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RESUMO 

 

MIRALHES , G.V. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2013.   
Introdução:. A assistência ao paciente idoso cirúrgico difere da assistência prestada para 
outros grupos etários, pois o paciente idoso frequentemente apresenta doenças sistêmicas que 
podem levar à perda de função em mais de um órgão ou a uma disfunção generalizada no 
organismo. A avaliação funcional destes órgãos é de fundamental importância no período pré-
operatório, para servir de base para o acompanhamento pós-operatório Objetivo. Identificar 
as intervenções de enfermagem para o planejamento da alta em idosos cirúrgicos na literatura; 
Comparar as intervenções discutidas na literatura proposta na NIC; Propor um material 
educativo para idosos cirúrgicos e familiares. Método: Realizou-se a uma revisão integrativa. 
Para a revisão integrativa adotou-se como descritores: enfermagem perioperatória alta do 
paciente, planejamento da alta , idoso e continuidade da assistência ao paciente, tanto em 
português quanto em inglês e associados entre si. Realizou-se a busca nas bases de dados 
MEDLINE via Pubmed, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde) e BDENF (Banco de Dados de Enfermagem) CINAHL (Cumulative Index to Nursing 
and Allied Health Literature).Tivemos como critérios de inclusão: - Artigos indexados nas 
bases de dados utilizadas para o estudo, publicados em inglês, e português, entre os anos de 
2005 e 2012; e Artigos que abordassem a intervenção do planejamento da alta em pacientes 
idoso e cirúrgico; Resultados: Após a busca e leitura dos artigos foram incluídos na pesquisa 
22 estudos.Podemos verificar que o planejamento de alta para idosos foram abordados 
somente em 9 E as intervenções que mais evidentes foram: Fornecer informação e inserir a 
família /cuidador  no cuidado , Podemos verificar ainda que dos 22 estudos  8 abordavam o 
planejamento de alta , mas sem direcionar para a pessoa idosa e 5 estudos abordavam o 
planejamento de alta para doenças especificas ,posteriormente foi realizada uma comparação 
com as intervenções da NIC e observou –se que verificou-se que as intervenções encontradas 
nos estudos coincidem com as intervenções proposta pela NIC.Discussão :. Nota-se um 
déficit de estudos sobre as temáticas, planejamento da alta, idoso e intervenções de 
enfermagem o que sinaliza para a necessidade de desenvolvimento de pesquisas que abordem 
cuidados específicos para a alta do paciente idoso cirúrgico Contudo foi possível o 
levantamento de importantes intervenções e referências empíricas, que certamente 
contribuíram para o entendimento do planejamento de alta para o idoso Conclusão; Há 
necessidade de novos estudos na área. A pesquisa fornece subsídios para enfermeiros e outros 
profissionais de saude na pratica clinica , no que diz respeito a educação e o preparo da alta 
para pacientes idosos 
 

 
Palavras Chave: Planejamento da alta ; Enfermagem Perioperatória; idoso  
 
 
 
 

 
 
 
 



ABSTRACT 

MIRALHES , G.V. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2013.   
 
Introduction:. The elderly surgical patient care differs from the care given to other age 
groups because elderly patients often had systemic disorders that can lead to loss of function 
in more than one organ or a widespread dysfunction in the body. Functional assessment of 
these bodies is of fundamental importance in the preoperative period, to serve as a basis for 
monitoring postoperative. Objective Identify nursing interventions for discharge planning for 
older surgical literature; Compare the interventions proposed in the literature discussed the 
NIC; propose an educational material for surgical and elderly relatives. Method: We 
conducted an integrative review. For the integrative review was adopted as descriptors: 
perioperative nursing patient discharge, discharge planning, elderly and continuity of patient 
care, both in Portuguese and in English and linked together. We carried out the search in 
MEDLINE via PubMed, LILACS (Latin American and Caribbean Health Sciences) and 
BDENF (Data base of Nursing) CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature). We like Inclusion criteries: Articles indexed in databases used for the study, 
published in English and Portuguese, between the years 2005 and 2012, and articles that 
addressed the intervention of the discharge planning for elderly patients and surgical; Results: 
After searching and reading the articles were included in the study 22 estudos.we verify that 
the discharge planning for the elderly were discussed in only 9 And the interventions that 
were most evident: Provide information and involving the family / caregiver in care, we can 
also verify that 8 of the 22 studies addressed the discharge planning, but without directing for 
the elder and 5 studies addressed the discharge planning for specific diseases, was 
subsequently performed a comparison with NIC interventions and observed that it was found 
that interventions found in studies coincide with the interventions proposed by 
NIC.Discussion Note there is a deficit of studies on issues, discharge planning, elder and 
nursing interventions which signals the need for further research to address specific care for 
elderly patients at high surgical But Could raising important interventions and empirical 
references, which certainly contributed to the understanding of discharge planning for the 
elderly Conclusion; There is need for further research in the area. The research provides 
information to nurses and other health professionals in clinical practice, regarding the 
education and preparation of high for elderly patients 
 
 
Keywords: Discharge Planning; Perioperative Nursing; elderly 
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1. INTRODUÇÃO  
 
1.1 Motivação 
 
  A motivação para estudar o tema ‘Planejamento da alta hospitalar ao paciente idoso 

cirúrgico’ surgiu durante a participação no projeto de pesquisa intitulado “Validação do 

Diagnóstico de Enfermagem Recuperação Cirúrgica Retardada” iniciado em agosto de 2009, 

prosseguindo como monitora da disciplina de Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso II no 

ano de 2010 e, prosseguindo como bolsista de iniciação científica pela Fundação de Amparo a 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) no período de 2011 a agosto de 2012.  

 Neste caminhar foi possível conviver com pacientes no período perioperatório no 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), presenciando a tendência de surgimento de 

complicações aumentada nos pacientes idosos, marcado principalmente pela dependência de 

cuidados e necessidade de apoio na execução de atividades de vida diária.  

 O envelhecimento populacional pode ser definido como mudança na estrutura etária da 

população, o que produz um aumento do peso relativo das pessoas acima de determinada 

idade, considerada como definidora do  início da velhice. No Brasil, estaria definida como 

idoso a pessoa que tem 60 anos ou mais de idade. (BRASIL, 2010) 

 O envelhecimento populacional trata-se de um fenômeno natural, irreversível e 

mundial. Na brasileira destaca-se o crescimento de forma rápida e em termos proporcionais 

do grupo denominados “mais idosos”, ou seja, acima de 80 anos, vêm aumentando de maneira 

mais acelerada, constituindo o segmento populacional que mais cresce nos últimos tempos, 

sendo hoje mais de 12% da população idosa. (BRASIL, 2010) 

  Os agravos decorrentes das doenças crônicas não-transmissíveis têm sido as 

principais causas de óbito na população idosa, seguindo uma tendência mundial. Quando são 

analisadas as causas específicas, a doença cerebrovascular ocupa o primeiro lugar em 

mortalidade no país, tanto em idosos quanto na população geral, e as doenças 

cardiovasculares, o segundo lugar.(BRASIL,2010) 

Desta forma dos problemas advindos desta transição demográfica tem-se o aumento na 

demanda dos serviços de saúde pelos idosos. As internações hospitalares são mais frequentes 
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e o tempo de ocupação do leito seria maior quando comparado a outras faixas etárias 

(VERAS 2009).  

O envelhecimento populacional tem também se traduzido em aumento das 

incapacidades, do uso dos serviços de saúde e maior carga de doenças na população (VERAS, 

2009), que passam a afetar a funcionalidade dos idosos, dificultando o desempenho nas 

atividades cotidianas de forma independente. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).  

Neste contexto insere-se o tratamento cirúrgico do paciente idoso, tendo o desafio de 

resolver ou minimizar situações patológicas, e retornar o indivíduo o mais breve possível para 

sua rotina habitual. (VENDITES, et al., 2010 p.173). 

A fase perioperatória “é o espaço de tempo que compreende o pré-operatório imediato, 

o transoperatório, o intra-operatório, a recuperação pós-anestésica e o pós-operatório 

imediato” (SOBECC, 2007). 

O período pré-operatório, segundo a SOBECC (2007, p.152) é o período 

compreendido desde a véspera da cirurgia até o momento em que é recebido no Centro 

Cirúrgico, quando há a realização do histórico com o objetivo de conhecer o paciente e  

planejar melhor a assistência prestada na fase pré-operatória e transoperatória. Durante esta 

entrevista é possível levantar problemas bem como avaliar o estado psicossocial e as 

necessidades educacionais do paciente. 

Segundo Chistóforo, Zagonel e Carvalho (2006, p.11) planejar o cuidado de 

enfermagem a pacientes que serão submetidos à cirurgia, requer do enfermeiro habilidades e 

conhecimentos a respeito das possíveis alterações e reações emocionais que o paciente pode 

apresentar frente a esta situação 

Já a fase de transoperatório é o momento da entrada do paciente no centro cirúrgico até 

sua saída da Sala de Operações (SO) e encaminhamento à Unidade de Recuperação Pós - 

Anestésica (URPA). “Há dois momentos distintos no transoperatório: o primeiro consiste na  

recepção do paciente no Centro Cirúrgico e o segundo diz respeito à   sua    permanência  na   

sala de operações.” (SOBECC, 2007, p.154). 

          Nesta fase, o enfermeiro deve estar atento também a segurança ao paciente, 

posicionamento na sala tanto para a anestesia quanto para o procedimento, manutenção do 

ambiente asséptico, funcionamento adequado de equipamentos e instrumentos cirúrgicos ao 

cirurgião, bem como o preenchimento da documentação cabível. Além disso, deve-se realizar 

avaliação clínica e laboratorial, preparo do doente e cautela na indução e manutenção da 

anestesia, bem como a monitorização e a recuperação pós-anestésica (SOBECC, 2007). 

         Por sua vez, o período pós - operatório, inicia-se com a saída do paciente da URPA até 
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sua alta hospitalar  “compreende todo o período que se segue após a realização do 

procedimento anestésico-cirúrgico, subdividindo-se em recuperação pós-anestésica, pós-

operatório imediato propriamente dito e pós-operatório mediato” (SOBECC, 2007, p.154). 

Neste momento, o enfermeiro juntamente com a equipe médica deve avaliar a 

complexidade do procedimento anestésico-cirúrgico a que o paciente foi submetido, seu 

estado físico e emocional e, realizar um plano de cuidados até que ele tenha alta.  

Assim, no pós-operatório imediato destaca-se como importante a manutenção das vias 

aéreas, avaliação dos efeitos dos agentes anestésicos, complicações, conforto e alívio da dor.  

Posterior a isto, no pós-operatório mediato, as ações de enfermagem centram-se na 

recuperação do paciente e iniciação do ensino de cuidados e acompanhamento ou reabilitação 

depois da alta. (SOBECC, 2007)  

A assistência ao paciente idoso cirúrgico difere da assistência prestada para outros 

grupos etários, pois o paciente idoso frequentemente apresenta doenças sistêmicas que podem 

levar à perda de função em mais de um órgão ou a uma disfunção generalizada no organismo. 

A avaliação funcional destes órgãos é de fundamental importância no período pré-operatório, 

para servir de base para o acompanhamento pós-operatório (LAKATTA, 2005). 

