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Prometa-se a si mesmo; Ser tão forte que nada perturbe

a paz de sua mente. Falar de felicidade, saúde e
prosperidade a cada pessoa que conhecer. Fazer sentir

aos amigos que há algo de valor neles. Ver 0 lado
brilhante de cada coisa e conseguir otimismo
dele.

por meio

Pensar somente o melhor, trabalhar somente pelo

melhor e esperar somente o melhor. Ser tão entusiasta
pelo êxito dos dentais como por seu próprio. Esquecer os
erros do passado e insistir para conseguir grandes
realizações

no futuro. Exibir

um

aspecto atraente

todo o tempo e obsequiar a cada pessoa conhecida

em
com

um sorriso. Dar tanto tempo a seu melhoramento pessoal
que não sobre tempo para

criticar

os outros. Ser

demasiado grande para preocupar-se, demasiado nobre

para

irar-se

e demasiado feliz para permitir a presença

de problemas que perturbem sua fé.
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RESUMO
Este trabalho trata-se do relatório ﬁnal do Projeto Assistencial da
Curricular

do Curso de Graduação

Catarina, desenvolvido

em Enfermagem

da Universidade Federal de Santa

no período de 25 de março à 05 de junho de 1998, pela acadêmica

Janaína Samantha Martins de Souza, na Unidade de Clínica Cirúrgica
Universitário (H.U).

VIH Unidade

Teve como objetivo principal

prestar assistência de

I

do Hospital

enfennagem a

pacientes idosos e familiares, acompanhando-os nos procedimentos pré, trans e pósoperatório' (imediato e mediato). Utilizei nessa prática

Imogene M. King, por
trabalhei

com

acreditar

a Teoria do Alcance de Objetivos de

que se adaptaria melhor

humano

os seguintes conceitos: ser

em minha proposta.

Selecionei e

idoso, família, interação, percepção,

comunicação, transação, enfermeiro, saúde, doença, espaço, tomada de decisão, estresse,

imagem

corporal, tempo, papel, crescimento e desenvolvimento. Optei pela utilização

marco conceitual de Imogene M. King adaptando-o à situação do idoso
operacionalizar 0

marco de referência proposto,

utilizei

cirúrgico.

do

Para

o processo conforme Júlia George,

complementando com a proposta de Santos (1990), ﬁcando composto pelos seguintes passos:
coleta de dados, lista de problemas, planejamento,

implementação e evolução.

Um

instrumento foi elaborado e serviu de guia para levantar os problemas na etapa de coleta de
.

dados. Percebi que este referencial teórico e muito adequado para a assistencia ao paciente
,

idoso, que irá se submeter a cirurgia, e sua família por contribuir para

uma melhor integração,í

uma vez que valoriza a comunicação, a percepção e a interaçao. Além do fato de oportunizar
ao paciente a sua participação na tomada de decisões sobre sua saúde e os cuidados que deve
receber. Prestei assistência

à dez ( 10) pacientes intemados na

apenas cinco destes realizaram

cirurgia.

*\

clínica cirúrgica

I,

sendo que
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INTRODUÇÃO
O

uma

proposta assistencial de cuidados

ao paciente idoso cirúrgico e sua familia

nos estágios pré, trans e pós-

presente trabalho trata-se do relatório de

especíﬁcos

em uma unidade hospitalar.
realizado em cumprimento a disciplina Enfennagem

operatório (imediato , mediato)

Esse relatório

foi

¡

Assistencial

Aplicada da VIII Unidade Curricular do Curso de Graduação de Enfermagem
Universidade

Federal de Santa

Catarina (UFSC), desenvolvido

da

pela acadêmica Janaina

Samantha Martins de Souza, no período de 25 de Março à 05 de Junho, na Unidade de
Clínica Cirúrgica I do Hospital Universitário (H.U.).

O desenvolvimento do trabalho' constou de três etapas que foram a fase do planejamento
do projeto assistencial, fase de execução do projeto e a fase do relatório do estágio.
Escolhi esta área por perceber ao longo do curso,
cirúrgico e por notar a importância de

uma

uma

assistência

certa afinidade

meu desejo e curiosidade de atuar em

escolher o paciente cirúrgico

“idoso”,

realizados

vez

em meu curso um aumento de clientes

que

paciente

maior durante o período de

internação desse paciente. Pelo

uma

com

algo diferente, resolvi

percebi no decorrer dos estágios

idosos dentro das unidades hospitalares.

O

que é explicado quando lemos os estudos de Veras (1994) onde este autor nos diz que

“confomte vem ocorrendo a transição epidemiológica

uma

em

nosso país teremos

em 2025

população de 15% de idosos, o que corresponderá a aproximadamente 33.882.000

pessoas com mais de 60 anos”.

Segundo Ramos (1995) “ o envelhecimento como

um

processo irreversível a que

todos estamos sujeitos deve ser melhor compreendido principalmente

nosso pais arca

com um cracente número de população de idosos, e que junto a isto

em todas as esferas
necessidade de um incremento

possui uma sociedade despreparada praticamente
esta realidade”,

numa época em que

com

isso

percebo a

para lidar com
no currículo de

9

enfermagem, ou

seja,

a inclusão de disciplina especíﬁca sobre idosos, já que os mesmos são

geralmente portadores de diversos distúrbios psico~sócio-econômicos, constituindo-se assim
clientes

mais complexos, que exigem do enfermeiro mais tempo para a prestação dos

cuidados.

/Brunner e Suddarth (1994), falam da importância e de responsabilidade da enfermeira
quanto a observação e atendimento das necessidades psicossomátícas do paciente de cirurgia
alegando que a enfermeira possui função especíﬁca na eﬁcácia da terapêutica de seus
pacientes, pois

dependendo da sua atitude pode

recuperação. Já

Du Gas

(1988) conﬁnna que o

bom

um

ou bloquear

facilitar

programa de

ensino pré e pós-operatório ajuda a

preparar o paciente para a cimrgia e toma a recuperação pós-operatória mais fácil e destituída

de riscos para o paciente. Numerosos estudos já comprovaram os benefícios de
pré-operatório pois
cirurgia, isso faz

toma o paciente mais calmo, conﬁante,

com que minimize

um preparo

tanto antes, durante e após a

as complicações pós-operatórias e

também

apressa a

recuperação.

Todo comportamento
paciente e família

referente

à ansiedade, nervosismo e o medo, diminui caso o

compreendam e conheçam

um pouco do processo pelo qual o paciente vai

O estresse da doença e da própria cirurgia,

se submeter.

será melhor superado se paciente,

família e enfermeiro desenvolverem estratégias para enfrentar esses estressores.//

Por

isso,

para o desenvolvimento deste projeto assistencial adotei a Teoria do Alcance

dos Objetivos de Imogene M. King “que define seu marco
interação interpessoal,

no qual cada

como um procmso dinâmico de

indivíduo é visto

inﬂuenciando e sendo inﬂuenciado pelo outro e pelo meio
teoria

ç

com a

prática ocorre, quando

como

um

sistema aberto

em que vive.

E a relação da

o modelo de interação humana, dacrito por King é

implementado na prática através do processo de enfermagem” (Santos, 1990).

A decisão de usar essa teoria deveu-se ao

fato de acreditar

que as ações de enfermagem

seriam mais efetivas, pois a enfermeira, o paciente e a família iriam buscar
equilíbrio emocional e social, preservando
possível. Pelo fato

desenvolvi

meu

de não

ter utilizado

trabalho, deixo claro

foram de acordo com o método

um melhor

ao máximo a autonomia do cliente tanto quanto

o método de

assistência

da

Instituição

onde

que todas as anotações que ﬁz referentes aos pacientes

utilizado

na UIC I.

2 - OBJETIVOS
2.1 - Objetivo

Geral

Prestar assistência de

do H.U. e aos

enfermagem a pacientes idosos internados na Clínica Cirúrgica

familiares,

acompanhando-os nos procedimentos

I

pré, trans e pós-operatório

(imediato e mediato) segundo a Teoria do Alcance de Objetivos de Imogene M. King.

2.2 - Objetivos Específicos
r

.

um marco conceitual para servir de guia na prática assistencial junto ao
cliente idoso e seus familiares, em situação cirúrgica (pré, trans e pós-operatório), utilizando
1 -

Organizar

os conceitos da Teoria do Alcance de Objetivos de King e de Gerontologia.

~

J

2

-

Adaptar os passos do processo de enfermagem de acordo

com o marco

conceitual

adotado.

3

-

Aplicar o processo de enfermagem aos pacientes idosos e seus familiares no pré-

operatório.

4 - Aplicar o processo de enfermagem aos pacientes idosos e seus familiares no
trans-operatório.

5 - Aplicar o processo de enfermagem aos pacientes idosos e seus familiares no pósoperatório.

'

ll

6 - Avaliar como

foi

a implementação do marco conceitual de hnogene M. King

com o

paciente cirúrgico idoso e seus familiares.

7

-

Revisar bibliografias para compreender o processo natural de envelhecimento, os

cuidados especíﬁcos de enfermagem que o individuo idoso e seus familiares requerem

quando o mesmo submeter-se a procedimento cirúrgicos.
8

-

Estudar e compreender melhor a Teoria do Alcance de Objetivos de Imogene M.

King para poder implementa-la com maior segurança na prática assistencial.
9 - Reconhecer a Clínica Cirúrgica I e os pacientes intemados.

10 - Preparar recursos audio-visuais que contribuam nas orientações de enfermagem ao
cliente idoso cirúrgico e seus familiares.

11

-

Participar de

no mínimo 3 reuniões do Grupo

Interdisciplinar

de Gerontologia do

H.U.- GIG, a ﬁm de conhecer como se realiza um trabalho multiproﬁssional.

12
Idosas

-

-

Participar das reuniões

do Grupo de Estudos sobre Cuidados de Saúde de Pessoas

GESPI, quando forem

abordados

compreensão do processo de envelhecimento.

temas

que possam contribuir para melhor

3 - REv1sÃo

Abordarei

nesta

revisão de

Teorias do Envelhecimento

:

DE LITERATURA

literatura

um

breve estudo sobre Geronto/Geriatria;

Biológica, Psicológica e Social; o Processo de Envelhecimento

Fisiológico, Cirurgia e anestesiologia

no idoso e a interação família /idoso.

3.1 - Definindo Geriatria e Gerontologia

Segundo Brunner e Suddaith (1994)
fisiologia,

“Geriatria

é o estudo da velhice

-

inclui

a

a patologia, o diagnóstico e o tratamento das doenças dos adultos idosos”.

Para Salgado (1990) Geriatria trata das doenças do envelhecimento.

Bumside (1979) deﬁne

Geriatria

como a

ciência que focaliza as moléstias da idade

avançada
Metchnikolf (1903) apud Hayslick (1997) deñne Gerontologia como estudo cientíﬁco do
processo de envelhecimento, nos seus aspectos sociológicos, psicológicos e outros.

Para

Salgado

(1980)

Gerontologia

com base

envelhecimento,

psicocomportamentais e

nos

signiﬁca,

conhecimentos

pois,

o estudo do processo

oriundos

das

ciências

de

biológicas,

sociais.

Burnside (1979) deﬁne Gerontologia como sendo uma ciência concernente ao processo do
V

envelhecimento.

A

partir

da revisão das várias deﬁnições para o

meu

estudo optei pela deﬁnição de

Geriatria de Brurmer e Suddarth e para Gerontologia a de Metchnikoff.
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3.2 - Estudando as Teorias

do Envelhecimento

3.2.1 - Teorias Psicológicas

Segundo Beyers e Dudas (1989) a idade psicológica é muitas vezes uma função da
capacidade adaptativa dos indivíduos.

Também

comportamento. As mudanças sociais têm
é dificil de ser explicado

O

manifesta-se através de muitos aspectos de

um grande si gniﬁcado sobre o comportamento, que

sem se considerar os papéis, posições e normas

sociais.

envelhecimento realmente envolve maior lentidão, pior desempenho e maior

dependência,

mas

essas alterações

Este não deve ser visto

podem nãoser

como um

do envelhecimento

representativas

em

si.

processo primariamente degenerativo, porque parte da

deﬁciência no funcionamento intelectual, pode ser devido a redução no ﬂuxo sangüíneo
cerebral

ou mesmo ausência de experiências educacionais. Os

comportamento

em uma fase de

desenvolvimento

fatores

que explicam o

podem não ser relevantes em outra.

Busse e Blazer (1992) após estudos colocam as opiniões de alguns autores sobre as
Teorias Psicológicas, para Birren e Renner (1977)

apud Busse e Blazer (1992) o

envelhecimento refere-se às alterações regulares que ocorrem

em

organismos maduros,

geneticamente representativas vivendo sob condições ambientais representativas. Mais tarde,
Birren e

Cunnigham (1985) apud Busse e Blazer (1992) disseram “A psicologia do

envelhecimento ocupa-se das diferenças no comportamento, alterações no comportamento

com a

idade e padrões de comportamento exibidor por pessoas de diferentes idades

diferentes períodos

de tempo”. Eles também observam que a maioria das

teorias

em
da

psicologia do envelhecimento são, na verdade, microteorias, porque não abrangem grandes

quantidades de dados derivados de várias esferas de comportamento.

As

teorias psicológicas

que têm aparecido são freqüentemente a extensão de teorias da

personalidade e desenvolvimento na meia idade e velhice.

Schaie (1977

“uma

-

1978) apud Busse e Blazer (1992) desenvolveu

teoria gradativa

cognitivos

de desenvolvimento cognitivo adulto”.

:

1° › aquisitivo (infância

e adolescência);

2° - realizador (adulto jovem);
3°

-

responsável e executivo (meia idade);

4° - reintegrativo (velhice).

e,

E

uma teoria a qual chama
envolve quatro estágios

14

Ele ainda sugere que durante o período de vida há

uma transição de

“o que devo saber”,

passando por “como devo usar 0 que sei” para “ 0 que sei”.

3.2.2 - Teorias Sociológicas

Autores

como Brunner e Suddarth

(1994), Beyers e

Dudas (1989), citam e descrevem

algumas Teorias Sociais do envelhecimento. Porém,/É/usse (1992) é quem as descreveu de

forma mais completa, ainda que sinteticamente,

em

nosso trabalho estaremos adotando este

autor e passaremos a expor as cinco categorias de teorias sociais, quais sejam
1

:

-teorias de separação ativa e contínua;

2 - estratiﬁcação

etária;

3 ‹ teoria do grupo minoritário;

4 - teoria dos eventos e estresses de vida; e
5 - homogeneidade versus heterogeneidade.

A teoria da separação estabelece que o envelhecimento invariavelmente causa separação
fisica, psicológica e social. A separação ﬁsica é atribuível a um declínio na energia ñsica,
força e a lentidão de respostas. Separação psicológica refere-se ao desvio da preocupação de

um

interesse bastante difuso

em

muitas pessoas para aqueles que estão diretamente

relacionados ao indivíduo e interação social, incluindo atividades

a amigos, família,

etc.

Essa teoria sugeria que era realmente

como

aquelas relacionadas

bom para a pessoa idosa e para a

sociedade que ela se separasse.

Após o surgimento da teoria da
permanecer inativo é

bom

separação, surgiu a teoria da atividade, esta sustenta que

para o indivíduo idoso e para a sociedade. Acredita-se que a

atividade afeta a saúde, a felicidade e a longevidade.

A abordagem da continuidade é um tipo de posição de compromisso entre as teorias de
separação e atividade. Esta sustenta que pessoas mais velhas tendem a comportar-se

em um

padrão que foi estabelecido antes da velhice.
Já a teoria do grupo minoritário relaciona-se a diferenças
grupos raciais e étnicos.

E

esta

aﬁmia que os

idosos são

freqüentemente discriminados pela sociedade, assim

como

como

um

aquelas atribuídas a

grupo minoritário e são

as minorias o são.

A

teoria

do

grupo minoritário relaciona-se as diferenças como aquelas atribuídas a grupos sociais e
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que são importantes à saúde e bem-estar da velhice. Algumas pessoas resistem à

étnicos,

com prazer. /
relacionadas com a distribuição

aposentadoria, enquanto outras recebem-na

Algumas

teorias sociais estão

inﬂuências econômicas.

Uma

status

teoria de

da população e as

dessas teorias sustenta que o status do idoso é alto

sociedades estáticas e tende a diminuir

que o

etária

com a aceleração de mudanças

sociais.

em

Outra teoria é

do idoso está inversamente relacionado à proporção de idosos na população.

A

modemização de Cowgill e Holmes (1972) apud Busse e Blazer (1992) sugere que

pessoas idosas são mais altamente respeitadas ~_ern_ sociedades agrícolas do que
urbanas, e que o status do idoso é inversamente proporcional à taxa de

Homogeneidade e heterogeneidade dizem
mais parecidos.

em sociedades

mudança social.

respeito à questão de se os indivíduos se

tomam

~

/Ê.2.3 - Sociologia

do envelhecimento

Através de suas vidas, os seres humanos são membros e atuam

numa sucessão sem ﬁm de

grupos. Grande parte da análise sociológica se atém ao fato de que

o comportamento é

influenciado pela posição do indivíduo no grupo, suas percepções das expectativas inerentes a
tais posições.

Ao

analisar

o comportamento

social durante

o ciclo de vida, é importante se

concentrar nas alterações e pennanências nas posições sociais e nas expectativas

com o

passar do tempo. Quanto as perdas no ambiente social do indivíduo idoso, a primeira é a

perda de papel que é a posição social desempenhada pelo indivíduo. As perdas de papel que

ocorrem

com a

idade são evidentes na viuvez, quando se perde não apenas a confidente

amada, mas, uma companheira

social.

Outra perda é na aposentadoria, pois além da renda

também a posição social diminui.

A segunda perda do aspecto sociológico refere-se as normas ou expectativas, leis sociais,
informais de início, que orientam grande parte do que fazemos
estão relacionadas

podem

surgir

em um dia comum. As normas

com os papéis, onde cada um dos quais possui

expectativas especíﬁcas, e

problemas devido as normas conﬂitantes entre os vários papéis sociais que

uma

pessoa desempenha ao mesmo tempo.

Outra perspectiva sociológica
refere-se as alterações

em

relação à perda no

mundo

no grupo de referência com o envelhecimento.

interpessoal de

alguém
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Assim, conclui Burnside (1979) que as vidas das pessoas idosas podem ser caracterizadas

bem como

pelo tema da perda social,

a de papéis (posição social), de normas (expectativas

em relação ao comportamento apropriado), e de grupos de referência.
3.2.4 - Teorias Biológicas

Após ler Beyers e Dudas (1989), Burnside (1979), percebi que a revisão de Busse e Blazer
(1992) é mais completa, pois

envelhecimento e que

como

ele

mesmo

relata

existem muitas teorias e processos de

uma teoria uniﬁcada, satisfatória de envelhecimento não existe.

A partir de uma revisão de teorias biológicas do envelhecimento, Hart e Turturro (1985)
apud Busse e Blazer (1992) classiﬁcam as

teorias

como sendo de base

populacional, abordagens integrativas e meta-envelhecimento.

discussão perceberam que obviamente o desenvolvimento de

extremamente

diﬁcil,

uma

vez que

todos os processos pelos quais

tal teoria

celular, orgânica e

Após complexa e longa

uma

teoria

de biossenescência levaria

uniﬁcada seria

em

consideração

um indivíduo passa, bem como a seqüência de interações

que

transpiram dentro do indivíduo durante toda sua vida. Por isso a seguir citam-se algumas das
teorias.

Teoria da mola de relógio
era a suposição de que

:

uma das primeiras explicações biológicas do envelhecimento

um organismo vivo continha um estoque ﬁxo de energia não diferente

daquela contida dentro de urna mola espiral de relógio. Quando a mola do relógio se
desenrolava, a vida terminava

O

relógio do envelhecimento

envelhecimento”.

As

alterações

:

diz-se

que o hipotálamo é o

desempenham

um

do

“relógio

do

no hipotálamo tem importâncias nos mecanismos

homeostáticos no corpo, nos órgãos, glândulas
cérebro e

local

também afetam inúmeras conexões

dentro do

papel importante nas alterações da idade associadas

com

mensageiros químicos do cérebro.

Teoria estocásticas:
alterações aleatórias tais

ou

são os processos de envelhecimento que estão associados

como perda ou mutação celular.

Estocásticas significa

com

“um processo

uma série de eventos, para os quais a atimativa da probabilidade de certos resultados

aproxima-se da possibilidade verdadeira à medida que o número de eventos aumenta”.

Programação biológica deliberada

1

essa teoria sustenta que dentro de

uma

normal estão armazenadas a memória e a capacidade de delimitar a vida de uma célula.

célula
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Teoria do radical livre

número ímpar de

:

uma molécula ou composto químico que tem

radical livre é

elétrons e é altamente reativo, ao contrário da maioria dos compostos

um número idêntico de elétrons e são estáveis. Os radicais livres têm sido
relacionados a danos de DNA, à ligação cruzada de colágeno e ao acúmulo de pigmentos de
químicos que têm

idade.

Sistema imunológico desempenha tarefas de vigilância, proteção e é fundamental para a
:

preservação da vida Existem consideráveis evidências de que

uma

diminuição na

competência imunológica e alterações na regulação do sistema imunológico estão associadas

com

envelhecimento.

O

prejuízo do sistema imunológico resulta

em uma

incidência

aumentada de certas doenças na população idosa.

Eversão (ligação cruzada)
estrutura

:

na observação de que existem alterações na

baseia-se

do colágeno associados com envelhecimento.

Glicosilação

metabolismo

:

a glicose é o açúcar mais abundante do corpo e é importante para o
dos neurônios. Glicosilação é

celular, particularmente

enzimática entre glicose e proteína.

Embora

entender a importância da glicosilação, ela é

uma

reação não-

seja necessário pesquisas adicionais para

uma

teoria promissora, visto

que parece que

tratamentos poderiam ser desenvolvidas para prevenir algumas das alterações que ligam
glicosilação

com envelhecimento.

