) da 

pesquisa (APÊNDICE D), que consiste em um documento que expressa o planejamento 

das atividades que devem ser executadas para o alcance dos objetivos. O mesmo contém 

instruções sequenciais das operações e a freqüência das atividades, especificando o 

responsável pela execução (GUERRERO, et al., 2008) 

Segundo a RDC 134 (BRASIL, 2001), os POP são procedimentos escritos e 

autorizados que dão instruções detalhadas para a realização de operações específicas na 

produção de produto farmacêutico e de outras atividades de natureza geral. 

 

 

3.5 TAMANHO DA AMOSTRA  

 

O tamanho mínimo da amostra foi determinado pela fórmula da Pocock (1983) -  

Figura 04, que preconiza que o tamanho da amostra de cada um dos grupos, controle e 

experimento, pode ser dado por  

         (1) 

Figura 6 – Fórmula para cálculo amostral, segundo a análise estatística de Pocock (1983) 

 

onde , P1 = proporção de interesse no grupo experimental, P2= proporção de interesse no 

grupo controle e f (,) = (Z/2+Z )2.  O valor de  Z/2 está diretamente ligado ao nível de 
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significância  desejado para a diferença entre as  proporções de interesse.  O valor de  Z 

está diretamente ligado ao poder desejado para o teste,  dado por 1- .   Z/2 e Z  são 

obtidos pela função inversa da distribuição de probabilidades gaussiana padrão para os 

argumentos /2 e , respectivamente. 

Para estimação das proporções P1 e P2  realizou-se um teste piloto com 16 pacientes 

(08 em cada grupo) no período de maio a julho de 2014. Na análise do teste piloto, 

observou-se que, dentre os 08 pacientes do grupo Experimento não houve nenhum caso de 

RCR , o que resulta em P1=0/8=0,0%. O grupo Controle apresentou 03 casos de RCR no 

D7 de pós-operatório o que resultou em P2=3/8=37,5%.  Entretanto não convém considerar 

uma estimativa de 0% para P1. Neste caso é recomendável supor que pelo menos 1 paciente 

no grupo experimento apresentou RCR. Assim, foi considerado P1 =1/8= 12,5% e  P2 

=3/8= 37,5%. Além destes parâmetros obtidos por pré-teste foram considerados nível de 

significância máximo de 5% (α) e poder do teste estatístico de 85% (1-β). Para tais 

parâmetros, f(,)=8,5, o valor de n mínimo determinado pela expressão (1) foi de 47 

pacientes em cada grupo, controle e experimento,  totalizando 94 pacientes na amostra. 

A princípio, o processo de seleção da amostra foi determinado para o período entre 

agosto de 2014 e agosto de 2015. Contudo, devido a dificuldades financeiras que se 

estabeleceram nos Hospitais Universitários do Rio de Janeiro, como também em outros da 

rede pública, durante esse período, acarretou diminuição do fornecimento de lentes 

intraoculares com consequente diminuição do número de cirurgias. Desta forma, 

necessitou-se prolongar o período de coleta de dados até dezembro de 2015 para que o 

tamanho amostral mínimo determinado pela fórmula de Pocock fosse cumprido.  

Ao final, a amostra foi composta por 95 pacientes com 60 anos ou mais de idade, 

internados para cirurgia de facectomia, e que consentiram com os termos propostos pela 

pesquisa.  

 

 

3.6 RANDOMIZAÇÃO 

 

Estudos randomizados são aqueles nos quais os participantes do estudo são 

alocados no  grupo Experimento e no grupo Controle por um processo aleatório de decisão 

(HULLEY, 2014).  
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Geração de sequência 

Neste trabalho realizou-se randomização simples da amostra. Para geração de 

seqüência randomizada de alocação utilizou-se o Programa BioEstat 5.3 que selecionou 48 

participantes para o grupo Experimento e 47 participantes para o grupo Controle. 

 

Mecanismo de alocação 

O Mecanismo de alocação aos grupos caso e controle se deu da seguinte forma: à  

medida que os idosos consentiram participar da pesquisa, os mesmos foram enumerados 

por ordem de chegada ao estudo e alocados no grupo determinado pela randomização 

simples. Os pacientes selecionados para o grupo A pertenceram ao grupo Experimento e 

receberam a intervenção acompanhamento por telefone. Enquanto os pacientes 

selecionados para o grupo B pertenceram ao grupo Controle (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Seqüência randomizada de alocação, onde a letra A corresponde ao grupo 

Experimento e a letra B ao grupo Controle (n = 95). Niterói, 2014. 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B A A A B A B A B A A B B A B B A A B B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B A B A A B A B B A A B B B A A B B A A 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

A A B A A B B B B A A A A A A A B A B A 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

B B B A B A B B A A B B B A B A B B B A 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95      

A A A B A A B A A A B B B B B      

 

 

Implementação 

A seqüência randomizada de alocação foi elaborada e aplicada aos participantes do 

estudo pela pesquisadora responsável pela realização da intervenção, ficando de posse 

exclusiva da mesma durante a realização da pesquisa. 
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3.7 CEGAMENTO 

 

Estudos clínicos cegos são aqueles utilizados para garantir que a pessoa responsável 

pela avaliação do desfecho não tenha conhecimento de quem estará utilizando a 

intervenção ou seu controle (HULLEY, 2014).  

Nesta pesquisa, o grupo cego foi composto pelos examinadores que passaram pelo 

treinamento diagnóstico, e que não possuíam o conhecimento de quais participantes 

estavam recebendo o acompanhamento por telefone e quais não estavam. 

Para garantir o mascaramento tanto o grupo Experimento quanto o grupo Controle 

receberam ligações durante 04 semanas para confirmação da data de retorno ao 

ambulatório, como forma de lembretes. Sendo assim, mesmo que os pacientes 

informassem aos examinadores que receberam ligações, não seria possível a distinção, 

pelos examinadores, de quem recebeu a intervenção e de quem não recebeu. 

 

 

3.8 MÉTODOS ESTATÍSTICOS  

 

A partir dos dados coletados foram construídos dois bancos de dados que foram 

analisados pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social Science), versão 22.0 e 

pelo aplicativo Microsoft Excel 2007.  

O Banco de Dados 1 continha dados dos dois grupos, controle e experimento, 

abrangendo variáveis de base sociodemográfica, variáveis do período pré-operatório e as 

variáveis observadas nas 3 avaliações pós-operatórias.O banco de dados 1 apresentava 

então 95 linhas e 141 variáveis, resultando em 13.395 células de dados.   

O banco de dados 2 continha dados apenas das intervenções aplicadas ao grupo 

experimento no período pós-operatório,  juntamente com as variáveis de base 

sóciodemográfica e pós-operatórias destes pacientes. Sendo as intervenções realizadas em 

4 ligações distintas, cada variável tinha 4 medidas repetidas e assim o banco de dados 2 

tinha 127 variáveis de base e pré operatórias mais 4x118= 472 variáveis de observações 

pós operatórias. Sendo assim, o banco de dados 2 apresentava 599 colunas e 48 linhas, 

resultando em 28.752 células de dados. 

 Para caracterização da amostra e análise descritiva do comportamento das 

variáveis, os dados foram sintetizados por meio de análises estatísticas descritivas, 

gráficos, distribuições de frequências simples e em tabelas cruzadas.   
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Na análise inferencial, a incidência do diagnóstico RCR foi estimada pontualmente 

para os grupos controle e experimento e para a amostra global.  Para verificar associação 

entre variáveis qualitativas e o diagnóstico de RCR foi usado o teste qui-quadrado e 

quando este se mostrou inconclusivo, e a situação era adequada, foi usado o teste Exato de 

Fisher.  

A medida (estimador) que expressou o risco foi a razão de chances ou odds ratio 

(OR), a qual avalia a relação entre a chance de um indivíduo que possui certa característica 

ou exposto a um fator ou tratamento possuir o diagnóstico, comparada à do não exposto. A 

análise por ODDS Ratio é um método bastante conhecido, disponível em diversos pacotes 

estatísticos e possui boas propriedades estatísticas (MEDRONHO et al., 2009; FAVERO et 

al., 2009). A significância da OR foi avaliada pelo intervalo da OR que não pode conter o 

valor 1, o que significaria que ambos os indivíduos, exposto e não exposto, apresentam a 

mesma chance de possuir o diagnóstico. 

Na análise inferencial de variáveis quantitativas, a hipótese de normalidade da 

distribuição foi verificada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov. Em casos onde a hipótese 

de distribuição normal não foi rejeitada nos grupos, a comparação dos dois grupos foi feita 

pelo teste t-de Student. A igualdade das variâncias, necessária para execução do teste t-de 

Student sem correção foi avaliada pelo teste de Levene. Já em casos onde, para algum dos 

grupos, a hipótese de normalidade da distribuição foi rejeitada, a comparação dos dois 

grupos foi realizada pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney.  Duas medidas repetidas 

foram comparadas pelo teste t-de Student quando normais, ou pelo teste de Wilcoxon, 

quando não normais. Quando necessário comparar mais de duas medidas repetidas, 

utilizou-se a ANOVA para medidas repetidas se as variáveis fossem normais, ou o Teste 

de Friedman, se as variáveis não seguissem distribuição normal.    

Todas as discussões foram realizadas considerando nível de significância máximo 

de 5% (0,05), ou seja, adotou-se a seguinte regra de decisão nos testes: rejeição da hipótese 

nula sempre que o p-valor associado ao teste fosse menor que 0,05.  

 

 

3.9 ASPECTOS ÉTICOS 

 

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

sob o protocolo nº 327/2010 e CAAE: 09911212.0.0000.5243 (ANEXO 4), seguindo desta 

forma as Recomendações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).   
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A participação dos sujeitos na pesquisa ocorreu de forma voluntária, assegurando-

lhes a preservação de sua identidade e garantindo-lhes a liberdade de deixar de participar 

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

prestada. 

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

participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – (APÊNDICE F) 

para que os mesmos tivessem tempo para conceder a intervenção e esclarecessem dúvidas 

quanto à execução da pesquisa. 
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4. RESULTADOS   

 

4.1 FLUXO DE PARTICIPANTES  

 

O total de participantes abordados para a realização deste estudo contabilizou 264 

participantes. Deste valor geral foram subtraídos 76 participantes que tiveram a cirurgia 

cancelada e 93 participantes que não atenderam aos critérios de inclusão: 18 se recusaram 

em participar da pesquisa; 47 possuíam idade abaixo de 60 anos; 13 não possuíam telefone 

para contato; 07 possuíam complicações antes de realizarem o procedimento cirúrgico e 08 

sujeitos apresentavam-se em reinternação.  

Teve-se então uma amostra de 95 participantes para o acompanhamento, 48 no 

grupo experimento e 47 no grupo controle, alocados de forma randomizada, conforme 

apresentado na Figura 07. Ressalta-se que não houve perda de seguimento em ambos os 

grupos. 

 

Figura 07: Diagrama de recrutamento da amostra selecionada. Niterói, 2015. 
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4.2 HOMOGENEIDADE DA AMOSTRA  

 

Para verificar a existência de uma homogeneidade na amostra traçou-se o perfil 

característico dos participantes. Verificou-se que os grupos Controle e Experimento têm as 

mesmas características de formação, ou seja, as mesmas condições iniciais de base.   

Tal constatação é importante para que o tratamento por telemonitoramento aplicado 

ao grupo experimento seja o principal fator que diferencia um grupo do outro. E, assim os 

efeitos observados no grupo experimento poderão ser atribuídos ao máximo ao tratamento 

diferenciado recebido por estes pacientes.  As Tabelas 4 e 5 fornecem as informações 

referentes à caracterização da amostra.  

 

Tabela 4: Caracterização da amostra (n = 95). Niterói, 2016. 

 

 

 

 

Experimento 

(n = 48) 

Controle 

(n = 47) 

 

p-valor 

n % n %  

Sexo  

        Masculino 

        Feminino 

 

19 

29 

 

39,6 

60,4 

 

15 

32 

 

31,9 

68,1 

 

0,436 

Situação Conjugal 

         Casado 

         Solteiro 

         Viúvo 

         Separado 

 

21 

06 

17 

04 

 

43,8 

12,5 

35,4 

8,3 

 

24 

05 

12 

06 

  

51,1 

10,6 

25,5 

12,8 

 

 

0,672 

Escolaridade 

      Fundamental Incomp. 

      Fundamental Comp. 

      Médio Completo 

Superior (Comp/Incomp) 

      Nunca Estudou 

 

24 

09 

08 

03 

04 

 

50,0 

18,8 

16,7 

6,3 

8,3 

 

23 

13 

08 

03 

00 

 

48,9 

27,7 

17,0 

6,4 

0,0 

 

 

------ 

Comorbidades: 

         Diabetes Mellitus 

         Hipertensão 

         Câncer 

 

           10 

     31 

     03 

 

20,8 

64,5 

6,3 

 

19 

35 

01 

 

40,4 

74,5 

2,1 

 

0,038 

0,296 

0,617 
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Katz 

         A 

         B 

         C 

         D 

         F 

 

32 

15 

01 

00 

00 

 

66,7 

31,3 

2,1 

00 

00 

 

33 

12 

00 

01 

01 

 

70,2 

25,5 

00 

2,1 

2,1 

 

 

0,581 

 

 

Observa-se uma maioria do sexo feminino em ambos os grupos, típico da 

população idosa, como também a maioria de casados e viúvos propenso nesta população. 

Um dado importante relacionado a eficácia e importância da sistematização da intervenção 

testada se refere a escolaridade, aproximadamente 50% (47 participantes) apresentam 

ensino fundamental incompleto. Portanto, necessitam de continuidade nos cuidados pós-

alta domiciliares para acompanhar a compreensão das informações e cuidados para 

recuperação.  Em todos estes casos,  não houve diferença significativa na distribuição de 

homens e mulheres nos grupos Controle e Experimento. 

Em relação à incidência de comorbidades na amostra notou-se que dos 95 

participantes, 66 (69,6%) possuem hipertensão arterial sistêmica e 29 (30,5%) apresentam 

diabetes mellitus.  

Visto que a incidência de diabetes melitus no grupo Controle foi de 40,4% e no 

grupo Experimento de 20,8%, o Teste Qui-quadrado (χ2) para esta distribuição conjunta 

resultou num p-valor igual a 0,038, levando a concluir que a distribuição de diabéticos nos 

grupos não foi homogênea. A presença de diabéticos no grupo controle é 

significativamente maior que no grupo Experimento.  

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

capacidade para autocuidado, pode-se afirmar que, tipicamente, a amostra apresenta 

participantes de classificação A-Independentes (68,4% - 65 participantes) e B-Dependentes 

para uma atividade (28,4% - 27 participantes). Somente 1% da amostra apresentou as 

classificações C, D e F.   

O Teste Qui-quadrado (χ2)  para comparar as freqüências nos grupos Controle e 

Experimento se mostrou inconclusivo para todas as classificações (A, B, C, D, E, F, G). 

Contudo, ao considerar somente as classificações mais prevalentes A e B, o teste resultou 

num p-valor = 0,581 mostrando que não há diferença significativa na distribuição do 
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KATZ inicial nos grupos Controle e Experimento, como desejado.   Na Tabela 5 analisa-se 

as variáveis numéricas de base avaliadas. 

 

Tabela 5: Principais Estatísticas das distribuições da Idade, LAWTON, Mini mental e 

MAN. Niterói, 2016. 

GRUPO Estatística Idade 

Atividades 

instrumentais de 

vida diária 

(LAWTON) 

 

Mini Exame 

do Estado 

Mental 

(MEEM) 

 

Avaliação 

Nutricional 

(MAN) 

Controle 

Média 70,1 19,4 23,1 15,9 

Mediana 70,0 20 23 14 

Desvio Padrão 6,8 2,24 3,24 6,65 

Mínimo 60 14 15 7 

Máximo 87 21 30 28 

Coeficiente de Variação 

 

0,10 

 

0,12 

 

0,14 

 

0,42 

 

Experimento 

Média 72,7 19,6 22,0 16,0 

Mediana 73,5 21 22 12,5 

Desvio Padrão 7,1 2,7 4,4 7,2 

Mínimo 60 8 11 5 

Máximo 87 24 29 28 

Coeficiente de Variação 

 

0,10 

 

0,14 

 

0,20 

 

0,45 

 

Global  

Média 71,4 19,5 22,6 15,9 

Mediana 71,0 21 23 13 

Desvio Padrão 7,0 2,45 3,90 6,88 

Mínimo 60 8 11 5 

Máximo 87 24 30 28 

Coeficiente de Variação 

 

0,10 

 

0,13 

 

0,17 

 

0,43 

 

 

p-valor comparando os dois grupos 

pelo teste de Mann Whitney 

 

 

----- 

 

0,353 0,227 0,982 

p-valor comparando a média da idade 

dos pacientes dos dois grupos  (teste t 

de Student 

 

 

0,067 

 ------ 

 

 

------ 

 ------ 

 

p-valor comparando a variância da 

idade dos pacientes dos dois grupos 

(teste de Levene) 

 

 

0,623 

------ 

 

 

------ 

 ------ 
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No que se refere à idade dos participantes da amostra, observou-se que os mesmos 

possuem idades compreendidas entre 60 e 87 anos, com média de 71,4 anos, mediana de 

71 anos e desvio padrão de 7 anos, que resulta num Coeficiente de Variação de 0,10, 

denotando a baixa variabilidade da idade dos pacientes em torno da média. Em ambos os 

grupos, os participantes possuem idade mínima de 60 anos e máxima de 87 anos. 