A incidência de complicações perioperatórias está diretamente relacionada à idade, à 

presença de comorbidades e à urgência da operação. Deve-se ressaltar, no entanto, que os 

idosos constituem um grupo heterogêneo de indivíduos e que a idade biológica, a qual traduz. 

O estado funcional do paciente seria mais importante que a idade cronológica propriamente 

dita. Uma hospitalização pode resultar em tamanha perda funcional que torna necessária 

liberação para um serviço de “cuidados especiais de enfermagem” no momento da alta 

hospitalar (VENDITES, et al., 2010 p.173). 

Neste contexto, de acordo com Zago e Casagrande (1997, p.69), acredita-se que 

durante a assistência pós-operatória a comunicação é essencial para promover a orientação 

acerca da recuperação, realização correta do curativo cirúrgico, prevenção de infecção, 

alimentação adequada e retomada de suas atividades rotineiras.  

As complicações pós-operatórias podem ser minimizadas ou evitadas pelo processo 

educativo do paciente geral e idoso, durante o período perioperatório, sendo creditada ao 

ensino do paciente a minimização da ansiedade e das complicações pós-operatórias, como 

também, a participação ativa do paciente na sua reabilitação.  

Portanto, para assegurar a continuidade do cuidado no domicílio e evitar as re-

internações que contribuem significativamente para elevar as despesas do cuidado em saúde, 

seria necessário que a alta hospitalar torne-se planejada e sistematizada, garantindo 
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informações, tanto ao paciente como a família.  

 Segundo Pompeo et al. (2007, p.346 ) observa-se na prática clínica, que a orientação 

da alta hospitalar é dada no momento da saída do paciente do hospital, não sendo 

desenvolvida durante o período de internação. Nessa ocasião são oferecidas muitas 

orientações ao mesmo tempo, com o agravante de não serem realizadas por escrito, 

dificultando a compreensão do paciente e propiciando a ocorrência de erros. 

Portanto Segundo Rothrock (2007, p.196) a educação do paciente e o planejamento 

para alta criam uma função vital, emergente para enfermeira perioperatoria dado a ênfase 

crescente nos cuidados domiciliares na redução da permanência no hospital, do crescente 

numero de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e do controle da competição.  

Ainda nesse contexto, um programa de preparo de alta hospitalar constitui-se em uma 

estratégia de Educação em Saúde. Assim, este requer um programa, objetivos e métodos 

próprios engendrado por uma abordagem educativa específica tendo como propósito a 

aquisição de comportamentos positivos em relação à saúde, adoção de atitudes preventivas e a 

tomada de decisões conscientes e coerentes para a promoção da saúde (GONZALES, 2005) 

Nesse sentido, a educação em saúde perpassa o cotidiano do enfermeiro, considerando 

a recuperação, prevenção e as necessidades de ensino do paciente. Essa realidade inclui o 

âmbito hospitalar, onde o enfermeiro é chamado a reconstruir sua prática de cuidado direto, 

para um modelo mais abrangente, em que a educação faz parte da assistência.  

Assim, o enfermeiro hospitalar também deve transpor seus conhecimentos “de modo a 

permitir uma mudança na lógica de atenção”, onde o enfoque pode deixar de ser apenas o 

tratamento da doença, para contemplar uma questão abrangente em que o indivíduo, que se 

encontra momentaneamente doente, após, retornará para o contexto social do qual faz parte. 

(LUCENA, 2006)  

Logo, a assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico idoso deve ser prestada de 

maneira sistematizada e segura, objetivando a diminuição de complicações no pós-operatório 

dos indivíduos que apresentam vulnerabilidade devido ao processo de envelhecimento. 

Neste sentido o Processo de Enfermagem (PE), considerado a base de sustentação da 

SAE, é constituído por 5 fases que envolvem a investigação, o delineamento do diagnóstico 

de enfermagem, planejamento com instituição de um plano de cuidados, a implementação das 

ações planejadas e a avaliação (BITTAR, 2010) 

As intervenções de enfermagem são uma destas fases do processo, viabilizando o 

trabalho do enfermeiro durante o atendimento ao cliente. Um conjunto dessas intervençõess 

pode ser identificada na documentação tem-se Nursing Interventions Classification 
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(NIC),trata-se de um sistema de classificação internacional que consisti em qualquer 

intervenção como qualquer tratamento, baseado em julgamento clínico e conhecimento que a 

enfermeira executa para melhorar os resultados a serem alcançados pelo paciente. 

(DOCHTERMAN e BULECHEK, 2008) 

 A NIC apresenta intervenções que podem contribuir com a redução dessas 

complicações no paciente idoso em pós-operatório após a alta hospitalar. Uma delas refere-se 

ao planejamento de alta, descrita no Quadro 1. 

Quadro 1: Intervenção de Enfermagem Planejamento de Alta de acordo com a NIC (2010). 

EEAAC/Niterói, 2012.  

Planejamento de alta 

Definição: É o preparo para a transferência de um 

paciente de um nível de cuidado a outro , no 

âmbito da mesma instituição de saúde ou para 

outro local , onde estão listadas as seguintes 

atividades para a alta hospitalar 

Domínio  6 Sistema de saúde 

Classe Controle do Sistema de Saúde 

Atividades 

• Auxiliar o paciente /familiares/pessoas importantes a se prepararem para alta . 

• Determinar as capacidades do paciente para alta hospitalar . 

• Colaborar com o medico, paciente/familiares, pessoas importantes e outros membros 

da equipe de saúde no planejamento da continuidade dos cuidados de saúde.  

• Coordenar os esforços de diferentes provedores de cuidados de saúde para garantir uma 

alta oportuna  

• Identificar a compreensão que o paciente e o cuidador principal têm dos conhecimentos 

e habilidades após a alta. 

• Identificar as necessidades de ensino do paciente no cuidado pós-alta. 

• Monitorar a prontidão para alta. 

• Comunicar os planos de alta do paciente, quando apropriado . 

• Documentar os planos de alta do paciente no prontuário . 

• Formular um plano de manutenção para o acompanhamento após a alta . 

• Auxiliar o paciente, familiares /pessoas importantes a planejarem um ambiente de 

apoio necessário ao oferecimento de cuidados pós hospitalar ao paciente. 
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No contexto das atividades descritas, o enfermeiro pode executar sua função de 

educador, utilizando o plano de alta como ferramenta para evitar re-hospitalizações e 

melhorar a qualidade de vida do paciente. Para isto é necessário que as orientações sejam 

claras para o paciente e para o seu cuidador. (LUCENA,2008) 

Os cuidadores de idosos são classificados em principal, secundário, formal e informal. 

O cuidador principal é o indivíduo que possui a maior responsabilidade pelos cuidados 

prestados ao idoso. Geralmente estes cuidadores são os familiares, que demandam cuidados 

requeridos pelo seu idoso. (CALDAS, 2008) 

Estes em sua maioria são requeridos quando há uma perda ou diminuição na 

capacidade do individuo em realizar suas atividades de vida diária de forma independente. E, 

idosos em recuperação pós-operatória muito provavelmente necessitarão mesmo que 

provisoriamente de ajuda nas AVDs, deste modo, incluir o cuidador no planejamento de alta 

se torna primordial.(AIRES,2006) 

Como também deve se considerar não somente a idade como um indicador na 

determinação da assistência ao idoso, mas o estado funcional como o parâmetro mais 

fidedigno no estabelecimento de critérios específicos de atendimento. (CALDAS,2008) 

A avaliação funcional é a mensuração da capacidade de uma pessoa de completar as 

tarefas funcionais e desempenhar as funções sociais, abordando desde os simples cuidados 

pessoais até atividades de nível mais complexo (AIRES,2006). 

 Desta forma, a capacidade funcional pode ser definida como sendo o grau de 

preservação do indivíduo na capacidade de realizar Atividades Básicas da Vida Diária 

(AVDS), como banhar-se, vestir-se, transferir, ter continência de esfíncteres e alimentar-se, e 

também para desenvolver Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDS) como cozinhar, 

arrumar a casa, telefonar, lavar roupa, ir às compras, cuidar das finanças domésticas e tomar 

remédios (KAWASAKI, 2007). 

 A incapacidade funcional, ou disabilidade, definida pela dificuldade ou dependência 

do idoso na realização individual das atividades de vida diária, limita a autonomia do idoso, 

reduz sua qualidade de vida e aumenta o risco de dependência, institucionalização e morte 

prematura. (STAHAL, 2011) 

A diminuição da capacidade funcional esteve referida também como fator de aumento 

no risco de quedas, principalmente devido ao comprometimento na realização de tarefas do 

dia a dia, com limitações de força muscular, equilíbrio e mobilidade. (STAHAL, 2011) 

Deste modo, durante a hospitalização, a capacidade funcional do idoso pode ser 

comprometida e levar à dependência funcional, por se tratar de um evento complexo que 
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ocorre num momento de fragilidade, quando o idoso é retirado do seu meio e do convívio 

familiar e social, e transferido para um ambiente estranho. (KAWASAKI, 2007). 

 E ao realizar uma leitura dos estudos que envolvia a temática do planejamento da alta 

hospitalar em pacientes idosos cirúrgicos observou-se uma temática abordada de uma maneira 

geral não direcionando o enfermeiro quanto às especificidades de como efetivamente realizar 

o planejamento da alta nesta faixa etária. 

 Como visto na Tabela 1 que aponta a disposição de artigos citas sobre a temática 

dispostos na base de dados BIREME, com os descritores: idoso, enfermagem perioperatoria, 

continuidade da assistência ao paciente, planejamento da alta e alta do paciente.  

 

Tabela 1 – Distribuição das publicações nas bases de dados CINAHL, LILACS, 

e MEDLINE com os descritores: idoso enfermagem perioperatoria, continuidade 

da assistência ao paciente, planejamento da alta e alta do paciente entre 

os anos de 2007-2012. Niteroi, RJ, 2012. 

 

                    Bases de dados  

Descritores 

CINAHAL 

n 

LILACS 

n 

MEDLINE 

n 

TOTAL 

n 

Idoso e enfermagem perioperatoria  6 18 168 41 

Idoso e alta do paciente  1.911 427 531 2.869 

Idoso e continuidade da assistência ao paciente                   182 197 129 508 

Idoso e planejamento da alta  1.911 360 2.958 5.229 

Enfermagem perioperatoria e alta do paciente 15 59 59 133 

Enfermagem perioperatoria e planejamento da alta 15 47 52 114 

 Enfermagem perioperatoria e continuidade da assistência 
ao paciente  

3 

 

-- 

 

31 

 

34 

Alta do paciente e planejamento da alta   2.955 6.800 8.017 17.772 

Alta do paciente e continuidade da assistência ao 
paciente  

165 598 82 845 

 

Planejamento da alta e continuidade da assistência ao 
paciente  

165 

 

 

769 

 

 

67 

 

 

1001 

Idoso, enfermagem perioperatório, planejamento da alta, 
continuidade da assistência ao paciente e alta do paciente  

 

387 ---- --- 387 
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Diante do exposto, considerando os pacientes cirúrgicos idosos e a necessidade de 

planejamento das altas hospitalares, delimita-se como questão-problema:  

 

- Qual a melhor intervenção para o planejamento da alta em idosos cirúrgicos? 

 

 1.2 Objetivos  

• Identificar as intervenções de enfermagem para o planejamento da alta em idosos 

cirúrgicos na literatura; 

• Comparar as intervenções identificadas na literatura com a proposta pela NIC; 

• Propor um material educativo para idosos cirúrgicos e familiares.  