Genética do envelhecimento humano

:

declara que a natureza genética do processo de

envelhecimento é refletida pela ampla variação do tempo de vida
animais

podem

alcançar. Esta

máximo que

espécies

ampla variação no período de vida enfatiza que o processo de

envelhecimento provavelmente tem

uma base subjacente que é codiﬁcada em nossos genes. A

base genética pode envolver dois tipos de diferenças hereditárias específicas à espécie.

O

primeiro tipo relaciona-se ao desenvolvimento do organismo e o segundo determinante
genético relaciona-se a auto manutenção. Entretanto, é possível que haja outros genes que

contribuam para

uma

vida mais longa;

mas

neste estágio de nosso conhecimento, apenas

raramente foram identificados genes especificos que aumentam a expectativa de vida, embora
existam muitos defeitos genéticos que contribuem para reduzir a expectativa de vida.

3.3 -

Compreendendo o Envelhecimento Humano

Estudei o envelhecimento

humano

partindo dos ensinamentos dos seguintes autores

1

Moriguchi (1988), Bumside (1979), Brunner e Suddarth (1992), Beyers e Dudas (1983) e

Busse e Blazer (1992).
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3.3.1 - Processo Fisiológico

um

Mostro a seguir

do Envelhecimento

gráfico que para Moriguchi (1988), serve para comparar os

componentes corporais de um jovem de 25 anos e um idoso de 75 anos.

25 anos

75 anos

15%

Gordura

17%

Tecidos

6%

Ossos

""""*
z

5

30%

fe

o

__¬4__

42%

Água Ima- celular

33%

20%

Água Ema - celular

20%

Conclui-se que a gordura

em

termos percentuais aumenta ao avançar a idade, fazendo

com que no idoso os fármacos lipossolúveis tenham um volume de distribuição maior do que
no jovem. Por outro

lado, os fármacos hidrossolúveis (ex.: diuréticos)

vão apresentar

um

volume de distribuição menor nos jovens.

A água intracelular diminui no idoso, o que sigzniﬁca maior facilidade em desidratar-se. O
peso corporal e o dos órgãos também alteram com o envelhecimento.

3.3.2 - Alterações

que ocorrem no envelhecimento

Cardiovasculares

1

com o

:

avançar da idade observa-se que o coração ﬁca

um

pouco

menor quanto ao tamanho. Ocorrem

esclerose e ﬁbrose das válvulas cardíacas e os vasos

sangüíneos perdem sua elasticidade.

O

em condições

de

diminuem anualmente

débito cardíaco e a freqüência cardíaca
estresse.

Há

máximos

urna redução no consumo de oxigênio
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pelo miocárdio e as respostas do pulso a alterações ou estresse ficam mais lentas.
resistência periférica aumenta, levando a

envelhecimento, há

um

aumento da pressão

arterial.

A

Também, com o

um acúmulo de cálcio e gordura nas paredes arteriais e as veias tomam-se

cada vez mais tortuosas.

_

A arteriosclerose coronariana é um aspecto normal do processo de envelhecimento e estão
relacionados

com

este

também

predisponentes,

problema os hábitos de vida, fatores genéticos e outros fatores
ligado a isso incluem as arritmias cardíacas, insuﬁciência cardíaca,

doença vascular periférica e
as que ocorrem

outras.

O idoso não suporta mudanças súbitas de volemia como

em hemorragias agudas e estados de choque, provocando embolias, tromboses

e isquemias.

Alterações Respiratórias
envelhecimento que incluem

o aparelho respiratório sofre várias modiﬁcações com o

:

aumento no diâmetro ânteroposterior do

:

osteoporótico de vértebra resultando

em

tórax, colapso

cifose, calciﬁcação das cartilagens cortais e

menor

mobilidade das costelas, pouca eﬁciência dos músculos respiratórios, aumento da rigidez do

pulmão e diminuição na área de
retração elástica determina

O

superficie alveolar.

aumento da

o aumento no volume pulmonar

rigidez

ou a perda da

residual e a diminuição

na

com a diminuição da troca gasosa e da difusão.

capacidade vital,

O idoso é mais vulnerável ás infecções respiratórias devido a menor eficiência da tosse, a
pequena atividade

ciliar

e o aumento do espaço morto.

Embora

suﬁciente para realizar as atividades do cotidiano, existe
necessitando de curtos períodos de repouso durante

os idosos tenham respiração

uma menor capacidade ventilatória,

uma atividade prolongada

Alterações Gastrintestinais não é ﬁsiológico, entretanto, é bastante
:

de dentes nos idosos, ,pois além de se desgastarem

com

a idade,

comum a ausência

também sofrem redução de

seu número de fonna ﬁsiológica com o envelhecimento.

As alterações

gastrintestinais nas pessoas idosas estão relacionadas

redução da motilidade

trânsito alimentar,

salivar diminuem,

A peristalse

redução ingestão de líquidos e ﬂuxo

o que causa ressecamento da cavidade oral.

esofagiana é

relaxamento do
dilatação

intestinal,

com a lentiñcação do

do terço

menos

eﬁciente, e é possível que aconteça

uma

alteração

do

esﬁncter gastroesofagiano, que determina o atraso no esvaziamento e
inferior

do esôfago. Estes

fatores contribuem para

sensações de plenitude, pirose e indigestão, a motilidade gástrica

o aparecimento das

também pode

diminuir,
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detenninando o esvaziamento lentiﬁcado do conteúdo gástrico.

A reduzida secreção de ácido

e pepsina reduz a absorção de ferro, cálcio e vitamina B1 z_

A absorção do intestino delgado também soﬁ'e alterações com a idade. Em geral, a função
do ﬁgado, da vesícula e do pâncreas mantém-se preservado, embora possa ocorrer alguma
deﬁciência na absorção e na tolerância às gorduras.

Como

o tubo digestivo se movimenta à custo das contrações musculares próprias,

encontramos no idoso

uma

atonia

com a

motilidade diminuída, retardo do esvaziamento,

como conseqüência a constipação intestinal o que leva a um

trazendo

desconforto abdominal

e ﬂatulência. Entretanto, são conseqüências mais graves o fecaloma, que contribui para a
diarréia

em

fatores

que predispõem a constipação: problemas emocionais, efeitos colaterais

torno da impactação, a incontinência fecal e a obstrução. Pode-se citar

medicamentos, excesso de gordura na

dieta,

como
de

ausência de resíduos na dieta, o ato de ignorar a

vontade de defecar, inatividade, uso prolongado de laxativos e ingesta hídrica insuficiente.

Alteração da Sensibilidade
sensitivos e

.

perder a sensibilidade para o idoso afeta todos os órgãos

ameaça a interação.

Visão a capacidade de acomodação do
:

freqüência de catarata aumenta.

do

:

cristalino, ocorre

rígidas, tensas

um

cristalino diminui

com o

avançar da idade e a

À medida que aparecem novas células na superfície externa

acúmulo de células

centrais anteriores

e turvas reduzindo capacidade de foco

que se tomam amareladas,

em objetos próximos.

Assim, somente a

porção externa do cristalino é elástica o bastante para acomodar-se e focalizar pontos

próximos e distantes.

O idoso demora para adaptar-se ao escuro e precisa de luz forte para ver

de perto.

.

Audição o sentido da audição muda conforme a idade, os sons de
:

os primeiros a serem perdidos, há diﬁculdade maior
incapacidade de comunicação faz

de eventos

sociais.

com que as pessoas

em

ouvir

uma

alta freqüência são

fala

mais rápida.

A

idosas sintam-se isoladas e afastem-se

A perda de audição pode levar a pessoa idosa a responder incorretamente,

entender errado a conversa e evitar interação social.

Para

uma melhor compreensão

deve-se eliminar os sons de fundo, ﬁcar de frente para a

pessoa idosa ao conversar, dar-lhe tempo suﬁciente para responder, falar mais devagar e
suplementar a comunicação oral

com gestos e comunicação escrita.
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Paladar a diminuição da capacidade de detectar gostos diferentes associada à idade
:

não se deve a

uma

diminuição no número de papilas gustativas, mas sim a mudanças

degenerativas de cada célula da mesma

Os quatro paladares básicos são o salgado, doce, azedo e amargo. Desses, o doce é o mais
afetado no idoso, isso comprova a tendência ao maior

consumo de doce.

O paladar alterado

pode também contribuir para a preferência por alimentos salgados e bem temperados.

_

Olfato

:

a diﬁculdade de detectar odores parece começar mais cedo do que outras

perdas sensoriais. Isto pode ser atribuído à degeneração de algumas células nos órgãos que

detectam o odor, outra possibilidade poderia ser a perda de células cerebrais associadas ao
sentido do olfato.

.

Regulação de temperatura

:

nas pessoas idosas parece haver menor capacidade de

regular e controlar a temperatura corporal. Este fator torna-as suscetíveis à hipotermia
acidental.

.

Alterações Geniturinárias as alterações na ﬁsiologia renal incluem redução do ﬂuxo
:

:

sangüíneo renal, redução da ﬁltração glomerular, diminuição da função tubular

com menor

eﬁciência e reabsorção de concentração de urina e normalização mais lenta do equilíbrio
ácido-básico

em resposta ao estresse.

Este fato é extremamente importante de ser observado, porque muitas drogas são

um distúrbio renal, um
têm um risco maior de

degradadas e excretadas pelo sistema renal, sendo que na presença de

problema

comum no

processo de envelhecimento, os pacientes

apresentar intoxicação medicamentosa. Qualquer doença que sobrecarregue o sistema renal e

seus processos reguladores pode afetar a saúde e o bem-estar da pessoa idosa.

Além

disto, as

alterações renais contribuem para a suscetibilidade dos pacientes idosos aos distúrbios

do

equilíbrio hidroeletrolítico.

Os

ureteres,

a bexiga e a uretra perdem o tônus muscular.

idoso pode ser incapaz de realizar o esvaziamento vesical

aumenta o

risco

de infecções.

A

mulher pode apresentar uma diminuição no tônus dos

músculos perineais, os tecidos vaginais tomam-se mais
dobras, o colo e

A capacidade vesical reduz e o
completo. A retenção urinária

o útero tomam-se menores.

frágeis,

perdendo elasticidade e suas

A menor lubriﬁcação

vaginal pode contribuir
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para o coito doloroso, levando a
ser aliviada

um aumento de abstinência, que na maioria das vezes pode

com reposição adequada de estrogênio de forma tópica ou sistêmica.

No homem

idoso é

comum o

hiperplasiaprotática benigna, sendo

que o aumento da

próstata causa a retenção urinária crônica, ﬁeqüência e incontinência

Alterações Musculoesqueléticas
progressivamente

há

um

o conteúdo mineral ósseo tende a diminuir

:

com o avançar da idade, aproximadamente

risco de fratura

cada vez maior

úmero, rádio, fêmur e tíbia

A

com a

osteoporose é

a partir dos 30 anos. Por ÍSSO,

idade principalmente nas vértebras dorsais,

comum

principalmente

em

mulheres após a

menopausa e

associa-se a inatividade, ingesta inadequada de cálcio, perda de estrogênio,

hipercalciúria,

menor produção de vitamina D e o aumento do hormônio paratireoidiano.

A

doença

um

articular degenerativa é

fenômeno do envelhecimento que envolve

alterações não inﬂamatórias na cartilagem articular e na formação óssea nas margens das
articulações.

Os fatores associados à doença articular degenerativa, ou osteoartrite, são idade,

traumatismo, hereditariedade, obesidade e problemas inflamatórios anteriores.

reumatóide é

um

A

artrite

outro tipo de distúrbio articular, que leva à destruição articular e é

uma

redução de mobilidade.

Há também uma perda de altura na fase tardia da vida que se deve a uma combinação de
fatores

como enfraquecimento de grupos

musculares, perda de água, mudanças posturais,

deterioração dos discos espinhais e perda de massa óssea. Essas alterações afetam

negativamente a mobilidade, o equilibrio e a função dos órgãos intemos.

Os músculos diminuem de tamanho

A lombalgia é comum.

menor atividade e a idade avançada
Alterações

Tegumentares

e perdem força, ﬂexibilidade e resistência devido a

:

essas alterações

têm grandes implicações para a

enfermagem. Devido o turgor geral da pele diminuir, acontece
dérrnica e perda da elasticidade, causando pregas

na pele.

uma

redução de camada

A massa corporal magra diminui e

a massa gordurosa aumenta, tomando o idoso vulnerável a contusões e esfoladuras

em áreas

uma perda do tecido adiposo e da elasticidade da pele o que

contribui

de pressão. Acontece

para a tendência a sentir

como prurido senil.

frio.

Além disso a pele seca também pode trazer prurido, conhecido
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Aspectos Cognitivos

A função cognitiva pode estar alterada na presença de disfunções neurológicas e doenças
no

idoso. Alterações escleróticas

no cérebro afetam o funcionamento deste órgão, sendo a

perda da memória um problema freqüente.

Muitos idosos continuam aprendendo e participando

em várias experiências. Entretanto, a

capacidade de aprender e de lembrar eﬁcazmente pode ser afetada de maneira negativa pelo
processo do envelhecimento.

A

um

memória é

processo complexo que envolve aquisição, armazenamento e a

recuperação ou lembrança da informação. As perdas sensitivas, distrações e 0 desinteresse
interferem na aquisição de informações, afetando assim o armazenamento e a lembrança.
interessante

que vários idosos lembram

com

É

clareza e exatidão de episódios ocorridos há

muitos anos, e provavelmente de grande importância

em suas vidas.

Muitas pessoas acreditam erradamente que é diﬁcil, senão impossível, ensinar algo novo
a

um

adulto idoso. Alguns fatores

como

característica

sócio-econômico, anos de estudo, atividades,

etc,

da personalidade, vigor ﬁsico,

status

mostram inﬂuenciar a capacidade

intelectual.

Quanto a prudência ela parece aumentar com a idade,

com a

preocupação

incerteza,

a expectativa e o

isto é,

medo do

ao que parece o resultado da

insucesso.

Sendo encarado dessa

forma a prudência é um mecanismo de defesa.

Somente a compreensão do processo de envelhecimento e o próprio respeito pelo idoso
diminui os mitos pré-estabelecidos pela sociedade. Assim percebe-se que o envelhecimento é

mais uma etapa da vida que pode ser vivida com maior qualidade.
3.4 - Assistência de enfermagem a idoso no pré, trans e pós-operatório.

Primeiramente

farei

um

pequeno comentário sobre a enfennagem

assistencial

ao idoso

na literatura brasileira.

A ﬁm
Alvarez
literatura

de

obter essas

informações

(1990), que deixa claro que existe

procurei na dissertação de

pouca

contribuição

de Gerontologia, apesar de ser o enfermeiro que

tempo com o
importância

idoso. Cito
1

da

Mestrado de

enfermagem na

passa a maior parte do

também que na década de 70, dois estudos foram de fundamental

o de Horta (1979) que

tenta despertar

a atenção dos enfermeiros para os
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problemas

de

padrões

de

específicos
assistência

ao

assistência

nos

de

níveis

com o

indivíduo idoso,

atenção

estabelecimento de

primária, secundária e terciária,

no

atendimento das necessidades humanas básicas, e o outro estudo é de Bastian (1980) onde
existe

uma preocupação com o número adequado de pessoal para assistência de enfermagem

a idosos asilados.

Conforme menciona ainda Alvarez (1990) “o estudo de Menezes (1986) denuncia o
quanto o enfermeiro está alheio a problemática do idoso, quando não inclui a família

como recurso para ajuda'-Io a suprir suas limitações”.
Vejo que estes estudos citados incentivaram

enfermagem

proﬁssionais de

a

preocuparem~se e a realizarem vários estudos sobre assistência de enfermagem a idosos
apesar de colocar
brasileira

existe

em

questão que até o presente

momento não

encontrei nada

sobre cuidados específicos a idosos cirúrgicos e sua família.

uma preocupação com acadêmicos

Mas

na

literatura

percebo que

de enfermagem na assistência ao idoso, cito a

seguir alguns exemplos.

Benedet, Santos, Faria e Bitencourt (1992) foi
assistência ao cliente idoso portador

um trabalho que teve como foco central a

de doença crônica envolvendo a família no ambulatório

e Clínica Médica Masculina do H.U.
Silva,

um

Vendrame, Carvalho e Pioner (1996) realizaram

trabalho

com

a seguinte

temática “o cuidado a saúde do idoso e de seu cuidadorfamiliar”, onde o familiar cuidador

ﬁcou como parceiro na

assistência de enfermagem.

O objetivo era avaliar a continuidade do

tratamento e levantar as diﬁculdades que o familiar cuidador e o idoso encontravam

como,

reoiientar, atualizar e adaptar

a assistência do idoso

bem

em suas atividades de vida diária e

seus cuidados especiais de saúde e tratamento, no contexto domiciliar.
Bröering, Zilio e Schuelter (1997) que realizaram

um

trabalho assistencial à clientes

idosos portadores de doenças crônicas no ambulatório do H.U., estendendo-se ao domicilio
através de visitas domiciliares.

Quanto a

utilização

poucos estudos

Um

da Teoria de King na revisão de

literatura nacional

evidencia-se

com e a utilização de King na prática assistencial.

dos trabalhos encontrados

foi

o de Santos (1990) que realizou seu trabalho junto

a indivíduos idosos crônicos a nivel ambulatorial, hospitalar e domiciliar. Utilizou alguns
conceitos
assistencial,

da teoria e
favorecendo

diferentes situações.

concluiu que

um

a

atendimento

implementação

foi

holístico e integrado

viável

nesta

prática

do indivíduo idoso em
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Rocha

(1991), implementou a prática

traumato-ortopédico. Utilizou alguns conceitos e

em maior ou menor

estresse esteve presente

uma

intensidade

enfermagem à pacientes

de

assistencial

das suas conclusões foi a de que o

em

todos os pacientes estudados,

aimagem corporal.

seguindo após

Nascimento (l99l), realizou uma prática
miocardio. Selecionando os seguintes

assistencial a indivíduos

conceitos:

Uma das

marco puderam

infarto

humano, percepção,

ser

crescimento e desenvolvimento, interação, comunicação,
decisão, saúde, doença e enfermagem.

com

papel,

agudo do
estresse,

tomada de

transação,

conclusões foi que todos os conceitos do

ser operacionalizados e entre eles e destacam-se

o estresse, papel, tomada de

decisão e crescimento e desenvolvimento.

Não consegui encontrar nem um estudo de idoso em Centro
King,

mas deixo em

Cirúrgico

com

utilização

aberto para pesquisar mais sobre a aplicação desta teoria

em

de

outras

práticas.

Ainda que não tenha encontrado dissertações especíﬁcas do tema, encontrei os cuidados
da Cirurgia e Anestesiologia no idoso
(91989),

Brunner

& Suddarth (1994), Beyers e Dudas

Braz e Castiglia e Filho( 1992), Andrade e Júm`or(l995).

3.5 - Cirurgia

A

em

no Idoso.

idade avançada tem sido considerado

ocorrido

um

fator importante

de risco

cirúrgico.

Tem

aumento no núrnero de doentes idosos que necessitam de procedimentos

cirúrgicos de

maior porte, que apresentam mais de

incidência de neoplasia.

Ao

como de modo

devem

terapêutica,

um

geral,

analisar-se

a indicação de

processo patológico e

uma

existe a

menos agressiva, esta deva ser a escolhida.

opção de

com

alta

intervenção operatória no idoso,

ser considerados os riscos e beneﬁcios

quando o risco é grande e

ser mais cauteloso,

um

da proposição

uma terapêutica não

cirúrgica

ou

O cirurgião ﬁente ao doente idoso tem tendência a

quando não temerário, adotando condutas mais conservadoras.

Um dos maiores desaﬁos para os proﬁssionais que cuidam dos idosos é deﬁnir se dados
clínicos observados são decorrentes

por doença

O

desaﬁo se toma maior se lembrarmos que o número e a cronicidade das

doenças aumentam
afecções

do processo normal de envelhecimento ou ocasionados

com o progredir da idade, geralmente os idosos apresentam duas ou mais
concomitantemente,

clínicas

neuropsiquiátricas

e

osteoarticulares,

podem
ocasionando

ser

doenças

sobreposição

cardiovasculares,

ou

ausência

de
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sintomatologia. Entre as afecções que mais exigem tratamento eletivo no idoso estão a

calculose biliar, neoplasias

do aparelho digestivo e hérnias inguinais.

Em relação às afecções cirúrgicas do idoso alguns dados merecem ser observados

:

0 ausência de febre e de sinais peritoniais;
0

quadros inﬂamatórios,

com freqüência sem sinais evidentes;

/

0 alterações sistêmicas, muitas vezes predominando no quadro clínico;
0 descompensação de doenças associadas agravando afecção de base.

completando

uma

que seja realizado

Recomenda-se

com

outros

exames especíﬁcos, antes das

\/

cardíaca durante qualquer ato cirúrgico

Avaliação Laboratorial Rigorosa

:

1

/

Fisioterapia

‹\

Anribioticoterapia Proﬁlatrca

k//_______,,.

Doente Idoso

Movimentação Precoce

Avaliação da Medicação Habitual

eletrocardiográﬁca

Melhora Função Cardíaca

Heparina Proﬁlática

i

e

cirurgias eletivas e monitorização

Cuidados Nutricionais

_____`_¶›

clínica

em idoso.

Um roteiro que pode se utilizar para o idoso é

RWÔM

avaliação

Monitorização Pós-Operatória

Cateter

Débito Urinário

Monitorização Intraoperatória

A

mortalidade operatória se deve a

intervenção-eletiva

uma

inter-relação de fatores

ou urgência, doenças associadas, grau do

operatórios, duração

da operação e

anestesia.

como

:

tipo de

risco cirúrgico, cuidados

Apesar de tudo, ainda existe

uma

certa

relutância na indicação operatória para o idoso.