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

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

banco, viajar ou atividades domésticas, nota-se que, de forma global, os pacientes 

apresentaram entre 8 a 24 pontos, com média de 19,5, mediana 21 e desvio padrão de 2,45, 

que resulta num Coeficiente de Variação de 0,13, uma baixa variabilidade em torno da 

média. Mediante ao p-valor (0,353) resultante do teste, conclui-se que não há diferenças 

significativas no LAWTON dos pacientes do grupo controle e experimento.  

O teste de Mann Whitney também acusa que não há diferenças significativa no 

Mini Exame do Estado Mental com resultados em torno de 23, considerando a escolaridade 

com este resultado pode-se dizer que não há déficit cognitivos nos participantes dos grupos 

Controle e Experimento.  

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

estado nutricional em idosos, observa-se que, de forma global, os pacientes apresentaram 

de 5 a 28 pontos, com média de 15,9 (estado nutricional normal), mediana de 13 e desvio 

padrão de 6,88, que resulta em um Coeficiente de Variação de 0,43 uma baixa 

variabilidade em torno da média. Mediante ao p-valor (0,982) resultante do teste, conclui-

se que não há diferenças significativas no estado nutricional dos pacientes do grupo 

controle e experimento. 

Sendo assim, conclui-se ao fim desta seção que o paciente de cirurgia de catarata é 

tipicamente do sexo feminino (64,2%), com idade média de aproximadamente 71 anos, 

casado (47,4%), tem o ensino fundamental incompleto (49,5%), possui HAS (69,5%), 

apresenta classificação KATZ A (68,4%) e LAWTON médio de aproximadamente 19. 

Conclui-se também que os dois grupos de pacientes, Controle e Experimento, diferem 

significativamente quanto à incidência de Diabetes, que é maior no grupo Controle, com 

exceção disso, são grupos com mesmas características de formação, contendo pacientes 

nas mesmas condições iniciais de base. Pode-se concluir que os pacientes foram alocados 

aleatoriamente nos grupos Controle e Experimento. 
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4.3  COMPARAÇÃO DO DIANÓSTICO DE ENFERMAGEM RCR NOS GRUPOS 

EXPERIMENTO E CONTROLE – DESFECHO PRIMÁRIO 

  

Mediante análise estatística, constatou-se que o diagnóstico de Recuperação 

Cirúrgica Retardada (RCR) esteve presente nas avaliações realizadas no 7º e 30º dia de 

pós-operatório, com diferenças significativas entre os dois grupos, apresentados na Tabela 

6. Ressalta-se que não foi constatada a presença do diagnóstico em nenhum paciente do 

grupo Controle ou Experimento ainda na primeira avaliação (1º dia de pós-operatório). 

 

 

Tabela 6- Ocorrência do Diagnóstico RCR nas três avaliações, nos grupos Controle e 

Experimento (n=95). Niterói, 2016. 

 

 

RCR 

Experimento 

(n = 48) 

Controle 

(n = 47) 

Global 

(n = 95) 

 

p-valor 

 

 n % n % n %  

D7 de Pós-operatório 

(2ª Avaliação) 

Com RCR 

Sem RCR 

 

 

03 

45 

 

 

6,3 

93,7 

 

 

17 

30 

 

 

36,2 

63,8 

 

 

20 

75 

 

 

21,1 

78,9 

 

 

0,000* 

 

D30 de Pós-operatório 

(3ª Avaliação) 

Com RCR 

Sem RCR 

 

 

02 

46 

 

 

4,2 

95,8 

 

 

06 

41 

 

 

12,8 

87,2 

 

 

08 

87 

 

 

8,4 

91,6 

 

 

0,159** 

 

*P-valor pelo teste Qui-quadrado (χ2)   

**P –valor pelo teste Exato de Fisher 

 

 

Na 2ª avaliação, realizada no D7 de pós-operatório, dos 95 participantes que 

compunham amostra, 20 (21,1%) foram diagnosticados com Recuperação cirúrgica 

retardada. No grupo controle foi de 36,2% e no grupo Experimento, submetido ao 

telemonitoramento, foi menor, de 6,3%. Tal diferença é significativa sob o ponto de vista 

estatístico, visto p-valor = 0,000, mediante ao Teste Qui-quadrado (χ2).  
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Na 3ª avaliação realizada no D30 de pós-operatório, dos 95 participantes que 

compunham amostra, 8 (8,4%) foram diagnosticados com Recuperação cirúrgica retardada.  

O diagnóstico esteve presente em 06 (12,8%) participantes do grupo controle, e em 02 

(4,2%) participantes do grupo experimento, que recebeu a intervenção. Embora o teste 

estatístico não tenha confirmado significância estatística na diferença, vale ressaltar que, 

clinicamente a diferença é relevante.  

Visto que os grupos Controle e Experimento tiveram incidências distintas de 

Diabetes (maior no grupo Controle) tornou-se necessário verificar se esta incidência maior 

de Recuperação cirúrgica retardada no grupo Controle esteve associada à incidência maior 

de Diabetes naquele grupo. Pois, se a relação entre Recuperação cirúrgica retardada e 

Diabetes for significativa, não se pode atribuir a incidência menor de Recuperação 

cirúrgica retardada no grupo Experimento como efeito do acompanhamento por telefone. 

 A Tabela 7 traz a distribuição conjunta de Recuperação cirúrgica retardada e 

Diabetes em toda a amostra (n=95), em que  o p-valor resultante do Teste Qui-quadrado 

(χ2) foi 0,711.  

  

Tabela 7- Associação entre RCR e Diabetes em toda a amostra (n = 95). Niterói, 2016. 
 

RCR 

Diabetes 
Global 

Não Sim 

Não 

(%) 
52 

80,0% 

23 

76,7% 

75 

95,8 

Sim 

(%) 

13 

20,0 

7 

23,3 

20 

21,1 

Total 

(%) 

65 

100 

30 

100 

95 

100 

 

 

A Tabela 8 traz a distribuição conjunta de RCR e Diabetes apenas no grupo 

controle, onde o p-valor resultante do Teste Qui-quadrado (χ2) foi 0,937.  

 

Tabela 8- Associação entre RCR e Diabetes no Grupo Controle (n = 47). Niterói, 2016. 
 

RCR 

Diabetes 
Controle 

Não Sim 

Não 

(%) 

18 

64,3% 

12 

63,2% 

30 

63,8 

Sim 

(%) 

10 

35,7 

7 

36,8 

17 

36,2 

Total 

(%) 

28 

100 

19 

100 

47 

100 
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Mediante aos resultados das Tabelas 7 e 8, observa-se que nem globalmente, nem 

restrito ao grupo controle, o diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada está associado 

à Diabetes, no que se refere a cirurgia de facectomia. Sendo assim, a intervenção 

acompanhamento por telefone é o fator mais significativo não natural para Recuperação 

cirúrgica retardada.  

A razão de chances (odds ratio - OR) experimento/controle na segunda avaliação 

foi igual a 0,118 com intervalo de confiança (0,032; 0,437), conforme Tabela 09. A razão 

de chances menor que 1  define que o acompanhamento por telefone tem um efeito 

protetor contra o diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada, e o efeito é significativo, 

pois o Intervalo de confiança  não contém o valor 1.  

 

Tabela 9: Razão de Chances e Intervalo de Confiança  nas associações significativas com 

o Experimento. Niterói, 2016. 

Incidência de 
Razão de Chances 

(Experimento/Controle) 

Intervalo de Confiança 

da Razão de Chances 

 

Razão de Chances 

(Controle/Experimento 

 

RCR 0,118 (0,032 ; 0,437) 8,5 

Evidência de 

interrupção na 

cicatrização da área 

cirúrgica 

0,093 (0,020 ; 0,434) 10,8 

Relato de Desconforto 0,142 (0,038  ;  0,532) 7,0 

Dor 0,157 (0,042 ;  0,591) 6,4 

Sentimento pós-

operatório: Ansiedade 
0,026 (0,03;  0,207) 38,5 

Sentimento pós-

operatório: Preocupação 
0,122 (0,014 ; 0,931) 8,2 

Infecção pós-operatória 

no local da cirurgia 
0,161 (0,033; 0,780) 6,2 

 

*Teste Exato de Fisher 

 

Nota-se que pacientes submetidos à intervenção acompanhamento por telefone têm 

chances significativamente reduzidas de apresentarem o diagnóstico Recuperação cirúrgica 

retardada. A chance de um paciente acompanhado por telefone ser diagnosticado com 

Recuperação cirúrgica retardada é 0,118 vezes a chance de um paciente que não é 

acompanhado por telefone ser diagnosticado. Em outras palavras, a chance de um paciente 

que não é acompanhado por telefone ser diagnosticado com Recuperação cirúrgica 
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retardada é 1/0,118= 8,5 vezes maior que a chance de um paciente acompanhado por 

telefone ser diagnosticado com Recuperação cirúrgica retardada. 

 

 

4.4  COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS E FATORES 

RELACIONADOS NOS GRUPOS – DESFECHOS SECUNDÁRIOS 

 

Nesse item avalia-se individualmente as frequências dos desfechos secundários 

(ocorrências das características definidoras e fatores relacionados) para analisar se houve 

ou não uma diminuição na Primeira Avaliação realizada no 1º dia de pós-operatório, 

são exibidas de forma global (total da amostra), no grupo Controle e no grupo 

Experimento. Bem como, o p-valor resultante do Teste Qui-quadrado (χ2) que analisa a 

associação da característica definidora em questão com os grupos Controle e Experimento. 

Da mesma forma analisa-se o fator relacionado, apresentados, respectivamente, nas 

Tabelas 10 e 11. 

 

Tabela 10: Ocorrência dos desfechos secundários (características definidoras) na primeira 

avaliação, nos grupos Experimento e Controle.  Niterói, 2016. 

 

Desfechos secundários 

(Características definidoras) 

 

Global 

(n=95) 

 

Controle 

(n=47) 

 

Experimento 

(n=48) 

 

p-valor teste Qui 

Quadrado 

 

Adia retorno as atividades de 

trabalho/emprego 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 
1,000 

Dificuldade para movimentar-se 
20 

21,1% 

13 

27,7% 

07 

14,6% 
0,118 

Precisa de ajuda para completar o 

autocuidado 

60 

63,2% 

28 

59,6% 

32 

66,7% 
0,474 

Fadiga 
2 

2,1% 

1 

2,1% 

1 

2,1% 
1,000* 

Percepção de que é necessário mais 

tempo para recuperação 

1 

1,1% 

1 

2,1% 

0 

0,00% 
0,495* 

Evidência de interrupção na 

cicatrização da área cirúrgica 

58 

61,1% 

30 

63,8% 

28 

58,3% 
0,583 
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Perda de apetite com náusea 
2 

2,1% 

1 

2,1% 

1 

2,1% 
1,000* 

Perda de apetite sem náuseas 
0 

0,0% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 
1,000 

Relato de Desconforto 
68 

71,6% 

34 

72,3% 

34 

70,8% 
0,871 

*Teste Exato de Fisher 

 

Considerando o total da amostra (n=95), nota-se que na primeira avaliação as 

características definidoras mais freqüentes foram: Relato de desconforto (68 casos - 

71,6%); Precisa de ajuda para completar o autocuidado (60 casos - 63,2%); Evidência de 

interrupção na cicatrização da área cirúrgica (58 casos - 61,1%) e Dificuldade para se 

movimentar-se (20 casos - 21,1%). Os p-valores foram todos maiores que 0,05, indicando 

que não houve diferença na ocorrência das Características Definidoras do grupo Controle e 

Experimento, na primeira avaliação.   

 

Tabela 11: Ocorrência dos desfechos secundários (fatores relacionados) na primeira 

avaliação, nos grupos Experimento e Controle.  Niterói, 2016. 

 

Desfechos secundários 

(Fatores relacionados) 

 

Global 

(n=95) 

 

Controle 

(n=47) 

 

Experimento 

(n=48) 

 

p-valor teste 

Qui Quadrado 

 

Dor 
29 

30,5% 

16 

34,0% 

13 

27,1% 
0,461 

Sentimento pós-operatório: 

Ansiedade 

47 

49,5% 

23 

48,9% 

24 

50,0% 
0,917 

Sentimento pós-operatório: 

Preocupação  

13 

13,7% 

6 

12,8% 

7 

14,6% 
0,797 

Sentimento pós-operatório:  Medo  0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 
1,000 

Sentimento pós-operatório: 

insegurança 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,00% 
1,000 

Sentimento pós-operatório: culpa 

ou perda 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 
1,000 
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Sentimento pós-operatório: sem 

expectativa 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 
1,000 

Sentimento pós-operatório: 

diminuição da autoestima 

0 

0,0% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 
1,000 

Infecção pós-operatória no local da 

cirurgia 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 
1,000 

Obesidade 3 

3,2% 

1 

2,1% 

2 

4,2% 
1,000* 

Procedimento cirúrgico extenso 0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 
1,000 

Procedimento cirúrgico prolongado 3 

3,2% 

3 

6,4% 

0 

0,0% 
0,117* 

*Teste Exato de Fisher 

 

No que se refere à ocorrência dos fatores relacionados no total da amostra (n=95) 

na primeira avaliação, nota-se que os mais comuns foram: Sentimento pós-operatório de 

Ansiedade (47 casos - 49,5%); Sentimento pós-operatório de preocupação (13 casos- 

13,7%); e Dor (29 casos - 30,5%). Os p-valores foram todos maiores que 0,05, indicando 

que não houve diferença na ocorrência dos Fatores Relacionados do Grupo Controle e 

Experimento, na primeira avaliação (Tabela 10). 

Observa-se nas Tabelas 12 e 13, respectivamente, as frequências de ocorrências das 

características definidoras e fatores relacionados nos grupos Experimento Controle na 

Segunda Avaliação realizada no 7º dia de pós-operatório, bem como o p -valor do Teste 

Qui-quadrado (χ2)  que avalia se as diferenças são significativamente distintas nos dois 

grupos.  

 

Tabela 12: Ocorrência dos desfechos secundários (características definidoras) na segunda 

avaliação, nos grupos Experimento e Controle.  Niterói, 2016. 

 

Desfechos secundários 

(Características definidoras) 

 

Global 

(n=95) 

 

Controle 

(n=47) 

 

Experimento 

(n=48) 

 

p-valor teste Qui 

Quadrado 

 

 Adia retorno as atividades de 

trabalho/emprego 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 
1,000 
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Dificuldade para movimentar-se 
10 

10,5% 

5 

10,6% 

5 

10,4% 
1,000* 

Precisa de ajuda para completar o 

autocuidado 

22 

23,2% 

15 

31,9% 

7 

14,6% 
0,054 

Fadiga 
1 

1,1% 

0 

0,0% 

1 

2,1% 
1,000* 

Percepção de que é necessário mais 

tempo para recuperação 

1 

1,1% 

1 

2,1% 

0 

0,00% 
0,495* 

 

Evidência de interrupção na 

cicatrização da área cirúrgica 

 

17 

17,9% 

 

15 

31,9% 

 

2 

4,2% 

0,000 

Perda de apetite com náusea 
1 

1,1% 

0 

0,0% 

1 

2,1% 
1,000* 

Perda de apetite sem náuseas 
0 

0,0% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 
1,000 

Relato de Desconforto 
18 

18,9% 

15 

31,9% 

3 

6,3% 
0,001 

 

*Teste Exato de Fisher 

 

 

Mediante o Teste Qui-quadrado (χ2), constata-se diferenças significativas nas 

características definidoras: Evidência de interrupção na cicatrização da área cirúrgica 

(p=0,000) e Relato de Desconforto (p=0,001). Nota-se que a ocorrência dessas 

características definidoras são significativamente menores no grupo Experimento, 

submetido à intervenção acompanhamento por telefone. 

 

Tabela 13: Ocorrência dos desfechos secundários (fatores relacionados) na segunda 

avaliação, nos grupos Experimento e Controle.  Niterói, 2016. 

 

Desfechos secundários  

(Fatores relacionados) 

 

Global 

(n=95) 

 

Controle 

(n=47) 

 

Experimento 

(n=48) 

 

p-valor teste 

Qui Quadrado 

 

Dor 17 

17,9% 

14 

29,8% 

3 

6,3% 
0,003 
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Sentimento pós-operatório: 

Ansiedade 

22 

23,2% 

21 

44,7% 

1 

2,1% 
0,000 

Sentimento pós-operatório: 

Preocupação  

8 

8,4% 

7 

14,9% 

1 

2,1% 
0,031* 

Sentimento pós-operatório:  Medo  0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 
1,000 

Sentimento pós-operatório: 

insegurança 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,00% 
1,000 

 Sentimento pós-operatório: culpa 

ou perda 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 
1,000 

Sentimento pós-operatório: sem 

expectativa 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 
1,000 

Sentimento pós-operatório: 

diminuição da auto-estima 

0 

0,0% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 
1,000 

Infecção pós-operatória no local da 

cirurgia 

12 

12,6% 

10 

21,3% 

2 

4,2% 
0,012 

Obesidade 3 

3,2% 

1 

2,1% 

2 

4,2% 
1,000* 

Procedimento cirúrgico extenso 0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 
1,000 

Procedimento cirúrgico prolongado 3 

3,2% 

3 

6,4% 

0 

0,0% 
0,117* 

 

*Teste Exato de Fisher 

 

 

Em relação aos fatores relacionados no grupo Experimento e Controle obteve-se 

significância: Dor (p=0,003); Sentimento pós-operatório de ansiedade (p=0,000), 

Sentimento pós-operatório de preocupação (p=0,031) e Infecção pós-operatória no local 

da cirurgia (p=0,012).  Observa-se que a ocorrência desses fatores relacionados são 

significativamente menores no grupo Experimento, em relação ao Controle. 