 

1.3 RELEVÂNCIA  

Neste contexto identifica-se a necessidade do enfermeiro perioperatorio em aplicar o 

planejamento de alta para pacientes idosos cirúrgicos como uma intervenção inserida em seu 

plano de cuidados reconhecendo as peculiaridades, objetivando a diminuição de complicações 

no pós-operatório desses indivíduos que apresentam vulnerabilidade devido ao processo 

normal do envelhecimento. 

Assim este estudo fornece subsídios para o ensino do plano de alta ao idoso cirúrgico. 

Como também prevê futuras pesquisas para validação do material educativo proposto, tanto 

com os idosos, familiares, profissionais e alunos. Através dos quais podem ser aprofundadas 

as informações sobre as especificidades do processo de envelhecimento no momento da alta 

hospitalar.Desta forma insere-se nos estudos do Núcleo de Estudos e Pesquisa em 

Enfermagem Gerontológica (NEPEG) e no Grupo de Estudos em Sistematização de 

Enfermagem (GESAE_UFF) 

Observa-se um estímulo a pesquisas na área, já que a temática idosa e alta hospitalar 

ainda é pouco abordada na literatura e atende a uma demanda de pesquisa do cenário atual, 

dado o excedente de cirurgias geriátricas. Assim conhecer suas especificidades, demandas 

intervenções se tornam relevante a clientela idosa, família e sociedade. 
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2.0 REFERENCIAL TEORICO  

Neste capítulo apresenta-se a revisão que subsidia o estudo por meio de abordagens 
referentes a: 1) SISTEMA ÚNICO DE SAUDE e POLITICAS PARA O IDOSO  2) 
EDUCAÇÃO EM SAUDE  

 

 
2.1 SISTEMA ÚNICO DE SAUDE e POLITICAS PARA O IDOSO   

No Brasil, o direito universal e integral à saúde foi conquistado pela sociedade na 

Constituição de 1988 e reafirmado com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio 

da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90.  

Por esse direito, entende-se o acesso universal e equânime a serviços e ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, garantindo a integralidade da atenção, indo ao 

encontro das diferentes realidades e necessidades de saúde da população e dos indivíduos.  

Esses preceitos constitucionais encontram-se reafirmados pela Lei nº 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990, que dispôs sobre a participação da comunidade na gestão do  Sistema 

Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área 

de saúde e as Normas Operacionais Básicas (NOB), editadas em 1991, 1993 e 1996, que, por 

sua vez, regulamentam e definem estratégias e movimentos táticos que orientam a 

operacionalidade do Sistema. (PORTARIA Nº 2.528 DE 19 DE OUTUBRO DE 2006). 

Concomitante à regulamentação do SUS, o Brasil organiza-se para responder às 

crescentes demandas de sua população que envelhece. A Política Nacional do Idoso, 

promulgada em 1994 e regulamentada em 1996, assegura direitos sociais à pessoa idosa, 

criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade e reafirmando o direito à saúde nos diversos níveis de atendimento do SUS (Lei nº 

8.842/94 e Decreto nº 1.948/96). 

Em 1999, a Portaria Ministerial nº 1.395 anuncia a Política Nacional de Saúde do 

Idoso, a qual determina que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde relacionado ao tema 

promovam a elaboração ou a readequação de planos, projetos e atividades na conformidade 

das diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas (BRASIL, 1999).  

Essa política assume que o principal problema que pode afetar o idoso é a perda de sua 

capacidade funcional, isto é, a perda das habilidades físicas e mentais necessárias para 
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realização de atividades básicas e instrumentais da vida diária.  

Em 2002, é proposta a organização e a implantação de Redes Estaduais de Assistência 

à Saúde do Idoso (Portaria nº 702/SAS/MS, de 2002), tendo como base as condições de 

gestão e a divisão de responsabilidades definida pela Norma Operacional de Assistência à 

Saúde (NOAS). Como parte de operacionalização das redes, são criadas as normas para 

cadastramento de Centros de Referência em Atenção à Saúde do Idoso (Portaria nº 

249/SAS/MINISTERIO DA SAUDE, 2002) 

E por último se tem a promulgação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

(BRASIL, 2006) que destaca como finalidade primordial recuperar, manter e promover a 

autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e 

individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais 

de idade. Considerando:  

a) o contínuo e intenso processo de envelhecimento populacional brasileiro;  

b) os inegáveis avanços políticos e técnicos no campo da gestão da saúde;  

c) o conhecimento atual da Ciência;  

d) o conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz mais pela sua condição de 

autonomia e independência que pela presença ou ausência de doença orgânica;  

e) a necessidade de buscar a qualidade da atenção aos indivíduos idosos por meio de 

ações fundamentadas no paradigma da promoção da saúde;   

f) o compromisso brasileiro com a Assembléia Mundial para o Envelhecimento de 

2002, cujo Plano de Madri fundamenta-se em: (a) participação ativa dos idosos na sociedade, 

no desenvolvimento e na luta contra a pobreza; (b) fomento à saúde e bem-estar na velhice: 

promoção do envelhecimento saudável; e (c) criação de um entorno propício e favorável ao 

envelhecimento; e  

g) escassez de recursos sócio-educativos e de saúde direcionados ao atendimento ao 

idoso;  

Logo, o presente projeto se vincula aos princípios políticos estabelecidos para a saúde 

do idoso. E, auxilia no combate aos desafios declarados pela mesma política: 

a) a escassez de estruturas de cuidado intermediário ao idoso no SUS, ou seja, 

estruturas de suporte qualificado para idosos e seus familiares destinadas a promover 

intermediação segura entre a alta hospitalar e a ida para o domicílio;   

b) número insuficiente de serviços de cuidado domiciliar ao idoso frágil previsto no 

Estatuto do Idoso. Sendo a família, via de regra, a executora do cuidado ao idoso, evidencia-
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se a necessidade de se estabelecer um suporte qualificado e constante aos  responsáveis por 

esses  cuidados, tendo a atenção básica por meio da Estratégia Saúde da Família um papel 

fundamental;  

c) a escassez de equipes multiprofissionais e interdisciplinares com conhecimento em 

envelhecimento e saúde da pessoa idosa; e  

d) a implementação insuficiente ou mesmo a falta de implementação das Redes de 

Assistência à Saúde do Idoso. 

Portanto, há necessidade de desenvolvimento de ações especificas para idoso 

atendendo ao proposto na política, como também de integralidade das ações visando o 

enfrentamento de fragilidades, da pessoa idosa, da família e do sistema de saúde; e a 

promoção da saúde e da integração social, em todos os níveis de atenção, nesse contexto a 

formulação de materiais auxiliam nesse processo conforme o descrito a seguir . 

 

 
2.2 EDUCAÇÃO EM SAUDE E CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS  

A educação para Paulo Freire (1995) fundamenta-se na reflexão da realidade do 

educando, retornando posteriormente a esta mesma realidade, transformando-a. Considera o 

homem como ser de relações com dois mundos: o da natureza e o da cultura. Em seus 

escritos, a cultura é abordada como sendo “toda criação humana”, este um conceito central 

para as suas propostas de educação. Valoriza a ligação de cada sujeito ao seu mundo, seus 

valores, saberes e problemas. Assim, pensa a educação ao mesmo tempo como ato político, 

como ato de conhecimento, mas também como ato criador. (FREIRE,1995) 

 Desta forma, no campo da saúde, embora já existam várias iniciativas de natureza 

ética no sentido de respeitar e valorizar a participação e autonomia do sujeito nas ações 

relativas ao seu bem-estar, ainda hoje se constata a predominância do modelo de educação 

linear, de orientação depositária, que se ancora em um modelo escolar de dominação. Nele, se 

substitui a ideologia da cultura comum pela ideologia da cultura científica. (FREIRE, 1996 ) 

 O modelo tradicional de educação implica em uma postura do educador na 

determinação do programa de ensino a ser adotado. Nessa concepção, o programa não é 

constituído “com” o grupo, mas “para” o grupo, caracterizando-se como um modelo 

depositário, cuja marca é a unidirecionalidade e a verticalidade da relação educadora 

(enfermeira) e educando (sujeito cuidado). Nele, as pessoas, se submetem a este tipo de 

relação - vertical, depositário, na busca de soluções aos seus problemas. (FREIRE, 2001) 

(FREIRE, 1996 ) 
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 Desta forma, a mudança de perspectiva no pensar e fazer da enfermeira no campo da 

educação popular em saúde agrega seu papel educativo ao resgate da pessoa como cidadã, 

participativa e consciente de sua condição de vida. Isto implica em proposta de ação voltada 

ao diálogo e a intermediação de práticas e saberes que dele resulta. (ALVIM, 2007)  

 Pois, quando falamos de diálogo no cuidar e no educar em enfermagem, permite-se o 

encontro com a teoria freireana, como eixo central de discussão na pedagogia da saúde. Em 

especial, à atenção aos princípios da dialogicidade, como exercício vivo de diálogo: 

transitividade da consciência, de ingênua à crítica; pedagogia crítico reflexiva; transformação-

ação; e educação dialógica. Esses princípios subsidiam a discussão sobre a intermediação de 

saberes e práticas impressos nas vivências e experiências dos grupos humanos, sejam eles 

profissionais ou populares. (ALVIM, 2007) 

 A proposta de Freire, utilizada inicialmente na alfabetização de adultos, parte do 

estudo da realidade (experiência do educando) e da organização dos dados (experiência do 

educador). Nesse processo surgem os Temas Geradores, extraídos da problematização da 

prática de vida dos educandos. Para ele, o ato educativo deve ser sempre um ato de recriação, 

de re-significação de significados. 

 Seu projeto educacional contemplou uma prática libertadora, construindo sua teoria do 

conhecimento com base no respeito pelo educando, na conquista da autonomia e na 

dialogicidade enquanto princípios metodológicos. 

 A Pedagogia Libertadora, conforme sua denominação pretende libertar, tirar as 

amarras e propiciar a seus agentes interferir na sua própria realidade. Assim, esta pedagogia 

tem sido adaptada para a sua utilização em várias situações em que se estabelece um processo 

educativo e não apenas para a alfabetização de adultos. 

É nessa perspectiva de educação libertadora e a autonomia dos individuo que o uso de 

materiais educativos vem sendo utilizado como ferramenta para o cuidado aos pacientes a fim 

de promover sua autonomia no pós-operatório no domicilio, 

 

 
2.3 CONSTRUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO  

Define-se material educativo impresso como folhetos, panfletos, folder, livreto cuja 

proposta seria proporcionar informação sobre promoção da saúde, prevenção de doenças, 

modalidades de tratamento e autocuidado. (BERMIER, 2006) 

 O material escrito deve claramente comunicar a idéia, para assegurar lhe o 

entendimento e evitar mal-entendidos que possam determinar conceitos e ações inapropriadas.  
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A utilização de materiais educativos impressos da área da saúde tem sido prática 

comum no Sistema Único de Saúde (SUS). Manuais de cuidado em saúde, folhetos e cartilhas 

são capazes de promover resultados expressivos para os participantes das atividades 

educativas. A contribuição desses materiais para a promoção da saúde depende dos princípios 

e das formas de comunicação envolvidos nos processos de elaboração (ECHER, 2005) 

 Reconhecidamente, o material educativo impresso é amplamente utilizado para se 

veicular mensagens de saúde e para se facilitar o processo ensino-aprendizagem 

(ECHER,2005), como também para a documentação,o uso a distância do profissional de 

saúde, e ao anseio do paciente. 