A fase pré-operatória,

um

melhor

estado ﬁsico e psicológico para o paciente idoso, principahnente pelo fato do

mesmo,

poder apresentar

uma

segundo os autores, tem como objetivo promover

associação de problemas crônicos de saúde

para a qual foi indicada sua cirurgia.

com

Venoso

aquela específica
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As mesmas

colocam que o enfermeiro precisa

autoras

estar atento para

manter

um

ambiente seguro ao paciente idoso o que inclui medidas de proteção para as áreas sensíveis,

como a movimentação

lenta

do paciente, a proteção das proeminências ósseas contra a

massagem mais

pressão prolongada e realizar

freqüentes e suaves para promover

uma

circulação adequada.

Percebe-se

também que

é importante a avaliação da boca, onde

dentaduras e próteses parciais bem

podemos encontrar

como soluções de continuidade o que deve ser observado

no pré-operatório para que ocorra uma boa indução e manutenção da anestesia.
Quanto a pele costuma ser ela seca e pmriginosa devido a diminuição da transpiração, o
que

facilita as

menos

idosas

lesões de pele.

A diminuição

resistentes às variações

de gordura subcutânea toma as pessoas

de temperatura, portanto

um

cobertor

leve de

algodão é essencial para o idoso ao ser encaminhado ou retomado da sala de cirurgia.

Assim, devemos promover
familiares e

um

melhor estado psicológico, pois

do paciente que vai submeter-se a

uma

cirurgia é

a expectativa dos

muito grande, provocando

ansiedade e angústia. Daí a importância do preparo e apoio psicológico logo nos primeiros
contatos,

No

a ﬁm de estabelecer um clima de conﬁança e segurança.

trans-operatório Brunner

&

Suddarth (1994) relatam que

coração e os vasos sangüíneos apresentam
estresse.

limitada.

As

uma menor

alterações cardíacas incluem redução

Com

a redução do

termorregulação e

podem

leito vascular,

requerer

›

um

com o

envelhecimento, o

capacidade de responder ao

do débito cardíaco e reserva cardíaca

os idosos são propensos a problemas

aquecimento maior para que mantenham

de
sua

temperatura corporal estável.

A

menor capacidade do idoso

ajustar-se rapidamente aos estresses físico e

inﬂuencia no seu prognóstico cirúrgico. Portanto, é essencial

uma

emocional

monitoração contínua
á

e cautelosa.

Segundo Brunner & Suddarth (1994) o pós-operatório do paciente idoso é tão importante
quanto a própria cirurgia , então o paciente deve ser transferido lenta e gentilmente, da

mesa de

cirurgia para

a maca e levado para a

SRPA como

ao aquecimento do paciente, já que a temperatura dele é

lábil.

já mencionado dar atenção

Neste período, deve-se

ter

cuidado especial quanto as funções cardiovascular, pulmonare sistemas renais.

Após retomar a

Clínica Cirúrgica o paciente deve manter-se ativo, se possível, pois

segundo zohzâos do Bomsiâo (1919) o Bnmoof

&

soodzúh (1994) oo idoso hà uma
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diminuição da força, da ﬂexibilidade, da resistência, do

equilíbrio

e

conseguir

se ele

manter-se ativo previne irritação das áreas de pressão, trombose, debilidade excessiva.

Durante

os

primeiros

distensão, redução

do pós-operatório pode ocorrer incontinência

dias

urinária,

do peristaltismo, constipação, dor muscular ou no local da cirurgia, o que

deve ser observado pelo enfermeiro.

3.5.1 - Anestesiologia

no Idoso

Geralmente o paciente cirúrgico idoso está interessado e preocupado
irá receber,

com a anestesia que

em função de suas experiências anteriores ou porque já ouviu

parentes sobre 0 assunto. Assim, é

útil

relatos

de amigos e

que o anestesista visite o paciente em seu quarto antes

da cirurgia, para informar, responder e perguntar, afastando qualquer medo que possa
Principalmente pelo fato do idoso enfrentar maiores riscos

existir.

com a anestesia e cirurgia.

O idoso necessita de menor quantidade anestésica para a produção de anestesia e demora
maior tempo para eliminar as substâncias anestésicas.

Uma razão

é que o tecido adiposo

aumenta de 20 a 30% aos 20anos para 35 a 45% aos 60 a 70. As medicações anestésicas que
possuem aﬁnidade pelo tecido adiposo concentram-se nele e no cérebro. Ainda percebe-se

uma

involução dos tecidos do organismo, ricos

esquelético, fígado e rins.

em

sangue e água,

como o músculo

A diminuição do tamanho do ﬁgado também implica na inativação

de muitos anestésicos e o funcionamento das células renais interfere na excreção dos produtos
catabólicos e dos anestésicos.

É necessário que haja uma manipulação e posicionamento cuidadoso,
devido à perda óssea normal no idoso.
quantidade muito rápida poderá causar

A

durante a cirurgia,

administração de infusões intravenosas

edema pulmonar.

pode levar a isquemia cerebral, trombose, embolia,

em

A queda súbita da pressão arterial

infarto e

anoxemia.

Tipos de anestesias

.

Anestesia Geral

:

é

uma

depressão irregular e reversível do sistema nervoso central que

pode ser produzida através de inalação ou técnicas endovenosas, independente da via as
drogas anestésicas gerais utilizadas determinarão graus variáveis de bloqueio sensorial,
motor, de reﬂexos e mental.

-.
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Os anestésicos

líquidos voláteis

produzem anestesia quando os seus vapores são

Possuem algumas propriedades importantes como baixo ponto de
:

inalados.

ebulição, baixo calor de

vaporização, alta pressão de vapor, indução e regressão rápidas e agradáveis, grande

margem

de segurança, etc. Incluem-se neste grupo 0 enﬂurano, isoﬂurano e o halotano. Os anestésicos
gasosos são administrados através da inalação e sempre associados ao oxigênio.

As

substâncias ao serem inaladas penetram

no sangue

através dos capilares pulmonares e

em concentração suﬁciente atuam sobre os centros cerebrais,

quando

produzindo a perda da

consciência e da sensibilidade. Durante a indução e as fases de manutenção iniciais,
ser administradas grandes quantidades de anestésico, devido

depositar nos tecidos.

À medida

devem

o anestésico recircular e se

que a concentração diminui, são necessárias quantidades

menores da droga para mantê-la em equilíbrio no cérebro, sangue e outros tecidos.

.

Anestesia Local

:

é toda substância capaz de bloquear, de maneira reversível, os impulsos

nervosos aferentes no local da sua aplicação.

A

anestesia local freqüentemente é administrada

em

associação

com a

adrenalina.

A

adrenalina causa constrição dos vasos locais, o que previne a rápida absorção da medicação
anestésica, prolongando, sua ação local, evita a rápida absorção para a corrente sangüínea.

Os

anestésicos locais

possuem ação antiespamódica porque inibem as contrações dos

músculos lisos; inibem, ainda, os espasmos da musculatura
Bloqueadores Neuromusculares

:

lisa

dos brônquios.

são substâncias que bloqueiam a transmissão dos

impulsos nervosos na junção neuromuscular dos músculos esqueléticos.

As

principais drogas deste grupo são: pancurônio, d-tubocurarina, atracúrio, galamina,

alcurônio e vecurônio.

No

idoso ocorre diminuição da eliminação do Bloqueador Neuromuscular porque a

função renal diminui aproximadamente
diminuição da circulação hepática e
substâncias.

1%

como

para cada ano vivido após 30 anos.
conseqüência,

menor metabolização

Há

destas

A redução da água corporal diminui o volume de distribuição e determina maior

concentração de Bloqueador Neuromuscular na junção neuromuscular.

Nos

idosos há diminuição na depuração,

com aumento da

meia-vida de eliminação para o

pancurônio, alcurônio e as grandes doses de vecurônio.

.

Anestesias Raquidianas

interior

1

são aquelas obtidas pela introdução de soluções anestésicas no

do estojo raquidiano (espaço peridural ou espaço subaracnoideo), produzindo

z
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interrupção temporária de transmissão dos impulsos nervosos. Geralmente as medicações

mais

utilizadas são

durante a cirurgia

a procaína, tetracaína e a lidocaina. Náusea, vômito e dor podem ocorrer

com

anestesia espinhal. Estas reações poderão ser evitadas pela

administração intravenosa de

uma solução tiopental e pela inalação de óxido nitroso.

Existem muitos tipos de bloqueio da condução, dependendo dos grupos de nervos que
sejam atingidos.
Bloqueio Epidural

1

é aquela obtida pela introdução de solução anestésica no espaço

peridural, produzindo interrupção temporária dos impulsos nervosos.

Bloqueio do Plexo Braquial o bloqueio produz anestesia no braço.
:

Bloqueio Paravertebral

:

produz anestesia dos nervos que inervam o

-tórax,

a parede

abdominal e as extremidades.
Bloqueio Transacral ou Caudal

:

produz anestesia do pen'neo e

,

ocasionalmente, do

abdome inferior.
Apesar de tudo, ainda é discutido se as complicações são maiores
anestesia geral, comparadas

com o emprego da

com as do bloqueios (raqui ou peridural), quando

for indicado o

emprego de uma ou outra. Além disso, ainda existe tuna relutância na indicação operatória no
idoso,

mas pode-se

concluir que indivíduos que

conseguem

atingir urna idade

avançada sem

doenças incapacitantes são biologicamente privilegiados.

3.5.2 - Familiares e o Idoso e a perspectiva cirurgia/morte.

Neste estudo

utilizei

Pelzer (1993), Brunner e Suddarth (1992) e Burnside (1979).

Família é a esfera intima da existência que une por laços consangüíneos ou por

Como unidade básica de relacionamentos é a fonte primária de
suporte social, onde se almeja uma atmosfera afetiva comum, de aquisição de competência e

afetividade os seres humanos.

de interação entre seus membros (Pelzer, 1993).

Um dos desaﬁos que o proﬁssional da saúde enfrenta ao cuidar da família é a controvérsia
sobre a existência
indivíduos,

com

ou não de uma saúde

isto percebe-se

familiar

como

entidade distinta da saúde dos

que a saúde da família signiﬁca a soma da saúde dos

indivíduos que a compõem ou, a família também é possuidora de

um “estado de saúde” sendo

que este estado de saúde envolve, além do conhecimento, atitudes e valores, papéis e
distribuição,

de tarefas dentro da família, sendo uma parte integral de toda a vida familiar.
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A

saúde da família, embora diferente da saúde de seus membros,

interligada à

mesma. Sendo assim, uma família fechada no que

no entanto,

está,

diz respeito a comunicação,

ou mesmo a agressividade são formas que afetam o doente. Por outro lado, quando a família é
saudável e dá apoio aos membros, que são ﬂexíveis a mudanças no seu funcionamento para
atender a suas necessidades, pennite

que o doente mantenha a

aderência ao tratamento,

possibilitando sua reabilitação e/ou recuperação da saúde.

É

de se esperar que

adequada e contínua.
família não é

um

uma

família saudável cuide da saúde de seus

membros de forma

A partir de várias interações com famílias a enfermagem descobre que a

recipiente passivo

do cuidador proﬁssional mas sim

um agente,

sujeito

do

seu próprio processo de viver.

Para a situação do idoso a família é uma fonte importante, geralmente o cônjuge assume o
papel de principal assistente quando ocorre a dependência. Caso o cônjuge esteja ausente,
geralmente

quem assume é algum ﬁlho que terá que prestar cuidados e acaba necessitando de

O apoio

ajuda e apoio e neste caso o enfermeiro é o principal auxílio.

e a orientação são

essenciais ao tratamento.

A enfermagem interage com a família em seu processo de viver, ser saudável, adoecer ou
morrer. Essa interação é
sair enriquecidas e

uma troca de saberes, onde ambos, a família e a enfermagem podem

o cliente melhor assistido.

O enfermeiro precisa ser sensível às questões altamente emocionais a que a família esteja
enfrentando. Dentre os problemas ou conﬂitos emocionais
família e ao cliente idoso que será submetido a

uma

um

cirurgia é

dos que mais acometem a

o “medo da morte”. Embora

diﬁcilmente isto seja explicitado, devendo o enfermeiro estar atento aos sinais, pistas,

linguagem metafórica ou não verbal que são utilizados para dar vazão a este temor. Até
porque

em

nossa cultura ainda hoje é muito diﬁcil falar-se sobre a morte, há

diﬁculta ainda mais sua compreensão e aceitação.

O

um

tabú que

cliente idoso geralmente

necessidade de falar sobre a possibilidade ou riscos que ele tem de morrer na cirurgia,

tem

mas

tanto a família quanto a equipe de saúde quase sempre negam-lhe este espaço, o simples

pensamento da morte é assustador e até
encarar

com mais

mesmo

naturalidade a morte

impossível. Percebemos que o idoso parece

ou pelo menos como possibilidade próxima,

principalmente quando sua situação da doença vem se agravando acentuadamente.
idosas geralmente

As pessoas

têm necessidade de debater a sua morte, principalmente os que

se

acham

só e que perderam familiares e amigos por falecimento, aqueles que apresentam alterações

na estrutura do corpo e os que apresentam indícios de doença

fatal.

Embora o

idoso encare a
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morte

com mais

certeza que o jovem, o enfenneiro que trabalha

com

idosos principalmente

na situação cirúrgica deve estar ciente do grau em que a pessoa está enferrna, e a cada etapa, é
necessário a ajuda aos familiares para enfrentar a morte.

Os enfermeiros devem examinar o seu

próprio sentimento

em

relação à morte para que

assim possa prestar ajuda ao idoso e família sendo capaz de pennanecer calmo e pensar
claramente.
Isso

não signiﬁca que o enfermeiro não pode

devem ser guiadas pelas

sentir

suas emoções. Visto que, é

emoções, mas que suas ações não

uma carga emocional

assistir

a pessoas

que estão morrendo, o enfermeiro deve e precisa compartilhar seus sentimentos e reações

com outras pessoas para obter o apoio necessário.

\

4Marco

conceitual é

um

MARCO CONCEITUAL

conjunto de definições e conceitos inter-relacionados,

um

objetivo de apresentar maneiras globais de perceber

modo abrangente (Trentini,

fenômeno e de guiar a

com

Ao

prática de

1987).

Buscando alcançar um dos objetivos propostos pela disciplina Enfennagem Assistencial
Aplicada, onde consta que a acadêmica deve utilizar
optei pelo

um marco

conceitual na assistência,

marco conceitual de Imogene M. King adaptando-o à situação escolhida do idoso

cirúrgico.

4.1 -

Breve História de Imogene King

Imogene M. King, nasceu em 1923, completou sua educação básica
no ano de 1946

Enfermagem

em

Missouri, tendo recebido

em

em Nova Iorque.

em várias escolas de enfermagem dos Estados Unidos.

em

uma

estrutura

conceitual

1981, no prefácio de

à enfermagem, e não

essenciais ao

uma

teoria de

A Theory for Nursing, ela indica ter ampliado e
uma

construído sobre a estrutura original, apresentando
conceitos

em

1971 o livro Toward a Theory for Nursing, no qual King claramente

declara estar propondo

enfermagem. Já,

enfermagem,

o grau de bacharel de Educação

(1948), o de mestre (1957) e o PhD (1961)

Foi diretora e professora

Publicou

em

entendimento da enfermagem

dentro dos sistemas de atendimento à saúde, oferece

de conceitos e à aplicação de conhecimentos

em

estrutura conceitual, ligando

como um

sistema importante

uma abordagem ao desenvolvimento

enfermagem, demostra urna estratégia

para a construção de teoria, apresentando urna teoria de consecução de metas, derivada da
estrutura conceitual.
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Os elementos
interpessoais

principais

em que

da teoria de consecução de metas são vistos nos sistemas

duas pessoas que são, comumente, estranhas aproximam-se

organização de atendimento à saúde para ajudar e ser ajudado no sentido

numa

de manter

estado de saúde que permita 'ffuncionar nos seus papéis” ou se isto não

for

um

possível,

“morrer com dignidade”.

A estmtura de sua teoria é composta por três

sistemas

:

sistema pessoal (indivíduos),

sistema interpessoal (díades, triades, pequenos ou grandes grupos) e o sistema social
(família, escola, organizações sociais, indústria e sistema

Os

conceitos desenvolvidos por King no sistema pessoal

imagem

crescimento e desenvolvimento,
são

de cuidados à saúde).
são

no sistema

corporal, espaço e tempo;

comunicação, interação, transação, papel

e

e

estresse

percepção,

no

sistema

self,

interpessoal
social

são

organização, autoridade, poder, status e tomada de decisões.

Nesta

assistência

os

utilizei

seguintes

conceitos

:

ser

humano

idoso, família,

enfermagem, enfermeiro, comunicação, percepção, interação, transação, espaço, tempo,

imagem

tomada de

corporal,

decisão, estresse, saúde, doença, papel e crescimento e

desenvolvimento.

4.2 - Conceitos

Os

conceitos de King foram tomados da releitura feita por George (1993)

traduzido intitulado Teoria de Enfermagem

Enfermagem

:

é deﬁnida

enfermeiro e cliente, através

:

em

seu livro

Os Fundamentos para a prática proﬁssional.

como “um processo de
do qual cada

um

interações

humanas

entre

percebe o outro e a situação, e

através da comunicação, fxam metas, exploram meios e

concordam acerca dos meios

para alcançar as metas” (p. 183).
Segundo a acadêmica, enfermagem é

uma

ciência que visa assistir o individuo,

grupos ou comunidades, neste caso, paciente idoso cirúrgico e seus familiares, na assistência
integral

com

objetivos de juntos, identiﬁcarem problemas

meios para alcançarem metas.

e estabelecerem

objetivos

e
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Ser humano idoso : “são seres sociais, pensanta, racionais, que possuem habilidades para
perceber; sentir e acolher dentro das alternativas o seu curso de ação, estabelecer metas,
objetivos e tomar decisões” (p. 183).

Segundo Santos (p.32) “ indivíduo idoso é um ser adulto, de idade avançada, que se

por continuar

caracteriza

em um processo

de crescimento e desenvolvimento, por

possuir experiência de vida acumulada, história pessoal, crença e valora peculiares.

Ainda se caracteriza por se dedicar a repensar o transcurso de sua vida podendo ou
"

não refletir sobre ofuturo”.
Considero o ser humano

idoso

como um

ser

único,

com

suas particularidades

,

necessidades aciunuladas e expectativas próprias que precisam ser entendidas dentro do seu
próprio contexto familiar e comunitário e

de

em quaisquer circunstâncias como

\

no nosso caso,
y

cirurgia.

Família

:

'

“é a

afetividade os

afera íntima da existência que une por laços consanguíneos ou por

sera humanos. Conto unidade básica de relacionamentos é a fonte

primária de suporte social onde se almeja

compância e de
Os

uma atmosfera afetiva comum, de aquisição de

interação entre seus membros” (Pelzer, 1993).

familiares são

um

recurso essencial e necessário para facilitar ao idoso cirúrgico

enfrentar e ajustar-se as condições atuais, por isso
atual

do doente e também dos possíveis

Interação : é deﬁnido

riscos

devem

estar

sempre sabendo da situação

que ele corre durante a cirurgia.

como “umprocaso de percepção e comunicação entrea pessoa e

o ambiente, e entre uma pessoa e outra, representada por comportamentos verbais e
não-verbais voltados para uma mina” (p. 180).

Concordo

com

Santos (p.33) quando ela escreve que “é através da interação que o

enfermeiro e o idoso, influenciando-se mutuamente,
social,

em circunstâncias

à nivel pessoal e

vão partilhando informações sobre suas percepções quanto às suas próprias

pasoas, seus papéis, seus atrasa,

quatõa

sobre saúde, doença e os demais assuntos

de seus interessa ou percepções. Para tanto, utilizar-se-ão de comunicação verbal e nãoverbal na sua interação e poderão chegar ou não à transação”.
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Percepção: segundo King “é a representação que cada pessoa faz da redlidízde” (p. 180).

Tomando

essa deﬁnição a

individuo idoso percebe a

si

acadêmica explicita-a como a maneira' com que

mesmo, sua doença, sua

cada

dentro

cirurgia, seu/'eépaço

do

ambiente hospitalar, outros pacientes, outras pessoas desconhecidas ê especialmente de seus

como

familiares e

esta percepçao reﬂete

em sua interação interpessoal e

social

em busca de

seu tratamento cirúrgico e recuperação.

Comunicação

:

é deﬁnida

“como

um processo, através do qual é dada informação de

uma pessoa para outra, diretamente, em encontros face a face ou indiretamente, através do
telefone,

A

da televisão ou de palavra acrita” (p. 180).

comunicação é

um

processo no qual o paciente, o familiar e o enfermeiro trocam

informações, pensamentos e opiniões que possibilitam

uma maior

interação entre eles.

No

muito importante considerar a comunicação não-verbal, pois os gestos, as

entanto é

expressões faciais, as ações, a postura e o toque, muitas vezes possibilitam ao enfermeiro
detectar alterações que o cliente não explicita na comunicação verbal.

Transação
interação

:

é deﬁnida

“como comportamentos observáveis dos

seres

humanos

com seu meio ambiente. As transações representam o componente de

das interaçõw humanas e envolvem barganha, negociação e troca
transações ocorrem entre enfermeiro e cliente são alcançadas metas “

social.

em

avaliação

Quando as

(p. 180).

Ocorre dentro de

um

processo de interação, percepção e comunicação

entre

o

enfermeiro e o paciente e é concretizado quando os objetivos traçados por ambos forem
alcançados. Portanto essa transação faz parte das ações do enfermeiro jimto ao idoso cirúrgico

e a seus familiares.

Enfermeiro
distúrbio

:

em seu

hospitalizados.