As razões de chances e os respectivos intervalos de confiança, ao nível de 95% para 

as relações significativas com o grupo Experimento na segunda avaliação, são apresentadas 

na tabela  09. Verifica-se que todas as razões de chance reportadas são menores que 1 e 

significativas, uma vez que os intervalos de confiança não contêm o valor 1.  
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Mediante aos resultados apresentados, observa-se que o acompanhamento por 

telefone pode proteger fortemente e significativamente os pacientes do diagnóstico de 

Recuperação cirúrgica retardada, como  também do(a): evidência de interrupção na 

cicatrização da área cirúrgica; desconforto, dor, sentimento pós-operatório de ansiedade e 

preocupação; e infecção pós-operatória no local da cirurgia.  

Sabe-se que quanto menor a Razão de Chances, maior o efeito protetor. Logo, o 

acompanhamento por telefone tem maior efeito protetor sobre o sentimento de Ansiedade, 

ou seja, a chance de um paciente que não é acompanhado por telefone apresentar o 

sentimento de Ansiedade é de 38,5 vezes mais a chance de um paciente que é 

acompanhado por telefone apresentar tal sentimento, como pode ser visto na razão de 

chances controle/experimento exibido na Tabela 9.  

Observa-se nas Tabelas 14 e 15, respectivamente, as frequências de ocorrências das 

características definidoras e fatores relacionados nos grupos Experimento e Controle na 

Terceira Avaliação realizada no 30º dia de pós-operatório, bem como o p -valor 

resultante do Teste Qui-quadrado (χ2) que analisa a associação em questão com os grupos 

Controle e Experimento.  

 

Tabela 14: Ocorrência dos desfechos secundários (características definidoras) na terceira 

avaliação, nos grupos Experimento e Controle.  Niterói, 2016. 

 

Desfechos secundários 

(Características definidoras) 

 

Global 

(n=95) 

 

Controle 

(n=47) 

 

Experimento 

(n=48) 

 

p-valor teste Qui 

Quadrado 

 

Adia retorno as atividades de 

trabalho/emprego 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 
1,000 

Dificuldade para movimentar-se 
2 

2,1% 

0 

0,00% 

2 

4,2% 
0,495* 

Precisa de ajuda para completar o 

autocuidado 

3 

3,2% 

0 

0,00% 

3 

6,3% 
0,242 

Fadiga 
0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 
1,000 

Percepção de que é necessário mais 

tempo para recuperação 

 

0 

0,00% 

 

0 

0,00% 

 

0 

0,00% 

 

1,000 
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Evidência de interrupção na 

cicatrização da área cirúrgica 

3 

3,2% 

1 

2,1% 

2 

4,2% 
1,000* 

Perda de apetite com náusea 
0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 
1,000 

Perda de apetite sem náusea 
0 

0,0% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 
1,000 

Relato de Desconforto 
8 

8,4% 

6 

12,8% 

2 

4,2% 
0,159* 

 

*Teste Exato de Fisher 

 

Considerando o total da amostra (n=95), nota-se que na terceira avaliação a 

característica definidora mais frequente foi o Relato de desconforto e, ainda assim com 

baixa incidência, de apenas 8,4%. O grupo Controle teve uma incidência de 12,8%, 

enquanto o grupo Experimento 4,2%. Os p-valores, todos maiores que 0,05, indicam que 

não houve diferença na ocorrência das características definidoras do grupo Controle e 

Experimento na Terceira Avaliação.  

 

Tabela 15: Ocorrência dos desfechos secundários (fatores relacionados) na terceira 

avaliação, nos grupos Experimento e Controle.  Niterói, 2016. 

 

Desfechos secundários 

(Fatores relacionados) 

Global 

(n=95) 

Controle 

(n=47) 

Experimento 

(n=48) 

p-valor teste 

Qui Quadrado 

Dor 2 

2,1% 

2 

4,3% 

0 

0,00% 
0,242* 

Sentimento pós-operatório: 

Ansiedade 

4 

4,2% 

4 

8,5% 

0 

0,00% 
0,056* 

Sentimento pós-operatório: 

Preocupação 

3 

3,2% 

3 

6,4% 

0 

0,00% 
0,117* 

Sentimento pós-operatório: Medo 0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 
1,000 

Sentimento pós-operatório: 

Insegurança 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,00% 
1,000 

Sentimento pós-operatório: culpa 

ou perda 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 
1,000 
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Sentimento pós-operatório: sem 

expectativa 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 
1,000 

Sentimento pós-operatório: 

diminuição da auto-estima 

0 

0,0% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 
1,000 

Infecção pós-operatória no local da 

cirurgia 

4 

4,2% 

2 

4,3% 

2 

4,2% 
1,000* 

Obesidade 3 

3,2% 

1 

2,1% 

2 

4,2% 
1,000* 

Procedimento cirúrgico extenso 0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 
1,000 

Procedimento cirúrgico prolongado 3 

3,2% 

3 

6,4% 

0 

0,0% 
0,117* 

 

*Teste Exato de Fisher 

 

No que se refere à ocorrência dos Fatores Relacionados no total da amostra (n=95) 

na terceira avaliação, nota-se que os mais comuns foram: Sentimento pós-operatório de 

ansiedade e Infecção pós-operatória no local da cirurgia, mas ainda assim com freqüência 

baixa de 4,2% dos pacientes. Os p-valores, todos maiores que 0,05, indicam que não houve 

diferença na ocorrência dos fatores relacionados do grupo Controle e Experimento na 

Terceira Avaliação. 

Portanto, os testes de associação e análise da razão de chances detectaram que, de 

fato os pacientes que participam do experimento de telemonitoramento tem risco 

diminuído para o Retardo na recuperação cirúrgica na segunda avaliação que é o período 

de maior ocorrência do diagnóstico.  

 

 

4.5 ANÁLISE DA INTERVENÇÃO ACOMPANHAMENTO POR TELEFONE NO 

GRUPO EXPERIMENTO 

 

A intervenção acompanhamento por telefone realizado pela pesquisadora ocorreu 

através de 04 ligações ao longo de 04 semanas, aos 48 participantes do grupo Experimento.  

A primeira ligação foi realizada no 1º dia de pós-operatório, a segunda ligação no 4º dia de 

pós-operatório, a terceira ligação no 10º dia de pós-operatório e a quarta ligação no 20º dia 

de pós-operatório.  
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A Tabela 16 traz as principais estatísticas da duração destas ligações, bem como os 

p-valores comparando a duração das quatro ligações e, comparando a duração da ligação 

com a duração da ligação anterior.   

 

Tabela 16: Principais Estatísticas de durações das Ligações. Niterói, 2016. 

Estatística 
Primeira 

Ligação 

Segunda 

Ligação 

Terceira 

Ligação 

Quarta 

Ligação 

Média 
18,1 13,7 13,7 13,3 

Mediana 18 14 14 13 

Desvio Padrão 2,5 3,3 3,3 2,0 

Mínimo 14 10 10 10 

Máximo 24 20 20 18 

C.V 0,14 0,24 0,24 0,15 

P-valor do teste de Wilcoxon comparando 

com a Duração da ligação anterior 

 

- 0,000 1,000 0,222 

p-valor do teste de Friedman comparando a 

duração das quatro ligações 

 

0,000 

 

 

 

Nota-se que a primeira ligação durou em média aproximadamente 18,1 minutos, a 

segunda e terceira duraram em média 13,7 minutos e a quarta ligação durou em média 13,3 

minutos.  Os coeficientes de variação (C.V) mostram que a duração das ligações variou 

mais na segunda e terceira ligação. O teste de Friedman aponta que as durações das 

ligações são significativamente distintas (p-valor=0,000) sob o ponto de vista estatístico. 

Pelas comparações do teste de Wilcoxon, observa-se que não há diferença significativa 

entre as durações da segunda, terceira e quarta ligação. Contudo, a primeira ligação tem 

duração significativamente distinta das demais, apresentando-se de maior duração. 

As ligações foram realizadas mediante um protocolo de ligação contendo perguntas 

sobre a recuperação pós-operatória. As principais respostas dadas pelos participantes 

durante as ligações encontram-se descritas na Tabela 17. 
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Tabela 17: Respostas dadas pelos pacientes durante as ligações (n = 48). Niterói, 2016. 

 

 

 

Variáveis  x Tempo D1de PO 

1ª ligação 

D4 de PO 

2ª ligação 

D10 de PO 

3ª ligação 

D20 de PO 

4ª ligação 

 

Como tem passado: 

Regular 

Bem 

Ótimo 

 

03 (6,30%) 

32 (66,7%) 

13 (27,1%) 

 

01 (2,10%) 

26 (54,2%) 

20 (41,7%) 

 

02 (4,2%) 

17 (35,4%) 

29 (60,4%) 

 

02 (4,2%) 

12 (25,0%) 

34 (70,8%) 

Como se sente: 

Confiante 

Ansioso 

Preocupado 

Irritado 

 

23 (47,9%) 

21 (43,8%) 

06 (12,5%) 

01 (2,1%) 

 

36 (75,0%) 

10 (20,8%) 

03 (6,3%) 

01 (2,1%) 

 

46 (95,8%) 

02(4,2%) 

00 (0,0%) 

00 (0,0%) 

 

47 (97,9%) 

01 (2,1%) 

00 (0,0%) 

00 (0,0%) 

Sente dor no olho operado: 

Não 

Sim 

 

34 (70,8%) 

14 (29,2%) 

 

41 (85,4%) 

07 (14,6%) 

 

48 (100,0%) 

00 (0,00%) 

 

48 (100%) 

00 (0,0%) 

Sente desconforto no olho 

operado: 

Não 

Sim 

 

11(22,9%) 

37 (77,1%) 

 

20 (41,7%) 

28 (58,3%) 

 

45(93,8%) 

03 (6,3%) 

 

45(93,8%) 

03 (6,3%) 

Qual tipo de desconforto: 

Coceira 

Inflamação 

Vermelhidão 

Desconforto à claridade 

Sensação de corpo estranho 

Sensação de areia nos olhos 

Lacrimejamento 

04 (8,3%) 

6 (12,5%) 

30 (62,5%) 

16 (33,3%) 

04 (8,3%) 

20 (41,7%) 

13 (27,1%) 

02 (4,2%) 

03 (6,3%) 

22 (45,8%) 

14 (29,2%) 

02 (4,2%) 

16 (33,3%) 

07(14,6%) 

00 (0,0%) 

00 (0,0%) 

01 (2,1%) 

03 (6,3%) 

00 (0,0%) 

03 (6,3%) 

02 (4,2%) 

00 (0,0%) 

00 (0,0%) 

01 (2,1%) 

03 (6,3%) 

00 (0,0%) 

03 (6,3%) 

02 (4,2%) 

Como está a visão: 

Boa 

Turva/Embaçada 

Diminuída 

 

25 (52,1%) 

23 (47,9%) 

6 (12,5%) 

 

35 (72,9) 

11 (22,9%) 

8 (8,4%) 

 

47 (97,9%) 

1 (2,1%) 

00 (0,0%) 

 

46 (95,8%) 

1 (2,1%) 

00 (0,0%) 

Faz uso do tampão ocular: 

Não 

Sim 

 

21 943,8%) 

27 (56,3%) 

 

44 (91,7%) 

04(8,3%) 

 

48(100,0%) 

00 (0,0%) 

 

48(100,0) 

00 (0,0%) 

Limpeza do olho operado: 

SF 0,9% e Gaze 

Água e Sabão 

Álcool 70% 

Não limpa o olho 

 

31 (64,6%) 

10 (21,8%) 

01 (2,1%) 

6 (12,5%) 

 

43 (89,6%) 

05 (10,4%) 

00 (0,0%) 

00 (0,0%) 

 

43 (89,6%) 

05 (10,4%) 

00 (0,0%) 

00 (0,0%) 

 

40 (83,3%) 

6 (12,5%) 

00 (0,0%) 

2 (4,2%) 

Apresenta secreção: 

Não 

Sim 

 

40(83,3%) 

08 (16,7%) 

 

45 (93,8%) 

03(6,3%) 

 

45(93,8%) 

03(6,3%) 

 

45(93,8%) 

03 (6,3%) 

Precisa de ajuda para 

autocuidado 

Não 

Sim 

 

08 (16,7%) 

40 (83,3%) 

 

24 (50,0%) 

24(50,0%) 

 

39(81,3%) 

09 (18,8%) 

 

40 (83,3%) 

08 (16,7%) 
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A intervenção acompanhamento por telefone foi sustentada pelas orientações 

referentes ao controle da dor e do desconforto,  uso do tampão ocular e do óculos escuro, 

cuidados na limpeza do olho operado e a utilização do colírio, além de orientações quanto 

ao autocuidado, à alimentação, ingestão hídrica, e controle de náusea e vômitos. 

Cabe ressaltar que houve 100% da continuidade no acompanhamento e todos os 

sujeitos interagiram com a enfermeira no telefone. Entretanto, quando as orientações 

estavam relacionadas aos cuidados na limpeza do olho operado e na utilização do colírio, 

solicitou-se a replicação da intervenção para o cuidador direto e/ou familiar. A Tabela 18 

descreve a distribuição em número absoluto e porcentagem das demandas de intervenções 

ao longo das 04 semanas de acompanhamento.  

 

 

Tabela 18 - Intervenções de enfermagem realizadas durante o acompanhamento telefônico 

(n= 48). Niterói, 2016. 

Intervenção x Tempo D1de PO 

1ª ligação 

D4 de PO 

2ª ligação 

D10 de PO 

3ª ligação 

D20 de PO 

4ª ligação 

Controle da Dor 14  

(29,2%) 

08 

(16,7%) 

01  

(2,1%) 

01  

(2,1%) 

Controle do Desconforto 38  

(79,2%) 

29 

(60,4%) 

05 

(10,4%) 

04  

(8,3%) 

Orientações para alterações na visão 23  

(47,9%) 

12 

(25,0%) 

01  

(2,1%) 

01 

 (2,1%) 

Uso do tampão ocular 47 

(97,9%) 

03 

(6,3%) 

00  

(0,0%) 

00  

(0,0%) 

 Cuidados na limpeza do olho 

operado 

48 

(100,0%) 

47 

(97,9%) 

13  

(27,1%) 

03 

 (6,3%) 

Cuidados na utilização do colírio 48 

(100,0%) 

48 

(100,0%) 

08 

(16,7%) 

03 

 (6,3%) 

 Uso do óculos escuro 48 

(100,0%) 

48 

(100,0%) 

07  

(14,6%) 

02 

 (4,2%) 

Orientações quanto ao autocuidado 40  

(83,3%) 

23 

(47,9%) 

07  

(14,6%) 

03 

 (6,3%) 

Orientações quanto à alimentação 05 

 (10,4%) 

03 

(6,3%) 

02 

 (4,2%) 

00 

 (0,0%) 
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Observa-se que na 1ª e na 2ª ligação todas as intervenções foram aplicadas, 

apresentando uma redução gradativa e significativa no decorrer do acompanhamento por 

telefone. Houve grande demanda de orientações no D1 e no D4 de pós-operatório, 

principalmente referente ao controle do desconforto, uso do tampão ocular, limpeza do 

olho operado, utilização do colírio, uso do óculos escuro e orientações quanto ao auto-

cuidado. Nota-se também que as orientações referentes ao uso do tampão ocular e ao 

controle da náusea e do vômito não foram necessárias durante as ligações no D10 e no D20 

de pós-operatório, tendo em vista que correspondem a intervenções pós-operatórias 

imediatas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações quanto à ingestão 

hídrica 

 

26 

 (54,2%) 

 

19 

(39,6%) 

 

12 

 (25,0%) 

 

10 

 (20,8%) 

Controle de náusea e vômitos 01 

 (2,1%) 

01  

(2,1%) 

00  

(0,0%) 

00 

 (0,0%) 

 

Total de orientações fornecidas 

 

338 

 

241 

 

56 

 

27 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

O efeito da intervenção acompanhamento por telefone, realizado pela enfermeira, 

apresentou diferença significativa na recuperação cirúrgica dos pacientes do grupo 

experimento quando comparados aos pacientes do tratamento convencional.  O grupo 

controle apresentou maior ocorrência de recuperação cirúrgica retardada,  com chances 

oito vezes maiores de apresentar complicações (OR=0,118; IC=0,032;0,437) na segunda 

avaliação, realizada no sétimo dia de pós-operatório. Isso indica que o acompanhamento 

por telefone pode proteger fortemente contra retardo na recuperação cirúrgica.  