 O material escrito é um instrumento que facilita o processo educativo uma vez que 

permite ao leitor, destinatário da comunicação, uma leitura posterior possibilitando-lhe a 

superação de eventuais dificuldades, através do processo de decodificação e de 

rememorização (VANOYNE, 2008) 

O vocabulário utilizado deve ser coerente com a mensagem e com o público alvo. 

Deve ainda ser convidativo, de fácil leitura e entendimento. Fatores como o uso frequente de 

polissílabos, termos raros, terminologia técnica, palavras de formação complexa, estrutura 

complexa de sentenças dificultam a leitura, a legibilidade e a compreensão do texto.  

A elaboração de uma mensagem simples em que se pretenda eficácia e rapidez de 

compreensão e ampla difusão alguns fatores precisam ser observados: a nitidez e precisão dos 

caracteres; a separação clara entre palavras, linhas e parágrafos; as palavras devem ser curtas, 

conhecidas e de formação simples, pois as palavras longas exigem esforço de decodificação; 

as palavras novas e termos raros se impõem com dificuldade e as palavras compostas 

dificultam a legibilidade; a redundância (repetição de palavras importantes) é um fator 

facilitador da compreensão; o texto deve ser estruturado de forma que as frases estejam 

nitidamente articuladas, as palavras gramaticalmente (inter)dependentes sejam colocadas 

próximas umas das outras, as palavras mais importantes para compreensão da mensagem 

sejam colocadas preferencialmente na primeira metade da frase ou proposição e a estrutura da 

frase seja conhecida evitando-se sintaxe rebuscada. Deve-se ainda, atentar para a quantidade 

de informação contida no material, considerando-se sempre que mais informação não 

significa melhor informação (VANOYNE, 2008) 

O preparo de material impresso ou material escrito é precedido de algumas etapas 

comuns ao processo de desenvolvimento de qualquer plano de comunicação em saúde: 

identificação do público alvo, a quem, a descrição e as informações detalhadas ajudarão no 

desenvolvimento de mensagens mais relevantes e na identificação dos canais mais 
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apropriados para alcançá-lo, incluindo, tais informações, dados demográficos, características 

culturais, padrões comportamentais, status de saúde que podem ser conhecidas, utilizando-se 

vários métodos, como: revisão da literatura, observação, levantamentos, conversas informais 

com líderes ou membros da comunidade, entrevistas em profundidade e grupos focais; 

determinação da mensagem, associando-a aos objetivos; determinação do veículo para se 

comunicar a mensagem, através da escolha do melhor veículo e do melhor formato (livro, 

folheto, folder). (DOAK et at.,1996) 

A fim de se conferir certo equilíbrio ao material, deve-se estruturar a mensagem 

impressa em três partes assim distribuídas: introdução (5 a 10%), desenvolvimento (80% ou 

mais) e conclusão ou resumo (5 a 10%). A introdução deve cumprir a função de orientar o 

leitor sobre o objetivo e o tema a ser desenvolvido e de motivá-lo. O desenvolvimento é a fase 

de argumentação sobre a importância de se adotar a prática ou o hábito recomendado. Os 

argumentos utilizados podem incluir: vantagens da prática/hábito para o indivíduo e 

comunidade; disponibilidade de elementos necessários e serviços adequados; recomendações 

profissionais de especialistas, de associações; evidências científicas. Na conclusão deve-se 

repetir a mensagem principal para se facilitar à fixação. (VANOYNE, 2008) 

Para a produção de material impresso, três aspectos devem ser considerados: 

linguagem, layout e ilustração (DOAK et al.,1996). Vale destacar a importância da ilustração 

(desenhos, imagens, fotografias, símbolos) para a legibilidade e compreensão de um texto. 

Sua função é atrair o leitor, despertar e manter seu interesse pela leitura, complementar e 

reforçar a informação. A ilustração deve permitir que as pessoas se identifiquem com a 

mesma. O layout e o design tornam o material mais fácil de se ler e mais atraente para o leitor.  

A seguir no Quadro 2 são apresentados aspectos da Linguagem, Ilustração e  Layout 

que devem ser considerados na elaboração do material educativo em saúde. 
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Quadro 2. Resumo dos aspectos considerados na elaboração do material educativo em saúde. 

Niterói, RJ, 2012 Fonte : Moreira, 2009  p .186-187 ,Niterói, RJ, 2012 

LINGUAGEM 

a) credibilidade da mensagem - Comunicar uma mensagem de credibilidade que está relacionada com o 
autor e a fonte da mensagem, devendo ambos ser confiáveis e apropriados ao contexto sócio-econômico e 
cultural 

b) 
Apresentar ao leitor 3 a 4 idéias principais por documento ou por secção. 

A apresentação da mensagem 

Desenvolver uma idéia por vez, desenvolvendo-a completamente, para, depois, passar para uma seguinte, 
já que idas e vindas entre tópicos podem confundir o leitor. 
Evitar listas longas, uma vez que os leitores, principalmente aqueles com pouca habilidade, geralmente 
esquecem itens de listas muito longas, sendo, por isso necessário à limitação a quatro ou cinco itens. 
Declarar objetivamente a ação que é esperada do leitor. 
Apresentar os conceitos e ações numa ordem lógica. 
Clarificar idéias e conceitos abstratos com exemplos. 
 Incluir apenas as informações necessárias, para o leitor compreender e seguir a mensagem. 
 Destacar a ação positiva, dizendo ao leitor o que ele deve fazer e não o que ele não deve fazer. 
 Dizer aos leitores os benefícios que eles terão com a leitura do material. 

 Usar, sempre que possível, palavras curtas. 
c) A estrutura da frase e seleção das palavras 

 Construir sentenças com 8 a 10 palavras e parágrafos com 3 a 5 sentenças. 
 Escrever como se como se estivesse conversando, pois o estilo conversacional é mais natural e mais fácil 
de ser lido e entendido 
 Usar a voz ativa. 
 Limitar o uso de jargão, termos técnicos e científicos. Se forem indispensáveis, explique-os em linguagem 
que o leitor possa entender. 
Usar palavras com definições simples e familiares. 
 Usar analogias familiares ao público alvo. 
 Evitar abreviaturas, acrônimos e siglas  

 Identificar um grupo de pessoas pela raça ou etnia, através do termo adotado pelo mesmo. 
d) Não discriminação das diferenças culturais e raciais 

 Elaborar mensagens adequadas a cada grupo ou subgrupo cultural ou étnico 
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Fazer perguntas curtas e deixar espaço para o leitor escrever as respostas. 
e) Incluindo interação 

 Pedir ao leitor para fazer escolhas, circulando ou marcando a opção correta, entre várias apresentadas 
(com texto ou imagem). 
 Deixar espaço em branco no fim do material destinado a anotações de dúvidas, questionamentos e pontos 
importantes  
 
ILUSTRAÇÕES  

a) 
 Limitar o número de ilustrações para não sobrecarregar o material. 

Seleção da ilustração 

 Selecionar ilustrações que ajudem a explicar ou enfatizar pontos e idéias importantes do texto. 
 Evitar ilustrações abstratas e que tenham apenas função decorativa no texto. 
 Evitar desenhos e figuras estilizadas. 
 Ilustrar a ação ou o comportamento esperado ao invés do que deve ser evitado. 
 Atentar para o fato de que as fotografias funcionam melhor para representar eventos da vida real, 
mostrar pessoas e comunicar emoções. 
Utilizar desenhos de linhas simples, que funcionam melhor para ilustrar um procedimento. 
 Não usar caricatura para ilustrar partes do corpo ou itens relacionados com a saúde. 
 Usar ilustrações apropriadas ao leitor, evitando ilustrar material dirigido ao público adulto/idoso 
com motivos infanto-juvenis e vice-versa. 
 Quando usar ilustrações de órgãos internos do corpo ou de pequenos objetos, utilizar imagens 
realistas e colocá-las no contexto real. 
 Apresentar os pequenos objetos em ilustrações maiores para que os detalhes sejam visualizados, 
mas apresentar uma escala para compará-los com alguma coisa familiar à clientela. 
 Usar fotos e ilustrações de boa qualidade e alta definição. 
 Usar, com cautela, caricaturas. Elas são boas para comunicar humor, mas podem não ser 
entendidas por alguns leitores 
 
b) 
Usar imagens e símbolos familiares ao público alvo, que permitam as pessoas se identificar com a 
mensagem. 

Ilustrações sensíveis e relevantes culturalmente 

 Usar, com cautela, símbolos e sinais pictográficos. Símbolos "universais" como sinal de pare, X e 
setas, por exemplo, podem não ser entendidos pelo público alvo 
 Considerar, nas ilustrações apresentadas,  as características raciais e étnicas do público alvo. 
Mostrar pessoas dos mais variados grupos, idades e etnias, se o material for para um público 
diverso 
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c) 
 Dispor as ilustrações de modo fácil, para o leitor seguí-las e entendê-las. 

Disposição das ilustrações 

 Apresentar uma mensagem por ilustração. 
 Ilustrar apenas os pontos mais importantes a fim de evitar material muito denso 
 Colocar as ilustrações próximas aos textos aos quais elas se referem. 
 Usar legendas que incluam a mensagem chave. 
 Numerar as imagens, quando forem apresentadas em seqüência. 
 Usar setas ou círculos para destacar informações-chave na ilustração. 
 
LAYOUT E DESIGN 
a) 
 Usar fonte 12, no mínimo. Se o material destina-se ao público adulto, usar, no mínimo,  

Fontes, cores e sombreamentos 

 Usar fontes para os títulos, dois pontos maiores que as do texto. 
 Evitar textos apenas com fontes estilizadas e maiúsculas, pois dificultam a leitura. 
 Usar itálico, negrito e sublinhado apenas para os     títulos ou para destaques. 
 Usar as cores com sensibilidade e cautela, para não supercolorir, deixando o material visualmente 
poluído 
 Impressão preta sobre fundo claro é mais fácil de se ler. 
 Impressão fosca (papel e tinta) melhora a legibilidade pela redução do brilho 
 
b) 
 Fazer uma capa com imagens, cores e texto atrativos. 

Capa de efeito atrativo 

 Mostrar a mensagem principal e o público alvo, na capa permitindo que o leitor capte a 
mensagem principal apenas por sua visualização 
 
c) 
 Sinalizar adequadamente os tópicos e subtópicos, usando recursos, como títulos, subtítulos, 
negritos e marcadores. 

Organização da mensagem para facilitar a ação desejada e a lembrança 

 Colocar, no início da frase ou da proposição, as palavras ou idéias-chave. 
 Apresentar uma idéia completa numa página ou nos dois lados da folha, pois, se o leitor tem que 
virar a página, no meio da mensagem, ele pode esquecer sua primeira parte. 
 Colocar a informação mais importante no início e no fim do documento. 
 Organizar as idéias no texto, na mesma seqüência em que o público alvo irá usá-las. 
 Colocar a informação-chave numa caixa de texto, para facilitar a localização da informação na 
página. 
 
d) 
 Deixar no mínimo, 2,5 cm de espaço em branco nas margens da página e entre as colunas. 