“ajuda os indivíduos e grupos quando eles tem alguma intederência ou
estado de saúde, quando não

Os

enfermeiros interagem

podem

com

ajudar a si

mesmos e devem

ser

os pacientes nos hospitais para obter

informações sistemáticas sobre eventos passados e sinais e sintomas atuais.

Ambos

se

comunicam para poder focar objetivos e tomar decisões acerca dos meios que usaram para
eliminar o distúrbio e resolver o problema. Esta tomada de decisão requer a colaboração

dos pacientes, outros proƒisionais e membros da família” . King (1984).
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Assim o enfermeiro nessa situação presta
familiares interagindo

assistência

com ambos. Desta forma poderá

ao paciente cirúrgico idoso e seus
detectar quais os problemas que o

paciente idoso apresenta, validá-los junto a ele e seus familiares, ﬁxar objetivos mútuos,

uma

visando oferecer

assistência

de enfermagem adequada no decorrer do pré, trans e pós-

operatório.

Saúde/Doença

saúde é deﬁnida “como urna experiência dinâmica de vida de

:

humano que implica

desequilíbrio

um

conflito

Uma

na

como um

Doença é deﬁnida

estrutura biológica da pessoa

ou

em

o máximo potencial para a

“desvio

do normal,

é,

um

seus construtos psicológicos, ou

pessoa que está doente pode necessitar ser hospitalizada.
real

Ao

estar hospitalizada,

ou simbólica de sua imagem. Os

têm medo de serem mutilados e de morrerem. Eles não podem antecipar o que

passará, são separados de suas roupas e objetos pessoais que são colocados
parte.

isto

nas relações sociais dapasoa”(p.183).

aumenta sua ansiedade porque sente uma ameaça
pacientes

ser

ajustamentos contínuos a estressores, no ambiente interno e externo,

através de uso adequado dos recursos próprios para alcançar
vida diária” (p.l83).

um

em um

lugar a

Esses fatores e outros, contribuem para uma perda de identidade pessoal.

Para o indivíduo idoso o ajustamento a estes estressores internos e externos ocorre mais
lentamente.

Assim o ter de operar-se além de representar uma ameaça a sua imagem ou a sua

vida nem sempre signiﬁcará a restauração ou recuperação de saúde.

A hospitalização, que na

maioria das vezes é mais prolongada, e todos os suas implicações favorecem o

desenvolvimento de alterações emocionais, bioﬁssiológicas e ruptura das interações

Espaço

:

“existe

em

inclui aquela área

todas

as direções e é o

ﬁica a que chamamos

mesmo em todas as direções.
território.

0

sociais.

0 espaço

espaço é definido pelos

conqmrtamentos daquela indivíduos que o ocupam” (p. 181).
Para o paciente idoso cirúrgico o seu espaço pessoal está sendo invadido, pois ele não

tem controle do meio
cirurgia e

hospitalar

onde

está,

não sabe o que

irá ocorrer durante

ou após sua

nem sempre é ouvida a sua percepção quanto ao seu estado de saúde/doença ou seu

desejo frente a condutas a serem tomadas.

Tomada de
entre muitas

decisão

:

“define-se

como

um processo em que se elege urna alternativa

com base em crenças e valores,

se coloca

em prática as idéias que implica a
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decisão e se avalia o alcance dos objetivos.

As decisões são os juízos que se tem,

os quais

moldam o curso de ação que deverá tomar-se nas decisões específicas. Tomar decisões é de

suma importância na área de saúde e na

vida dos pacientes e sua família, enfermeiras e

médicos”. King (1984).

O indivíduo idoso, oenfermeiro e familiares irão interagir, perceber e se comunicar, para
que juntos tomem decisões quanto a assistência adequada no pré, trans e pós-operatório. Em
situações críticas

ou que impliquem em risco de vida cabe a enfermeira junto com os demais

membros da equipe de saúde e familiares decidirem sobre a conduta a ser tomada.
Estresse

:

“é

um

estado dinâmico pelo qual os seres

humanos interagem com o

ambiente para manter o equilibrio para crescer; daenvolver-se e realizar-se”

(p.181).

Para Santos (1999) “o wtresse pode ser positivo, quando serve como impulsionador do
indivíduo para a ação.

0 estrase pode ser construtivo, se

o indivíduo

interagir

com os

agentes estressores, visando, essencialmente, o desenvolvimento de estratégias para o

enfrentamento e ajustamento a estes agentes.

um decràcimo

0 estresse pode

ser destrutivo se levar a

na percepção e no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento.

0

estresse é universal, faz parte da vida dos indivíduos”.

O indivíduo idoso e seus familiares em urna hospitalização, ﬁente ao risco eminente de
uma

cirurgia, estão expostos

interagir

com

a fatores e situações altamente estressantes.

este idoso e sua família

O enfermeiro ao

deve buscar desenvolver estratégias que os auxiliem a

enfrentar de forma positiva e construtiva estes estressores.

Imagem Corporal

:

“é a maneira pela qual cada pessoa percebe tanto seu corpo,

quanto as reações dos outras à sua aparência” (p. 176).

No paciente idoso cirúrgico a imagem corporal pode ou não
isso é

inﬂuenciar na sua vida, por

de suma importância tentar ajudar ao pacientes a manterem sua auto-estima elevada

para poderem enfrentar essa situação. Para tanto, é importante o suporte e apoio dos
familiares pois suas opiniões, percepções e sentimentos vão interferir diretamente na auto-

imagem do idoso perante esta situação. Cabendo ao enfermeiro

oferecer os esclarecimentos e

o suporte necessários tanto ao idoso quanto aos seus familiares.

uma seqüência de acontecimentos que se movimentam na direção do
um ﬂuxo contínuo de acontecimentos, em ordem sucmsiva, que implica uma

Tempo
futuro,

:

“é
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um passado e um futuro, uma duração entre um acontecimento e outro como
somente experimentado por cada ser humano, a relação de um acontecimento com outro”
mudança,
(p.l8l).

É

um acontecimento e outro. Para o paciente idoso o

a duração entre

tempo depende de

sua própria percepção, o fato de estar hospitalizado, esperando resultado de exames, a

de

possibilidade

ir

ou não para a

cirurgia,

ou mesmo adaptando-se a

rotina hospitalar e

também a dúvida de saber quanto tempo ainda irá ﬁcar no hospital, faz com que cada um o
perceba de maneira diferente.

Papel : é deﬁnido como

“um conjunto de comportamentos esperados de pessoas que

ocupem uma posição num sistema social, regras que definem direitos e obrigações numa
posição; anta
específicas,

com um ou mais

relação

com um

propósito.

interpretados claramente de

Papel significa

É

modo a

indivíduos

interagindo

importante que os papéis
evitar conflito

uma função que o indivíduo deve

sqam

em

situações

entendidos e

e confusão” (p. 180).

desempenhar. Nesse caso o indivíduo é

um paciente idoso cirúrgico, e seu papel é o de doente internado em uma unidade hospitalar
esperando

uma

cirurgia Ele que antes desempenhava outros papéis

de família ou dona de casa, se vê
situação, percebo

em um

como de pai e mãe, chefe

ambiente diferente do que está habituado. Nessa

a importância do papel do enfermeiro que é o de ajudar esse indivíduo a

enﬁentar aos estressores aos quais está exposto ao desempenhar este novo papel assim
os familiares que experimentam momentos de espera, expectativa

como

com estresses também.

Crescimento e Desenvolvimento : podem ser deﬁnidos como as “mudanças contínuas

nos indivíduos, nos níveis de atividade celular, molecular e conqportamental, os processos

que ocorrem na vida dos individuos que os ajudam a
realização à auto-realização”

“0 crescimento e
ocorre

uma

(Santos,l990).

da capacidade potencial para a

(p. 181).

desenvolvimento dos indivíduos é

em um ritmo singular

vez que este é

ir

um

a cada

ser,

movimento que

um

processo contínuo que

podendo ser mensurada através do tempo,
liga os fatos

do passado, presente e ƒutaro”
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No
para

paciente idoso cirúrgico esse processo será observado através do

uma deﬁnição da

sua situação, da sua internação levando

em

tempo que levará

conta experiências

passadas e a própria recuperação prolongada.

Desta forma o enfermeiro deve fazer

com que o

idoso e familiares entendam o processo

que está ocorrendo, o porque da demora, da realização de exames, também o fato de operarse

ou não e por último os cuidados domiciliares que ajudaram na recuperação.

5-

METODOLOGIA

Apresento a seguir a metodologia escolhida para desenvolver minha prática assistencial.

Fazendo

uma

caracterização geral do local de

trabalho, dos critérios de seleção

do

paciente idoso para o atendimento pré, trans e pós-operatório, dos critérios de preservação

dos direitos humanos e do processo de enfermagem, das estratégias e avaliações dos objetivos
especíﬁcos propostos.

5.1 -

Local

O estágio

da VIH unidade curricular

foi realizado

na Clínica Cirúrgica

Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), situado

Trindade, no município de Florianópolis
1980, sendo

-

SC.

uma instituição vinculada a UFSC

portanto, vinculada

O mesmo foi

inaugurado

diretamente a reitoria da

funciona

em

gratuita,

diversas especialidades

e

Federal, estando

diretrizes

pela Comissão de Ensino Médico do Ministério da Educaçao e Cultura

médica

no bairro

UFSC, tomando-se órgão suplementar da

mesma. Foi programado, projetado e constmído para cumprir as
finalidade, a assistência

do Hospital

em 02 de Maio

Govemo

e subordinada ao

I

-

recomendadas

MEC. Tem como

o ensino na área da saúde e pesquisa. Atualmente

como

Pediatria, Clínica

Médica, Clínica Cirúrgica,

Ginecologia e Obstetrícia.

A

Unidade de Intemação Cirúrgica

localizada no 4°andar

ao elevador.
sala de

I

na qual

realizei

meu

estágio encontra-se

do HU., perto do Centro Cirúrgico e UTI, possui também acesso

A estrutura ﬂsica é composta por 12 quartos com

o

total

equipamentos, expurgo, sala de medicação, banheiro para

de 30

fácil

leitos, rouparia,

funcionários, sala de

J

/
“

curativo, posto
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de Enfermagem, sala de Cheﬁa de Enfermagem, copa e sala de passagem
/.

de plantão. Vale acrescentar que há um banheiro a cada dois quartos.

População e Amostra

5.2

-

A

população alvo desta prática assistencial

c1úú¢acifúrgizz1â0H.U..

foi

o idoso, que estava internado na

\

i

Para desenvolver essa prática

assistencial, adotei

projeto era constituída por 6 pacientes,

uma amostragem

mas no desenvolvimento do

intencional,

trabalho foi composta

por um total de 10 pacientes, sendo que 5 foram à cirurgia
Inicialmente trabalhava

selecionava novos casos

que no

.

com dois pacientes e a medida que estes recebiam alta hospitalar

ou quando percebia que havia tempo disponível trabalhava com
›

maior número de pacientes simultaneamente.

Os critérios de seleção que utilizei foram
0 Pacientes idosos,

com 60 anos ou mais de ambos

0 Indivíduo lúcido, orientado e
0 Identiﬁcar no

Dos cinco

:

os sexos;

com possibilidade de se comunicar;

mínimo três especialidades cirúrgicas distintas:

pacientes que foram submetidos a cirurgia, dois

eram da especialidade

gástrica

(colecistectomia mais drenagem trans cística, anastomose biliodigestiva, raﬁa de úlcera e

drenagem de cisto pancreático). Duas de cirurgia geral (remoção TU de partes moles de MID;
hemiorraﬁa inguinal bilateral) e mna especialidade de oftalmologia (tarsorraﬁa)
0 Procurar tipos de anestesias distintas.

Dos

pacientes acompanhados

geral e peridural,

5.3

-

Com

um

submeteu-se a anestesia geral balanceada,

uma

anestesia

uma anestesia geral e duas foram bloqueio por raquianestesia.

Preservação dos Direitos

relação a proteção dos Direitos

Humanos, segui o Capítulo IV (Dos Deveres) do

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem onde

:
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0 art.

informações ao cliente

26 diz que o enfermeiro deve 'prestar adequadas

família a respeito da Assistência de Enfermagem, possíveis

beneficios,

e

riscos e

conseqüências que possam ocorrer”.
ø

art.

27

cita

como dever do

decidir sobre sua

0

pasoa, seu tratamentoe seu bem

estar”.

coloca que o enfermeiro deve “respeitar o natural pudor, a privacidade e

28

art.

enfermeiro “respeitar e reconhecer o direito do cliente de

intimidadedocliente”.

Ao
dirigia

escolher

um

a ele e informava

UFSC em

para trabalhar, segundo os critérios pré-estabelecidos,

cliente

meu nome, minha

condição de acadêmica de Enfermagem da

do Curso, os objetivos do meu trabalho e a importância da

fase de conclusão

o alcance dos mesmos. Garantia

participação do cliente para

identiﬁcação, patologia,

bem como

sigilo acerca

de

sua

outras informações pessoais c assegurava que ele teria

acesso as anotações feitas acerca da sua pessoa se assim desejasse.
claro

me

Além

disso “deixava

que a sua participação no estudo não acarretava em beneficio ou vantagens extras no

atendimento por parte da Instituição” (Santos, 1990).
liberdade de colaborar ou não

5.4

“O

-

E

ﬁm

por

informava-lhe que teria

com o trabalho.

Processo de Enfermagem

processo de enfermagem constitui o

aquema

subjacente que proporciona

ordenamento e direcionamento ao trabalho do enfermeiro. Constitui a essência
prática do pro_ƒissionaI de enfermagem.
profissão de enfermeira e

,

como

tal,

É ainda o

da

“instrumento” e a metodologia da

auxilia os profissionais

a tomarem decisões e a

preverem e avaliarem conseqüências” (George, 1993).
Para operacionalizar o marco de referência proposto,

utilizei

o

processo

de

enfermagem conforme George (1993), complementando com a proposta de Santos(1990).

Os cinco passos do processo de enfermagem são:
1 -

Coleta de dados

:

é a fase inicial onde buscava informações referentes ao indivíduo

idoso através da avaliação dos

registros

de prontuário

do

paciente,

exame

fisico,

observações, percepções, comunicação verbal e não-verbal, consulta e entrevista utilizando

o instrumento anexo (Anexo n°

1).
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A

elaboração

contidas no

utilizando ainda idéias
prática assistencial

dados do

instrumento

deste

foi

fundamentada no marco conceitual adotado,

instrumento elaborado por Santos (1990) para a

de enfermagem para idosos crônicos e no instrumento de coleta de

GIG/HU para atendimento ao idoso no

três partes

A,

ambulatório.

B e C. Na parte A era feita coleta de informações

O instrumento

que necessariamente foram

colhidas pela acadêmica e que estavam diretamente correlacionadas
teórico.

A parte B era

compreende

com

seu referencial

composta pelos dados biofísicos que foram colhidos diretamente no

prontuário e complementados ou elucidados pela acadêmica ou ainda, coletados por ela junto

ao paciente, no caso da internação deste estar ocorrendo no tumo do estágio da aluna.
parte

C foi composta com os

dados familiares, colhidos diretamente

A

com a pessoa que estava

acompanhando o paciente.
2

-

Lista de Problemas

fontes,

:

foi

levantada após a análise dos dados coletados nas diferentes
i

a qual foi validada junto ao cliente e seus familiares por meio da transação.

King ( 1984)

não

deﬁne problemas e

sim que esses são

coletados, numerados, classiﬁcados e listados nos prontuários,
diagnóstico.

Embora King (1984)

identiﬁcados nos dados

podendo ou não

reﬁra-se à palavra diagnóstico, não o

deﬁne com

ser

um

clareza,

por isso optei por Santos(l990, p.45) onde usa a expressão “problema” que é assim entendida

a - preocupações ou necessidades percebidas e verbalizadas pelo idoso;

b

-

diﬁculdades percebidas e observadas pela acadêmica, tendo

como

respaldo os conceitos

do marco conceitual.
Foi nesta etapa que ocorreu a categorização dos problemas para a efetuação da

conﬁrmação junto ao idoso, a ﬁm de validá-los.
Essa

lista

aumentavam

de

problemas

era atualizada

periodicamente

na

medida

em

que

as informações da' acadêmica, idoso e seus familiares.

3 - Planejamento : nesta etapa foram estabelecidos os objetivos a serem alcançados.
Para King (1984), este é o momento

em

que se efetiva a transação, a qual envolve

urna troca mútua entre o cliente e o enfermeiro. Segundo a autora, o cliente tem o “direito”

de participar da tomada de decisão sobre os meios que serão utilizados

No entanto, ela
(Santos, 1990).

não declara quais as responsabilidades do

em

seus cuidados.

mesmo quanto a estes cuidados
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Nesta etapa, foram estabelecidas estratégias pelo idoso, familiares e acadêmica, para que
conseguíssemos atingir os objetivos estabelecidos. Tendo

como meta o desenvolvimento de

ações exeqüíveis que visavam a melhor qualidade de assistência possível no pré, trans e pósoperatório do cliente idoso.

4

-

Implementação

:

na teoria de King (1984) a implementação é

transação, onde se desenvolvem as atividades

planejadas

uma

continuação da

mutuamente para

objetivos propostos. Nesta etapa é que ocorreu a implementação das ações de

em conjunto com o idoso ou de
mesmo que por um curto período.

atingir os

enfermagem

ﬁm de prestar

onde a acadêmica atuou

forma

solitária

uma boa

Essas

diferentes ações

assistência

a

visavam

sempre a estimular o idoso a buscar a sua recuperação e autonomia no que diz respeito ao seu
cuidado.

Ao

incluir

o cliente idoso e seus

familiares,

responsabilidade sobre a manutenção de saúde contei

no que diz

para assumir

com a ajuda de

respeito a medicações e cuidados de higiene

o que

o seu cuidado e a
funcionários da

facilitou

UIC

I

a incorporação da

equipe de enfermagem nesta proposta assistencial, visando sempre estimular o idoso a
assumir seu próprio cuidado.

5 - Evolução : é o passo ﬁnal do processo de enfermagem, onde
cliente e familiar, se

for

em

conjunto enfermeiro,

o caso, fazem a avaliação do alcance ou não dos

objetivos,

podendo redeﬁnir estratégias e estabelecer novos objetivos.
Utilizei

a evolução tipo

narrativa,

onde diariamente eu realizava a evolução do

cliente,

anotando conversas e veriﬁcando as respostas do paciente ou familiares frente à

implementação do plano.

6 - APRESENTAÇÃO,

DISCUSSÃO E AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS

Neste capítulo apresento os objetivos propostos, analiso as estratégias anteriormente
determinadas e ﬁnalizo

com a avaliação de cada objetivo.

A seguir, passo a descrever cada um dos objetivos desenvolvidos.
Objetivo

1 -

Organizar

assistencial junto

um marco

conceitual

para servir de guia na prática

ao cliente idoso e seus familiares,

em

situação

cirúrgica

trans e pós), utilizando os conceitos da Teoria do Alcance de Objetivos de

(pré,

King e de

Gerontologia.

Estratégias
1

-

Fazer leituras de algumas dissertações que utilizaram a Teoria de King.

2 - Selecionar e organizar os conceitos
3 - Adaptar o marco conceitual para o paciente idoso cirúrgico e sua família

Avaliações

la

3

-

Esse objetivo será alcançado

se

no decorrer do estágio a acadêmica

conseguir perceber a eñcácia dos conceitos escolhidos e saber aplicá-los

de

uma

forma correta para o paciente idoso cirúrgico e sua família.

Após decidir O tema e o local de estágio parti para as leituras de algumas
utilizaram a Teoria de

dissertações

que

King que foram fornecidos pela orientadora e algumas pesquisei na

biblioteca Depois disso comecei a discutir

com a

selecionei e organizei os conceitos que utilizaria na

orientadora os conceitos da teoria,

minha prática.
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Para conseguir melhor adaptar o marco conceitual para o paciente idoso cirúrgico e sua
família, precisei entrar

no campo,

iniciar

minha prática assistencial, para então perceber se os

conceitos estavam adequados e o que seria preciso fazer para ajusta-los no decorrer do
estágio.

Avaliação do Objetivo

Esse objetivo

foi

1

alcançado visto que a acadêmica no decorrer do estágio conseguiu

perceber a importância dos conceitos escolhidos e conseguiu aplicá-los de forma correta

com

o idoso cirúrgico e sua familia
Objetivo 2

-

Adaptar os passos do processo de enfermagem de acordo com o

marco conceitual adotado.
Estratégias

1 -

Revisar o processo de enfermagem segtmdo King.

2 - Revisar o processo de enfennagem segundo Santos e do GIG.
3
lo junto

-

Adaptar os passos do processo de enfermagem, segundo a revisão feita, para utiliza-

ao cliente idoso e seus familiares em situação cirúrgica.

4 - Aplicar o processo de enfermagem na prática

Avaliações

1

e2

-

Os objetivos

de King, santos z ao GIG.

3 e 4

-

Os

serão alcançados se a acadêmica conseguir revisar os processos
\
`

objetivos serão alcançados se a acadêmica conseguir aplicar o processo de

enfermagem com os pacientes
Inicialmente

to

escolhidos.

ﬁz uma breve

revisão sobre o processo de

Santos e o GIG, após ler e discutir

com minha

paciente cirúrgico idoso e seus familiares.

enfermagem segundo King,

orientadora comecei a adaptação para o
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Os passos para o processo foram

coleta de dados, lista de problemas, planejamento,

implementação e evolução.
Para a coleta de dados

utilizei

de

referentes ao idoso através

o instrumento (anexo

registros,

l)

onde busca-se informações

exames ﬁsicos, observações, comunicação verbal e

não-verbal, percepções, consulta e entrevista.

A lista de problemas

foi priorizada e listada pela

análise dos dados coletados

verbalizadas pelo idoso e

tendo

onde incluía preocupações ou necessidades percebidas e

também

diﬁculdades. percebidas e observadas pela acadêmica,

como respaldo os conceitos do marco conceitual.