Ou seja, o acompanhamento por telefone auxilia significativamente na redução de 

chances de ocorrências de desconforto (p=0,001), dor (p=0,003), evidência de interrupção 

na cicatrização da área cirúrgica (p=0,000),  infecção pós-operatória no local da cirurgia 

(p=0,000), sentimento de ansiedade (p=0,000), sentimento de preocupação(p=0,031), além 

de melhorar a capacidade para o autocuidado e para movimentação. A ocorrência desses 

desfechos foram significativamente menores no grupo experimento. 

Dessa forma, o acompanhamento por telefone demonstrou-se como significativa 

intervenção de enfermagem no pós-operatório de idosos submetidos a cirurgia de 

facectomia, pois permitiu o seguimento do paciente após a alta hospitalar, com orientações 

relevantes para recuperação cirúrgica no menor tempo possível, como também para 

independência e autonomia do idoso. 

Santos et al. (2014) afirmam que esse  acompanhamento destaca-se como estratégia 

segura e eficaz na execução de ações em saúde, através da realização de orientações 

importantes pela enfermeira ao paciente em domicílio, diagnóstico precoce das 

necessidades de saúde, e prevenção de doenças e complicações (SANTOS et at., 2014). 

Para Lima e Almeida (2014), os pacientes acompanhados por telefone incorporam 

de maneira mais regular hábitos saudáveis, compreendem e praticam cuidados em 

domicílio com maior segurança e frequencia. O acompanhamento por telefone permite 

melhora na qualidade de vida, maior controle das complicações pós-operatórias, e maior 

adesão aos tratamentos propostos e aos cuidados em domicílio (SANTOS et at., 2014). 

Observou-se neste estudo uma necessidade maior de orientações aos participantes 

nos primeiros dias de pós-operatório (1º  e 4º dias), quando os mesmos ainda apresentavam 

dúvidas referentes ao o que fazer em caso, por exemplo, de vermelhidão, coceira, 

lacrimejamento e visão turva. Questões como: se poderia lavar o olho com água ou se era 
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necessário o soro fisiológico para limpeza; se o uso do óculos escuro durante o dia era 

realmente necessário; e quais atividades domésticas poderiam ser realizadas ou não, foram 

recorrentes. Essa necessidade de informação foi diminuindo à medida que os cuidados 

foram compreendidos e incorporados aos hábitos diários. 

Nota-se que as principais intervenções realizadas no seguimento pós-operatório ao 

grupo Experimento, foram concorrentes com os desfechos presentes no grupo controle. 

Como pode-se observar, as intervenções mais realizadas no grupo Experimento, no 1º e 4º 

dia de pós-operatório, foram: realização da limpeza do olho operado (100%); utilização do 

colírio (100%); uso do óculos escuro (100%); desconforto (79%) e orientações quanto ao 

autocuidado (83,3%). Ressalta-se que o grupo Controle, que não recebeu as ligações, 

apresentou ocorrência maior dos desfechos. 

O diagnóstico de recuperação cirúrgica retardada esteve significativamente presente 

no 7º dia de pós-operatório no grupo controle, quando se espera que o paciente submetido 

à cirurgia de catarata apresente recuperação plena. Segundo Meeker e Rothrock (2011), o 

tempo estimado para recuperação cirúrgica e retorno às atividades de trabalho, no caso da 

facectomia, é de  03 até 07 dias. Logo, considera-se retardo na recuperação cirúrgica  

quando por volta do 7º dia de pós-operatório o paciente ainda apresenta qualquer tipo de 

complicação e necessita estender os cuidados pós-operatórios.  

A própria definição do diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada corrobora 

essa idéia, quando afirma que o mesmo refere-se a “extensão do número de dias de pós-

operatório” necessários para iniciar e desempenhar atividades que mantenham a vida, a 

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

Em estudo realizado por Coelho, et al., (2015), observou-se que o tempo médio de 

início dos sintomas de complicações pós-operatórias foi de 6 dias (de 1 a 30 dias) para 

cirurgias de facectomia. Outros autores (NIZAMANI et al., 2013; DELYFER et al., 2011; 

CHOI e SHYN, 2008) afirmam que o tempo estimado para ocorrência de complicações 

pós-operatórias de catarata, em sua maioria é de até 3 dias após o procedimento cirúrgico.  

Para outros (MATOS et al., 2013; AKÇAKAYA et a., 2011; RAMAPPA et al., 2012), as 

complicações neste tipo de cirurgia ocorrem, na maioria das vezes, até 4 dias após a 

cirurgia, podendo existir até o 30º dia de pós-operatório, contudo em menor freqüência 

(RAEN et al., 2013; GUNGEL et al., 2011).  Este fato corrobora com esse estudo, visto 

que na terceira avaliação realizada no 30º dia de pós-operatório o diagnóstico de 

Recuperação cirúrgica retardada apresentou queda.  
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Em comparação ao estudo realizado por Barreto-Júnior (2010), onde  se propôs 

avaliar a frequência de complicações em cirurgias de catarata executadas em um centro 

cirúrgico ambulatorial de um hospital universitário, observou-se ocorrência de 9,6% de 

complicações pós-operatórias até o quarto dia após a cirurgia, frequencia menor quando 

comparada a desse estudo.  

Mediante a isso, propõe-se que o enfermeiro forneça orientações nos primeiros dias 

de pós-operatório aos idosos e familiares de forma que se previna ou reduza as chances de 

complicação na primeira semana. Reforça-se a importância de orientações dadas  desde o 

período pré- operatório até o quarto dia de pós-operatório, quando há uma frequencia 

maior de complicações, possibilitando recuperação cirúrgica plena até o 7º dia. 

A frequência diminuída de complicações nas cirurgias de catarata pode ser 

atribuída ao fato do procedimento cirúrgico ser de pequeno porte e limpo, de acordo com o 

potencial de contaminação. Compreende-se por cirurgias limpas aquelas realizadas em 

tecidos estéreis, onde não se encontra infecção ou processo inflamatório no sítio cirúrgico 

(AMARAL et al., 2013).  A maioria das cirurgias oftalmológicas são procedimentos de 

curta duração, com processo de recuperação pós-anestésico breve, para um mínimo de 

complicações possíveis (HOBAIKA et al., 2015). Dentre estas destacam-se as cirurgias de 

extração de catarata (SAMPAIO et al., 2012). 

Contudo, neste estudo, observou-se que o grupo controle apresentou complicações 

significativas em relação ao grupo experimento, como processos inflamatórios e infecções. 

Para Campos Júnior (2004), processos inflamatórios e infecciosos da conjuntiva e córnea 

são complicações extremamente comuns no atendimento oftalmológico de urgência, e 

estão associados diretamente a vermelhidão, desconforto, dor e saída de secreção do olho 

operado. 

Durante o acompanhamento por telefone observou-se que o relato de desconforto 

pelos participantes do grupo Experimento diminuiu no decorrer das ligações, sendo 

frequente  na 1ª e na 2ª ligação. Foi relatado pelos participantes como vermelhidão, 

coceira, desconforto a claridade, lacrimejamento, sensação de corpo estranho e de areia no 

olhos. No 7º dia de pós-operatório apenas 3(6,3%) participantes do grupo experimento 

relatavam desconforto, 5 vezes menos comparado ao grupo controle (31,9%). Considera-se 

que as intervenções realizadas por telefone contribuíram para este resultado.  

As orientações realizadas com a finalidade de diminuir ou evitar desconforto foram 

referentes ao uso do óculos escuro durante o dia ou quando exposto a grande claridade (ao 

ver televisão ou exposto a luz solar); a não esfregar e nem coçar fortemente os olhos; usar 
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venda/tampão  no olho para proteção, principalmente nas primeiras 24 horas, ou de acordo 

com orientações do cirurgião; após às 24horas proteger somente durante a noite, por duas 

semanas aproximadamente, ou de acordo com orientação do cirurgião; evitar dormir sobre 

o lado operado; não usar cosméticos próximo a região operada; orientar  a evitar o uso de 

colírios  ou outra medicação de uso livre (MEEKER e ROTHROCK, 2011; BARRETO-

JÚNIOR, 2010; COELHO et al., 2015).  

Ao longo das ligações percebeu-se também que alguns idosos esqueciam de usar o 

colírio nos horários prescritos, administrando-o muitas vezes com atraso, o que pode 

contribuir para o aparecimento da dor.  Esta pode estar associada a complicações pós-

operatórias e colaborar para o retorno hospitalar ou retardo as atividades rotineiras 

(OLIVEIRA et al, 2013; RAEN et al., 2013; COELHO et al., 2015). Este desfecho 

apresentou diminuição significativa no grupo experimento, da 1ª avaliação para a 2ª 

avaliação, enquanto no grupo controle manteve-se estável.  Acredita-se que o fornecimento 

de orientações por telefone para analgesia no 1º e 4º dia de  pós-operatório,  evitam o 

surgimento da dor e contribuem  para  a sua rápida diminuição nos pacientes que são 

acompanhados por telefone, visto que o grupo Controle teve este desfecho perpetuado até a 

terceira avaliação.  

Observou-se durante as ligações que os pacientes apresentavam dúvidas referentes 

à limpeza do olho operado: como limpar, o que utilizar para limpeza, se poderia lavar com 

água e sabão, e se era necessário cobrir. Um fato que chamou atenção, foi a de um paciente 

que referiu realizar a limpeza com álcool a 70% e 6 (12,7%) que não a realizavam. A falta 

de conhecimento sobre a forma correta de limpeza do olho operado pode contribuir para o 

aparecimento de processo inflamatório e infeccioso (PEREIRA et al., 2014; MEEKER e 

ROTHROCK, 2011). Segundo autores (PEREIRA et al., 2014; MEEKER e ROTHROCK, 

2011; APPOLONI et al., 2013), a infecção pós-operatória no local da cirurgia está 

associada à saída secreção amarelada do olho após procedimento cirúrgico e torna-se de 

grande preocupação por se tratar de um evento que leva a uma recuperação prolongada.  

Dentre as infecções possíveis, destaca-se a endofitalmite, que constitui uma das 

complicações mais graves e de pior resultado funcional entre as afecções oftalmológicas. 

Embora seja uma condição mais rara, é potencialmente destrutiva, pois gera dano 

irreversível à delicada camada fotorreceptora da retina podendo resultar em perda parcial 

ou total da visão em poucos dias. A etiopatogenia, a apresentação clínica e a evolução são 

variáveis, e dependem do tipo de endoftalmite e do microorganismo causador (COELHO 

et al., 2015).  
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Observou-se no grupo controle  ocorrência maior de infecção pós-operatória no 

local da cirurgia (21,3%) no 7ª dia de pós-operatório, em relação ao grupo Experimento 

(4,2%). Evidência de interrupção na cicatrização da área cirúrgica também apresentou-se 

mais frequente no grupo Controle e esteve relacionada com a presença de sinais de 

inflamação no olho operado (vermelhidão local, lacrimejamento excessivo, presença de 

secreção), edema palpebral, sangramento, descolamento de retina e glaucoma (BARRETO 

JUNIOR et al, 2010; KARA-JUNIOR, 2011). 

Nesse sentido, reforça-se a importância do acompanhamento por telefone na 

identificação precoce de complicações e na realização de orientações referentes ao cuidado 

com o olho operado em domicílio, como por exemplo: limpeza com uma compressa limpa 

umedecida com soro fisiológico a 0,9%; limpar o olho fechado com um único gesto a partir 

do canto interno para fora; aplicação do colírio somente após a limpeza do olho; lavagem 

das mãos antes de utilizar o colírio; evitar atividades que possam aumentar a pressão 

intraocular, como carregar peso, exercícios excessivos, curvar-se; orientações quanto à 

aplicação do colírio, bem como revisão do nome, dosagem, e horário. Além de  instruir o 

paciente e seus familiares a observar e comunicar sintomas como vermelhidão, saída de 

secreção, lacrimejamento, edema, visão turva, dor  de início súbito e diminuição da 

acuidade visual e cefaléia intensa, que pode  indicar aumento da pressão intraocular 

(MEEKER e ROTHROCK, 2011; BARRETO-JÚNIOR, 2010; CUNHA et al., 2014). 

O possível turvamento da visão, comum neste período, bem como a perda da 

acuidade visual em alguns casos,  dificultam a caminhada e a identificação de obstáculos 

no caminho. No caso da cirurgia de catarata a dificuldade para movimentar-se pode estar 

presente, principalmente nos primeiros dias de pós-operatório, e pode ser caracterizada 

pela restrição no movimento físico e necessidade de ajuda para mudar de decúbito, sentar-

se, levantar-se da cama, sentar-se na cadeira, deambular ir ao banheiro (PIVOTO et al., 

2010; PEREIRA et al., 2014).  

Notou-se, durante as ligações, dúvidas referentes à realização das atividades de vida 

diária, autocuidado, e ao retorno às atividades instrumentais de vida diária como: realizar 

compras, realizar atividades domésticas e conduzir o automóvel (MEEKER e 

ROTHROCK, 2011; PIVOTO et al., 2010; PEREIRA et al., 2014). Mediante a isso, os 

participantes foram encorajados, durante o acompanhamento por telefone, a realizarem 

atividades normais da vida diária de acordo como seu nível de capacidade e a manter-se o 

mais independente possível nessas atividades, solicitando ajuda apenas quando necessário. 

Destaca-se a importância da intervenção acompanhamento por telefone à medida que 
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fornece educação, apoio e suporte para a tomada de decisão que culmina no 

restabelecimento da autonomia e da capacidade funcional dos sujeitos.  

Reforça-se que  ao permitir o fornecimento de orientações  e o esclarecimento de 

dúvidas existentes no pós-operatório, diminui-se a ansiedade, aumenta o vínculo 

profissional-paciente, como também a satisfação de quem recebe os cuidados 

(HARTFORD, 2005; GODDEN, 2010; CUNHA et al., 2014). Observou-se durante as 

ligações que os participantes apresentavam-se mais seguros e confiantes a cada ligação na 

realização dos cuidados  em domicílio, e consequentemente, menos ansiosos e 

preocupados. A ansiedade, estresse e medo causam liberação de catecolaminas, que podem 

levar ao aumento de cortisol e consequente esgotamento muscular e protéico, prolongando 

o tempo de cicatrização da ferida cirúrgica (LOPES, et al., 2013).  

Ressalta-se, neste estudo, o efeito protetor do acompanhamento por telefone sobre o 

sentimento de ansiedade, onde a chance de um paciente que não recebe o acompanhamento 

por telefone tem de apresentar o sentimento de ansiedade é de 38 vezes mais que a chance 

de um paciente acompanhado por telefone. Cunha et al. (2014) referem que a falta de 

informação no pós-operatório, pode gerar no paciente e familiares sentimentos de 

ansiedade e preocupação, que podem ser diminuídos com o processo educativo. 

Como limitação do estudo, destaca-se o fato da facectomia ser uma cirurgia de 

pequeno porte, limpa, de curta duração e rápida recuperação. Isso pode ter colaborado para 

redução da identificação da presença de algumas características definidoras e fatores 

relacionados ao longo das semanas de acompanhamento. Além disso, devido aos pacientes 

serem idosos e a sua maioria, provavelmente, aposentados, pode ter havido uma 

dificuldade de identificação do desfecho adia o retorno ao trabalho. A diminuição do 

número de cirurgias por crises econômicas e elevado número de cirurgias canceladas (76 

cirurgias) também foram fatores limitantes da pesquisa. 

 Como contribuições, o acompanhamento por telefone, realizado pelo enfermeiro, a 

pacientes em pós-operatório de facectomia, pode ser uma estratégia eficiente para 

seguimento pós-operatório e prevenção de complicações. Para os idosos/pacientes, as 

orientações repassadas via telefone são capazes de aumentar a adesão ao tratamento, 

promover melhorias clínicas e recuperação cirúrgica no menor tempo possível, como 

também melhorar a independência e autonomia desse idoso.  

Para a enfermeira, torna-se importante para a modernização da saúde  e da 

assistência de enfermagem, aumentando consequentemente a qualidade do serviço 

prestado. Para elevar a qualidade da assistência e facilitar sua utilização pelos 
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profissionais, torna-se necessário que a enfermagem apodere-se das tecnologias existentes. 

Deste modo, se utilizadas adequadamente, as tecnologias podem contribuir para: 

racionalizar e melhorar o processo de comunicação em enfermagem, auxiliar os pacientes a 

alcançarem melhores resultados do modo mais seguro possível, e melhorar o apoio para os 

enfermeiros no cuidado aos pacientes. Sendo assim, as tecnologias incorporadas na prática 

clínica, são uma importante ferramenta, desde que sejam integradas ao cuidado humano 

nas suas múltiplas dimensões e especificidades. 

Para a sociedade/comunidade também pode contribuir com a redução dos custos 

hospitalares, ao evitar reinternações por complicações pós-operatórias, o que geraria mais 

gastos a instituição. Sendo assim, em estudos posteriores, recomenda-se a avaliação do 

custo-efetividade do acompanhamento por telefone para  idosos a submetidos à facectomia.  

Segundo Santos et al., (2014), houve nos últimos anos, crescente contribuição do 

telemonitoramento para a área da saúde (SANTOS et at., 2014). O mesmo promove 

resultados clínicos melhores ou iguais aos convencionais, facilitando o acesso e 

aumentando o custo-efetividade (SLATER et al., 2006). Da mesma forma, Albuquerque e 

Mota (2013) afirmam que atualmente, as novas tecnologias em saúde vêm sendo 

implementadas nas instituições com a finalidade de fornecer acessibilidade, custo-

efetividade e qualidade da assistência.  