Espaço em branco, margens e marcadores 

Limitar a quantidade de texto e imagens na página. 
 Usar títulos e subtítulos, deixando mais espaço acima que abaixo deles, para dar uma ligação 
mais forte 
 

Fonte : : Moreira, 2009  p .186-187 
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3.0 MÉTODO 

 
3.1 PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIA   

De acordo com Lima (2009) o conceito de PBE surgiu no Canadá na década de 1980, 

em princípio a intenção era somente como realizar uma análise adequada das publicações 

científicas. Porém, com o decorrer dos anos, a PBE foi desenvolvendo e ganhando espaço no 

meio acadêmico, utilizada por vários profissionais da saúde para determinar suas diretrizes de 

trabalho, ou seja, indicada para determinar as melhores práticas/intervenções de enfermagem. 

A utilização dos princípios da Pratica Baseada em Evidências (PBE) para fundamentar 

as decisões diagnosticas tem sido discutida na literatura (CRUZ, 2005). Para Pompeo et al. 

(2009) a PBE emergiu da necessidade de minimizar a lacuna existente entre os avanços 

científicos e a pratica clínica, no sentido de integrar prática-conhecimento cientifico, a 

transposição da ciência aos sujeitos e sociedade. 

Neste contexto a PBE motivou o desenvolvimento de métodos de revisão de literatura, 

os quais têm como principal propósito buscar, avaliar criticamente e sintetizar as evidências 

disponíveis do tema investigado, dentre estes se destacam a revisão sistemática, a meta-

analise e a revisão integrativa (WHITTEMORE,KNALF, 2005) 
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A revisão sistemática é um método de pesquisa que tem como principio geral a 

exaustão na busca dos estudos relacionados á questão clinica formulada, seguindo método 

rigoroso de seleção avaliação da relevância e validade das pesquisas encontradas, em sua 

maioria randomizadas e controladas. (WHITTEMORE e KNAFL, 2005) 

Já na meta-análise utilizam-se métodos estatísticos para combinar e reunir os 

resultados de múltiplos estudos primários melhorando a objetividade e validade dos 

resultados (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

 A revisão integrativa, apesar de semelhante a revisão sistemática, traz características 

bem específicas e diferenciadoras. Segundo Souza, Silva e Carvalho (2010, p. 102) seria mais 

ampla  metodologicamente, referente às revisões anteriores, permitindo a inclusão de estudos 

experimentais e não-experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado. 

Combina também dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar um vasto leque de 

propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de problemas 

metodológicos de um tópico particular 

Portanto, trata de um método que permite gerar uma fonte de conhecimento atual 

sobre o problema e determinar se tal conhecimento é valido para ser transferido à pratica; a 

construção da revisão integrativa seguiu as 06 etapas previstas no método, os quais 

possibilitam, identificar as características dos estudos analisados e oferecer subsídios para o 

avanço da enfermagem (POMPEO, 2009).  

 

 
3.2. ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

Segundo Pompeo, Rossi e Galvão (2009) a primeira fase consiste na elaboração da 

questão de pesquisa do tema delimitado para a construção da revisão integrativa e, 

posteriormente, a definição das palavras chave para a estratégia de busca dos estudos. 

1° Fase: Identificação do tema ou questionamento da revisão integrativa 

A pergunta deve ser explicita e clara para auxiliar na identificação das palavras-chave, 

na delimitação da busca das informações, como também na escolha dos estudos e das 

informações a serem extraídas 

Mediante ao exposto, para seleção dos artigos pertinentes, formulou-se como 

perguntas de pesquisa:  

Identificar na literatura as intervenções para o planejamento da alta em idosos 

cirúrgicos? 
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 As intervenções encontradas na literatura, correspondem as intervenções proposta 

pela NIC?  

Existe algum material educativo para alta hospitalar direcionado para o  idoso 

cirúrgico ? 

 

 De acordo com Pompeo, Rossi e Galvão (2009), uma vez definido o tema ou 

problema, inicia-se a busca exaustiva da literatura, que inclui artigos publicados em 

periódicos, pesquisas em bases de dados, consulta na lista de referências bibliográfica, teses, 

dissertações e livros-texto.  

2° Fase: Amostragem ou busca na literatura 

 Esta fase incluiu a documentação das palavras-chave utilizadas, as bases de dados 

consultadas, as estratégias de busca e os critérios de inclusão e exclusão delimitados. 

 A investigação dos descritores foi realizada na base de dados das Terminologias MeSH 

(Medical Subject Headings), que apresenta o vocabulário adequado utilizado pelos artigos 

indexados, em que o acesso se deu pela biblioteca virtual PUBMED, na busca selecionou-se: 

enfermagem perioperatória alta do paciente, planejamento da alta e idoso e continuidade da 

assistência ao paciente tanto em português quanto em inglês e associados entre si. 

 Assim, a busca foi realizada on-line nas bases de dados MEDLINE via Pubmed, 

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

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature). 

 A seleção dos estudos incluídos na revisão integrativa é uma tarefa importante, trata de  

um indicador critico para avaliar o poder de generalização e confiabilidade das conclusões. A 

omissão do procedimento pode ser a principal ameaça para a validade da revisão (SILVEIRA, 

2005).            

 Desta forma determinou-se como critérios para inclusão dos artigos na revisão:  

- Artigos indexados nas bases de dados utilizadas para o estudo, publicados em inglês, e 

português, entre os anos de 2005 e 2012; 

- Artigos que abordassem a intervenção do planejamento da alta em pacientes idoso e 

cirurgico;   

E, como critérios de exclusão:  

- Artigos sem determinação de uma metodologia clara e/ou aplicável;  

- Artigos que não preenchessem os critérios de inclusão previamente determinados;  

- Teses e dissertações não publicadas  

 - Artigos de reflexão; 
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3)
A seleção dos estudos ocorreu por meio da leitura dos títulos e resumos. Após a 

seleção e eliminação dos duplicados em mais de uma base de dados, seguiu-se a recuperação 

dos artigos na íntegra. 

Seleção dos estudos 

Após a leitura cuidadosa dos estudos identificados, os mesmos foram categorizados, 

avaliados e identificadas as informações relevantes dos estudos, sendo posteriormente 

documentadas de forma concisa, sintetizadas em um banco de dados contendo: nome do autor 

(es), ano de publicação, objetivos, metodologia empregada, resultados obtidos, conclusão.  

.  

 

 

 

Tabela 1 – Distribuição das publicações nas bases de dados CINAHL, LILACS, 

e MEDLINE com os descritores: idoso enfermagem perioperatoria, continuidade 

da assistência ao paciente, planejamento da alta e alta do paciente entre 

os anos de 2007-2012. Niteroi, RJ, 2012. 

 

                    Bases de dados  

Descritores 

CINAHAL 

n 

LILACS 

n 

MEDLINE 

n 

TOTAL 

n 

Idoso e enfermagem perioperatoria  6 18 168 41 

Idoso e alta do paciente  1.911 427 531 2.869 

Idoso e continuidade da assistência ao paciente                   182 197 129 508 

Idoso e planejamento da alta  1.911 360 2.958 5.229 

Enfermagem perioperatoria e alta do paciente 15 59 59 133 

Enfermagem perioperatoria e planejamento da alta 15 47 52 114 

 Enfermagem perioperatoria e continuidade da assistência 
ao paciente  

3 

 

-- 

 

31 

 

34 

Alta do paciente e planejamento da alta   2.955 6.800 8.017 17.772 

Alta do paciente e continuidade da assistência ao 
paciente  

165 598 82 845 

 

Planejamento da alta e continuidade da assistência ao 
paciente  

165 

 

 

769 

 

 

67 

 

 

1001 
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Idoso, enfermagem perioperatório, planejamento da alta, 
continuidade da assistência ao paciente e alta do paciente  

 

387 ---- --- 387 

 

 

 

O Fluxograma 1 revela o resultado da busca realizada na bases de dados MEDLINE 

via Pubmed, LILACS e CINAHAL.  De um total de 28.871 artigos selecionou-se pelo resumo 

2130 estudos, destes, foram recuperados na integra um total de 41 artigos nacionais e 

internacionais pertinentes, sendo esta a amostra inicial.  
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Figura 1 – Fluxograma dos artigos selecionados na revisão. Niterói, RJ, 2012. 
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4) 
Na extração dos dados dos artigos incluídos na revisão utilizou-se um instrumento 

para auxílio à avaliação/investigação das várias dimensões do estudo, baseados em estudos 

anteriores (APÊNDICE A) (CAMPOS, 2005; CHAVES, 2008; SOUZA, 2010) 

Avaliação crítica dos estudos incluídos na literatura 

Mendes, Silveira e Galvão (2008) também afirmam que para garantir a validade da 

revisão, os estudos selecionados devem ser analisados detalhadamente. A análise deve ser 

realizada de forma crítica, procurando explicações para os resultados diferentes ou 

conflitantes nos diferentes estudos 

E para analise dos delineamentos e avaliação da qualidade do artigo estes serão 

classificados conforme o nível de evidencia proposto por Oxford (2009), demonstrado no 

Quadro 2: 

 

Quadro.3 Avaliação da qualidade de estudos – Oxford (2009) 
Nível de Evidência Científica por Tipo de estudo – “Oxford |centre for Evidence-based Medicine” – última 
atualização 2009 
 
Grau de 
recomendação 

Nível de 
Evidência 

Fonte de evidência – Tratamento/Prevenção  - etiologia 
 

 
 
 
A 
 

1 A 
 
1 B 
 
1 C 
 

Revisão sistemática (com homogeneidade) de Ensaios Clínicos 
Controlados e Randomizados. 
Ensaio clínico Controlado e Randomizado com Intervalo de Confiança 
e Estreito. 
Resultados Terapêuticos do tipo “tudo ou nada” 

 
 
 
B 
 
 

2 A 
 
2 B 
 
2 C 
 
3 A 
 
3 B 
 

Revisão Sistemática (com homogeneidade de Estudos de Coorte 
 
Estudo de Coorte (incluindo Ensaio clínico Randomizado de Menor 
Qualidade) 
 
Observação de resultados Terapêuticos (outcomes research) 
Estudo ecológico 
Revisão Sistemática (com homogeneidade) de Estudos caso-Controle 
 
Estudos Caso-Controle 

C 
 

4 Série de casos (incluindo Coorte ou caso-Controle de 
menor qualidade) 

D 
 

5 Opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada em 
matérias básicas 9estudo fisiológico ou estudo com 
animais) 

 

Fonte: Oxford centre for evidence-based Medicine. Produzido por Bob Phillips, Chris Ball, Dave 

Sackett, Doug Badenoch, Sharon Straus, Brian Haynes, Martin dawes (1998). Atualizada por Jeremy Howick – 

Março de 2009. Disponível em HTTP://www.cebm.net/index.aspx?o=1025 
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5) 
Nesta etapa procedeu-se com organização e síntese dos achados em categorias 

explicativas e que responderiam as questões propostas no estudo. 