No planejamento foram estabelecidas
que juntos conseguíssemos

A

acadêmica, idoso e familiares, após

implementação

foi

estratégias pelo idoso, familiares e

acadêmica para

atingir os objetivos estabelecidos.

a

ﬁm

de prestar

uma boa

assistência

mesmo que

por

um

curto

período.

E a etapa ﬁnal

é a evolução onde a acadêmica, cliente e familiar fazem a avaliação do

alcance ou não dos objetivos.
Senti algumas dificuldades principalmente pelo fato de que o processo de

enfermagem

não é muito detalhado por King.

No início não sabia como registrar, pois estava acostumada a utilizar o sistema Weed, mas
o uso do Diário de Campo foi muito útil. Resolvi continuar e relatar diariamente as interações
estabelecidas

com

os clientes e familiares, listava os problemas percebidos e as estratégias

estabelecidas mutuamente, isso contribuiu para a realização da evolução do paciente.

No decorrer do estágio e conforme percebia a necessidade realizei alguns ajustes os quais
relato

no Processo de Enfermagem, essas mudanças só facilitaram a aplicação do processo.

Avaliação do Objetivo 2

O objetivo foi alcançado pela acadêmica, visto que consegui fazer as revisões necessárias
e aplicá-lo no decorrer do estágio

com o cliente idoso e seus familiares na situação cirúrgica.
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Objetivo 3

-

Aplicar o processo

de enfermagem aos pacientes idosos e seus

familiares no pré-operatório.

Estratégias

1 -

Após a escolha do paciente, estudar o seu prontuário.

2 - Apresentar-se ao paciente, infomiar os objetivos deste trabalho,

ler

para ele os

seus direitos e obter seu consentimento.

3 - Realizar revisão bibliográﬁca da cirurgia.

4 - Aplicar o roteiro adaptado para o paciente
5

cirúrgico,

Identiﬁcar o conhecimento que o idoso e

-

segtmdo Santos (1990), GIG.

sua família possuem quanto a sua

cirurgia.

6 - Explicar para o paciente como ele vai encontrar os proﬁssionais da equipe de saúde
dentro do centro cirúrgico.

7 - Explicar os cuidados pré-operatórios para o paciente
pele, higiene, vestuário e

ao preparo da

relativos

remoção de objetos.

8 - Orientá-lo quanto a SRPA (Sala de Recuperação Pós-operatório).
9 - Orientá-lo como e quando voltará para unidade.

10 - Orientá-lo e treinar junto

com ele

exercícios respiratórios, mobilização no leito,

como fazer eliminações.
ll

-

Fazer anotações de todos os encontros

com o paciente.

Avaliações

l -

Este objetivo será alcançado após a acadêmica selecionar o paciente e veriﬁcar

todas as anotações, exames e diagnósticos do

2

-

O objetivo

-

Após

mesmo.

"

alcançado se a acadêmica se apresentar e conversar

será

com 0

paciente.

3

ler

no prontuário o

tipo

de cirurgia que vai ser realizada no

cliente,

a

acadêmica deverá ler bibliografias que digam respeito a cirurgia.

4

-

O objetivo será alcançado quando

inteiro e analisá-lo.

'

a acadêmica conseguir aplicar 0 instrumento
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5

O

-

objetivo será alcançado quando o idoso e

a família não tiverem dúvidas

quanto a cirurgia.

6

-

O objetivo será alcançado após a acadêmica
audio-visuais

recursos

o Centro Cirúrgico e

mostrar para o paciente através de

como

estará

paramentada a equipe

cirúrgica.

7 - O objetivo será alcançado quando no Centro Cirúrgico for analisado que foram
os cuidados.

feito todos

8

-

O objetivo será alcançado quando a acadêmica perceber

que o paciente sabe onde

feito

com e para ele e por quanto tempo vai pennanecer na

objetivo será alcançado

quando a acadêmica explicar para o paciente e

está porque está aí,

o que vai ser

SRPA depois da cirurgia.
9

O

-

perceber que está claro para ele o
10

como e quando ele voltará do Centro Cirúrgico.

O objetivo será alcançado quando após orientações da acadêmica para o paciente

-

e esta veriﬁcar que o mesmo não tem dúvidas e sabe fazer as atividades ensinadas.
ll

O objetivo será alcançado se a acadêmica fizer anotações diárias.

-

Diariamente na passagem de plantão ou na
pacientes

com

com

enfermeira eu observava

os quais eu poderia trabalhar. Sempre que possível discutia minha escolha

a supervisora e então fazia

primeiro contato

Ao me

com a

visita

um

breve estudo do seu prontuário, o qual facilitava o

com o paciente.

apresentar para os pacientes falava da

minha condição de acadêmica de

enfermagem e informava a eles os objetivos do meu trabalho Além disso deixava um espaço
.

aberto para perguntas.

Depois de explicar ao paciente sobre a preservação de seus

direitos,

caso ele consentisse,

procurava na literatura maiores explicações sobre a cirurgia a qual o paciente seria submetido
e os cuidados pré e pós-operatório, o que

facilitaria

nas prescrições diárias e no próprio

preparo do paciente.

Outra facilidade foram os dados colhidos através do instrumento os quais ajudavam a
saber a história completa do idoso, através de relatos feitos por ele

Coloco a seguir alguns exemplos de pacientes e familiares
-

Paciente

:

mesmo ou por sua família.

.

:

Como você soube que estava doente ?
Há dois meses senti uma bola na pema direita e dai resolvi ir ao médico.
.
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.

Gostaria de falar-me

um pouco sobre o que lhe causa preocupação ou aborrecimento hoje ?

Não tenho preocupação, por que agora você está comigo.
.

Você sofre falta de ar (dispnéia) ? Quando

`

?

Sim, quando faço esforço.
.

A

Você já foi operado anteriormente ? Conte-me um pouco sobre esta(s) experiência(s)

Só de apendicite aos 15 anos, mas nem lembro como foi.
Familiares

_

O que você espera de mim enquanto enfermeira ?

Que você

continue o trabalho

com

ela

com a

gente junto, acho que isso é

bem

importante

para ela e para nós.
.

Como vocês descobriram que ele(a) estava doente ?

Foi de repente que apareceu aquela bola na barriga, daí resolvemos procurar um médico.

Para conseguir realizar
incluía

um bom

pré-operatório, utilizei recursos audio-visuais

onde

:

0 explicação de exames antes da cirurgia;
0 avaliação da rede venosa periférica;
0 orientação quanto ao jejum de 12 horas (a partir das 20:00 horas);
0

orientação quanto a lavagem intestinal quando necessária;

0 orientação quanto ao banho, tricotomia, camisola aberta, retirada de jóias e próteses;
0 quanto ao Centro Cirúrgico, a roupa dos funcionários, a

SRPA

e quando voltará para a

unidade;
O quanto aos exercícios respiratórios, mobilização
0 ﬁnalizando fazia

no leito e como fazer eliminações;

um preparo psicológico, tirando

dúvidas e conversando sobre a cirurgia

com o paciente.
Avaliação do Objetivo 3

O que mais me deixou realizada, foi o fato de todos os pacientes aceitarem participar do
trabalho.
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Quanto a aplicação do instrumento não

tive dificuldades, pois

adaptações quando sentia que o idoso não entendia as perguntas.

sempre tentava fazer

Além

disso nas respostas

sempre percebia muita honestidade e confiança. Algumas vezes eles pediam segredo e
falavam para que eu não escrevesse, e todas às vezes que isso aconteceu, respeitei a vontade

do paciente.
Já na aplicação do instrumento

com

familiares, muitos

não foram

realizados, devido

alguns pacientes serem de cidades distantes e durante a internação a família somente ligar

para a UIC I para saber a situação do paciente.
Percebi

em

todos os preparos pré-operatórios que os recursos audio-visuais facilitaram

muito, porque o paciente ﬁcava mais tranqüilo e conﬁante pois sabia o que

iria

encontrar pela

frente.

Quanto a

SRPA

consegui o alcance deste objetivo ao perguntar para o paciente se ele

sabia onde estava e ele respondeu “na sala de recuperação por causa da anestesia”.

Todos os idosos compreenderam os exercícios

respiratórios e os

de mobilização, pois os

funcionários de outros tumos, comentaram comigo que eles estavam fazendo exercícios e que

falaram que era porque eu havia ensinado e que assim eles iriam embora mais cedo.

Objetivo 4

-

Aplicar o processo de enfermagem aos pacientes idosos no trans-

operatório.

Estratégias

I -

Receber o paciente no Centro Cirúrgico.

2 - Ficar junto com o paciente dentro do Centro Cirúrgico.
3 - Auxiliar no posicionamento do paciente.

4 - Acompanhar e auxiliar no período de indução anestésica.
5

-

Veriﬁcar intercorrências ocorridas na cirurgia.

6 - Fazer registros no trans-operatório.

7 - Manter sigilo entre a equipe.
'

8

-

Estabelecer

contatos (verbais e não-verbais) freqüentes

operatório. Estar atento às

em pré e pós-anestesia.

com o

paciente no trans-

comunicações não-verbais dos pacientes principalmente quando
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9 - Prestar informações pertinentes sobre o paciente para a equipe cirúrgica.
10 - Acompanhar e auxiliar no transporte do cliente para SRPA.

Avaliações

a4

1

Os

‹

objetivos

serão

alcançados

se

a

acadêmica receber o paciente,

permanecer ao seu lado, auxiliar quanto ao seu posicionamento e acompanhar a indução
anestésica.

5

-

O

›

objetivo será alcançado se a acadêmica permanecer na sala de cirurgia e ﬁcar

atenta a qualquer sinal de intercorrência

6

O objetivo será alcançado se a acadêmica ﬁzer anotações no decorrer da cirurgia.
- O objetivo será alcançado se a acadêmica não comentar sobre fatos ou mesmo

-

7

intercorrências dentro

8

-

O

verbais

da sala de cirurgia.

objetivo será alcançado se a acadêmica conseguir manter contatos verbais ou não-

no decorrer da

cirurgia e for sensível para captar as

comunicações não-verbais do

paciente.

9

O

-

objetivo

será

alcançado

se

houverem perguntas a

respeito

do

cliente e

a

acadêmica souber respondê-las.
10

-

O objetivo será alcançado se a

acadêmica acompanhar o paciente para o

SRPA e

permanecer com o mesmo até o retomo para a UIC I.
Nesta prática assistencial trabalhei

Acompanhei,

com

prestei assistência e apliquei

10 pacientes sendo que 5 foram a cirurgia.

o processo de enfermagem no trans-operatório

em

todos os pacientes submetidos a cirurgia. Para tanto, auxiliei no transporte da unidade de

intemação até o Centro Cirúrgico onde após paramentar-me ﬁquei jtmto do paciente na sala

de cirurgia Demonstro a seguir um exemplo de
foi alterado e

um dos pacientes onde o horário da cirurgia

cheguei alguns minutos antes do paciente entrar no Centro Cirúrgico.

M. C. - Pensei que você não vinha.
Acad - Eu falei que viria, e estou aqui. É que o horário da cirurgia foi mudado.

M. C. - Estou até aliviada

Acad - Agora eu vou trocar de roupa e lhe encontro lá dentro.
Chegando na sala de cirurgia
M.C. - Ainda bem que você não demorou.
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Aj udei no posicionamento na mesa cirúrgica e quando necessário, auxíliei o anestesista na
fase da indução anestésica, onde sempre permaneci junto ao paciente. Cito o

dos pacientes

exemplo de

um

:

“Após 20 minutos que estávamos no Centro Cirúrgico o anestesista chegou e começou a se
preparar, ﬁquei ao lado do paciente segurando sua

mão e cada vez mais eu sentia que ele

apertava a minha mão. Posicionei o paciente para iniciar a indução anatésica, e ﬁquei

conversando

com ele pedindo para que respirasseƒundo, ficasse calmo e nenhum instante

soltou da minha mão.

”

Após a indução permanecia na
devido

falta

sala de cirurgia,

algumas vezes fazia papel de circulante

de funcionários, mas somente se a anestesia fosse geral, caso contrário ﬁcava

perto do paciente.

No

decorrer da cirurgia evitava comentários, ﬁcava atenta a possíveis intercorrências e

quando não estava assistindo diretamente ao paciente,
cirurgia,

fazia

minhas anotações sobre a

colocando qual a cirurgia realizada e anestesia, início e término, estado do paciente

durante o trans-operatório e conversara

com o paciente quando possível.

com a

enfermeira, observava as prescrições

No decorrer da cirurgia com todos os pacientes

consegui manter contatos verbais e não-

Após

fazer minhas anotações junto

necessárias para o paciente.

verbais

em todos os momentos,

cirurgia,

sempre que possível informava como estava o andamento da

a hora, respondia a dúvidas e a qualquer movimento, ou

mesmo olhar, perguntava o

que estava acontecendo, se estava sentindo dor, etc.

Em todas as cirurgias os residentes já sabiam sobre o meu trabalho, pelo fato de no préoperatório ter conversado

ou questionado sobre dúvidas pertinentes ao paciente,

isso facilitou

minha comunicação com a equipe cirúrgica.

Algumas vezes a equipe médica solicitou-me informações sobre o
exemplo

se este era

ou

foi tabagista, alcoolista

paciente,

como por

ou a cerca de outros dados. Sempre quando

questionada soube responder as dúvidas da equipe cirúrgica.

Ao

acabar a cirurgia procurava sempre responder os questionamentos do paciente e

auxiliava na passagem do paciente para a

maca e após arrumar acompanhava-o

até o

SRPA.

55

Avaliação do objetivo 4
Percebi que o fato de acompanhar o paciente e permanecer ao seu lado durante a cirurgia,
fazia

com que o

idoso ﬁcasse mais tranqüilo, seguro durante a indução anestésica e no

decorrer do trans-operatório. Obtive essa conﬁrmação

coloco

uma delas

com

todos os pacientes

ei

a seguir

:

“Você não imagina como é bom o que você faz, porque a genteﬂca mais corgﬁante e nem

tem medo, porque parece que você protege a gente”

(escorreu lágrimas dos olhos do

paciente).

Outro exemplo foi quando o anestesista começou a posicionar o paciente e pediu para que

eu ajudasse; ajudei e ﬁquei segurando na mão do seu N.

Acad - Seu N. o senhor pode segurar ﬁrme na minha mão.
Anestesista - Agora vai doer um pouco.

Acad - O senhor pode
Anestesista

-

apertar a

minha mão.

Só o que falta, é pura frescura.

Acad - Pode apertar seu N., pois não é frescura

O paciente piscou forte para mim e apertou minha mão com muita força. Esse dia, achei
um desrespeito o que ocorreu.

Em

todas as cirurgias ﬁcava ao lado do paciente, mantinha contatos verbais e não

verbais, respondia aos questionamentos e

-

o que geralmente eles perguntavam era a hora,

como estava ocorrendo a cirurgia e se iria demorar.
Nos momentos em que não estava ao lado do paciente, fazia minhas anotações no diário de
campo, anotando o que ocorreu durante a cirurgia, as conversas e minhas observações.

Ao término

da cirurgia acompanhava o paciente até a Sala de Recuperação, onde ﬁcava ao

seu lado veriﬁcando sinais
receber alta da

vitais,

queixa de dor, ﬂuidoterapia, medicações, curativo e ao

SRPA ia com o paciente até a unidade.

5 Objetivo

-

Aplicar

o

processo de enfermagem aos pacientes

familiares no pós-operatório.

Estratégias

1 -

Acompanhar o paciente para a SRPA e prestar cuidados imediatos.

idosos e seus
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2

-

o

Avaliar

paciente, ver

como

ele está se sentindo, proporcionar informações

pertinentes ao momento.
3~- Veriﬁcar sinais vitais, estado psicológico,

necessidade de sono e repouso, dor,

observar presença de sondas.

4 - Servir de elo entre paciente e familia.
5

-

Acompanhar e auxiliar no transporte do cliente da SRPA para Clinica Cirúrgica I.

6 -~ Prestar cuidados imediatos ao paciente na Clínica Cirúrgica.
7

-

a

Estimular

precoce

realização

de exercicios

respiratórios,

mobilização,

eliminações.

8 - Prestar cuidados mediatos ao paciente na UIC

I

até sua alta.

Avaliações

a 3

l

-

O

objetivo

será alcançado se a acadêmica levar o paciente até o

SRPA

e

permanecer ao seu lado, prestando os cuidados já citados nas estratégias.

4

-

O objetivo será alcançado se a acadêmica passar informações para alguém da família,

após o término da cirurgia, caso tenha alguém aguardando.
5

-

O objetivo

e leva-lo até a UIC

6

-

O

será alcançado se a acadêmica sair do Centro Cirúrgico

com o paciente

I.

objetivo será alcançado se a acadêmica conseguir avaliar a

respiração, circulação,

sistema nervoso, drenagens, e prestar assistência visando favorecer ao conforto, apoio
psicológico, segurança e garantir o pleno fimcionamento dos equipamentos que o paciente
esteja fazendo uso.

7

-

O

objetivo será alcançado se a acadêmica auxiliar e incentivar o paciente a fazer

exercicios respiratórios, mobilizações e eliminações.

8

-

O

objetivo

será

alcançado

se

a acadêmica acompanhar o paciente até a alta

hospitalar.

Após acompanhar o paciente

até a Sala

de Recuperação Pós Anestésica, prestava os

cuidados imediatos, sempre ﬁcava atenta a hipóxia, desequilíbrio hídrico e

eletrolitico,

medicamentos, alterações psicológicas, hipo ou hipertensão, ﬁmção renal, hipertemia ou
hipotermia, dor, observava presença e funcionamento de drenos e sondas, necessidade de

sono e repouso, necessidade de troca de curativo.

»
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Permanecia junto

com o

SRPA, respondendo suas

paciente até sua alta da

dúvidas,

conversando sobre a cirurgia e tentava deixa-lo calmo, sem preocupações. Todos os
procedimentos da
vitais,

SRPA

foram realizados por

mim

nisso incluem

balanço hídrico, monitoramento de drenos, troca de curativos,

Dos cinco

pacientes, apenas

um

veriﬁcação de sinais

:

etc.

deles não tinha familiar que o acompanhava, os outros

todos pediram que no meio de cirurgia e no ñnal eu avisasse os familiares do seu estado.
interagir

com

os familiares eu combinei o local e o horário aproximado

em

que eu

Ao

estaria

passando-lhes as informações, o que sempre busquei cumprir rigorosamente.

Após a

alta

da SRPA, acompanhava e auxiliava no transporte do idoso para a

chegar passava todas as informações sobre trans-operatório e ocorrências da
enfermeira, auxiliava na troca do paciente da

Em

vitais,

paciente, observava

SRPA

I,

ao

para a

maca para a cama.

seguida preenchia a folha de controle de sinais

veriﬁcava sinais

UIC

dreno, diurese, etc, então

vitais,

funcionamento dos drenos, presença de dor, estado psicológico do

na prescrição médica se havia medicamento, caso houvesse administrava-

os.

No primeiro dia do pós-operatório iniciava e estimulava o paciente a fazer movimentação
no

leito,

quando possível estimulava o paciente a

sair

do

leito

e

ir

até

o banheiro, auxiliava

nas eliminações, fazia com que o paciente junto comigo ﬁzesse exercícios respiratórios.

Consegui acompanhar os cinco pacientes até sua

alta hospitalar,

deles até hoje tenho notícias, pois semanalmente a ﬁlha

do J .M.J

.

mas somente

sobre

um

me comunica o seu estado

geral.

Avaliação do Objetivo 5

Percebi que o fato de avisar os familiares durante o trans-operatório deixava-os mais
tranquilos, porque

sabiam que qualquer intercorrência eu iria avisá-los.

Obtive certeza que os pacientes faziam exercícios respiratórios, movimentações passivas e
ativas pelo relato dos funcionários,

que comentavam que ao chegar ao quarto eles diziam que

estavam fazendo os exercícios que a Janaina ensinou. Depois destes depoimentos veriﬁquei a
importância de ensinar, porque se não ﬁzermos isso
irá

perceber essa necessidade.

com

certeza

nenhum

No H.U. não existe um serviço de ﬁsioterapia, ﬁcando a cargo

da enfermagem a orientação, prescrição e implementação da
respiratória.

outro profissional

fisioterapia

motora e
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Percebi que quando ocorre interação e transação entre enfermeira/cliente e familiares a

conﬁança se estabelece, e tanto paciente quanto familiares buscam manter o contato e

mesmo após a alta hospitalar.

orientação

Foi para

mim muito gratiﬁcante este retomo e poder

seguir fazendo orientações a familia a nivel domiciliar.

Objetivo 6

-

Avaliar como

foi

a implementação do marco conceitual de Imogene

ea
M. King com o paciente cirúrgico idoso e seus familiares.

Estratégias

1 -

Estudar constantemente.

2 - Avaliar periódica e criticamente.
3 - Fazer os ajustes necessários.

4 - Registrar as facilidades e diﬁculdades na implementação.
5

-

Análise crítica da implementação do marco conceitual segundo King na situação

do paciente cirúrgico idoso.
Avaliação

1

a4

-

Os

objetivos

serão alcançados se a acadêmica conseguir entender, avaliar e

fazer ajustes necessários durante o estágio, registrando as facilidades e as dificuldades que

encontrou na implementação do marco conceital de King.
5

-

O objetivo

utilização

será alcançado

se

a acadêmica conseguir analisar criticamente a

do marco na sua prática

Estudar a teoria de King no início
leituras e ajuda constante

foi

um processo diﬁcil e demorado, o qual exigiu várias

da minha orientadora.