O estudo contribui também com a pesquisa na área de enfermagem por permitir 

discussão sobre o uso de novas tecnologias na assistência e  por estimular novas pesquisas.    

Acredita-se que estudos futuros envolvendo a utilização de novas tecnologias como 

consultas virtuais, vídeo conferência,  mensagens curtas de celular (SMS), além do próprio  

acompanhamento por telefone devam ser desenvolvidos a fim de  ratificar os efeito do 

telemonitoramento apresentado nesta pesquisa, bem como, confirmar a necessidade de um 

acompanhamento à distância, realizado logo nos primeiros dias de pós-operatórios, para 

redução de complicações na primeira semana e garantia de recuperação plena até o sétimo 

dia de pós-operatório. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

A intervenção acompanhamento por telefone mostrou-se significativa para a 

recuperação cirúrgica do grupo Experimento em comparação ao grupo Controle, 

principalmente na segunda avaliação, onde a ocorrência de recuperação cirúrgica retardada 

foi significativamente maior no grupo Controle em relação ao grupo Experimento. 

Levando a concluir que os pacientes em pós-operatório de facectomia que são 

acompanhados por telefone têm risco diminuído para o diagnóstico de Recuperação 

cirúrgica retardada. 

A intervenção por telefone aplicada aos sujeitos em pós-operatório em domicílio 

representou uma expansão dos cuidados de enfermagem perioperatórios através do uso da 

tecnologia de informação de baixo custo e alta acessibilidade. Sua efetividade esteve 

presente através da possibilidade de monitoramento da adesão ao regime terapêutico 

proposto, no auxílio a tomada de decisão em domicílio, no suporte e apoio para retomar a 

rotina de autocuidado, com respeito à singularidade de cada indivíduo e, 

conseqüentemente, na Recuperação cirúrgica  no tempo estimado no grupo experimento. 

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

enfermagem à medida que demonstra que o uso do acompanhamento por telefone realizado 

pela enfermeira a pacientes submetidos à cirurgia de facectomia pode diminuir a 

ocorrência de complicações pós-operatórias, favorecer a recuperação cirúrgica, e contribuir 

para a independência e autonomia desse idoso. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ESCALA DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA – LAWTON  

 

NOME: ________________________________________________PRONT:__________ 

 
ITENS OPÇOES / / / 

1) Telefone - CAPAZ de ver os números, discar,  receber e fazer ligações sem 

ajuda 

- CAPAZ de responder o telefone, mas necessita de um telefone 

especial ou de ajuda para encontrar os números ou para discar 

- Completamente INCAPAZ  no uso de telefone 

(3) 

(2) 

 

(1) 

(3) 

(2) 

 

(1) 

(3) 

(2) 

 

(1) 

2) Viagens - CAPAZ  de dirigir seu próprio carro ou viajar sozinho de ônibus ou 

táxi 

- CAPAZ  de viajar exclusivamente acompanhado 

- completamente INCAPAZ de viajar  

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

3) Compras - CAPAZ de fazer compras, se fornecido transporte 

- CAPAZ  de fazer compras, exclusivamente acompanhado 

-  completamente INCAPAZ de fazer compras 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

4) Preparo de 

Refeições 

- CAPAZ de planejar e cozinhar refeições completas 

- CAPAZ  de preparar pequenas refeições, mas incapaz de cozinhar 

refeições completas sozinho 

-  completamente INCAPAZ de preparar qualquer refeição 

(3) 

(2) 

 

(1) 

(3) 

(2) 

 

(1) 

(3) 

(2) 

 

(1) 

5) Trabalho 

Doméstico 

- CAPAZ de realizar trabalho doméstico pesado (como esfregar o 

chão) 

- CAPAZ de realizar trabalho doméstico leve, mas necessita de ajuda 

nas tarefas pesadas 

- Completamente INCAPAZ  de realizar qualquer trabalho doméstico 

(3) 

(2) 

 

   (1) 

(3) 

(2) 

 

   (1) 

(3) 

(2) 

 

   (1) 

6) Medicações - CAPAZ de tomar os remédios na dose e na hora certa 

- CAPAZ de tomar os remédios, mas necessita de lembretes ou de 

alguém que os prepare 

- Completamente INCAPAZ de tomar remédio sozinho 

(3) 

(2) 

 

    (1) 

(3) 

(2) 

 

    (1) 

(3) 

(2) 

 

    (1) 

7) Dinheiro - CAPAZ de administrar suas necessidades de compra, preencher 

cheques e pagar contas 

- CAPAZ de administrar suas necessidades de compra diária, mas 

necessita de ajuda com cheques e no pagamento de contas 

- Completamente INCAPAZ de administrar dinheiro 

(3) 

 

(2) 

    (1) 

(3) 

 

(2) 

    (1) 

(3) 

 

(2) 

    (1) 

 

TOTAL 

    

 

APLICADO  POR:     ______________________________________CARIMBO ______________ 
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ANEXO 02 

ESCALA DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA - KATZ– (AVDs) 

 

NOME: __________________________________________________PRONT:________ 

 

ÁREA OPÇÕES      /      /      / 

Banho 
- NÃO recebe assistência, entra e sai do chuveiro sem ajuda 

- recebe assistência para lavar somente uma única parte do corpo (costas 

os pernas) 

- recebe assistência para lavar mais de uma parte do corpo  

-  não toma banho  sozinho 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

Vestuár

io 

- veste-se completamente SEM assistência  (tirar as roupas do armário e 

vesti-las, incluindo roupas íntimas e roupas de passeio, como a utilização 

de fechos, suspensórios e colchetes) 

- veste-se sem assistência, recebendo auxílio somente para amarrar os 

sapatos 

- recebe assistência para vestir-se ou tirar as roupas do armário  

- não se veste sozinho 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

Higiene 

Pessoal 

- vai ao banheiro SEM assistência, limpando-se e arrumando as roupas; 

- recebe assistência para ir ao banheiro, limpar-se ou arrumar as roupas: 

ou recebe ajuda no manuseio de comadre/patinho somente à noite. 

- não  realiza o ato de eliminação fisiológica no banheiro 

(  ) 

(  ) 

                

(  ) 

(  ) 

(  ) 

                

(  ) 

(  ) 

(  ) 

                

(  ) 

Transfe

rência 

- deita e levanta da cama, bem como senta e levanta da cadeira, SEM 

assistência: pode utilizar-se de objetos para auxílio como bengala e 

andador 

- deita e levanta da cama, ou senta e levanta da cadeira com assistência 

- não se levanta da cama 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

Continê

ncia 

- controle esfincteriano (urinário e fecal) completo, por si só 

- ocorrência de “acidentes” ocasionais 

- supervisão no controle esfincteriano, cateter é utilizado, ou é 

incontinente 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

Aliment

ação 

- alimenta-se SEM assistência 

- alimenta-se sem assistência,  exceto para cortar carne ou passar 

manteiga no pão 

- alimenta-se com assistência,  ou é alimentado de  maneira 

parcial/completa com sondas ou fluídos IV 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

TOTAL     

 

 

APLICADO POR:     ______________________________CARIMBO________________ 
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INDICE DE INDEPENDÊNCIA EM ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA – KATZ 

 

 

A- Independência em todas as seis atividades 

B- Independência  em todas as atividades diárias, exceto uma 

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

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

outra função  

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

banheiro”, e uma outra função 

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

banheiro”, transferir-se e uma outra função 

G- Dependência em todas as seis atividades 
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ANEXO 03 
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ANEXO 04 
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APÊNDICE A 

INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

“RECUPERAÇÃO CIRÚRGICA RETARDADA” 

 

Identificação: 

 

NOME:____________________________________________________IDADE:_______ 

SEXO: ( ) M ( ) F 

PROCEDÊNCIA:__________________________ 

SITUAÇÃO CONJUGAL: (  ) CASADO (  )SOLTEIRO (  )VIÚVO (  ) 

SEPARADO/DESQUITADO 

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

COMPOSIÇÃO FAMILIAR MORA COM QUEM?___________________  

RENDA: APOSENTADO (    )  PENSIONISTA (     )  EXERCE ATIVIDADE 

TRABALHISTA (     )   OUTRO ______________ 

ESCOLARIDADE: (    )FUNDAMENTAL INCOMPLETO (    )FUNDAMENTAL 

COMPLETO (    )MÉDIO INCOMPLETO   (    ) MÉDIO COMPLETO (    )SUPERIOR 

COMPLETO (   ) SUPERIOR INCOMPLETO (    ) NUNCA ESTUDOU 

DIAGNÓSTICO :______________________________________________________  

PATOLOGIA PRÉVIA:_________________________________________________ 

CIRURGIAS ANTERIORES_____________________________________________ 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO__________________________________________    

DATA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ___/___/___ 

EM USO DAS  MEDICAÇÕES:_______________________ _______________________________ 

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

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

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

RETORNO AMBULATÓRIO:__________________ 

 

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS 

1. Adia o retorno às atividades de trabalho/emprego 

Dias de internação: _________________ 

Trabalha________________________ 

2. Dificuldade para movimentar-se 

Possui alteração de movimento anterior a internação(  )                                          Katz:__________(Realizar escala) 
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CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS 

3. Precisa de ajuda para completar o auto-cuidado 

Lawton:____________ (realizar escala)                                   

4. Fadiga 

Períodos prolongados de repouso no leito: (  )  

Dispêndio excessivo de energia para deambular:  (  )  

Relata-se cansado aos esforços (  ) 

5. Percepção de que é necessário mais tempo para a recuperação 

Apresenta insegurança para realizar as AVD: (  )  

Relata sentir-se muito debilitado: (  ) 

6. Evidência de interrupção na cicatrização da área cirúrgica 

Tipo de fechamento da ferida:  (  ) primário       (  ) primário retardado       (  ) por segunda intenção                                                          

Local da ferida: (  ) crânio   (  ) fácie   (  ) cervical   (  ) MSD   (  ) MSE   (  ) tórax   (  ) abdome         

                          (  ) costas   (  ) genitália   (  ) períneo   (  ) MID   (  ) MIE 

Classificação da ferida:  (  ) limpas   (  ) limpa-contaminada   (  ) contaminada    (  ) suja 

Dimensão da ferida:  comprimento ______cm;   largura _______cm;   profundidade _______cm 

Pele adjacente: (  ) vermelha   (  ) endurecida   (  ) imobilizada   (  ) edemaciada 

FATORES QUE INTERFEREM NA CICATRIZAÇÃO: 

Perfusão tecidual:  (  ) volemia diminuída  (  )volemia normal   

Presença de tecido desvitalizado:  (  )  

Presença de corpos estranhos:    (  ) fiapos de gaze             (  ) fios de sutura            (  ) drenos   

                                                    (  ) grampos de pele 

Radioterapia:  (  )  

Curativo:  (  ) gaze seca   (  ) gaze medicada   (  ) gaze + AGE   (  ) gaze + vaselina estéril 

                 (  ) gaze + SF 0,9%   (  ) gaze + hidrogel    (  ) filme aderente semi – permeável 

                 (  ) hidrocolóide    (  ) alginato de cálcio    (  )   sem curativo 

Alteração nutricional:  (  ) albumina inferior a 3,5g/dl   (  ) ingesta de carboidrato  

                                     (  ) ingesta de vit. C 

Anemia:  hemoglobina (  )H-  menor que 13,0g/dl    (  )M- menor que 12,0g/dl   

                hematócrito (  )H-  menor que 42,0g/dl   (  ) M- menor que 35,0g/dl 

                contagem de eritrócitos (  ) H- menor que 4.600,00/mm3    (  ) M- menor que 4.200,00/mm3 

Doenças:  (  ) vasculopatias   (  )desnutrição (  ) dislipidemias 

Terapia medicamentosa:  (  ) corticosteróides   (  ) imunossupressores   (  ) zidovuldina 

                                         (  ) quimioterápicos citostático   
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CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS 

7. Relata Perda de apetite com náusea 

Aceitação da dieta: (  ) normal   (  ) diminuída    (  ) nula 

Sensação de fome: (  )  

Sente vontade de comer: (  )  

Desconforto gástrico: (  )  

Sensação de refluxo esofágico: (  ) 

8. Relata Perda de apetite sem náuseas 

Uso contínuo de anti-emético(  ) 

Insatisfação com a alimentação hospitalar (  ) 

Aceitação da dieta menor que 3 refeiçoes diárias e ou 50%da porção total (  ) 

 

FATORES RELACIONADOS 

1. Dor  

Local _______________ 

Mais de 6 meses (  )  

Intensidade da dor                I                                                  I                                                  I     

                                              0                                                                            5                                                                             10 

Frequência:  (  ) diária   (  ) esporádica   (  ) intermitente 

Duração: (  ) minutos   (  ) horas   (  ) 1 dia   (  ) + de um  dia 

Característica da dor: (  ) queimação   (  ) contusa   (  ) penetrante   (  ) pulsátil 

2. Sentimento pós-operatório 

________________________________ 

I                               I                               I 

0                              5                              10 

Ansioso (  )        Preocupado (  )        Com medo (  )     medo da morte (  )                rejeição social (  )                

Rejeição do próprio corpo (  )       Ansiedade (   )                insegurança (  )                  culpa ou perda(   ) 

 Sem expectativa (  )                    corpo multilado (    )              diminuição da auto-estima(  ) 

3. Infecção pós-operatório no local da incisão   

CARACTERÍSTICAS DA FERIDA 

Exudato:  (  ) seroso   (  ) purulento   (  ) sanguinolento  (  )serosanguinolento 

Drenagem:  (  )serosa    (  ) purulenta   (  ) sanguinolenta  (  )serosanguinolento                                 

ISC__________________ 

Eritema  (  )      Rubor (  )      Calor  (   )      Edema  (   ) 

Deiscência cirúrgica: (   )  

Isolamento de bactérias:  (  )  

Uso de antibiótico:  (  )  

Internação maior que 14 dias:  (  )  

Febre: (  )  



116 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Obesidade  

Peso: ________kg 

Altura: ________metros 

IMC maior que 30:  (  )                                                                       MAM:_____________(Realizar escala) 

5. Procedimento cirúrgico extenso  

sim (  )   não (  ) 

6. Procedimento cirúrgico prolongado 

Duração da cirurgia: ___________horas 

Hérnia: 2 horas  

Colecistectomia: 2 horas 

Colectomia:4,5 horas 

Gastrectomia: 4,5 horas 
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APÊNDICE B 

 

 

INSTRUMENTO: LIGAÇÕES PARA PÓS-OPERATÓRIO DE CATARATA: 

 

Paciente: ____________________________.   Telefone: _______________________. 

Hospital de Origem: ___________________. 

Que dia o Sr operou?  Dias de pós-operatório_______ 

Que dia o Sr(a) saiu do Hospital?   Dia da alta hospitalar:________ 

 

Horário/Início da ligação:_______ Horário/Término da ligação:_______________ 

  

IDENTIFICAR-SE: 

Bom dia, aqui é a ENFERMEIRA, do projeto TELEIDOSORIO com quem falo? O Sr(a) 

NOME DO PACIENTE está? 

 

Confirmar dados cadastrais 

 

1 Como o Sr (a) tem passado após a alta hospitalar? 

 

[ ]  Ótimo [ ]  Bem   [ ]  Regular  [ ]  Mal  [ ]  Péssimo 

 

    1.1  Se a resposta for Regular, Ruim ou Péssimo:  Por quê o senhor diz isso? 

 

[ ] Problemas com cirurgia (ferida, curativo, secreção)   [ ] Presença de dor 

[ ] Problema familiar    [ ] Mudança no comportamento e  hábitos diários 

[ ] Outros:________ 

 

2 O Sr. possui alguma queixa? 

 

[ ] Perda visual    [ ] Edema palpebral 

[ ] Acuidade visual diminuída  [ ] Inflamação 

[ ] Vermelhidão    [ ] Sangramento 

  [ ] Lacrimejamento                                   [ ] Outros:________ 
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3 Está sentindo dor nos olhos? 

 [ ]  Sim    [ ] Não  

 

3.1  De 0 a 10, quanto o senhor(a) classificaria esta dor? 

 

 Escala EVA 

Leve           Modera                Incômoda                 Intensa         Insuportável   

[ ] 0     [ ] 1   [ ] 2  [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] 6 [ ] 7 [ ] 8 [ ] 9 [ ] 10 

 

3.2 Como se apresenta esta dor (qualidade)? 

 

[ ]Queimação  [ ] Pontada [ ] Pulsátil [ ] Cólica   

[  ] Surda (contínua, mas imprecisa, não tem grande intensidade) 

[ ] Constritiva (aperto)  [ ] Contínua 

 

3.3  Início e duração? 

[ ] Repentina     [ ] Lentamente  

[ ] Contínua    [ ] Cíclica ( periódica ) 

 

3.4  A dor está presente em qual período do dia? 

[ ] Manhã [ ] Tarde   [ ] Noite [ ] Madrugada   [ ] Contínua 

 

3.5  Existe algum fator que causa (precipita) a dor? 

[ ] Ao Movimentar- se   [ ] Estresse  [ ] Realização de  exercícios 

 

4 Está fazendo uso de algum medicamento para controle da dor? 

 

[ ] NÃO [ ] SIM      Quais?_________ 

 

INTERVENÇÃO 

[ ] Orientar sobre métodos farmacológicos para alivio da dor; (prescritos) 

[ ] Ensinar o paciente a monitorar intensidade, qualidade e duração da dor 

[  ] Ficar em ambiente calmo e tranqüilo. 
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[  ] Evitar claridade excessiva 

5 Está sentindo desconforto nos seus olhos?  

[ ] Sim    [ ] Não  

5.1  Se sim,   

[ ] Coceira   [ ] Inflamação  [ ] Vermelhidão   [ ] desconforto à claridade   

[ ] sensação de corpo estranho [ ] Sensação de areia nos olhos 

[ ] lacrimejamento dos olhos 

 

INTERVENÇÃO 

[ ] Orientar o paciente a não esfregar e nem coçar fortemente os olhos. “Se existir coceira 

pingue os colírios lubrificantes e faça compressas de água fria por 15 minutos.” 