Síntese do conhecimento dos artigos analisados 

6) Interpretação e analise de resultados
 Esta fase consiste na comparação dos dados evidenciados nos artigos incluídos na 

revisão integrativa com o conhecimento teórico (Pompeo, Rossi e Galvão, 2009 ). Ou seja, 

neste momento revisou-se os dados confrontando-os com os conceituais a priori e, 

posteriormente agrupou-se de forma que facilite a compreensão dos conceitos e/ou evidências 

citados nos estudos. 
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4. RESULTADOS  

4.1 PERFIL BIBLIOGRÁFICO  
 

 Os artigos selecionados foram distribuídos em tabelas de acordo com a temática, 

foram divididos em três tabelas respectivamente: planejamento de alta do idoso , 

planejamento de alta geral e planejamento para doenças especificas. 

Dos 22 artigos selecionados, somente 9 tratavam especificamente do planejamento da 

alta do idoso e que apresentava algum tipo de intervenção estes estão detalhados na Tabela 2. 

 No que se refere ao ano de publicação, podemos observar que a maioria dos estudos 

era referente aos anos de 2005 (2), 2007(2) e 2010(5), sendo dominante o ano de 2010. 

  Em relação a base de dados e país s destaca-se a CINAHAL, onde dos 9 estudos 5 

foram retiradas da CINAHAL ,podemos observar que o pais com  mais publicação da 

temática é os Estados Unidos  ( EUA) .       

 Dentre os estudos, seis artigos foram publicados em revistas de enfermagem  e os 

outros três em revistas medicas .        

 Em relação a força de evidência dos artigos analisados apresentou-se mais prevalente 

no grau de recomendação D e  nível de evidência 5 

  No que se refere às intervenções,podemos observar que oferecer informação ao 

paciente e participação do familiar /cuidador  aparecem na maioria dos artigos ,observamos 

ainda que desses 9 estudos 2 eram voltados para o paciente cirúrgico.  

 Em relação a elaboração de material educativo para o idoso cirúrgico não foram 

encontrados nenhum que abordasse a temática  

 Teve-se também 8 outros artigos apresentados na Tabela 3 que tratam do planejamento 

da alta, sem especificar a população idosa. 

Em relação ao ano e a base de dados que aparecem na maioria dos artigos observamos 

que a maioria dos estudos são referentes ao ano de 2007 e a base de dados onde foram 
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retirados a maioria dos estudos destaca-se a CINAHAL ,já em relação Em relação a força de 

evidência dos artigos analisados apresentou-se mais prevalente no grau de recomendação B e  

nível de evidência 2 

No que se refere as intervenções, observamos que a informação ao paciente aparece 

como principal intervenção e nesta tabela a intervenção participação da família/cuidador não 

aparece em nenhum artigo , como nenhum estudo dessa tabela refere-se ao paciente cirúrgico 

  Os outros 5 artigos selecionados são descritos na Tabela 4 e tratam do planejamento 

de alta para doenças especificas . 

Em relação às doenças especificas observamos estudos referentes ao paciente portador 

de doenças cardíacas, diabetes ,pacientes submetidos a cirurgia de próstata e transplante 

,sendo assim observamos que 2 (5) estudos eram voltados para os pacientes cirúrgicos  

 No que se refere ao ano de publicações ,podemos observar que a maioria dos estudos 

são referentes ao ano de 2005 e 2011 e a maioria dos estudos foram encontrados na LILACS e 

PUBMED  

 Dentre as intervenções destaca-se a fornecer informação ao paciente que aparece em 3 

de 5 estudos. 
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Tabela 2. Descrição da analise das publicações sobre planejamento da alta em idosos. Niterói, RJ, 2013. 
 
TITULO DO ARTIGO  ANO BASE Pais  Nível de 

Evidência 
Intervenção  

Necessidade de informação no momento da alta 
hospitalar   

2010 CINAHL  Eua  D/5  Informação e 
aconselhamento 
 

 

Variações de planejamento de alta em diversas 
instituições  para pacientes idosos  

2010 CINAHL Eua B/4 Realizar 
informação e 
avaliar o paciente   

 

Enfermagem e paciente idoso percepções na alta 
hospitalar  
 

2010 CINAHL Eua  D/5 Sistematizar a alta   

Qualidade do cuidado em paciente gerontologicos  
 

2010 CINAHL  Eua D/5 Avaliação do 
paciente 

 

Continuidade e adesão dos pacientes geriatricos 
no planejamento da alta hospitalar  

 2010 CINAHL Eua D/5 Inserção da 
família no 
cuidado e 
informação sobre 
medicamentos  
 

 

A alta hospitalar na avaliação de pacientes e 
cuidadores: uma revisão integrativa da literatura* 

2007 LILACS  Brasil B3/B Informação e 
sistematização e 
avaliação do 
paciente  
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Caracterização de um Grupo de idosas 
hospitalizadas e seus Cuidadores visando o 
cuidado pós alta hospitalar 
 

2005  LILACS   B/3B 
 
 
 
 
 
 

Preparo  do 
familiar e 
informação  

 

Os idosos e os constrangimentos nos eventos da 
internação Cirúrgica 

2007 LILACS   A/1B Participação ativa 
dos pacientes e 
seus cuidadores  

 

 Percepção de cuidadores familiares sobre 
um programa de alta hospitalar 
 

2005 PUBMED  D/5 
 
 
 

Participação ativa 
dos familiares  
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Tabela 3. Descrição da analise das publicações sobre planejamento da alta no geral. Niterói, RJ, 2012 
TITULO DO ARTIGO  ANO BASE Pais  Nível de 

Evidência 
Intervenção  

Continuidade dos cuidados e monitoramento dor 
após a alta do paciente 

 

2009  CINAHAl Eua  B/2C 
 

Informação e  
Acompanhamento 
do paciente 

 

       
Continuidade do cuidado quando os pacientes  
deixam o ambiente hospitalar   

 

2009  CINAHAl Eua  D/5 Informação   

Planejamento da alta e satisfação do paciente no    
ambiente hospitalar   
 

Alta hospitalar :Visão de um grupo de enfermeiras    

 

 

Atuação do enfermeiro na alta hospitalar: 
reflexões a partir dos relatos de pacientes 

 

2006 

 

2007 

 

 

2007 

  Cinahal 

 

Lilacs  

 

 

 Pubmed  

 

 

 

Eua  

 

 Brasil  

 

 

 Brasil  

B/2C 

 

D/5  

 

 

  B/2C 

 

Esclarecimento  
e informação  
 
Sistematizar a alta 
e educação do 
paciente   
 
 
Sistematizar a alta 
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Enfermeira de ligação: uma estratégia de 
integração em rede 
 
A importância do conhecimento do paciente 
hospitalizado 
 
Uso de instrumento de classificação de paciente 
como norteados do planejamentoda alta de 
enfermagem 

 
 
2007 
 
2007 
 
 
2007 

 

LiLACS   

 

Medline  

 

LiLACS 

 

 

Eua 

 

Brasil  

 

EUA  

 

B/3B 

 

D/5 

 

D/5      

   
Acompanhamento 
por telefone  
 
Esclarecimento  e 
sistematização 
 
Fornecer 
informação  
 

 

       

 
 
Tabela 4. Descrição da analise das publicações sobre planejamento da alta em situações de adoecimento especificas. Niterói, RJ, 2012. 
 
TITULO DO ARTIGO ANO BASES     PAIS  Nível de            INTERVENÇÃO 

Evidência           
Planejamento de alta para paciente com 
problemas cardiacos : uma ferramenta de 
educação  

2005 Cinahal    EUA  B/3B 

 

Orientações e informações  com cuidados 
específicos para pacientes com problemas 
cardíacos , cuidados em relação ao 
medicamentos, prevenção de infecção  

  
Planejamento da alta hospitalar do paciente 
diabético: construção de uma proposta* 
 

 

2011 

 

Pubmed  EUA  

 

D/5 

 

 

 
Utilizar impresso com orientações especificas 
para o diabético  
 

Intervenções de enfermagem para alta de 
paciente prostatectomizado: revisão 
integrativa* 

2010 Lilacs   Brasil   

 

B/2B Promover o auto cuidado, informação  
Esclarecer duvidas 
Cuidados específicos para próstata  
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Educação e telemonitoramento feitas pelo 
enfermeiro para pacientes cardíacos: um 
estudo rondomizado  

2011 Pubmed    EUA  B/3B 
 

Informação para pacientes com insuficiencia 
cardíaca, orientações medicamentos  

Breve reflexão sobre autocuidado no 
planejamento de alta hospitalar póstransplante 
De medula óssea (tmo): relato de caso 

2005 Lilacs  Brasil D/5 Estimular autocuidado        
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E, por último, no Quadro 2 compara-se as intervenções de enfermagem encontradas 

nos artigos quanto a pertinência à classificação NIC. 

 

Quadro 2. Comparação entre a intervenção Planejamento de alta (NIC) e a sintese das 

intervenções encontradas na literatura. Niterói, RJ, 2012. 

 

PLANEJAMENTO DE ALTA                             INTERVENÇÕES SEGUNDO A                      

                    (NIC)                                                                     LITERATURA 

Auxiliar o paciente /familiares/pessoas 

importantes a se prepararem para alta 

 

Preparo do familiar, informação                   

participação ativa dos pacientes e seus 

cuidadores. 

Determinar as capacidades do paciente para 

alta hospitalar  

 

 Avaliação do paciente . 

Colaborar com o medico, 

paciente/familiares, pessoas importantes e 

outros membros da equipe de saúde no 

planejamento da continuidade dos cuidados 

de saúde 

 

Esclarecer dúvida e incentivar a 

participação do familiar /cuidador . 

Coordenar os esforços de diferentes 

provedores de cuidados de saúde para 

garantir uma alta oportuna 

 

 Sistematização .   

Identificar a compreensão que o paciente e o 

cuidador principal têm dos conhecimentos e 

habilidades após a alta 

 

 Avaliação da capacidade de          

aprendizado.   

Identificar as necessidades de ensino do 

paciente no cuidado pós-alta 

 

Avaliar o paciente . 

Monitorar a prontidão para alta 

 

Avaliação .         
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Comunicar os planos de alta do paciente, 

quando apropriado  

 

Informação . 

Documentar os planos de alta do paciente no 

prontuário  

 Sistematização da alta . 

Formular um plano de manutenção para o 

acompanhamento após a alta  

 

Sistematização . 

Auxilar o paciente. familiares /pessoas 

importantes a planejarem um ambiente de 

apoio necessário ao oferecimento de 

cuidados pós hospitalar ao paciente 

 Participação da família/cuidador . 
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5.0 DISCUSSÃO  
 

Nota-se um déficit de estudos sobre as temáticas, planejamento da alta, idoso e 

intervenções de enfermagem o que sinaliza para a necessidade de desenvolvimento de 

pesquisas que abordem cuidados específicos para a alta do paciente idoso cirúrgico, e não 

somente o destaque de sua importância, mas o como fazer e quais resultados se obteve. 

 Na literatura clássica da área afirma-se que o plano de alta consiste no preparo do 

paciente para transitar de um nível de cuidados para outro, dentro e fora do mesmo sistema de 

saúde (ROTHROCK, 2007, p.278). Portanto, deve-se pensar no paciente cirúrgico e os 

cuidados desde o preparo cirúrgico até o retorno a comunidade. 

 Segundo Pereira (2007) o planejamento da alta é iniciado logo após a admissão do 

cliente ou mesmo antes da internação, em nível ambulatorial, com a identificação das suas 

necessidades reais ou potenciais. 