Um dos

implementa-lo na prática, principalmente nos primeiros

O

que

facilitou foi

meu

multidisciplinar principalmente

dilemas que encontrei foi
l

como

dias.

conhecimento da unidade e integração

com a enfermagem.

com

a equipe

Várias vezes, no início, ﬁcava

questionando se estava correta a minha prática assistencial, se estava utilizando corretamente

a

teoria

de King, pois

em

todos os estágios anteriores não tinha o costume de questionar

paciente e familia. Percebo isso quando coloco no segundo dia de estágio nas anotações
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com meu estágio, apesar de não saber ainda o que fazer,
sinceramente tenho dúvidas com relação a priorizar os problemas”, mas com o decorrer dos
diárias.

“Estou contente

dias fui estudando e conversando

com minha

principalmente pelo fato de ter experiência
supervisora

com a teoria. Às

vezes questionava

com minha

como seria utilizar a teoria de King na unidade achamos que seria difícil pelo fato

de estarem acostumadas

donos do

orientadora a qual tirava minhas dúvidas,

com

outra teoria e

também devido aos

proﬁssionais se acharem

saber.

A adaptação do marco conceitual serviu para que conseguisse reﬂetir mais sobre o cliente
idoso, fazer questionamentos, procurar saber

melhor prática

assistencial.

E

mais sobre esse

cliente,

para poder realizar

ainda acho importante relatar que

também

uma

auxiliou

no

desenvolvimento da minha percepção.

Avaliação do Objetivo 6

Quanto a aplicação do marco conceitual na prática
válido, pois percebi

em

todos os pacientes e familiares

podiam ajudar na decisão a
grande conﬁança

assistencial concluo

em mim,

ser

uma ótima

que

foi

muito

receptividade porque

tomada o que deixava todos mais tranqüilos e com mna

isso fazia

vontade de ir ao hospital e encontra-los.

com que a cada

dia eu

me

animasse e ﬁcasse

com

Um exemplo que tive da receptividade foi o caso que

relato.

Objetivo 7

-

Revisar bibliografias para

compreender o processo

envelhecimento, os cuidados especíﬁcos de enfermagem que
família requerem

op

natural de

indivíduo idoso e sua

quando este deve submeter-se a procedimento cirúrgicos.

Estratégias

1 -

Deﬁnir Geronto / Geriatria.

2 - Ler sobre Teorias do Envelhecimento (biológicas, psicológicas e

sociais).

3 - Cuidados especíﬁcos de enfermagem ao idoso no pré, trans e pós-operatório.

4

-

Cuidados especíﬁcos ao familiar (acompanhante, responsável ou cuidador

após alta) do paciente cirúrgico.

em

casa
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Avaliações

1 -

O

objetivo será alcançado quando a acadêmica conseguir duas deﬁnições de

autores diferentes e a partir disso fazer

2

-

uma análise das definições.

O objetivo será alcançado quando souber que mudanças ocorrem no

processo do

envelhecimento.
3

-

Esse objetivo será alcançado quando a acadêmica descrever os cuidados de

enfermagem para idoso no pré, trans e pós-operatório.
4 - O objetivo será alcançado após a acadêmica ler revistas,

livros

ou artigos que falem

da importância da família do paciente cirúrgico.
Para alcançar esse objetivo proposto
geronto/geriatria, e as teorias

E

realizei

~

um estudo bibliográﬁco acerca da definição

do Envelhecimento biológico, psicológica e

social.

durante o estágio fui estudando os cuidados de enfennagem no pré, trans e pós-

operatório, incluindo cirurgia

no idoso e ainda tive a oportunidade de estudar outros temas os

quais estão incluídos na revisão de literatura.

Avaliação do Objetivo 7

Considero realizado esse objetivo, principalmente pelo fato de que a revisão facilitou

em

muito a prática assistencial.

Objetivo 8

-

Estudar e compreender melhor a Teoria do

Objetivos de Imogene

M. King para poder

implementa-la

Alcance

de

com maior segurança na

prática assistencial.

Estratégias

Ler sobre a Teoria do Alcance de Objetivos de Imogene M. King.
2 - Entender a Teoria.
3 - Colocar em prática os conceitos selecionados da Teoria.
l -

I
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Avaliaçoes

1

a3

-

Esses objetivos serão alcançados se a acadêmica conseguir através da

entender a teoria e colocá-la

No

leitura,

em prática no estágio.

período de elaboração deste trabalho, iniciei leituras sobre a Teoria de King, onde

encontrei várias dissertações, tradução

em

espanhol e a partir disto comecei a entender

melhor a teoria, principalmente como aplicá-lo na situação paciente cirúrgico idoso.

Após selecionado os conceitos, realizei um conceito próprio sobre a situação
idoso, e implementei

No

do

no decorrer da assistência prestada

decorrer do estágio percebi que este referencial facilitou a

minha interação com o

idoso e sua familia, facilitando assim a própria comunicação tanto verba]

fazendo

cirúrgica

como

não-verbal,

com que assim a transação ocorresse mais facilmente.

Avaliação do Objetivo 8

A acadêmica conseguiu atingir este objetivo, devido ao fato de no decorrer do estágio ler
sobre a teoria, entender e conseguir colocá-la

em prática.

Objetivo 9 - Reconhecer a Clínica Cirúrgica I e os pacientes internados.

Estratégias

1 -

Analisar as normas da rotina assistencial da unidade.

2 - Analisar o ﬂuxograma do paciente, de comunicação e de exames.
3

-

4

-

Visitar os pacientes junto

Após

visitar

com a supervisora.

os pacientes junto

com a

supervisora, veriﬁcar os pacientes que

atendem aos requisitos apresentados anteriormente e

realizar a escolha

de

I

ou 2 destes para

prestar assistência.

5

-

Fazer a apresentação do projeto para equipe de enfermagem da unidade.
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Avaliaçoes

Esse objetivo será alcançado quando a acadêmica conseguir

l -

de plantão, identiﬁcar as relações

interpessoais

assistir

a passagem

da enfermagem, veriﬁcar assistência de

enfermagem da unidade.
2

O objetivo

-

será alcançado

quando a acadêmica conseguir observar na prática como é

o fluxo do paciente, comunicação intema e extemo e como são feitos os pedidos de exames.
3

Este objetivo será alcançado, quando após a passagem de plantão no primeiro dia de

-

estágio a acadêmica for junto

4

-

com a supervisora fazer a visita a todos os pacientes.

Esse objetivo será alcançado quando a estratégia

acadêmica junto

com o

três

estiver

supervisora selecionar os pacientes de acordo

com

realizado

e

a

os critérios de

H

seleção.

5

-

Esse objetivo será alcançado quando a acadêmica apresentar o seu projeto para a

equipe de enfermagem da unidade.

Para atingir este objetivo, necessitei

solicitar as enfermeiras

da unidade documentos e

informações referentes as rotinas assistenciais e fluxograma do paciente, tanto o de

comimicação como o de exames.

Filosofia

A assistência de enfermagem
tanto há

A

visa atender e satisfazer as necessidades do cliente, para

como subsídios a ñlosoﬁa e os objetivos da instituição.

ﬁlosoﬁa adotada pelo H.U. acredita que

respeitados

sem qualquer

tipo

:

todos os direitos humanos devem ser

de distinção, a saúde é estado de equilibrio consigo e

meio; a enfemiagem através do trabalho

em equipe

com o

e de satisfação das necessidades básicas

visa promover, proteger, recuperar e reabilitar a saúde

do cliente.

Objetivos da Assistência

O método de assistência utilizado pelo UTC

I,

assim

como em todos

para registro é o prontuário orientado para o problema (Weed).

as unidades do H.U.,
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Na área de enfermagem

surgiram inúmeras deﬁciências e diﬁculdade, pois, este método

não delimita o campo de ação, não especiﬁca o “ser” e o “ente” da enfermagem, não orienta
a procura dos 'problemas de enfermagem”,

nem as ações a serem prescritas para

a assistência de enfermagem. Sendo assim detectou-se a necessidade de
orientasse estes procedimentos.

básicas” de

A

opção

foi adaptar

determinar

uma

teoria

a “teoria das necessidades

que

humanas

Wanda de Aguiar Horta, ao sistema Weed.

O sistema de prontuário adotado pelo HU. é formado pelos seguintes componentes

:

~
0 prescnçao;
I

0 lista de problemas;

0 evolução

do paciente;

0 controles de rotinas;

0 controle intensivo e/ou relatório de insulina;

0 controle de

0 Histórico

exames complementares;

de saúde, anamnese, exame ﬁsico;

0

Pedido de intemação; e

0

Sumário de alta.

No UTC I o prontuário é organizado nesta seqüência pela escriturária ou pela enfermeira,
que recebe o paciente para internação.

A

prescrição médica e de

enfermagem é

feito

com

base nas evoluções

enfermagem esta atribuição é de responsabilidade do enfermeiro e
matutino, vespertino e noturno. Existe
internação cirúrgica.

um

diárias.

Na

se distribui nos três tumos,

impresso próprio direcionado para paciente de
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Os problemas de enfennagem são

identificados e sublinhados

organizada seguindo o sistema

Weed em forma de SOAP com

exame

com

físico,

conversa diária

pacientes,

no

histórico.

A evolução é

dados obtidos através do

da observação direta na

visita diária,

da

passagem de plantão e das informações contidas nas observações complementares de

Enfermagem nas 24

horas. Esta é realizada pelo técnico

prestou

ao paciente no período registro de queixas,

assistência

comportamentos, anormalidades e resultados da prescrição.
os sinais vitais, PVC, balanço hídrico,

O

histórico de

enfermagem é

etc,

ou

auxiliar de

enfermagem que
sinais,

sintomas,

No controle de rotina registra-se

é registrado por quem realizou a assistência.

realizado na

UIC

I

nas primeiras 24 horas e no

tumo

vespertino e noturno preferencialmente. Dentro da rotina assistencial incluem-se ainda a

passagem de plantão, a

visita diária

e as anotações no livro de ocorrências. Para

facilitar

no

Anexo 2 encontra-se o roteiro de trabalho para o enfermeiro assistencial.
Mensalmente os enfermeiros se reúnem no horário vespertino para discutirem a escala
mensal, sobre funcionários e outros assuntos que surgem no decorrer do mês.

Alta Hospitalar

Enfermeira e/ou escriturário comunica a família da alta do
saída (mod. 0300/ 150)
l -

em três vias

cliente, depois

preenche o aviso de

:

via ﬁca no Censo;

2 - via ﬁca na Nutrição; e
3

-

via

ﬁca na Seção.

Enfermeiro orienta o cliente ou família quanto a receita médica, quanto ao retomo
Ambulatorial, quando for o caso, e reforça as orientações básicas dadas durante a internação.

Entrega o Impresso Aviso de Saída (Mod. 0300/232), devidamente preenchido solicitando

ao cliente para deixar na recepção.
Licença Hospitalar
Enfenneira conﬁrma a licença hospitalar fomecida e registrada pelo médico no prontuário

do

cliente e

no Impresso. Receituário Médico (Mod. 300/020) com número de dias de

afastamento, e data de retomo. Orienta quanto data e hora de retorno, horário de medicação,
:

como proceder ao retornar. Entrega o papel de licença para ser mostrado a recepção avisando
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saída e retomo. Fornece a medicação e orienta o cliente quanto aos cuidados da

mesma

quando for o caso.
Registro no prontuário do cliente “Licença Hospitalar
folha de prescrição

com

retorno para

na

médica

Óbito
Enfermeiro

solicita

Declaração de Óbito,

ao médico a conﬁrmação do óbito e assinatura do atestado

1

em 3 vias.

Encaminha ao SPP.
Notiﬁca a família sobre o óbito imediatamente após a morte.
Avisa 0 Serviço Social.

Comunica a família caso ausente.

Toma providências com relação ao caixão e transporte.
Equipe de enfennagem prepara o corpo e encaminha para a conservadora. Se houver
indicação de necropsia não fazer o tamponamento e nem vestir o corpo.

Admissão

É realizada pela enfermeira onde

apresenta-se ao paciente, orienta quanto as rotinas da

tmidade, horário da dieta, sobre seus pertences pessoais,

etc.,

após comunica a nutrição sobre

o novo paciente e escreve horário nas prescrições.

As orientações aos familiares são dadas pela equipe médica ou de enfermagem.
Durante o tranas operatório a família pode aguardar nos bancos que
só são dadas infonnações aos familiares se alguém

solicitar.

ﬁcam na frente da UTI e
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Fluxograma de entrada

e saída

do paciente

Transferência para
outras instituições

\

meu

I\I
Outros

Ambulatórios

Setores

UIC I

Emergencia

E

Comunicação do paciente do UIC I

Interna

-

Unidades e setores do hospital

Serviços de apoio

(RX, lavanderia, almoxarifado, etc)

Através do telefone,

memorando

Transferência entre unidades

Acadêmicos e professores da UFSC

~
Internação

Ambulatoria

Centro Cirurgico
o

0
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Externa - Prestadores de serviços para exames (clínicas e hospitais)
Familiares
Setores da

UFSC e departamento de ensino e administração

Transferência, existência de vagas, etc.

Fluxograma de Exames
Externos são marcados pelo telefone
:

Internos

:

médico

solicita

o exame e comunica a enfermeira ou

protocola o exame, anotando o nome,

No

escriturária

que

número do leito, data e qual o exame a ser realizado.

primeiro dia de estágio, após participar da passagem de plantão, apresentei-me aos

funcionários, apesar de já ter feito estágio

Depois passei a

visita junto

com a

na UIC

supervisora,

I

e consequentemente conhecer algims.

onde juntas percebemos que apenas

um

paciente se encaixava nos critéiios de seleção.

Durante todo o período de estágio participei diariamente da passagem de plantão e passei
a

visita junto

com a

enfermeira.

Na

visita a enfermeira já

paciente e tomava as devidas providências. Trabalhei

veriﬁcava as necessidades do

em média com

dois pacientes

simultaneamente e a medida que eles recebiam alta ou percebia que poderia acompanhar

mais um, então selecionava outro idoso.

Conversando

com

a supervisora, achei melhor apresentar

meu

projeto de maneira

informal para os funcionários, então diariamente eu procurava falar sobre o
pedir ajuda, informar sobre problemas dos pacientes

enfermeiros antes
doestágio.
etária

No

meu

trabalho,

com os quais estava trabalhando. Para os

mesmo de iniciar o estágio já havia falado do projeto e reforcei no decorrer

período de estágio anotava diariamente a quantidade de pacientes por faixa

o que resultou nesta tabela a

devido a reforma eram 26

leitos.

seguir,

deixando claro que até 30.04 eram 30

leitos,

após

Tabela de distribuição diária dos pacientes da Clinica Cirúrgica

I,

por faixa etária, no

período de 03/04/98 a 04/06/98.

L

Data

Faixalsštária

6

Total.
P°f°ii°”*“f

%Êdejocu'paç¡o.
'

*

'

›

f

/8

1

Áeímá õo

%

Abaixo óo

%

05/04/98

27

09

33,3

18

66,7

06/04/98

24

8

33,3

16

66,7

07/04/98

28

9

32,14

19

67,86

08/04/98

27

11

40,74

16

59,26

13/04/98

25

11

44

14

56

14/04/98

24

ll

45,8

13

54.2

1 5/04/98

23

10

43,5

13

56,5

26

12

46,15

14

53,85

17/04/93

zs

13

46,43

15

53,57

20/04/98

29

12

41,38

17

58,62

22/04/98

30

12

40

18

60

23/04/98

25

11

44

14

56

24/04/98

23

11

47,8

12

52,2

27/04/98

24

11

45,8

13

54,2

28/04/98

23

10

43,5

13

56,5

29/04/98

25

10

40

15

60

30/04/98

25

10

40

15

60

04/05/98

23

8

34,8

15

65,2

05/05/98

22

9

40,9

13

59,1

06/05/98

25

13

52

12

48

16/04/98
9

Tabela de distribuição diária dos pacientes da Clinica Cirúrgica

I,

por faixa etária, no

período de 03/04/98 a 04/06/98 - Continuação.

7

uma

I

tiram!-'

É j
1

Pacientes
2

z,,

,C

Acíma60

`%^de ocupação

%

Abaixo 60

%

11/05/98

24

12

50

12

50

13/05/98

24

8

33,3

16

66,7

14/05/98

26

10

38,46

16

61,54

15/05/98

26

10

38,46

16

61,54

18/05/98

24

9

15

62,5

19/05/98

26

9

34,62

17

65,38

20/05/98

25

8

32

17

68

22/05/98

25

9

36

16

64

25/05/98

26

10

38,46

16

61,54

26/05/98

25

10

40

15

60

27/05/98

23

8

34,8

15

65,2

28/05/98

26

9

34,62

17

65,38

29/05/98

26

9

34,62

17

65,38

01/06/98

24

8

33,3

16

66,7

02/06/98

24

8

33,3

16

66,7

03/06/98

22

7

31,8

15

63,2

04/06/98

26

10

38,46

16

61,54

Fonte Consulta ao censo da UIC I
:
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Avaliação Objetivo 9

Por ser hospital-escola e servir de campo para vários grupos de estágio, há

um

grande

ﬂuxo de estudantes contudo, não senti dificuldade de inserir-me neste contexto e assim ter um

bom desempenho nas minhas atividades.

No

decorrer do estágio participava das passagens de plantão, o que proporcionava

conhecer melhor os pacientes e os funcionários que atuavam na unidade. Após a passagem de
plantão permanecia junto

com a enfermeira

para veriﬁcar a divisão do número de pacientes

pelo número de funcionários do tumo, seguindo então para a visita aos pacientes, onde

observava atentamente a presença de idosos.

As

enferrneiras

enfermagem e o

da unidade fazem a divisão

em

histórico, os quais tive oportunidade

relação as evoluções, prescrições de

de realizar várias vezes, quando havia

disponibilidade de tempo.

Quanto aos idosos intemados na UIC

I,

eles

não recebem nenhuma avaliação

durante o período de intemação, o que na minha opinião é indispensável, pois

na revisão de

literatura,

o idoso passa por um processo de mudança

geriátrica

como já relatei

com o envelhecimento o

que deve ser observado atentamente.
Para ﬁnalizar, deixo claro que consegui alcançar plenamente este objetivo.

Objetivo 10

-

Verificar os

recursos

audio-visuais

que existem e se necessário

preparar novos recursos para auxiliar nas orientaçoea de enfermagem ao cliente idoso
cirúrgico e seus familiares.

Estratégias

Solicitar a enfermeira

1 -

2

-

Analisar junto

da UIC I os recursos audio-visuais

com a

existentes.

supervisora a necessidade da elaboração de mais ou novos

recursos.

3

-

Pedir autorização para a enfermeira do Centro Cirúrgico para tirar fotos.

4 - Tirar fotos para slides do Centro Cirúrgico.
5

-

Tirar fotos para slides de

um proﬁssional da saúde paramentado.
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Avaliações.

1

-

O

objetivo

será

quando a acadêmica

alcançado

solicitar

a enfermeira os

recursos audio-visuais.

2

-

O

objetivo será alcançado quando a acadêmica e a supervisora analisarem os

recursos já existentes.
3

-

O

objetivo será alcançado quando a acadêmica avaliar a real necessidade de

tirar fotos.

4 e 5

-

O objetivo será alcançado

se a acadêmica conseguir tirar as fotos e fazer os

slides.

Durante a primeira semana de estágio, acompanhada da supervisora analisamos recursos
audio-visuais existentes e após

uma

análise precisa, constatei

que não

seria necessário

elaborar novos recursos, pois os existentes estavam completos e dentro do que planejei para o
pré-operatório.

No entanto tirei fotos no Centro Cirúrgico para anexar ao relatório.
Então no dia

em

que

fui

acompanhar

um

dos pacientes na cirurgia, conversei

enfermeira, a qual autorizou e orientou para que falasse antes

a

com os médicos e paciente para

que não houvesse problema algum, e somente após a autorização de ambos
fotos

com

tirei

algumas

no Centro Cirúrgico.

Avaliação do Objetivo 10

Esse objetivo

foi alcançado, visto

que consegui

utilizar

os recursos audio-visuais já

existentes e consegui tirar as fotos necessárias.

Objetivo 11 -Participar de no mínimo 3 reuniões do Grupo Interdisciplinar

de Gerontologia do H.U. GIG, a fim de conhecer como se realiza
multiproﬁssional.

Estratégias

1 -

Procurar informações sobre a data e horário das reuniões do GIG.

um

trabalho
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2

- Ir

3

-

no mínimo

Conversar

em 3 reuniões.

com os proﬁssionais e ver como é o aproveitamento

obtido pelos clientes.

Avaliações

O

-

1

objetivo será

alcançado quando a acadêmica obtiver o cronograma das

reuniões.
-

O objetivo

-

O

2

será alcançado

quando a acadêmica comparecer no mínimo

em

3

reuniões.

3

objetivo será alcançado quando a acadêmica após reuniões conversar

proﬁssionais e idosos para saber

com

como estes percebem o trabalho do grupo.

O Grupo Interdisciplinar de Gerontologia do HU-GIG,

existe

com

há 10 anos e conta

a

participação de enfermeiros, médicos, psicóloga, assistente social, nutricionista e alguns
estagiários.

O GIG tem

por finalidade prestar assistência a nível ambulatorial para clientes

idosos e faz seu atendimento duas vezes na semana (terças e quintas-feiras).
às 8:30 enquanto os idosos aguardam as consultas, eles

Nas terças-feiras

permanecem na sala de espera do GIG

para discutirem informalmente assuntos variados sobre cuidados de saúde na terceira idade,

que são coordenadas por
quintas-feiras,

Participei

um dos proﬁssionais de saúde. As

reuniões da equipe ocorrem nas

após o término dos atendimentos, às 10:30 horas.

de 3 reuniões onde foram discutidos casos clínicos e a escala de depressão.

Percebi que a escolha dos clientes para discussão no caso clínico é feita a partir da avaliação

dos problemas levantados na consulta com algum dos proﬁssionais, e que é garantido a todos

uma

assistência multiprofissional, quer seja por

encaminhamento, reconsulta ou até

visita

domiciliar.