[ ] Usar venda/tampão  no olho para proteção, principalmente nas primeiras 48 horas, ou 

de acordo com orientações do cirurgião. 

[ ] Após as 48hs proteger somente durante a noite, por duas semanas, ou de acordo com 

orientações do cirurgião. 

[  ] Usar óculos escuro durante o dia 

[  ] Ensinar  o paciente e seus familiares a lavar as mãos  antes da instalação  de colírios 

ou qualquer outro  medicamento oftálmico 

[ ] Instruir  o paciente e seus familiares a observar e comunicar vermelhidão, saída de 

secreção, lacrimejamento, “inchaço” (edema), visão turva, dor  (indica infecção) e 

diminuição da acuidade visual. 

[ ] Incentivar o paciente a comunicar  sintomas como dor ocular de inicio súbito, 

fotofobia, diminuição súbita da visão, dor de cabeça forte e súbita  (indica aumento da 

pressão intraocular). 

[ ] Explicar a necessidade de se evitar atividades que possam aumentar  a pressão 

intraocular, como: carregar peso,  exercícios excessivos, curvar-se. 

[  ] Evitar dormir sobre o lado operado. 

 [ ] Orientar  a evitar o uso de colírios  ou outra medicação de uso livre, exceto se 

orientado a manter colírios de uso prévio (ex: glaucoma).  

[  ]Não usar cosméticos próximo a região operada. 

 

6 Como está a sua visão?           

[ ] Boa  [ ] visão diminuída  [ ] Turvo/embaçada     [ ] Com manchas   

[ ] Sensação de luzes piscando  
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INTERVENÇÃO 

 [  ] Explicar que estes sinais desaparecerão gradativamente, sendo normais no período. 

[ ] Instruir o paciente  a evitar quedas  virando a cabeça completamente  para o lado 

afetado ao olhar objetos 

[ ] Orientar o paciente a fazer movimentos  para cima e para baixo  com a cabeça para 

avaliar os degraus de escadas e objetos que se aproximam  e para se mover lentamente 

[ ] Incentivar o uso de óculos escuros durante o dia  

[ ] Informar que as imagens  poderão ficar distorcidas até nova prescrição de óculos. 

[ ] Sugerir mudanças ao paciente quanto ao modo de andar.  

[ ] Cuidado ao descer escadas, utilizando corrimão 

[ ]  Orientar quanto a prevenção de quedas dentro de casa: evitar o uso de tapetes em 

casa (usar os antiderrapantes); manter a casa e escadas sempre bem iluminadas; nunca 

levantar no escuro; não deixar espalhados pelo chão objetos como extensões elétricas, 

sapatos, brinquedos, fios de telefone; descer as escadas com cuidado segurando no 

corrimão e devagar. 

[  ] Orientar à família a identificar perigos em casa e a modificá-los.  

[ ] Revisar procedimento correto de instalação de colírios  e aplicação de um protetor 

ocular. 

[ ]Instruir  o paciente e seus familiares a observar e comunicar diminuição da acuidade 

visual e turvamento de visão. 

[ ]   Orientar  a evitar o uso de colírios  ou outra medicação de uso livre, exceto se 

orientado a manter colírios de uso prévio (ex: glaucoma). 

 

7 Está utilizando proteção ocular (Tampão ou tampão transparente)?  

[ ] NÃO [ ] SIM      

7.1  Qual?  

[ ] Tampão   [ ] ou tampão transparente   

 

INTERVENÇÃO 

[ ] Orientar o paciente a utilizar a proteção ocular (tampão) como prevenção de supostas 

infecções, principalmente nas primeiras 48 horas, ou de acordo com orientações do 

cirurgião. 

[ ] Após as 48hs proteger somente durante a noite, por duas semanas, ou de acordo com 

orientações do cirurgião. 
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8 Como está sendo feita a limpeza do olho? 

[ ] Utilizando compressa limpa 

[ ] Soro fisiológico 0,9% 

 

9    Tem secreção? 

 [ ] sim [  ] não 

 

9.1 Como é essa secreção? 

[ ] Sanguinolenta   [ ] Serosa  [ ] Purulenta 

 

INTERVENÇÃO 

[ ] Limpar o olho no pós-operatório com uma compressa limpa umedecida com soro 

fisiológico a 0,9%; limpar o olho fechado com um único gesto a partir do canto interno 

para fora. 

[ ] Aplicar gotas lubrificantes (SF 0,9%), conforme apropriado. 

[ ] Aplicar colírio após a limpeza, e não antes. 

[ ] Aplicar compressas úmidas, conforme apropriado 

 

10  Está utilizando o colírio?  

[ ] Sim  [ ] Não  

 

INTERVENÇÃO 

 [  ] Orientar o paciente a lavar as mãos antes de utilizar o colírio. 

[  ] Seguir o número de gotas prescrito e o intervalo entre as aplicações do colírio; 

[ ] Revisar nome, finalidade, dosagem, posologia, via de administração de todos os 

medicamentos prescritos. 

 

11   Está utilizando o óculos escuro de forma contínua?  

[ ] Sim     [ ]  Não 

 

INTERVENÇÃO 

[ ] Orientar o paciente a utilizar os óculos escuros, durante o dia, ou quando exposto a 

grande claridade (ver televisão), para proteger contra algum corpo estranho e contra a 

claridade excessiva 
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12 O (a) Sr (a) precisa de ajuda de alguém para realizar alguma tarefa? 

 [ ] SIM   [ ] NÃO 

 

12.1 Quais: 

[  ] Tomar banho  [  ]  Vestir-se   [  ] usar o banheiro 

[  ]  Alimentar-se    [  ] Levantar-se e andar [ ] Outros ________ 

 

INTERVENÇÃO 

[  ] Verificar a necessidade do paciente de dispositivos de adaptação para higiene pessoal, 

vestir-se, arrumar-se, usar o vaso sanitário e alimentar-se. 

[ ] Encorajar o paciente a realizar atividades normais da vida diária de acordo como seu 

nível de capacidade 

[ ] Ensinar aos familiares a encorajar a independência e a interferir apenas quando o 

paciente não conseguir executar algo 

 

13. O senhor está dormindo bem? Aproximadamente quantas horas por noite 

[ ] Não durmo, tenho insônia   [ ] 2 – 4 horas 

[ ] 5 – 7 horas     [ ] 8 horas ou mais   

 

14. Como que esta sua alimentação? 

     [ ] Alimentando-se bem   [  ] Possui dificuldade para alimentar-se  

    [  ] Consumo de alimentos diminuída  [  ] Consumo de alimentos aumentada 

    [  ] Dieta líquida/pastosa 

 

INTERVENÇÃO 

 

[  ] Manter alimentação de costume, dando preferência para alimentos leves (frutas e 

legumes), e evitando frituras e condimentados. 

[  ] Orientar o paciente/família sobre relação entre dieta, exercícios e ingestão de líquidos 

e a constipação/impactação. 

 

15.  O (a) Sr (a) possui perda de apetite freqüentemente? 

[  ] SIM     [  ] NÃO 
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16. Tem sentido enjoo? 

[ ]  SIM       [ ]  NÃO 

 

16 .1  O Sr (a) têm feito uso de qual medicação para 

enjôo?__________________________ 

 

INTERVENÇÃO 

[  ] Orientar quanto ao uso  de antieméticos, segundo prescrição; 

[ ] Controlar fatores ambientais capazes de evocar a náusea (odores, sons, estímulos 

visuais desagradáveis); 

[ ] Orientar o paciente e a família sobre a dieta prescrita.  

[  ] Orientar a importância da ingestão hídrica, se adequada; 

 

 

17. Como está a ingestão de líquidos? 

[  ] Não bebe água   [  ] Bebe mais 5 copos por dia 

[  ] Bebe menos de 5 copos por dia [  ] Bebe mais de 8 copos por dia   

 

INTERVENÇÃO 

[  ] orientá-lo a ingerir líquidos conforme apropriado 

[  ] Orientar a ingestão oral, por exemplo: ingerir líquidos entre as refeições, ingerir 

frutas frescas e sucos de frutas com freqüência. 

 

18 Como o senhor está se sentindo(sentimento) após a alta?  

[ ] Irritado     [ ] Raiva 

[ ] Desconforto    [ ] Constrangimento  

[ ]Abandono    [ ] Tristeza 

[ ] Medo    [ ]Frustração 

[ ] Esperançoso/confiante 

 

19 O senhor tem notado que vai necessitar de mais tempo para recuperar-se da 

cirurgia? 

[ ] SIM   [ ] NÃO 
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20. O Sr (a) utilizou serviço de pronto atendimento?  

[ ] Sim   [ ]  Não 

 

15.1 Se sim,  

[ ] Pela Cirurgia [ ] Por motivo de doença 

 

15.2 Foi Internado? 

[ ] Sim   [ ] Não 

 

21 O Sr(a) possui alguma dúvida em relação ao tratamento?   

________________________________________________________________ 

 

Gostaria de agradecer a ligação e qualquer dúvida o Sr(a) pode ligar para (XX) 

XXXXXXXXX – e falar com a ENFERMEIRA _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE C 
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APÊNDICE D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

 

TÍTULO DO ESTUDO - Efetividade do Telemonitoramento na Recuperação Cirúrgica 

de Idosos submetidos à Cirurgia de Facectomia: Ensaio Clínico Randomizado 

 

 

POP – Procedimento Operacional Padrão 

 

PERÍODO DE COLETA DOS DADOS: Dezembro de 2014 – maio de 2015.  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 

Passo 1 - Treinamento Bolsistas:  

 Treinamento Diagnóstico para Examinadores (pág. 39)  

 

Passo 2 – Recrutamento dos pacientes:  

 

 Identificar pacientes idosos com 60 anos ou mais, provenientes do ambulatório de 

oftalmologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, com a proposta para cirurgia de 

extração de catarata (FACECTOMIA). Atentar para Critérios de Inclusão e Exclusão;  

  Orientar os pacientes, sobre a pesquisa e colher assinaturas para o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) dos interessados (APENDICE F). 

Preferencialmente ainda no período pré-operatório;  

 Obs.: O TCLE deve ser lido junto ao sujeito da pesquisa; ao final, perguntá-lo se  

existe alguma dúvida; coletar as assinaturas, fornecer a via ao sujeito e iniciar a  

aplicação do instrumento;  

 Repassar a pesquisadora todos os pacientes que aceitarem participar da pesquisa, 

assim que o TCLE for assinado, via e-mail: tallitamell@hotmail.com 

 

 

mailto:tallitamell@hotmail.com
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Passo 3 – Realizar três avaliações da evolução dos pacientes idosos para o diagnóstico 

de RCR (Recuperação Cirúrgica Retardada) no período de 04 semanas:  

 

 Primeira Avaliação - Aplicar o instrumento do diagnóstico de Recuperação Cirúrgica 

Retardada (RCR) (APÊNDICE C) após a execução do procedimento operatório 

(preferência para o D1 de pós-operatório);  

 Segunda Avaliação - Aplicar o Instrumento de RCR já no ambulatório, 

preferencialmente no D7 de pós-operatório; ou o mais próximo possível a data em 

caso de Feriados e Finais de Semana.  

 Terceira e Última Avaliação - Aplicar o Instrumento de RCR preferencialmente no 

D30 de pós-operatório; ou o mais próximo possível a data em caso de Feriados e 

Finais de Semana.  

 Não esquecer de Preencher os dados dos pacientes que constam no APÊNDICE C  na 

Primeira Avaliação.  

 Repassar todas as avaliações, assim que forem executadas dos pacientes do estudo a 

pesquisadora via e-mail: tallitamell@hotmail.com 

 Executar os testes de Lawton (ANEXO 2), Katz (ANEXO 3), e MAN (ANEXO 4) 

para cada sujeito do estudo;  

 Distribuir a todos os pacientes a cartilha educativa para recuperação de idosos 

cirúrgicos (APÊNDICE D);  

 OBS1: Registrar o retorno do paciente para o acompanhamento ambulatorial da unidade. 

Anotar data e horário do retorno ambulatorial.  

OBS2: Aplicar o instrumento de RCR nas consultas marcadas pela equipe médica e 

acompanhar o paciente até a 4a semana de pós-operatório.  

 

Passo 5 – Acompanhamento por telefone  

 Esta intervenção será executada pela pesquisadora com orientações pertinentes aos 

pacientes em pós-operatório de Facectomia (APÊNDICE A)  

 Serão realizadas 04 ligações no período de 04 semanas.  

 

Passo 6 - Apresentar resultados da Pesquisa:  

No final da pesquisa, será organizado um banco de dados com todas as informações 

levantadas na pesquisa.  

mailto:tallitamell@hotmail.com
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POP - TREINAMENTO EXAMINADORES:  

 

Objetivo: Selecionar enfermeiros familiarizados com o diagnostico de enfermagem, por 

meio de treinamento prévio e estabelecimento da fidedignidade dos enfermeiros como 

diagnosticadores, através de um protocolo de avaliação, bem como diretrizes para 

gerenciamento de dados e de diagnostico, a fim de conseguir um resultado final bem 

sucedido.  

 

1. Suporte Teórico para o DE RCR;  

2. Aplicação de 12 casos clínicos distintos com 03 repetições cada;  

3. Após o treinamento verificar a capacidade de inferir corretamente o DE RCR.  

4. Explicação sobre a pesquisa e o Procedimento Operacional Padrão (POP) a ser 

executado.  

 

Descrição das Atividades:  

1. Exposição Teórico para o DE RCR em FACECTOMIA 

 Exposição teórica sobre o DE RCR definido pela NANDA I 2012.  

 Exposição teórica sobre os cuidados com o olho operado e suas complicações.  

 

2. Aplicação de 12 casos Clínicos distintos com três repetições cada  

 Para esta etapa foram construídos 12 casos clínicos, com histórias verdadeiras ou 

fictícias, aplicados a três examinadores por três vezes cada. Os casos clínicos estão 

descritos a seguir com seus respectivos diagnósticos de enfermagem, ressaltando 

que metade contém o DE na resposta o DE RCR. Como foi preciso realizar um 

novo treinamento serão apresentados 24 casos Clínicos. 

 

Caso 1 - N.M.V.; idoso, 71 anos, sexo masculino, caucasiano, viúvo. Deu entrada na 

unidade através de transferência de outro hospital com queixa principal de dor abdominal 

aguda. Foi levado imediatamente ao centro cirúrgico onde foi realizada a cirurgia para 

drenagem de abscesso, colectomia total, enterectomia com entero-enteroanostomose e 

ileostomia terminal. Paciente no 8º dia de pós-operatório, nega doenças crônicas, está 

restrito ao leito, relatando sentir-se muito debilitado e frustrado por não conseguir realizar 

as atividades diárias, dor na região da cirurgia e desconforto. Iniciando dieta oral líquida, 

apresentando refluxo esofágico. Em uso de fralda para eliminações vesico intestinais. 
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Lúcido, orientado, comunicativo. Lesão de incisão cirúrgica em 2/3 inferiores de linha 

média abdominal sem curativo e com ferida cicatrizando por primeira intenção em quase 

todos os pontos, sem sinais flogísticos. Bolsa de ileostomia em flanco direito com pele 

periestoma íntegra. MMSS e MMII hipoidratados (+/++++).  

 

Resposta: Recuperação Cirúrgica Retardada  relacionado a procedimento extenso e dor 

evidenciado por fadiga e por precisar de ajuda para completar o auto cuidado. 

 

Caso 2 - A.B.C.; 66 anos; sexo feminino; 1,65m de altura; 55 kilos; cor negra; solteira; G0, 

A0, P0; residente em São Gonçalo / RJ; Técnica em enfermagem. Deu entrada no serviço 

pela Emergência do Hospital Universitário Antônio Pedro apresentando como queixa 

principal “dor intensa no estômago” em 26/03/2008. Possui história pregressa de catapora; 

caxumba; nodulectomia de mama esquerda há 4 anos; fissura anal que evoluiu para 

cirurgia e posterior resolução do quadro há 1 ano; fratura de fêmur esquerdo e tíbia direita 

há mais de 10 anos; cauterização de ferida no útero em 02/2008 (sugestivo de HPV?). 