 As intervenções de enfermagem mais prevalentes foram fornecimento de informações 

gerais sobre o tratamento ao paciente, avaliação do paciente, participação do 

cuidador/família, sistematização da alta. 

 Cuidados com a medicação ,telemonitoramento e prevenção de infecção aparecem 

como intervenções ,porem não estão inseridas no domínio do plano de alta da NIC 

As orientações gerais apresentou maior destaque dentre as intervenções encontradas, e 

esteve relacionada às informações e comunicação do enfermeiro com paciente e familiares. 

Como por exemplo: fornecer informações escritas e orais ao pacientes e familiares 

(HAMILTON, 2006); perceber a comunicação não verbal do paciente sobre preocupações 

considerar receptividade do paciente à informação e barreiras de comunicação. (RIGDON, 

2006)  

 Segundo Ganzella (2006) o fornecimento de informações é a intervenção básica no 

Planejamento da alta, que os pacientes e seus cuidadores são capazes de identificar suas 

necessidades de informação e que estas dependem das suas condições de saúde e dos tipos de 

cuidados necessários após a alta. Entretanto, a forma como as informações são fornecidas e os 
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recursos usados podem ajudar na compreensão dos seus conteúdos e favorecer a satisfação 

com o processo. 

Um plano de alta abrangente deve identificar e abordar barreiras de comunicação, 

incorporar condições mentais e físicas do paciente idoso, alterações na visão e audição, nível 

de escolaridade e nível cognitivo, pois estas podem ser barreiras para a comunicação e 

consequentemente, para o fornecimento de informações no momento da alta hospitalar.  

Desta forma as informações para esses pacientes idosos devem ser realizadas sob a 

forma escrita, com letras grandes, os familiares ou cuidadores devem receber uma cópia do 

escrito e deve estar presente no momento da alta para reforçar as orientações  

A avaliação do paciente aparece como uma ação importante, entendida como a 

primeira parte do processo da alta nela observa-se a capacidade do paciente para o 

aprendizado, a prontidão para aprender e a capacidade do paciente em realizar suas atividades 

de vida diária, ou seja, uma boa avaliação contribui para um planejamento de alta eficaz.  

Sobre a Participação do cuidador /familiar identificou-se as intervenções obter dados 

sobre a família e o ambiente para o cuidado domiciliar (HAMILTON, 2006 ) avaliar grau de 

instrução do familiar/ cuidador (Rigdon, 2006)     

 Segundo Pereira (2007), a re-internação acontece pelo despreparo do cliente ou família 

sobre os cuidados a serem desenvolvidos no domicílio, como a dificuldade na administração 

de medicamentos, mudanças no estilo de vida, autocuidado com ostomias e enfrentamento 

com alterações da auto-imagem.  

 Na família que o idoso tem o seu mais efetivo meio de sustentação e pertencimento, 

quando a família não está inserida no cuidado efetivo de saúde ,o idoso fica exposto a 

situações de morbidade significativa sob vários aspectos, tanto físicos como psicossociais, por 

isso é imprescindível que a equipe de saúde conheça a situação familiar e a insira como parte 

integrante do paciente idoso. (MARIN,2005)  

 Contrapondo esta idéia o que se observa é a falta de preparo dos profissionais de saúde 

para exercer a ação educativa e a inserção da família no cuidado, principalmente no momento 

da alta hospitalar o que influencia as sucessivas internações submetidas aos idosos 

Ou seja, o rápido crescimento da população idosa leva a maior demanda dos serviços 

de saúde, o que, consequentemente, requer profissionais preparados para cuidar desse grupo 

etário, respeitando as suas especificidades. (CESAR, 2007)  

Desta forma entende-se que um programa de alta hospitalar pode contribuir para que a 

família e o idoso sejam capazes de dar continuidade aos cuidados iniciados no âmbito 

hospitalar, criando possibilidades de manutenção ou melhoria no estado de saúde do idoso, 
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bem como sua independência para atividades cotidianas quando suas condições permitirem.  

Já na Sistematização da alta destacou-se a importância do trabalho interdisciplinar 

entre profissionais de saúde , implementação de um roteiro de atividades constituído de 

atividades de ensino, e avaliação do entendimento do paciente para uma vida independente , 

um sumário de alta pode ser preparado pelo enfermeiro, contendo um resumo conciso e 

instrutivo sobre as condições do paciente  (POMPEO, 2007)  

 A sistematização da alta é uma ação que repetidamente os autores abordam, referem-se 

a sistematização como capaz de garantir qualidade da assistência de enfermagem beneficiando 

tanto o paciente, através de um atendimento individualizado, assim como a enfermeira, 

mostrando a importância do processo de enfermagem (CUNHA, 2006). 

 Tem-se também como um planejamento de alta sistematizado um trabalho que requer 

uma interação da equipe de saúde com os envolvidos no processo do cuidado. Neste contexto, 

segundo Pompeo (2007) destaca a interdisciplinaridade como característica a incorporar os 

conhecimentos das múltiplas especialidades, instrumentos, métodos de assistência e articular 

os saberes que estão voltados para satisfação das necessidades do paciente no domicilio.  

 Ou seja, ocorre que por vezes o mesmo paciente recebe diferentes orientações para os 

cuidados domiciliares por profissionais diferentes, não registrarem e mesmo dialogarem sobre 

um plano comum. 

 Desta forma para assegurar a implementação eficaz do planejamento da alta, pode ser 

utilizado um roteiro sistematizado, constituído de atividades de ensino e avaliação do 

entendimento do paciente para uma vida independente, este roteiro pode ser preparado pelo 

enfermeiro e juntamente com a equipe terapêutica, contendo informações sobre a prontidão de 

aprender do paciente, objetivando a capacidade de aprendizagem do paciente e seu cuidador. 

As alterações sofridas pelo envelhecimento podem afetar a capacidade do paciente 

idoso de aprender novas informações, por isso o planejamento da alta deve ser 

individualizado baseado em como o paciente entende a informação.·. 

As intervenções de orientação sobre a Medicação foram destaque na realização do 

plano de alta, incentivam o paciente a assumir o papel ativo no uso de seus medicamentos 

através do questionamento e aprendizagem de seu tratamento. (BORCH, 2006 ) Assim, a 

ansiedade relacionada à incerteza do tratamento pode ser aliviada e erros podem ser 

prevenidos.  

 Os cuidados com medicamentos é um tópico a ser abordado no momento da alta 

hospitalar, com isso, é importante que o enfermeiro observe se a prescrição esta adequada 

para o idoso, se possível o numero de medicações devem ser miminizadas objetivando evitar 
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interações medicamentosas e maiores possibilidades de reações adversas, como sabemos o 

uso racional de medicamentos pelos idosos pode prevenir internações desnecessárias e 

melhorar a qualidade de vida do idoso. (PEREIRA,2007) 

 Em relação à Prevenção de infecção obteve-se as seguintes intervenções interagir com 

o paciente, para que descreva os sinais e sintomas de infecção já ensinados (BICKERT, 2007); 

orientar sobre cuidados com a incisão cirúrgica  curativo, remoção dos pontos, sinais de 

infecção e apoio da incisão quando necessário (PEREIRA,2007); e informar quanto à 

remoção do curativo da incisão cirúrgica, após 24h do recebimento da alta. (BORCH, 2007) 

A prevenção de infecções apesar de não ser encontrada em nenhum artigo especifico 

para idoso mereceu destaque nos artigos gerais. Pois se sabe que o risco do desenvolvimento 

de infecção na população idosa aumenta devido a uma série de alterações relacionadas ao 

avanço da idade e risco de re-internação. Esta infecção pode ocorrer devido ao tipo de ferida, 

a falha na sequencia da técnica de realização de curativos, a falta de comunicação do paciente 

ou familiar, a falta de conhecimento para manusear sondas, drenos e estado de saúde do 

paciente. 

Desta forma entende-se que a infecção depois da alta pode ser evitada se o paciente e 

seu cuidador receberem as informações de maneira clara sobre como realizar os curativos, 

manusear sondas e drenos, se necessário, e identificar sinais e sintomas de infecção. 

Destaca-se também que o conteúdo do plano de alta pode conter outras informações 

relacionadas ao bem estar do paciente idoso, porém as informações relacionadas aos cuidados 

no pós-cirúrgico devem ser enfatizadas, as informações mais importantes devem ser 

fornecidas primeiro e depois devem ser repassadas pelo paciente e seu cuidador. (MEEKER e 

ROTHROCK, 2007, p.278) 

Em relação ao telemonitoramento observa-se que esta intervenção é utilizada como 

uma ferramenta de continuidade da assistência sabe-se que as tecnologias de comunicação 

permitem o acesso a serviços e especialistas em saúde por pessoas que de outra forma não 

estariam disponíveis com uma frequência adequada para o atendimento de suas necessidades. 

(OMS, 2008)            

  Nessa perspectiva, a utilização do telefone surge como uma potencial ferramenta para 

o cuidado integral que se traduz em uma expansão da ação em saúde, representando um  salto 

perante o tradicional cuidado de enfermagem (PECK, 2005; SNOOKS et al, 2008). 

 Contrapondo esta ideia observa-se que nos países em desenvolvimento esta 

intervenções ainda não é muito utilizada devido ao seu alto custo e a necessidade de 

recrutamento de profissionais treinados para atender as necessidades do paciente 
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Quanto aos artigos que destacam os cuidados com situações de adoecimento 

específicos observa-se que os cuidados com a medicação e prevenção de infecção parecem 

como intervenção ,vale destacar que nesses estudos foram encontrados também como uma 

intervenção a elaboração de algum tipo de material educativo que auxiliasse o paciente nos 

cuidados em domicilio . 

Na comparação com a Classificação das intervenções de Enfermagem (NIC) verificou-

se que as intervenções encontradas nos estudos coincidem com as intervenções proposta pela 

NIC, mesmo que não seja utilizada a mesma linguagem, em um contexto geral fazem 

correspondência às intervenções proposta pela NIC. 

Observa-se que duas categorias de grande importância são abordadas no momento da 

alta hospitalar, porém não aparecem na NIC no domínio do planejamento de alta, porém estão 

inseridas nas intervenções especificas como de, Cuidado com a administração de 

medicamentos e Cuidado com a incisão. 

  Além disso, não se observa na NIC  intervenções para alta do idoso em pós operatório 

,podendo ser uma opção ter uma intervenção especifica construída para inclusão na NIC   
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6. 0 CONCLUSÃO 

Ao término do estudo, percebeu-se o déficit de trabalhos publicados na literatura que 

fizessem referência as intervenções para o planejamento de alta em idosos cirúrgicos e que 

direcionasse algum tipo de material educativo para o idoso cirúrgico, indicando a importância 

deste estudo para preencher a lacuna do conhecimento de enfermagem na temática proposta 

 Podemos perceber também que muitos artigos abordam de uma maneira geral o 

planejamento de alta, não destacando nenhum tipo de intervenção,estes estudos colaboraram 

para elaboração de um antiprojeto de  um material educativo voltado para a alta hospitalar do 

idoso cirúrgico . 

Além disso, são necessários novos estudos com maior rigor metodológico, 

proporcionando, melhores níveis de pesquisa em enfermagem.  