Ao participar das reuniões tive a oportunidade

de apresentar

meu projeto,

ouvir sugestões

e responder as perguntas feitas pelo grupo.

Avaliação do Objetivo ll

Quanto a palestra com os idosos, achei de extrema importância, pois percebi que

ﬁcam

atentos, discutem e

dão suas opiniões. Conversando com alguns idosos no

eles

ﬁm

da
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reunião percebi que muitos gostam de vir na terça-feira só para ouvir palestras e encontrar

com outras pessoas.
Achei de suma importância a minha participação nas reuniões, pois percebi que realmente
existe

um trabalho multiproﬁssional, onde o objetivo é garantir uma assistência adequada ao

cliente idoso.

Objetivo 12-Participar das reuniões do Grupo de

de Saúde de Pessoas Idosas

-

Estudos

sobre

GESPI, quando forem abordados temas

Cuidados

que possam

contribuir para melhor compreensão do processo de envelhecimento.

Estratégias

1 -

Participar de todas as reuniões

que englobem assuntos de envelhecimento.

2 - Conhecer o funcionamento do GESPI.

Avaliações

1 -

Esse objetivo será alcançado se a acadêmica comparecer nas retmiões as quais

será convidada.

2

-

Esse objetivo será alcançado quando a acadêmica

informações e

obter

compreender o funcionamento do GESPI.

A
15:00,

primeira reunião que fui convidada e participei foi no dia 12 de março de 1998 às

onde a palestra apresentada

foi

sobre

:

O envelhecer na Suécia

:

Convivendo com as

Incapacidades e Deﬁciências apresentado por Maria Betina Bub.

O GESPI (Grupo de Estudos Sobre Cuidados de Saúde de Pessoas Idosas), é um grupo de
estudo, pesquisa e extensão
início

do Programa de Pós-Graduação

em Enfermagem

da UFSC. Teve

na década de 80 e tem conservado como proposta central o desenvolvimento de

programações
habilidades

em

equipe diversiﬁcada

com

visitas

à produção de conhecimentos e

com perspectivas interdisciplinares.

Desde 1982 mantém articulação com o NETI/UFSC (Núcleo de Estudos da Terceira
Idade) e tem sido fonte de realizações sobretudo no que

Universidade Aberta à Terceira Idade. Outra articulação

foi

conceme aos

princípios

da

em 1988 com o GIG que em
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equipe multiproﬁssional tem desenvolvido programas sistematizados de atendimento à saúde

do cliente idoso em diferentes níveis de dependência até ao mais ﬁagilizado.
Avaliação

Deixo claro que só

participei

de

uma reunião,

devido as atividades do grupo terem sido

canceladas por motivo da greve da UFSC.

Relato Completo de

um caso

Neste capítulo apresentarei de forma resumida o caso dos pacientes
desenvolvi minha prática assistencial. E, escolhi

um

com

os quais

deste para expor de forma descritiva a

ﬁm de ilustrar como ocorreu a implementação desta assistência

Nome do
Paciente

L.D.M.
E.H.

Sexo

F

M

C.M.

F

LN.

F

LM.V.

V.P.G.
E.A.C.
N.F.

M.C.R.
J.M.J.

E
3
E
3
F

M

Idade

'

r

de

om da

Não
Sim

01.04.98
15.04.98

11.05.98
16.05.98

Não

13.05.98

04.06.98

Sim

27.03.98

15.04.98

Não
Não
Não
Sim

30.03.98
04.04.98
20.03.98
05.05.98

06.04.98
22.04.98
29.03.98
30.05.98

Sim
Sim

27.04.98
04.05.98

02.05.98
25.05.98

Operador

Data.

SimlNão: -Internação

Tumor pâncreas
Paralisia facial/ceratite

de exposição - olho
direito

Colelitíase - Cirrose

Hepática
Duodenopancreotectomi
a
Colelitíase

Ca de Fígado
Ca de Estômago

Hérnia Inguinal
Bilateral

Tumor de partes moles
Coledocolitíase,
hiperplasia prostática

benigna, pancreatite

Am
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A escolha desse caso, adveio do fato deste paciente ter o acompanhamento mais direto de
seus familiares possibilitando o acadêmico desenvolver seu trabalho tanto

com o

idoso até

com a familia. Além disto, mantive contato com esta família mesmo após a alta hospitalar do
paciente o que

me possibilitou acompanhar, ainda que a distância, o seu retomo ao domicílio

e a sua recuperação.

Identificação do Cliente

Nome

:

J.

M.

J.

Idade 76 anos
:

Estado Civil casado
:

Profissão

:

autônomo

Escolaridade:

1°.

Ocupação Atual aposentado
:

Grau

Religião católico
:

Procedência Florianópolis
:

Data de Internação 04/05/98
:

Alta Hospitalar 25/05/98
:

Diagnóstico Médico Coledocolitíase / Pancreatite / Híperplasia prostática benigna
:

'r-.z

«___

_J

O cliente relatou que começou a sentir dor abdominal, náusea, vômito e alguns períodos
com

diarréia.

E assim que

seus ﬁlhos perceberam"-que estava ﬁcando “amarelo” quiseram

levar o pai ao médico, ele preferiu esperar e só

e ele aceitou

ir

para a emergência do I-l.U.

tomava chás,

até

que

um dia a dor foi intensa

É sua primeira intemação e consequentemente sua

primeira cirurgia Referiu que a sua saúde atual não interfere no seu papel a não ser a dor que
lhe

incomodava e também se sentia cansado
Recebia

visita diária

em relação a sua idade.

dos ﬁlhos, mantendo

um bom

relacionamento

quando possível gostaria de ter a presença do ﬁlho à noite.

com

os

mesmos E
_

`

Sua preocupação era a saudade do seus carros e quando tem algum problema emocional
vai arrumar os carros

ou mesmo limpar.

Referiu que se sentia bem no hospital e que os funcionários eram bons.

a presença de outros pacientes no quarto.

Não achava ruim
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Quanto a decisão da sua cirurgia relatou que quem decidiu que
médicos e seus

familiares. Participava

foram os

muito pouco nas decisões sobre os cuidados a sua

saúde, apesar de não gostar que decidissem coisas a seu respeito

Voz baixa,

ele iria se operar

sem lhe comunicar.

necessitava de estímulo para se comunicar, ﬁcava feliz e falava bastante na

presença de seus familiares, e
possível conversasse

com os

outros pacientes. Esperava que eu o ajudasse e quando

com ele.

Dados Biofísicos
Oxigenação
Referiu sentir falta de ar aos esforços,

com períodos de tosse. Algumas

vezes essa tosse

vem acompanhada de expectoração amarelada.
FR = 20 mov/min.
Hidratação
Referiu tomar pouca água e que prefere tomar chás e café.

Nutrição
Paciente referiu que seu apetite diminuiu após intemação e que no último

em tomo

de peso

mês diminuiu

de 8 Kg. Nega alergia alimentar e prefere comer feijão e carne nas

refeições.

Eliminações
Referiu que seu médico lhe falou que ele estava com

um problema na próstata.

Sentia algtunas vezes dor ao urinar, a coloração da sua urina é amarelo escuro.

Paciente referiu não ser constipado e diariamente evacua.

Sono e Repouso
Paciente referiu, que algumas vezes dorme
insônia,

um pouco durante o dia e geralmente não tem

mas quando tem usa chá para lhe auxiliar no

sono.

Na sua intemação relatou estar se

sentindo fraco e por isso estava dormindo muito.

Sistema Circulatório
Cliente queixa-se de sensação de cansaço e relatou que no dia 12/05/98 caiu no banheiro.

FC = 88 bat/min
PA = 10 x 7 mmHg
Temperatura = 36,5” C

Rede venosa periférica com má visibilidade e fragilidade.

77

Visão, Audição e Fala
Possui boas condições dentárias. Apresentava boa higiene bucal,

sem

lesões

na boca.

Aparentemente sem problemas visuais e auditivos.
Integridade Cutâneo-mucosa
Pele seca

sem

Couro cabeludo,

lesões.

olhos, ouvidos e nariz

sem anormalidades

aparentes.

Atividade Física e Intelectual

Após sua internação

referiu estar

com

diﬁculdade para andar pois sentia tontura.

Não

possuía habilidade para fazer seus cuidados, necessita de auxílio. Referiu algumas vezes ter

problema com quedas.

O que mais gosta de fazer é cuidar de seus carros.
Higiene Corporal
Necessitava de auxílio e apresentava urna boa higiene corporal.

Relatos Diários

O primeiro contato com
paciente e sua ﬁlha, após
participar

o paciente

me

foi

no dia 13/05/98 pela

apresentar e falar

meus

tarde,

estavam no quarto o

objetivos os dois concordaram

do meu trabalho e acharam ótimo. Após aceitarem comecei a

ler

em

a folha da

Preservação dos Direitos. Aproveitei e colhi alguns dados, logo após preparei a sala de slides
para fazer o pré-operatório do seu
tontura decidi pegar
Iniciei

Como

o paciente

referiu estar se sentindo fraco e

uma cadeira de rodas, e sua ﬁlha nos acompanhou.

conforme a organização dos

0 primeiro é realizado
0

J.

slides

:

exames e verificado seus resultados;

avaliado condições de rede venosa periférica;

0 orientar quanto ao jejum de 12 horas a partir das 20.00hs;

0 orientar quanto ao banho;
0 orientar quanto a camisola aberta, retirada de jóias e próteses;
0 orientar quanto a tricotomia;
0 orientar quanto ao Centro Cirúrgico;

com
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0 orientar quanto a

SRPA;

0 orientar quanto a roupa dos funcionários do C.C.;
0 orientar

quando voltará para a unidade;

0 orientar quanto a exercícios respiratórios, mobilização
0

por último preparo psicológico,

tirar

no leito e como fazer eliminações;

dúvidas do paciente.

Enquanto mostrava os slides o paciente permanecia em

silêncio,

mas sua ﬁlha perguntava,

comentava, quando comecei a falar da SRPA ele me interrompeu.

J

-

Quero

ir

para o quarto, isso já tá bom, já entendi.

Acad - Seu pai já está acabando.
A

Filha Pai, calma já vai acabar.
-

J - Não, eu quero

ir.

Acad - Tudo bem.
Levei o paciente até o quarto e a ﬁlha pediu para conversar
instrumento

com ela e apresento a seguir

em

separado comigo. Apliquei o

:

Dados de Identificação

Nome

:

N.C.M. da S.

Idade 51 anos
:

Ocupação Atual do
:

lar

Saúde/Doença/Papel/Percepção
Primeiro relatou que o pai começou a sentir dor abdominal,

não queria

ir

para o hospital, somente quando iniciou

com

mas devido a sua

diarréia e

vômito

teimosia

e que ele

resolveu procurar assistência

A

família sabe que a cirurgia é na vesícula,

paciente ser idoso e assim

mas

estão

com muito medo,

devido o

acham que corre mais riscos.

A ﬁlha relatou que quem cuida do pai em casa é a sua mãe e que após a alta as ﬁlhas
também

irão ajudar, porque ela acha

que o pai não gostaria que outra pessoa cuidasse dele e

que o mesmo prefere fazer tudo sozinho.
Estresse

Quanto a alta não apresentam preocupação porque se necessitar elas contratam alguém.
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Além dela referiu que sua irmã e seu irmão também estão acompanhando o paciente e que
para eles o maior medo é de

como ele vai passar durante a cirurgia.

Enfermagem
Ela espera que a equipe de enfermagem cuide do seu pai

com cuidado

e carinho.

E

de

mim enquanto enfenneira que dê atenção para ele, sendo paciente, pois segundo ela ele não é
muito

'fƒácil

de levar” e que eu ajudasse eles quando fosse preciso.

Após coletar os dados voltamos ao quarto do J e percebemos os seguintes problemas:

Data 13/05/98
1°

Problema vontade do paciente em ter o ﬁlho como acompanhante.
:

Percebido acadêmica, paciente e família.
:

Estratégias a acadêmica conseguir
:

com o enfermeiro uma autorização para o acompanhante.

Resolução 13/05/98.
:

Data 13/05/98
2°

Problema infonnar os ﬁlhos no
:

trans-operatório.

Percebido acadêmica, paciente e família.
:

Estratégias

:

que durante a cirurgia acadêmica desse informações aos dois

filhos

que ficaram

esperando no H. U.

Resolução 14/05/98.
1

Após a

identificação dos problemas fui até a enfermeira, conversei

com

ela e pedi a

autorização, a qual achou ótimo e assinou a autorização e me entregou.

Cheguei no quarto e entreguei para a ﬁlha.
Filha

-

Janaina, eu vou para casa e

mando meu irmão

vir.

Olhe muito obrigado, vou chegar

em casa e falar com a mãe, tenho certeza que ela vai ﬁcar mais tranqüila.
Acad - Tudo bem, pode ﬁcar tranqüila que o que eu puder ajudar,

Me abraçou e saiu.

farei

com o maior prazer.
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Fiquei mais

um pouco conversando com o paciente e me despedi,

falando que retomaria

pala manhã.

Data 14/05/98

Ao chegar na UTC I, ﬁii direto ao quarto do seu J, chegando lá percebi que seu ﬁlho estava
ali.

Acad - Bom-dia.
J - Bom-dia.

Acad - Esse é seu ﬁlho ?
Filho

-

Sou e você deve ser a Janaina.

Acad - Isso mesmo.
Filho

-

É minha

pessoalmente,

irmã

mas

ela

me

falou de você e

não pode

vir

no

minha mãe

hospital,

disse

que gostaria de

te agradecer

porque é hipertensa e se ela ver o pai na

cama, já viu.

Acad - Mas você pode

dizer para ela, que não se preocupe, que

eu já

sei

que ela quer

me

agradecer.
J

- “É quem sabe

a gente combina e você vai

um dia lá em casa ver meus

carros e almoçar

com nós e a minha velha já fala com você”.
Acad - Tudo bem, depois combinamos sobre isso. E o senhor como passou a noite ?
J - Bem, já tomei
Filho

-

meu banho cedo.

Janaina você item imagina

como a

gente

ñca

tranqüilo e conﬁante

com você

lá

no

C.C. ao lado do pai e nos comunicando o que está acontecendo.
Sai

do quarto e

fui participar

da passagem de plantão, onde referiram que seu J estava

mais tranqüilo à noite com a presença do ﬁlho.
Voltei ao quarto e 0 enfermeiro da noite estava tentando retirar a gase do curativo do

braço direito do seu

J,

mas devido

estar

muito aderida e seu

identiﬁquei o 3° problema e sugeri que fosse retirado no C.C.
J

-

É mesmo, porque daí com a anestesia não dói tanto.

O enfermeiro concordou.
3° Problema fazer o curativo do
:

Percebido acadêmica e paciente.
:

MMH direto no C.C.

J estar referindo

muita dor,
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Estratégias acadêmica lembrar
:

no C.C. de fazer o curativo.

Resolução 14/05/98
:

A ﬁlha chegou e veio falar comigo.
Filha

-

Olhe, por favor não esqueça de nos avisar o estado do pai durante a cirurgia.

Acad - Fique tranqüila que eu vou avisar.

Os ﬁlhos foram junto

até a porta

cirurgia, seu J. estava na maca,

J - Pensei

que você não

do C.C.,

fui até

o

vestiário e logo já entrei

na sala de

pegou na minha mão.

ia chegar.

Acad - É que eu fui me trocar.

O tempo inteiro da indução ele ﬁcou segurando na minha mão. A anestesia realizada foi

geral e peridural.

A cirurgia iniciou às 8:30, como combinado às 9:20 fui até a janela do C.C., onde já havia
avisado aos ﬁlhos que falaria

com

eles por ali,

comuniquei que a cirurgia já havia iniciado e

estava correndo tudo bem, e que às 10:30 eu voltaria para dar mais noticias.

O paciente
cirurgia, e falei

durante a cirurgia teve alguns períodos de hipotensão.

com o residente

Às

10:30 acabou a

sobre 0 curativo do braço, ele disse que ele olharia,

gase e ele debridou, lavou e logo fechamos. Fui falar então

com os ﬁlhos, onde

retirei

a

dei a notícia

que a cirurgia havia acabado e que estava tudo bem.

A cirurgia realizada foi colecistectomia mais drenagem trans cística.
Acompanhei o paciente

até

a SRPA, permaneci

com o

paciente, troquei o curativo que

estava com média quantidade de secreção sangüinolenta, e às 13:30 voltamos para a UIC

Os ﬁlhos estavam

I.

esperando, quando perceberam que estávamos saindo do C.C. vieram

correndo.

Filho

-

Oi,

pai.

o senhor está bem ?

J - Estou, só estou sentindo uma leve dor no corte.

Chegamos na UIC

I

passamos o paciente para a cama, então conferi o dreno de Kherr,

observei o curativo, providenciei

um copo com água e gase para molhar a boca do paciente,

verifiquei sinais vitais, passei para

o enfermeiro que

ele teve

uma

leve hipotensão e que já

havia trocado o curativo. Troquei os soros conforme a prescrição e realizei

porque o paciente queixou-se de dor,
precisasse de

falei

um

analgésico

para o paciente que se ele sentisse dor ou

alguma coisa que era só chamar.

Realizei a prescrição e a evolução do paciente, após
estava dormindo, então

um tempo voltei ao quarto e o seu J

me despedi dos ﬁlhos e relatei que voltaria no outro dia pela manhã.
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Data 15/05/98

Na passagem do plantão relataram que seu J tinha passado bem a noite, seu ﬁlho passou a
noite

no quarto.

Na visita ao paciente ele referiu estar bem, que havia dormido bem

a noite e estava

feliz

que seu ﬁlho estava ali.
Junto

com o ﬁlho levamos o paciente

até

o chuveiro, chegando no banheiro o ﬁlho disse

que ele dava banho e quando acabasse me chamaria.

O curativo estava com

Aproveitei e troquei a cama, depois peguei material para curativo.

secreção serosanguinolenta.
respiratórios e

Quando eu

Após a troca do

curativo, estimulei

o paciente a fazer exercícios

movimentos no leito, após auxiliei o paciente a sentar em poltrona
estava fazendo a evolução e prescrição dos

veio para falar que seu pai estava

com dor e olhar o

meus

pacientes, o ﬁlho

soro, fui veriﬁcar

do seu

J.

a ﬂuidoterapia, estava

tudo ótimo, então fui até o prontuário onde observei que não havia nenhuma medicação para
dor, então contactei

com o médico que prescreveu a medicação e logo após fui aplicar.

Após algum tempo me despedi do paciente, falando que voltaria no outro dia.
Data 18/05/98

Na passagem

de plantão passaram que seu

J.

estava apresentando disúria, permaneceu

calado e dasanimado pela manhã.

Quando cheguei no quarto seu J.

estava deitado, coberto até a cabeça.

Acad - Oi, seu J.
Abaixou o cobertor.
J.-Oi.

Acad - Como o senhor está ?
J. -

Mais ou menos.

Pegou na minha mão.

Acad - Por que?
J. -

Tô com dor para urinar e não consigo mais segurava a urina, só sei que é horrível.

Acad - Seu J. eu vou ver
para a dor.

se

eu

falo

com o médico e também ver

se

tem alguma medicação
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J. -

Sabe, eu queria

mesmo um remédio pois não agüento e também queria que você visse da

urina solta. Porque você disse que podia me ajudar quando eu precisasse, e eu queria muito.

Acad - Claro seu J. então vamos pensar nas estratégias e ver se o senhor concorda.
4° Problema

:

Arrumar remédio para dor.

Percebido paciente, acadêmica.
:

Estratégia

:

no prontuário

olhar

se

têm alguma medicação, caso não tenha, contactar com o

médico. Medicar o paciente.

Resolução: 18/05/98
5°

Problema Incontinência
:

Percebido paciente, acadêmica.
:

Estratégia

:

falar

com o Residente para que

ele tente contactar

com

os médicos de urologia,

ou mesmo eles venham avaliar.
Resolução 18/05/98 - avaliação urologia.
:

Após estabelecermos

as estratégias fui até o prontuário e a enfermeira

havia medicação, que poderia fazer

e,

me

avisou que

que os residentes já haviam falado com os médicos

urologistas e eles iriam avaliar.

Realizei a medicação

viriam fazer

uma

no paciente,

avaliação. Nisso

ele agradeceu, aproveitei e avisei

chegou sua

que logo os médicos

filha expliquei para ela

tudo o que havia

acontecido e ela achou ótimo. Pedi licença e falei que logo voltaria

Após

visitar outro paciente, voltei

ao quarto do seu J. e ele falou que estava triste porque

não queria ﬁcar sozinho, perguntei o que eu poderia fazer para ajudá-lo, a ﬁlha então falou

Eu acho que você poderia deixar meu irmão ﬁcar aqui com ele à noite.
J. -

:

i

É, ia ser bom, porque daí ele me ajuda quando eu precisar.

Acad - Tudo bem.
6°

Problema Autorização para o ﬁlho dormir com seu J.
:

Percebido paciente, acadêmica e ñlha.
:

Estratégia falar
:

com a enfermeira e pedir autorização.

Resolução 18/05/98.
:

Fui ao ;×›sto de enfermagem e conversei

achava que para ele

ia ser bom.

tudo bem.

com a enfermeira, que falou que tudo bem,

se

eu
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Ela assinou a autorização e levei até o quarto.

Seu J. pegou minha mão e agradeceu, falou que nenhum ﬁlho faria o que eu estou fazendo
por ele.

A ñlha me abraçou e agradeceu.

Acad - E daí seu J., agora vai ﬁcar mais animado ?
J. -

Agora sim, porque ﬁco

tranqüilo, pois se

você viesse a

noite,

não

teria

problema, mas

como não vem é bom que ele ﬁque.
Acad - Já que agora está tudo bem, o que acha de nós sentarmos um pouco ?
J. -

Ah! Não.

Filha - Pai, só

um pouco.