Relata fazer uso de Omeprazol 2mg 2 vezes ao dia; Valeremil 50mg esporadicamente e ser 

alérgica à Dipirona, alegando como conseqüência o edema de glote; fazer uma alimentação 

desregrada com grande ingesta de produtos industrializados como biscoitos, salgadinhos, 

refrigerantes, fast foods etc. Histórico familiar de câncer gástrico evoluindo para óbito 

(prima) e úlcera gástrica ainda em tratamento (pai). Em 26/03/2008 foi realizado o exame 

Esofagogastroduodenoscopia, no qual foi constatado mucosa do antro e do corpo do 

estômago com aspecto nodular (nódulos de até 2 mm); na grande curvatura há lesão 

vegetante ulcerada e profunda, medindo cerca de 5 cm, irregular. Após exame 

histopatológico da amostra, o diagnóstico foi de Adenocarcinoma gástrico pouco 

diferenciado. Foi realizado exame de Tomografia computadorizada para detecção de 

possíveis metástases, o que não foi confirmado. A intervenção, neste caso, foi a 

gastrectomia total do estômago que foi realizada no dia 03/04/2008, classificada como uma 

cirurgia de urgência. No D6 de pós-operatório paciente apresentava-se, cooperativa, alegre, 

comunicativa e deambulando. Cliente em dieta oral 0, dieta parenteral de 600 ml/dia. 

Ausência de queixas álgicas, porém queixou-se de tremor ao esforço físico (banho). Relata 

ter sido feito clister no dia anterior (de manhã e a noite), pois estava há 6 dias sem evacuar; 

as fezes estavam pastosas, de coloração amarronzada e sem odor. Apresenta Sonda 

nasoenteral em narina D, acesso venoso periférico em região distal do MSD; dreno de 

Penrose em região de flanco D, drenando secreção para bolsa de aspecto seroso com 
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presença de grumos e aproximadamente 30 mL; incisão cirúrgica em região de 

Xifoumbilical sem curativo e ausência de sinais flogísticos. Ao exame físico apresentou-se 

lúcida; orientada; normotensa; normocorada; normoidratada; normotérmica; anictérica; 

acianótica; boas condições fisiológicas para cicatrização, com história de formação de 

quelóide; mucosa ocular e oral normocoradas e hidratadas. Ausência de nódulos palpáveis 

em região cervical, inguinal e mamária. À auscuta cardíaca: RCR, BNF em 2T; à auscuta 

pulmonar: MVUA sem ruídos adventícios; abdome plano, indolor à palpação superficial e 

sensível à palpação profunda; presença de sons hidroaéreos; funções urinárias presentes, de 

coloração amarelo citrino em boa quantidade. Eliminações intestinais ausentes até o 

presente momento. MMII sem alterações. Sinais Vitais: Fc:80bpm; Fr: 17irpm; P.A.: 

120X80mmHg; T: 36,1ºC.  

 

Resposta: Sem o diagnóstico de RCR  

 

Caso 3 - M.P.F.S., branca, sexo feminino, idosa, 65 anos, solteira, porém em relação 

conjugal estável, quatro filhos e tabagista por aproximadamente 46 anos. Deu entrada na 

Clínica Cirúrgica Feminina, do Hospital Universitário Antônio Pedro, através de 

encaminhamento médico após resultado de mamografia e biópsia, realizados no dia 22-08-

2007 no Hospital Orêncio de Freitas, através dos quais foi identificado adenocarcinoma 

mamário ductal infiltrante na mama esquerda, moderadamente diferenciado com focos 

esparsos de localização intraductal (T2 NØ MØ - estágio III). Cliente com diagnóstico 

médico para DM tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e hipercolesteremia há cerca de 15 

anos, em tratamento. Alérgica a penicilina. Relata alimentar-se adequadamente seguindo 

dieta hipossódica, hipolipídica e hipoglicêmica. Eliminações vesicais presentes, de aspecto 

claro, inodoro e em volume satisfatório, apresentando por vezes polaciúria quando o DM 

encontra-se descompensado (SIC). Eliminações intestinais regulares, em quantidade 

restrita, endurecidas e de odor fétido (SIC). Padrão de sono mantido mesmo durante 

internação. Queixa dor em articulações e região vertebral. Diminuição da acuidade visual 

em ambos os olhos e acuidade auditiva diminuída em ouvido E (SIC). Demonstra 

ansiedade leve (++/+5) em relação à cirurgia e conhecimento parcial sobre a mesma. 

Paciente em pós-operatório imediato de mastectomia radical modificada em mama 

esquerda, acordada, lúcida, orientada, comunicativa e cooperante. Demonstra preocupação 

e descontentamento quando cogitado alta hospitalar justificando não possuir cuidador em 

seu domicílio. Relata melhora progressiva de dor em sítio cirúrgico, no momento (+2/+4), 
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após administração de analgésico. Verbaliza ainda sentir náuseas e sensação de ardor em 

orofaringe. Aceitando apenas dieta líquida, até o momento, porém informando redução de 

náusea e sensação de fome presente. Eliminações vesicais com volume, cor e odor 

normais. Não evacuou nas últimas 24 horas. Apresenta acesso venoso salinizado em MSD 

e curativo compressivo/oclusivo em região cirúrgica com drenagem de secreção 

sanguinolenta em reduzida quantidade através de dreno de portovac hipofuncionante. Foi 

realizado troca de curativo onde se observou a região operatória edemaciada (+2/+4) e o 

local da incisão suturada com aspectos normais de cicatrização. Utilizado soro fisiológico a 

0,9% e álcool a 70% para limpeza do local. Realizado ainda reposicionamento do dreno de 

portovac com conseqüente aumento do volume drenado. Cobertura feita com gaze IV 

estéril, coxim e atadura de crepom compressiva. A paciente foi estimulada e orientada a 

realizar exercícios de respiração e em MMII, além da elevação do MSE para aumento do 

retorno venoso. Incentivada também a deambulação precoce, com sucesso. Em relação à 

alta hospitalar, todas as informações para auto-cuidado domiciliar foram ensinadas, 

prescritas e reforçadas junto à paciente e acompanhante.  

 

Resposta: Sem o diagnóstico de RCR. 

 

 

Caso 4 - N.M.V.; 71 anos, sexo masculino, está internado na clínica cirúrgica, com 22 dias 

de internação (DI). Realizada uma cirurgia de retirada de tumorações do trato 

gastrointestinal. Após 14 dias retornou ao centro cirúrgico para uma nova intervenção, 

contenção de sangramento do baço e realização de colostomia temporária. No 22º DI 

paciente encontra-se com dificuldade de movimentar-se, pequena deiscência em incisão 

cirúrgica, relata sentir-se muito debilitado, necessitando de ajuda para tomar banho e 

realizar a higiene intima. Dor em sítio cirúrgico quando deambula e durante a realização 

dos curativos, além de estar em uso de antibióticos. Relata a equipe sentir-se bem e 

confiante com sua recuperação, alegando estar pronto pra ter alta e continuar sua 

recuperação em sua residência.  

 

Resposta: Recuperação Cirúrgica Retardada relacionado a dor e ao procedimento 

cirúrgico extenso evidenciado por precisar de ajuda para completar o autocuidado, fadiga 

e evidência de interrupção na cicatrização da área cirúrgica. 
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Caso 5 - M. P. F.; 70 anos, sexo feminino, portadora de DM II, internada na clínica 

cirúrgica com 28 dias de internação (DI) e no 6º dia de pós-operatório de cirurgia de 

reconstrução do trato gastrointestinal. Paciente encontra-se com mobilização ativa no leito, 

realizando seu autocuidado. Incisão cirúrgica com cicatrização por primeira intenção, sem 

sinais flogísticos. Relata sentir-se ansiosa com o pós-operatório e o retorno ao domicílio.  

 

Resposta: Sem o diagnóstico de RCR.  

 

Caso 6 - R.T.M.; 75 anos; sexo feminino; 1,53m de altura; 85 kilos; cor branca; solteira; 

HAS, residente só em Maricá / RJ. Relata dieta rica em gorduras, massas e doces ao final 

do dia. Deu entrada ao serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

apresentando como queixa principal “dor na barriga” após encarceramento de Hérnia. 

Relata abaulamento na região inguinal a cerca de 10 anos, acompanhado de dor e 

desconforto quando pratica, principalmente, alguma atividade física, apresenta como 

diagnóstico médico: Hérnia umbilical. A paciente ainda relata fazer uso de Omeprazol 2mg 

2 vezes ao dia e de Captopril 50mg pela manhã; nega alergias; Histórico familiar de AVC 

(mãe/ pai) e câncer de útero ainda em tratamento (irmã). A intervenção, neste caso, 

herniorrafia que foi realizada com sucesso num período de 6 horas de procedimento, com 

colocação de tela, classificada como uma cirurgia eletiva. No D7 de pós-operatório 

paciente apresentava-se, cooperativa, alegre, comunicativa e deambulando. Cliente em 

dieta oral livre. Ausência de queixas álgicas. Apresenta acesso venoso periférico em região 

distal do MSD; incisão cirúrgica em região abdominal com pele endurecida e avermelhada. 

Ao exame físico apresentou-se lúcida; orientada; com boas condições fisiológicas para 

cicatrização, mucosas oculares e orais normocoradas e hidratadas. Eliminações vesico-

intestinais presentes. MMII sem alterações. Sinais Vitais: Fc:80bpm; Fr: 17irpm; P.A.: 

130X80mmHg; T: 36,1ºC.  

 

Resposta: RCR relacionado à obesidade e ao procedimento cirúrgico prolongado 

evidenciado pela evidência de interrupção na cicatrização da área cirúrgica. 

 

Caso 7 - T.M.F.; idosa, 71 anos, sexo feminino, negra, casada, 60 kilos, 1, 64 m. Nega DM 

e Hipertensão arterial. Deu entrada na unidade cirúrgica do HFSE, com queixa principal de 

dor abdominal intensa. Após exames de imagem evidenciou-se um Tumor na vesícula 

biliar. Após 5 dias de internação hospitalar optou-se pela cirurgia de colecistectomia por 
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laparotomia exploradora, após o procedimento avaliada no D 2 pós-operatório, têm 

deambulado com dificuldades, relata dor na região da cirurgia e desconforto com 

expressão facial abatida relata também estar com dificuldades de dormir durante a noite. 

Aceitando dieta oral líquida parcialmente com relato de náuseas, presença de ruídos 

hidroaéreos. Curativo abdominal com ferida cicatrizando por primeira intenção, sem sinais 

flogísticos. MMSS e MMII hipohidratados (+/+4). Sinais Vitais: Fc:73bpm; Fr: 23irpm; 

P.A.: 150X90mmHg; T: 36,8ºC.  

 

Resposta: Sem o diagnóstico de RCR.  

 

Caso 8 - O. S. M. sexo masculino, 66 anos, 108 kilos, 1,70m, data de internação; 12/07/12. 

Apresenta cálculo na vesícula referindo como principais sintomas mal estar, vômitos, 

queixas abdominais. O Relato clínico foi: dor em epicôndrio direito e epigástrico; e 

histórico de colelitíase. Indicado a cirurgia de Colecistectomia por videolaparoscopia, após 

exames radiológicos. O primeiro dia de pós operatório, o paciente apresentou diminuição 

significante dos volumes pulmonares e diminuição da força muscular respiratória com falta 

de ar, com SatO2: 86%. Pontos em região de hipocôndrio D limpo com secreção sero-

hemática. Respirando com o auxílio de oxigênio 3L/min. Queixando-se de flatulência e de 

dor abdominal. Acesso venoso em subclávia esquerda, sinais vitais estáveis,extremidades 

superiores aquecidas e acinóticos, extremidades inferiores gélidas apresentando edema 

(+2/+4). Sinais vitais:T 36; P 76; R 20; PA 140/100.  

 

Resposta: Sem o diagnóstico de RCR.  

 

Caso 9 - D.E. R, idoso, 65 anos, 56 kilos, 1, 54m, DM, HAS. Pré-operatório para 

herniorrafia inguinal aberta. Relata que sua eliminações intestinais são a cada 5 dias, as 

vezes tem que utilizar laxantes, pois normalmente encontram-se duras e secas. Relata 

também ingerir poucas fibras. Ao ser examinado após a cirurgia no D3 de pós-operatório o 

paciente encontrabva-se lúcido, orientado, com relato verbal de dor, deambulando, náuseas 

presentes, que diminuem a vontade de comer, porém solucionadas com o uso de SOS 

prescrito. Cicatrização cirúrgica sem sinais flogísticos, presença de estertores em base 

pulmonar D e E, ruídos hidroaéreos presentes, genitália sem alterações, com eliminações 

intestinais presentes com uso de óleo mineral, sem edema em membros superiores e 
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inferiores, apresentando área de equimose próxima a acesso venoso em MSE. Sinais vitais: 

T 36, 2 ; P 67; R 24; PA 150/100.  

 

Resposta: Sem o diagnóstico de RCR.  

 

Caso 10 - M. M. R, idosa, 73 anos, negra, casada, natural de Caldas (MG), procedente do 

Rio de Janeiro, aposentada pelo INSS, apresenta dor de intensidade moderada num período 

de 2 anos na região da coluna vertebral , apresentando sono prejudicado devido a dor. 

Procurou atendimento médico com os seguintes antecedentes: diabetes mellitus tipo II, 

diagnosticado há 12 anos; em uso de hipoglicemiante oral, sem controle preciso dos níveis 

glicêmicos, que variavam entre 100 e 300mg/dl; nega hipertensão arterial sistêmica e 

dislipidemia. Queixa principal dor abdominal em hipocôndrio direito. Após exames de 

imagem foi evidenciado colelitíase (cálculos na vesícula) em grande número. E orientada 

quando ao procedimento colecistectomia. Ao ser examinada no D 5 pós-operatório a 

paciente apresentava dificuldades para movimentar-se, com relato de dor e desconforto ao 

realizar pequenos movimentos no leito, perda de apetite com náuseas, Ferida cirúrgica com 

pequena drenagem serosa, demonstrava preocupação com o seu retorno ao domicílio. 

Apresentava dor na coluna devido a posição no leito. Sem edemas em membros. Sinais 

vitais, T: 38; PA 138/90, p 103bpm; R: 25 irp/min.  

 

Resposta: RCR relacionado à dor e a infecção pós-operatória no local da cirurgia 

evidenciado por dificuldade para movimentar-se, perda de apetite com náusea e evidência 

de interrupção na cicatrização da área cirúrgica. 

 

Caso 11 - P. S. V. idoso, 91 anos, natural do RJ, reside em saquarema, católico, negro, 88 

kilos, 1, 67m; relata não fazer nenhum exercício físico e quanto a sua alimentação relata 

não gostar de verduras e legumes. Nega HAS, DM e dislipidemias, relata cirurgias 

anteriores de fratura em braço E; e nefrolitíase E. Prefere ficar sozinho e apresenta 

pensamentos “estranhos”. Em tratamento psiquiátrico. Queixa da internação atual dor 

aguda e contínua, acima do umbigo, com irradiação para escápula direita. Relata dor 

principalmente após refeição com alimentos gordurosos. Diagnóstico médico: Colelitíase, 

sugerido como cura cirurgia de colecistectomia. No D 5 pós-operatório apresentou relata 

desconforto ao virar-se e dispnéia aos esforços, aceita parcialmente a dieta oferecida. 

Ferida operatória com presença de secreção sero-hemática, pontos com pequena abertura. 
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Ruídos hidroaéreos presentes, MMSS e MMII com força muscular diminuída. sinais vitais: 

T: 36,3; P: 76bpm; PA: 160/90; R 23 irp/min.  

 

Resposta: RCR relacionado à infecção pós-operatória no local da cirurgia evidenciando 

por fadiga e evidência de interrupção na cicatrização da área cirúrgica. 

 

Caso 12 - J. M.F. Sexo masculino, 65 anos, espírita, pardo, morador de Niterói- RJ. Deu 

entrada na clínica cirúrgica do HFSE com os seguintes sintomas, anorexia, dispepsia com 

duração superior a 4 semanas, perda de peso progressiva 7 quilos em 3 meses, dor 

abdominal, acompanhada de náuseas e vômitos. Por meio do exame radiológico completo 

do trato GI identificou-se um carcinoma gástrico. Como tratamento médico indicou-se uma 

gastrectomia subtotal radical. Como se tratava de uma cirurgia extensa o paciente foi 

encaminhado para uma unidade intermediária cirúrgica, recebendo alta no D2 de pós-

operatório. Após o procedimento, já na enfermaria cirúrgica no D10 paciente estava com 

sonda enteral fluindo dieta para nutrição, relatando perda do apetite sem náuseas, presença 

de acesso venoso em MSE fluindo soro fisiológico, ferida em região abdominal extensa 

com pontos com deiscência, com edema e vermelhidão ao redor da lesão. Sinais vitais; R 

24irp/min; T: 36,5; PA: 110/80 mmHg; Sat O2: 97%, P: 76bpm.  

 

Resposta: RCR relacionado ao procedimento cirúrgico extenso evidenciado por perda de 

apetite sem náusea e evidência de interrupção na cicatrização da área cirúrgica. 

 

Caso 13 - A.F. G.; idosa, 65 anos, negra, nega doenças crônicas, viúva, mora com a filha. 

Foi internada para investigação com dor abdominal aguda. Após exame clínico com 

adicionados exames diagnósticos foi confirmado diagnóstico de Peritonite, encaminhada 

com urgência para o centro cirúrgico onde foi realizada a cirurgia para drenagem do 

abscesso. Paciente no 5º dia de pós-operatório, iniciando dieta oral líquida, apresentando 

refluxo esofágico, tem conseguido caminhar com leve dificuldade e relata eliminações 

intestinais presentes. Ao exame: Lúcida, orientada, comunicativa, ansiosa para a alta. 