As intervenções de enfermagem que se apresentou mais incidente para o paciente 

idoso foi Informação, e inserção da familia /cuidador e tambem aparecem como ações de 

enfermagem, enfatizando a importancia da realização dessas ações para o planejamento da 

alta eficaz , observa-se ainda o aparecimento da  prevenção de infecção e cuidados com  

medicamentos como uma ação de enfermagem ,estas duas ações são de suma importancia 

para o paciente idoso ,porem não foram  encontrados  estudos que abordassem essas ações 

especificas para o paciente idoso. 

A comparação com a NIC mostrou que duas categorias de suma importancia como, 

prevenção de infecção e cuidados com a medicação não estão inseridas no dominio do 

planejamento de alta e sim estão inseridas em intervenções especificas  

Além disso observou –se a ausência na NIC de intervenções especificas voltada para alta do 

idoso em pós operatorio ,considerando que o período pré, trans e pós-operatório do paciente 

idoso é um tempo que requer cuidados especiais,considerando a fragilidade imposta pela 

doença, envelhecimento e ainda pela própria situação cirúrgica que provoca estresse físico e 

psicológico. 

Como limitações do estudo identifica-se a escazzez de estudos que abordassem a 

tematica do planejamento de alta para idosos cirurgicos  
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8.0 APÊNDICES  
 
 
APÊNDICE A: 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO 
Título:  

 
Autor(es) e respectiva (s) 
área (s) de formação: 
 

 

Volume, ano e país: 
 

 

Título do periódico: 
 

 

Base de Dados: 
 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Conceitos chave (gerais): 
 

 

Conceito de Recuperação 
Cirúrgica Retardada: 
 

 

Indicadores para 
Recuperação Cirúrgica 
Retardada: 
 

 

CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS 
Objetivos do estudo:  

 
Tipo de estudo: (  )Abordagem qualitativa 

(  )Abordagem quantitativa: 
( )Experimental ( )Quase experimental (  )Não 
experimental ( ) descritivo  (  ) exploratório 
(  )Estudo de revisão 
(  )Reflexão teórica 
(  )Relato de experiência 
(  )Outro ____________________ 
 

Amostra: (  ) Aleatória (  )Conveniência 
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Tamanho da amostra:  

 
Características da amostra: Idade (média): ______; Sexo: (  )F (  )M;  

Raça:_______; Cultura:______;  
 

Cenário:  
 

Aplica um instrumento para 
coleta de dados   

(  )Sim (  )Não   

PRINCIPAIS RESULTADOS: 
Descrição: 
 

 

CONCLUSÕES DOS AUTORES 
Descrição:  

 
INTERVENÇÕES DEENFERMAGEM 

Descrição: 
 

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
Descrição:  

 
 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA (Oxford; 2009): 
 

Grau de 
Recomendação 

 
Nível de 
Evidência 

 
 Fonte de Evidência 
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APÊNDICE B: 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPOSTA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA 

PACIENTES IDOSOS CIRURGICOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsáveis  
  

Rosimere Ferreira Santana –  
Giselle Viana Miralhes –  

Grazielle Ribeiro Bittencourt-  
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Idoso cirúrgico 

Quando você volta para a casa após ter realizado um procedimento 
cirúrgico, você e seu cuidador precisam  saber quais medidas devem 
ser  realizadas , para uma recuperação mais rápida, evitando possíveis 
complicações.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Ganho de peso  

• Perda óssea  

• Perda de dentes  

• Prissão de ventre 

• Demora a lembrar de coisas como,(nomes, lugares) 

• Enxerga com dificuldade 

• Alterações cárdicas ,com hipertensão  

• Alterações respiratórias  

• Não consegue controlar o xixi  

• Não consegue se equilibra 

• Dimunuição na altura  

• Maior risco de infecção  

• Por que tenho que tomar 
mais cuidados do que quando 
tinha 20 anos? 
 
Porque com o envelhecimento o seu 
corpo sofre muitas alterações e você 
pode ficar doente 
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O período pós-operatório é o período de maior risco de complicações, 
as mais frequentes são as pulmonares, cardiovasculares e infecciosas 
por isso você e seu cuidador precisam tomar cuidados especiais para 
evita-lás.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUAIS OS PRINCIPAIS CUIDADOS QUE 
DEVO TER? 

 
 
 
 

 

 
Cuidados com o tipo de curativo, alimentação , 

atividade e repouso ,medicação e dor   
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CUIDADOS COM O CURATIVO  

 
 
1-  Retirar anéis, relógios e pulseiras antes de realizar o curativo.  

2-  Sempre lavar a mãos com água e sabão antes e depois de realizar o 

curativo  

3-  Separar todo material que for utilizar para fazer o curativo, antes 

de começar a realiza-lo.  

4-  Quando for remover o curativo antigo e elimina-lo , lave as mãos  

5-  Remover o esparadrapo delicadamente a fim de evitar o 

traumatismo da pele  

6-  Umidecer a gaze com soro fisiológico 0,9%%, caso esteja 

“grudado” na pele, para evitar traumas 

7-  Ao retirar o curativo anterior  observar aspectos da ferida 

operatória , temperatura local , secreção , cheiro ruim , inchaço 

.vermelhidão  

8-  Realizar curativo preferencialmente após o banho  

9-  Manter o curativo seco e limpo  

10- Proteger o curativo durante o banho  

11- Utilizar soro fisiológico ou álcool a 70%  
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Dor no 
local  

Febre a 
partir de 
37,7 °C    

Mal estar  
  
  

 
   

 
 

Calor no 
local  

Mal estar  

Secreção com 
cheiro ruim 
Mal estar  

Calor no local  
  
  

  

 

 

 

ATENÇÃO AOS SINAIS DE 

ALERTA 
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CUIDADOS COM A ALIMENTAÇÃO E INGESTA 

HIDRICA 

 

 

 

 

 

 

É importante lembrar que uma alimentação saudável é importante em qualquer 

fase da vida, porém o paciente idoso que se submeteu a um procedimento 

cirúrgico deve estar atento aos alimentos que ajudam no processo de cicatrização 

e auxiliam na prevenção de complicações  

 

Quais alimentos não devo deixar de comer nesse período? 

 

• Alimentos ricos em vitamina C são eles : Acerola, Laranja, Abacaxi, 

Limão e Morango, que ajudam a previnir a infecção  

• Alimentos ricos em vitamina A são eles : Abóbora, cenoura e mamão,que 

ajudam na recuperação da pele  

• O que fazer se aparecer esses sinais ? 
 

Procure imediatamente o serviço de saúde 

• Devo me alimentar de maneira diferente após a realização da 

cirurgia? 
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• Alimentos ricos em proteínas são eles: Leite, queijo e carne sem gordura 

,que ajudam na recuperação muscular e cicatrização  

• Alimentos ricos em fibras são eles: hortaliças e cereais integrai, que 

ajudam a manter as funções intestinais, que são afetadas frequentemente 
pelo uso de medicamentos mais fortes, pelo stress e pelo repouso, às 

vezes prolongado no pós-cirúrgico. 
 

 Como devo preparar os alimentos? 

 
 

A  grande maioria de nossos idosos não tem dentes ou possuem prótese dentaria 

o que geralmente dificulta a mastigação. Nesse caso os alimentos devem ser na 

sua maioria cozidos ou preparados de modo que a mastigação seja facilitada. 

Mas não se esqueça de variar, pois estes alimentos contem menos vitaminas, sais 

minerais e fibras, por isso é importante optar por alimentos mais macios ou 

papas (de arroz, frutas)  

 

 

 Posso beber água? 

 

• Se não houver contra–indicação é aconselhável  beber 8 copos de água 

por dia.  
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 Por que é importante ingerir líquidos?  

Porque apartir dos 60 anos aumenta a propensão da pessoa ficar desidratada, e 

isso pode aumentar devido ao numero de dias de internação ,por isso beba  

muitos líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Atenção 
A sede não é um sinal que traduza as 
necessidades orgânicas e, por isso, é 
importante beber mesmo quando não se tem 
sede.  
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ATIVIDADE E REPOUSO 

1-Fazer leves caminhadas, sempre acompanhado  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Evite dirigir 
 

3- Não pegue peso  
 

4- Não realize atividades domesticas, pois o esforço pode  adiar a 
recuperação  

 

 

 
Atividade sexual 

1- O período de retorno varia de acordo com a cirurgia realizada ,  
 

 

Por que devo ir acompanhado? 

Porque após cirurgias os idosos 

podem se sentir fracos, 

aumentando o risco de quedas.  
 

 

ATENÇÃO 

Caso esteja com sonda não será possível se masturbar ou ter 
relações sexuais até sua retirada  
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CUIDADOS COM MEDICAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ATENÇÃO 
 

Observar reações medicamentosas como; edema tontura, náuseas, vômitos, anorexia, 

retenção urinaria,diarreia ,constipação , boca seca , fraqueza  

 

1- Tomar o remédio  no horário certo e dose 

certa  

2- Verificar validade  

3- Manter o remédio  em lugares secos e 

arejados  

4- Manter a receita próxima,isso facilita 

consulta-la  

5- Converse com a equipe de saúde sobre o 

planejamento dos horários  

6- Acenda a luz sempre que for tomar o 

remédio , isso evitará trocas.  

7- Não tomar remédio por conta própria  
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Como deve ser adiministrado medicamento via oral? 

Comprimidos e 

capsulas  

 
 

Devem ser tomados com água; . não macerar o 

comprimido; não abrir as cápsulas. 

Gotas  

 

Podem ser diluídas com pouco de água; seguir 

o número de gotas prescrito; não administrar 

direto na boca 

Líquidos (xaropes, 

solução, elixir, 

suspensão) 

 
 

Administrar sempre a medida prescrita; . 

após,pode-se dar um pouco de água. 
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. 
CONTROLE DA DOR 

 

 

 

 

 
 

O que devo fazer? 

1- Tomar medicação prescrita  

2- Ficar em ambiente calmo 

3- Ficar em posição confortável  

4- Utilizar técnicas não farmacológicas com; escutar musica ler 

livros, conversar.  

5- Evitar movimentação excessiva  

6- Massagem  

 

 

Dores  incomuns são freqüentes em idosos portadores de doenças agudas, tais 

como infarto agudo do miocárdio, muitas vezes indolor. A dor no idoso é, na maioria 

das vezes, difícil de ser reconhecida e conseqüentemente não é tratada  ,por isso você 

e seu cuidador deve estar atentos porque a dor pode estar presente após o 

procedimento cirurgico  
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ORIENTAÇÕES ESPECIAIS PARA IDOSO 

1- Manter uma alimentação saudável  

2- Praticar atividade física 

3- Manter qualidade do sono  

4- Evitar bebidas estimulantes depois das 17 horas para não 

ter insônia  

5- Evitar fumo e álcool  

6- Visitar regulamente o dentista  

7- Manter a casa sempre arejada e limpa  

8- Usar sapatos adequados  

9- Retirar tapetes ou qualquer obstáculo que favoreça a 

queda    
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r  

 

A elaboração deste material educativo foi de grande valia,pois observa-se 

na literatura a escassez de materiais voltados para o paciente idoso cirúrgico .

 É notório a partir da pesquisa realizada que a temática idoso cirúrgico  

necessita de mais pesquisas na área para que assim o profissional possa executar 

uma melhor assistência com intuito de prevenir e reduzir agravos  

 Esta cartilha poderá servir como ferramenta de continuidade da assistência 

ao paciente idoso cirúrgico 

CONCLUSÃO 
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