Apresenta ferida operatória em linha média abdominal sem curativo e com ferida 

cicatrizando por primeira intenção em todos os pontos, sem sinais flogísticos. Sinais vitais: 

Pulso: 73bpm; R: 17 irp/min; T:370C; PA: 120x 70 mmHg.  

 

Resposta: Sem o diagnóstico de RCR  
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Caso 14 - B.D. F.; 83 anos; sexo masculino; 1,63m de altura; 55 Quilos; cor 

branca;fumante; hipertensa, casada; residente de Saquarema/ Rio de Janeiro. Queixa para 

internção de dor no estômago. Cirurgias anteriores de Cesárea e Litotripsia. Relata fazer 

uso de Pantoprazol 20 mg pela manhã mas sem resolução do quadro, Paciente (A +) relata 

se alimentar de produtos defumados com frequência. Histórico familiar pai falecido por 

AVE Isquêmico. Exame de Endoscopia digestiva após biópsia evidenciou tumor gástrico. 

Foi realizada cirurgia de Gastrectomia Subtotal. No pós-operatório D 4 paciente 

apresentava vontade de se alimentar, mesmo com sonda naso-enteral para alimentação. 

Cooperativa, comunicante, deambulando. Ausência de queixas álgicas. Relata ter dormido 

com dificuldade, durante a noite, Ao exame: lúcida, orientada, acesso venoso periférico em 

região de membros superior direito; auscuta cardíaca: RCR, BNF em 2T; auscuta 

pulmonar: MVUA com presença de sibilos apenas em base D; abdome flácido, indolor à 

palpação superficial e sensível à palpação profunda; presença de sons hidroaéreos; Ferida 

operatória com pontos secos, sem edema e sem secreção; funções urinárias presentes, 

porém relata leve ardência ao urinar. Sinais Vitais: Fc:64 bpm; Fr: 20 irpm; P.A.: 

140X80mmHg; T: 36ºC.  

 

Resposta: Sem o diagnóstico de RCR 

 

Caso 15 - C.F. S, negro, sexo masculino, 70 anos, casado, 2 filhos, tabagista e etilista por 

aproximadamente 30 e 40 anos respectivamente. Deu entrada na Clínica Cirúrgica 

Feminina, do HFSE, através de encaminhamento médico para solução de infecção em 

cirurgia abdominal anterior de Hérnia Umbilical; paciente DM tipo 2 e HAS. Alérgico a 

Dipirona. Relata alimentar-se adequadamente seguindo dieta hipossódica, hipolipídica e 

hipoglicêmica. Paciente em pós-operatório D6 de Laparatomia Exploradora para revisão de 

Tela de proteção abdominal, apresenta-se, acordado, lúcido, orientado. Demonstra 

ansiedade em relação à alta com sentimento relato de sentimento de medo para com a 

ferida cirúrgica que apresenta-se com sinais flogísticos com suspeita de infecção de nova 

infecção. Eliminações vesicais com volume normais e coloração escurecida. Apresenta 

acesso venoso salinizado em MSE. Sinais Vitais: PA 165x 100 mmHg; P: 65 bpm; T: 

380C e R: 26 irp/min.  

 

Resposta: RCR, associada à infecção pós-operatória no local da incisão, caracterizado 

por evidência de interrupção na cicatrização da área cirúrgica. 
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Caso 16 - D. D.F; 75 anos, sexo feminino, está internado na clínica cirúrgica em pós-

operatório de Gastrectomia Total para retirada de tumor de Adenoma Gástrico. No D7 de 

pós-operatório apresentava-se com dor de cabeça (Eva 4) e perda do apetite com náuseas 

recorrentes. Relata sentir-se fraca com dificuldade para deambulação ativa e com leve 

ardência ao urinar após retirada de sonda vesical. Ao exame físico: couro cabeludo íntegro, 

presença de mucosas hipocoradas (+2/+4), com ausência de gânglios palpáveis em 

parótidas, Membros superiores com pele com fragilidade apresentando Skin Tears, em 

região de membro esquerdo, Acesso venoso profundo para nutrição parenteral 900 ml/dia e 

hidratação venosa, sem sinais flogísticos, Ferida operatória em região abdominal com 

pontos secos e de bom aspecto em relação a pele adjacente. AP: Sem ruídos adventícios, 

AC: em 2T com ritmo regular; Genitália sem alterações, eliminações vesicais presentes, 

Membros inferiores com edema (+1/+4). Sinais Vitais: P: 66 bpm; R: 17 irp/min; PA 110x 

90 mmHg; T: 35,70C.  

 

Resposta: Sem o diagnóstico de RCR  

 

Caso 17 - E. F. F.; 64 anos, sexo feminino, HAS, internada na clínica cirúrgica para 

realizar cirurgia de Colecistectomia por videolaparoscopia. No D2º dia de pós-operatório 

paciente encontra-se com mobilização ativa no leito, realizando seu autocuidado, com dor 

Eva 3 em região do umbigo em queimação. Relata estar se alimentando sem dificuldades 

Ao exame físico: Lúcida, orientada, comunicativa, ansiosa pela alta; Membro superior 

Direito com acesso venoso para hidratação, AP: com presença de roncos em bases 

bilaterais; Incisão cirúrgica com cicatrização por primeira intenção, sem sinais flogísticos, 

Membros inferiores sem alterações. Sinais vitais: P: 89bpm; R: 23 irp/min; T: 370C; e PA: 

115x 80 mmHg.  

 

Resposta: Sem o diagnóstico de RCR  

 

Caso 18 - F. G; 75 anos; sexo feminino; 1,75m de altura; 85 Quilos; cor branca; solteira; 

HAS, Relata dieta rica em gorduras, massas e doces ao final do dia. Deu entrada ao serviço 

de Cirurgia Geral do Hospital Universitário Antônio Pedro apresentando como queixa 

principal dor intensa em região abdominal após encarceramento de Hérnia. Relata 

abaulamento na região inguinal a cerca de 10 anos, acompanhado de dor e desconforto 

quando pratica, principalmente, alguma atividade física, apresenta como diagnóstico 
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médico: Histórico familiar de AVE (mãe/ pai). O procedimento cirúrgico realizado foi a 

herniorrafia que foi realizada com sucesso num período de 4,5 horas de procedimento. No 

D4 de pós-operatório paciente apresentava-se, desorientada, deambulando. Cliente em 

dieta oral livre. Ao exame: couro cabeludo com presença de sujidade; mucosa oral 

ressecada, Membro superior Direito com presença de área arroxeada, Ap: MVUA sem RA, 

AC: Rítmica, porém com sopro sistólico; incisão cirúrgica em região umbilical com pele 

endurecida e avermelhada ao redor da ferida. eliminações intestinais ausentes até o 

momento e urinárias em fralda, com presença de incontinência (relato verbal de familiar da 

condição da paciente há cerca de 2 anos). MMII com varizes e edema (+1/+4). Sinais 

Vitais: Fc:80bpm; Fr: 17irpm; P.A.: 130X80mmHg; T: 36,1ºC.  

 

Resposta: RCR associada ao procedimento cirúrgico prolongado, caracterizada por 

evidência de interrupção na cicatrização da área cirúrgica. 

 

Caso 19 - G.H. I; idoso, 73 anos, sexo masculino, negra, viuvo, 60 Quilos, 1, 63 m; HAS; 

Nega DM. Deu entrada na unidade cirúrgica do HUAP, com queixa principal de 

emagrecimento nos últimos 6 meses. Após exames de imagem evidenciou-se um Tumor 

em Intestino Transverso. Após 5 dias de internação hospitalar e procedimentos de exames, 

com liberação da anestesia realizou-se cirurgia de colectomia, após o procedimento 

avaliado no D 2 pós-operatório, têm deambulado com dificuldades, relata dor na região da 

cirurgia e desconforto com expressão facial abatida relata também estar com dificuldades 

de dormir durante a noite. Aceitando dieta oral líquida parcialmente, presença de ruídos 

hidroaéreos. Curativo abdominal com ferida cicatrizando por primeira intenção, sem sinais 

flogísticos. MMSS e MMII hipohidratados (+/+4). Sinais Vitais: Fc:73bpm; Fr: 23irpm; 

P.A.: 150X90mmHg; T: 36,8ºC. Realizada medicações para dor; e hidratação de epitélio.  

Resposta: Sem o diagnóstico de RCR  

 

Caso 20 - H. I. J. sexo masculino, 62 anos, 108 Quilos, 1,70m, data de internação; 

12/06/13. Apresenta cálculo na vesícula referindo como principais sintomas mal estar, 

vômitos, queixas abdominais. Após realização de Colecistectomia aberta. O D 4 de pós 

operatório, o paciente apresentou diminuição significante de peso 3 Quilos, com 

diminuição da força muscular. Apresenta relato verbal de desconforto com presença de 

náuseas e perda do apetite. Pontos em região de hipocôndrio D com secreção sero-

hemática. Queixando-se de flatulência e de dor abdominal (EVA 6). Acesso venoso em 
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subclávia esquerda, sinais vitais estáveis, extremidades superiores aquecidas e acinóticos, 

extremidades inferiores apresentando edema (+2/+4). Sinais vitais:T 370C; P 72bpm; R 18 

irp/min; PA 138/90mmHg.  

 

Resposta: RCR associada à obesidade caracterizada por relato verbal de desconforto e 

perda do apetite com náuseas.  

 

Caso 21 - L.E.R, idoso, 63 anos, 80 Quilos, 1, 72m, DM, HAS. Pré-operatório para 

herniorrafia inguinal. Relata que sua eliminações intestinais são a cada 3 dias, relata 

ingestão de fibras, mas relata alimentação rica em gorduras, fumante e etilista social. 

Cirurgia foi realizada no período de 5 horas. No pós-operatório no D4 encontrava-se 

lúcido, orientado, com relato de dor (Eva 6), com dificuldades para movimentar-se no 

leito. Cicatrização cirúrgica sem sinais flogísticos, ruídos hidroaéreos presentes 4 por 

minutos nos 4 quadrantes, genitália sem alterações, com eliminações intestinais presentes. 

Membros inferiores com presença de ressecamento e rachaduras em calcâneo. Sinais vitais: 

T 36, 30; P: 64bpm; R 24irp/min; PA 153/90 mmHg.  

 

Resposta: RCR associada à dor e ao procedimento cirúrgico prolongado, caracterizada 

por relato dificuldades para movimentar-se.  

 

Caso 22 - M. A. R, idosa, 67 anos, branca, viúva, natural da Paraíba, aposentada pelo 

INSS, Procurou atendimento médico com os seguintes antecedentes: diabetes mellitus tipo 

II, diagnosticado há 12 anos; em uso de hipoglicemiante oral, com controle preciso dos 

níveis glicêmicos; nega hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. Queixa principal dor 

abdominal não conseguindo evacuar no período de 15 dias. Após exames de imagem foi 

evidenciado obstrução intestinal em alça transversa. Realizada cirurgia de Colectomia para 

retirada do tumor. Ao ser examinada no D 5 pós-operatório a paciente apresentava sem 

dificuldades para movimentar-se, Ferida cirúrgica com pontos íntegros e presença de 

colostomia funcionante em flanco E. Demonstrava preocupação com o seu retorno ao 

domicílio, pois não havia compreendido as orientações para mexer no dispositivo da 

ostomia. Apresentava ansiedade e tristeza ao pensar na sua condição, pois o médico havia 

orientado que não haveria reconstrução do transito intestinal. Sem edemas em membros. 

Sinais vitais, T: 360C ; PA 138/90mmHg, p: 103bpm; R: 25 irp/min.  

Resposta: Sem o diagnóstico de RCR 
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Caso 23 - N. T. V. idosa, 89 anos, católica, negra, 84 Quilos, 1, 56m; relata não fazer 

nenhum exercício físico por dor no joelhos devido a artrite e artrose. Nega HAS e Refere 

DM e dislipidemias, relata cirurgias anteriores de fratura em braço D, após queda da 

própria altura. Queixa da internação atual dor aguda e contínua, acima do umbigo, com 

irradiação para escápula direita. Relata dor principalmente após refeição com alimentos 

gordurosos. Diagnóstico médico: Colelitíase, cirurgia a ser realizada de colecistectomia por 

videolaparoscopia. No D 4 pós-operatório apresentou relata desconforto ao virar-se com 

dificuldades na mobilização, percebe que será necessário maior tempo para se recuperar, 

aceita parcialmente a dieta oferecida. Ferida operatória com presença de secreção de 

pequena secreção sero-hemática sem odor. AP: MVUA com Ruídos adventícios presentes, 

MMSS e MMII com força muscular diminuída já presentes anteriormente à internação. 

sinais vitais: T: 36,3; P: 63 bpm; PA: 120/90; R 16 irp/min.  

 

Resposta: RCR associada à obesidade e desconforto, caracterizada por evidência de 

interrupção na cicatrização da área cirúrgica, dificuldade para movimentar-se e relato de 

que é necessário mais tempo para a recuperação. 

 

Caso 24 - O. M.F. Sexo masculino, 72 anos, espírita, branco, morador de Maricá/ RJ. Deu 

entrada na clínica cirúrgica do HFSE com os seguintes sintomas, anorexia, dispepsia com 

duração superior a 4 semanas, dor abdominal, acompanhada de náuseas e vômitos; além de 

perda de peso ponderal de 5 Quilos nos últimos 7 meses. Refere medo para o procedimento 

cirúrgico. Por meio do exame radiológico completo do trato GI identificou-se um 

carcinoma gástrico. Como tratamento médico indicou-se uma gastrectomia subtotal 

radical. Como se tratava de uma cirurgia extensa o paciente foi encaminhado para uma 

unidade intermediária cirúrgica, recebendo alta no D2 de pós-operatório. Após o 

procedimento, já na enfermaria cirúrgica no D7 paciente estava com sonda enteral fluindo 

dieta para nutrição, relatando perda do apetite sem náuseas, presença de acesso venoso em 

MSE fluindo soro fisiológico, ferida em região abdominal extensa com pontos com 

deiscência, com edema e vermelhidão ao redor da lesão. Sinais vitais; R 13 irp/min; T: 

36,5; PA: 130/80 mmHg; Sat O2: 98%, P: 74bpm.  

 

Resposta: RCR associado ao procedimento cirúrgico extenso, caracterizado por evidência 

de interrupção na cicatrização da área cirúrgica e perda do apetite sem náuseas. 
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APÊNDICE E 

PROCESSO DE ALEATORIZAÇÃO   

 

  

Sequência de número aleatório para uma amostra de 48 pacientes Idosos em pós-operatório 

de cirurgia de catarata, onde a letra A corresponde ao grupo experimento e a letra B ao 

grupo Controle. 

 

 



142 

 

 

APÊNDICE F 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 196/96 – Conselho Nacional de Saúde 

 

Título do Estudo de Pesquisa: EFETIVIDADE DO ACOMPANHAMENTO POR TELEFONE  

                                               EM PACIENTES CIRÚRGICOS  

Pesquisadora Responsável: Profª Dra. Rosimere Ferreira Santana.  

Instituição em que trabalha o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa/ Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato: (21) 8824-1026 (21) 8726-2541  

Nome do voluntário: ______________________________Idade: _______R.G. ____________  

Responsável legal _______________________R.G. Responsável legal: _________________  

 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, do estudo de pesquisa 

EFICÁCIA DO ACOMPANHAMENTO POR TELEFONE EM PACIENTES CIRÚRGICOS de 

responsabilidade da pesquisadora Profª Dra. Rosimere Ferreira Santana.  

O objetivo desta pesquisa é acompanhar o pós-operatório por meio do telefone pela equipe 

de enfermagem.  

Serão realizadas orientações de enfermagem ao grupo experimento por meio do telefone 

para a recuperação em domicílio. O Sr. (a) poderá receber ou não ligações por via telefônica.  

Não haverá riscos diretos para os sujeitos participantes já que as orientações de 

enfermagem integram critérios internacionais de avaliação. Quanto aos benefícios, o 

acompanhamento por telefone permitirá ao Sr.(a) sanar suas dúvidas com a condução do pós-

operatório em domicílio.  

Será mantido o sigilo de todas as informações relacionadas à sua privacidade. Os resultados 

da pesquisa serão tornados públicos unicamente em trabalhos e/ ou revistas científicas e não haverá 

identificação dos dados pessoais. A sua participação neste estudo não trará riscos e nem gastos 

financeiros.  

Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de 

qualquer dúvida acerca da pesquisa. A retirada do consentimento poderá ser feita a qualquer 

momento, sem que isso lhe traga prejuízos.  

Caso concorde em participar, é necessário assinar este documento, que contém duas vias, 

sendo uma de propriedade do participante ou do representante legal do voluntário da pesquisa e a 

outra do pesquisador.  

Desde já, agradecemos.  

 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 

responsável legal por ___________________________, RG nº _____________________ declaro 

ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no estudo de pesquisa 

acima descrito.  

 

Niterói, _____ de ____________ de _______  

 

 

___________________________                 ___________________________________  

(Responsável legal)                                             (Responsável por obter o consentimento) 