Acad - Seu J. quanto mais o senhor ﬁcar na cama, pior vai ser sua recuperação.
J. -

Tá bom.

A ﬁlha me ajudou e arrumamos ele na poltrona.
Fui atender outro paciente.

Voltando ao quarto

Acad - E a sua ﬁlha ?
J. -

Ela foi para o ﬁlho poder vir. Ela deixou um abraço.

Acad - Obrigado, seu J. eu já vou embora.
J. -

Tudo bem, ﬁlha até amanhã.

Pegou na minha mão.

Acad - Tchau,

até

amanhã.

Data 19/05/98

Na passagem
noite

de plantão,

foi relatado

que seu

J.

estava tranqüilo, que o ﬁlho passou a

com ele.

Ao chegar no quarto seu J. estava deitado.
Acad - Bom-día.
J. -

Bom- dia (pegou na minha mão)

Acad - Como passou a noite ?
J. -

Bem, meu ﬁlho acabou de

ir

embora, mas já

trocar o curativo.

Acad - Eu vou buscar o material a já volto.

me

ajudou a tomar banho, agora só falta
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Troquei o curativo que estava sem secreção, o dreno de Kehrr drenou 50ml à noite, o curativo

do braço estava com pequena quantidade de secreção sanguinolenta aderida na gaze.
Avisei o paciente que
Voltei a

iria

em uma rermião e que retomaria.

UIC I realizei a prescrição e evolução dos meus pacientes.

Conversei

um pouco com seu J., e fui embora.

Data 20/05/98

Na passagem

de plantão relataram que seu

J.

estava bem, curativo seco, dreno Kehrr

fechado, o ﬁlho auxiliou no banho, o urologista passou e após a avaliação pediu para colocar

sonda vesical.

Quando cheguei no quarto do seu
lado da

ele estava deitado e

como

os olhos fechados. Fui ao

cama e coloquei a mão sobre sua cabeça.

Acad - Seu J.
J. -

J.

?

Oi, ﬁlha.

Pegou na minha mão.

Acad - Como o senhor está ?
J. -

Bem, só que eles colocaram

isso aqui (sonda vesical)

mas eu não

sei se era preciso, então

eu queria saber sua opinião.

Acad - É melhor porque daí não tem o risco de escorrer a urina.
J. ~

É verdade, porque daí é chato e desagradável e eu me molho.

Acad - Não se preocupe pois não é por muito tempo.

É eu não tenho vontade de ir embora por causa de você e dos outros aqui do hospital, todo
mundo me trata bem, de você eu não tenho nem palavras, por que você foi um anjo que Deus
me mandou, sabe eu gosto muito dos meus filhos, mas ninguém ia ter paciência comigo,
porque eu sou meio bravo, até mim às vezes com eles, mas agora prometo que vou mudar.
Acad - Fico feliz em saber isso.
Chegou a ﬁlha, conversamos e deixei eles um pouco sozinhos.
A ﬁlha do seu J. me chamou.
J. -

'

Filha - Janaina eu queria falar

com você longe do pai, porque eu não quero que ele saiba.

Acad - O que aconteceu ?
Filha - É que estou preocupada

com a sonda.
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Acad - Não

se preocupe, porque não é grave, é para que ele se sinta melhor e não urine

sem

sentir.

Filha - Mas se acontecer alguma coisa grave você

me avisa.

Acad - Pode ﬁcar tranqüila.
Filha

-

Vou voltar para o quarto.

Acad - Depois eu vou lá.
Voltei ao quarto.

Acad - O senhor não vai comer ?
J. -

Não estou com fome.

Acad - Só um pouco, eu lhe ajudo.
J. -

Tá se você me ajudar eu como um pouco.

Acad - Eu lhe ajudo.

Comeu um pouco.
J. -

Agora chega, vou deitar.

Acad - Sente um pouco, pois o senhor acabou de comer.
J. -

Tá bom. Você vai embora ?

Acad - Vou, mas amanhã eu volto.
Segurou na minha mão.
J. -

Boa-noite.

Acad - Boa-noite. Durma bem.
Data 22/05/98

Na passagem do

plantão relataram que seu

vesical, curativo seco e teria

que descer para o

J.

estava calmo, permanecia

RX às

13:30 para fazer

com sonda

um RX abdominal e

uma colangiograma pelo dreno.
Após a passagem de plantão fui pegar a cadeira de roda para levar seu J. para o exame.
Sua ﬁlha estava no quarto e desceu junto. Ele entrou na

sala de

RX e depois foi para a

realização do colangio pelo dreno, devido a quantidade de residentes, não consegui entrar.

Fiquei conversando

paciência e do

com a ﬁlha que

falou que ela e os irmãos estavam admirados da

amor que ele me tratava.

Ao sair do colangio seu J. reclamou de dor porque eles apeitaram muito a sua barriga. Ao
chegar no quarto falou que

iria

dormir e pediu para que a ﬁlha fosse embora.
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Deixamos o paciente dormindo.

A ﬁlha de seu J. veio me chamar para trocar o curativo.
Verifiquei os sinais vitais.

Me despedi do paciente, falando que voltaria na segunda-feira.
Data 25/05/98

Na passagem de plantão relataram que seu J. estava comunicativo,

independente para seu

auto-cuidado e que haviam retirado a sonda vesical.

Fui até seu quarto.

Acad - Boa-tarde, seu J. (pegou na minha mão).
J. -

Oi, que

bom que você veio.

Acad - Como o senhor está ?
J. -

Bem minha ﬁlha, estou só cansado de ﬁcar aqui,

quero

ir

para casa,

mas vou ﬁcar triste

quando eu for, pois estou acostumado com você e vou sentir sua falta.

Acad - É mas o senhor deve ir embora ainda hoje pela tarde.
Paciente
J. -

ﬁcou calado por algum tempo.

É mais eu não sei se eu quero ir.

Acad - Por quê seu J.
J. -

Já acostumei

?

com você.

Acad - Fico feliz, mas o senhor tem que

ir

para sua casa, sua esposa esta lhe esperando, seus

ﬁlhos e netos também.
J. -

É eu sei, você tem razão.
Coloquei a mão sobre sua cabeça e ﬁquei mexendo no seu cabelo.

Acad

-

Olha,. eu tenho certeza

que sua esposa vai ﬁcar muito

feliz

quando lhe ver

em casa,

e

tem mais, em casa o senhor vai poder cuidar dos seus carros, comer a comida de casa.
J. -

É, vou ter que

ir

uma hora ou outra.

Acad - Seu J. eu vou acabar a visita e logo volto.
Após acabar a

visita,

seus ﬁlhos estavam

veriﬁquei que seu

lá.

Acad - Oi, tudo bem com vocês
Filha

-

`?

Tudo ótimo, o pai está de alta ?

J.

estava de

alta.

Fui até o quarto para avisar e
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Acad - É eu vim falar sobre

isto,

a alta já está pronta, a hora que vocês quiserem podem

ir,

só

acho melhor um de vocês descer para marcar a consulta para retomo.
Orientei o ﬁlho e entreguei o papel para ele.
Voltei ao quarto, fechei o dreno e

falou

:

ﬁz um novo

curativo.

Seu

J.

pegou na minha mão e

Minha ﬁlha, obrigado por tudo, olhe nenhum dinheiro do mundo paga o que você

por mim, por isso eu agradeço de todo o coração. Quando ele acabou de
tive vontade

falar,

fez

abraçou-me e

de chorar.

Acad - Fico muito feliz em ouvir isso, é sinal que pude lhe ajudar de alguma maneira.
J. -

E como, se não fosse você sei lá o que iria ser de mim.

O ﬁlho voltou.
Acompanhei o paciente

até

o corredor e nenhum

instante ele

me

soltou.

Agradeceu aos

residentes e funcionários.
J. -

se

Chegou a hora que eu não

você puder apareça lá em

queria,

que é te dar tchau, mas fazer o que, (abraçou-me) mas

casa.

Acad - Está ótimo, quando der eu vou.
Filha - Obrigada,
Filho

-

Deus te ajude (abraçou-me).

Janaina eu agradeço do fundo do coração, você foi para nós

um

apoio muito

importante.
J. -

Obrigada, tchau.

Data 29/05/98
Estava no posto de enfermagem, quando olhei no fundo do corredor e seu

estavam vindo

em

direção ao balcão, então fui encontrá-los, quando ele

chegando na sua frente ele me abraçou e começou a chorar.

Acad - Oi, seu J., aconteceu alguma coisa ?
J. -

Fiquei emocionado quando te vi, eu estava

com saudade de você.

Acad - Fico feliz em saber, também senti sua falta.
J. -

Tudo bem (continuava chorando).

Acad - Vamos sentar ali.
J. -

Vamos.

Acad - O senhor quer água ?
J. -

Quero.

E como está em casa
'

'?

J.

seus ﬁlhos

me

viu sorriu,
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Peguei a água e ﬁquei ao seu lado.

Acad - Veio tirar os pontos?
J.

Sim.

O residente pediu para que o paciente entrasse na sala de curativo. Entrei com o paciente
e arrumei o material para o residente.

Acad - O senhor quer que eu ﬁque ?
J. -

Se você quiser e puder, vou ñcar mais tranqüilo.
Fiquei ao seu lado, segurou minha

mão até o ﬁm do procedimento.

O residente perguntou

se eu queria fazer o curativo.
J. -

Eu preﬁro.

Acad - Pode deixar que eu faço.
Fiz o curativo e acompanhei o paciente até o ﬁnal do corredor.

Neste dia percebi e obtive uma resposta positiva do meu trabalho.

Problemas que foram encontrados e não foram trabalhados:
-

perda de peso e inapetência: apesar de não ter trabalhado diretamente, deixo claro

que quando possível estimulava a alimentação do paciente, tentando fazer com que

ele

percebesse a importância de se alimentar.

-

tontura e queda no

mesmo não

trabalhei esse problema

referiu mais tonturas, tinha o

durante o período mais
orientado.

HU: não

crítico,

com o

acompanhamento da

paciente porque o

familia nas 24 horas

pré e pós-operatório imediato e mediato e estou lúcido e

NÃo PREVISTAS QUE SURGIRAM No
DECORRER Do ESTÁGIo

7 _- ATIVIDADES

Participei

em

anexo

da

(3).

III

Jornada Cientíﬁca do H.U., o qual coloco o certiﬁcado de participação

A jornada realizou-se de 5

temas pertinentes ao idoso. Acredito

a 8 de maio de 1998, o qual constou de alguns

ter sido

neste evento, pois trouxe novos subsídios que
Participei junto

com minha

supervisora

de suma importância a minha participação

me auxiliaram no período de estágio.
em uma palestra no H.U. sobre “Controle

de

Infecção Hospitalar” no dia 4 de junho de 1998, o qual coloco o certiﬁcado de participação

em

anexo

(4).

Esse evento

foi

de suma importância, visto que voltou-se mais para

uma

revisão e atualização de conhecimentos essenciais sobre a realidade do Controle de Infecção
Hospitalar.
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03 a 18 de Março
12 de

Março

CRONOGRAMA

Elaboração do Projeto Assistencial pela acadêmica

Reunião GESPI _ Palestra sobre

:

O envelhecer na Suécia

:

Convivendo com as Incapacidades e Deficiências - Maria Betina Bu
18 de Março

Entrega dos Projetos a Banca Examinadora até as 18:00 horas

19 de Março

Leitura do Projeto pelos

19 de Março

Entrevista

24 de Março

Apresentação dos Projetos das 08:00 - Al2:00 e 14:00 - 18:00 horas

25 de Março

Início

Membros da Banca

com a Banca Examinadora às 16:00 horas

do Estágio

25 de Março a 05 de Junho Revisar bibliograﬁa com relação a literatura de Gerontologia e a
Teoria de lmogene

M. King

Jornada Cientifica do H.U

05 a 08 de Maio

Ill

02 de Abril

Reunião GESPI - Discussão de Projeto

04 de Junho

Palestra

05 de Junho

Término do Estágio

05 de Junho

Avaliação da Disciplina das 14:00 - 16:00 horas

no H.U. “Controle de Infecção Hospitalar”

os az Junho até 13 úz Junm|P¢1-iodo az gmz na UFSC
14 a 03 de Agosto

Elaboração do Relatorio

31 de Julho

Entrega do relatório aos Membros da Banca

03 de Agosto

Entrevista

07 - 10 - 11 e 12 de Agosto

Apresentação dos Relatórios

17 de Agosto

Entrega do Relatório Final

18 de Agosto

Entrega das notas à Coordenação de Fase

com a Banca Examinadora

(l' versão)

9 - CONSIDERAÇÓES FINAIS
Sempre

esperei ansiosa pelo dia que iria realizar

meu

projeto assistencial, cumprindo

assim os objetivos da VIII Unidade Curricular. Permanecia entre questionamentos e medos,
pois chegaria a hora de demonstrar

meu conhecimento e além do mais teria o direito de optar

pelo tema, local, orientadora e supervisora

A

realização

deste

trabalho

possibilitou

um

maior crescimento proﬁssional e

principalmente pessoal, por ter optado pela prática assistencial
aprendi muito

com

com o

idoso e sua família,

suas experiências de vida, e compreendi a importância do avanço dos

estudos de geriatria e gerontologia para proporcionar

uma melhora na qualidade de

vida do

idoso.

Deste modo, acredito que a escolha da Teoria de King, atendeu aos meus objetivos e
contribuiu para

uma melhor

integração

com o

idoso e sua família, porque valoriza a

com

esta teoria antes foi necessário estudá-la

comunicação, percepção e a interação.

Devido ao

fato

de nunca

ter trabalhado

muito e o auxílio da minha orientadora e supervisora para melhor compreendê-la. Sua

implementação também não
processo de enfermagem.
discutir os

foi tarefa fácil,

De todas

mesmo

porque King não é claro ao expor o

as etapas deste, senti maior diﬁculdade no exercício de

problemas observados e/ou relatados pelos pacientes e familiares e juntos

estabelecemos as prioridades. Porém aos poucos, fui incorporando esta atitude e pude
perceber o quanto é importante o paciente participar da tomada de decisão sobre sua saúde e
os cuidados que deve receber.

Ao ponto de várias vezes ñcar desanimada pelo fato de alguns

pacientes deixarem as resoluções de seus problemas para os médicos e enfermeiras,

questionar nem reclamar nada.

sem
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Percebi, durante a implementação da teoria que eu conhecia muito

paciente idoso cirúrgico, o que

me

pouco sobre o

estimulava a recorrer na literatura e buscar saber mais

sobre esse cliente.

Outro ponto interessante

foi

o fato de no

HU utilizar-se de outro referencial

teórico e,

assim, quando eu colhia_ informações dos pacientes junto aos funcionários da unidade, ouvia

os relatos nas passagens de plantão ou
interpreta-los

lia

a luz de King. Este exercício

as anotações nos prontuários e necessitava

me

auxiliou a trabalhar ainda mais

com

os

conceitos selecionados.

Não posso
Sempre

ﬁii

deixar de registrar a receptividade dos pacientes

bem

recebida,

em

relação a

minha pessoa.

eram muitos elogios e agradecimentos o que realmente

estimulava, cada vez mais tinha certeza que

meu

me

trabalho estava sendo positivo e que a

recuperação dos pacientes era mais rápida

A partir da experiência vivenciada gostaria de ressaltar a importância desse estágio, onde
senti

uma autonomia

maior, sendo que eu era responsável pelo que estava realizando, e

também pelo meu aprendizado e aproveitamento.

O apoio dos ﬁmcionarios

da unidade e da minha supervisora

mim, pois além da acolhida no
exercício de

setor

me

foi

muito importante para

oportunizaram a realização de várias técnicas e 0

um trabalho integrado em equipe.
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ANEXO 1

Instrumento
Parte

1 -

Nome

A

Dados de Identificação

:

:

N° do registro
Idade

Sexo

:

Profissão

Estado Civil

:

Ocupação Atual

:

Escolaridade

Procedência

:

Religião

:

:

:

:

Data de Internação

:

Diagnóstico Médico:

2 - Saúde/Doença

l

-

Como você soube que estava doente ?

2

-

Você fazia algum tratamento antes

3

-

Você já foi internado antes ? Quantas vezes ?

4

-

Você já foi operado anteriormente (conte-me um pouco sobre esta(s)

5

-

O que você sabe sobre sua cirurgia ( quais as suas dúvidas ) ?

6

-

Quais suas preocupações, medos, queixas hoje ?

7

-

Você tem algum tipo de atividade hoje (em casa, no trabalho se for o caso) ?

?

experiência(s) )?

Papel
8

-

Sua saúde

atual interfere

no desempenho de seu papel ou papéis

O que você faz pela sua saúde
10 - O que você espera de mim como enfermeira ?

9

-

'?

Crescimento e Desenvolvimento/ Percepção
11

-

Como você se sente em relação a sua idade ?

12 - Você possui alguma crença '? De que forma ela lhe ajuda ?
Estresse/ Família

?

Como ?

13

-

Você tem recebido visita da sua família ou de amigos ? Com que freqüência ?

14

-

Você gostaria que alguém permanecesse no hospital junto com você ? Quem

15

-

Como você se relaciona com sua família ? E o que espera dela ?

16

-

Quando tem algum problema emocional o que costuma

?

fazer para se sentir

melhor ? Você conversa com alguém ? Quem ? Esta pessoa é sua confidente

?

De que

forma esta pessoa lhe fornece apoio ?
17 - Gostaria de falar-me

um pouco sobre o que

lhe causa preocupação

ou aborrecimento

hoje ?

Espaço

Como você se sente aqui no hospital ?
19 - Como se sente na presença de outros pacientes no quarto ?
18

-

20 - O que você gostaria de ter perguntado ou falado e que não foi possível

até agora ?

Tomada de Decisão
21

-

Quem decidiu que você iria se operar ?

22 - Você participa nas decisões sobre os cuidados a sua saúde
23

-

'?

Como você se sente com as decisões tomadas a seu respeito pela equipe hospitalar ou

pela familia,

sem sua participação ?

Comunicação
Observar 0 tom de voz;
:

p

0 necessita de estímulo para se comunicar;
0

como se expressa com os familiares;

0

como é sua comunicação com os proﬁssionais da unidade;

0

como se comunica com 0 colega de quarto.

0 uso freqüente da comunicação não verbal

ou comimicação simbólica.

E552
3 - Dados Biofísicos1 -

Oxígenaçäo

1.1

1.3

Sim

1.4

-

Como é essa tosse

Você tem expectoração ?

Sim

( )

Como é essa expectoração

)Nã0
-

Freqüência respiratória é de

2 - Hidratação

-

( )

)Não

( )

(

'?

Você tem tosse ?

-

( )
(

Você sofre falta de ar (dispnéia) ? Quando

-

1.2

:

mov./min.

:

Qual a quantidade de líquidos que você toma diariamente

?

E o que prefere ?

3 - Nutrição:

3.1

Você tem alguma diﬁculdade de mastigar ou deglutição ?

-

3.2

-

Você tem bom apetite ?

(

)Sim

(

)Nã0

( )

Às vezes

3.3
(

-

Seu apetite na sua internação

)Diminuiu

Você atribui

(

isto

:

)Aumentou

a que ?

3.4 - Você fez algum tipo de dieta ? Qual

3.5
(

-

?

Você sofreu algum aumento ou diminuição de peso signiﬁcativo nos últimos meses ?

)Sim

(

)Não

Quanto ?
3.6 - Você tem alguma alergia alimentar ?

3.7 - Quais são os alimentos de sua preferência ?

4 - Eliminações

4.1

-

( )

:

Você urina com muita freqüência ?

sim

(

)Não

4.2 - Qual o volume médio de cada micção ?
( )

4.3
(

-

Pequeno

Você

( )

Médio

( )

sente dor ao urinar ?

)Não

)Sim

4.4 - Sua urina apresenta odor fétido
(

4.5
(
(

(

)Sim

(

Qual a coloração de sua urina
Amarelo
claro
)
) Amarelo escuro
) Avermelhado
-

( )

Grande

Outros

?

)Não
'?

4.6 - Você apresenta perda de urina freqüentemente
(

)Sim

(

Com que freqüência

'?

'?

(incontinência)

)Não

Quando acontece ?

O que você faz ?

Como você se sente quando isto acontece ?
4.7 - Você retém urina com freqüência ?

sim

( )

4.3

-

(

)Nâ‹›

Com que freqüência você evacua ?

4.9 - Você tem diarréia com freqüência

sim

( )

4.10 - Você é constipado
(

Sim

)

Desde quando
4.11
( )

-

'?

?

( )

Nâo

( )

Não

7

Com que freqüência Quando costuma ocorrer O que você faz
'?

'?

Você usa algum artiñcio para auxiliá-lo na evacuação

Sim

)

Não

'?

Qual ?

5 - Climatério

5.1

-

( )

Você já passou da menopausa ?

Sim

( )

Como você se

Não

sente ? Já foi ao Ginecologista ? Faz alguma reposição hormonal ?

6 - Sono e Repouso

6.1
6.2
(

-

-

Qual a sua média diária de sono ?

Você repousa durante o dia ?

)Sim

Quanto tempo

(
'?

)Não

'?

6.3

-

( )

Você

sente sono durante o dia ?

sim

(

)Nâ0

(

)Não

6.4 - Você tem insônia ?
(

)Sim

O que você faz para auxiliá-lo a conciliar o sono ?
(

)Música

(

)Orações

(

)Televisão

(

)Chá

(

)Leitura

(

)Medicação

(

)Outros

6.5

-

Aqui no hospital como está seu sono

7 - Sistema Circulatório

7.1

-

Cliente queixa-se e/ou apresenta

( )

dor nos membros

( )

câimbras

Íx

4
»

›dormência

( )

cianose

( )

edema

(

)hematomas

(

)palidez

(

)

sensação de cansaço

7.2 - Pulso periférico

7.3

:

-

Pressão arterial

7.4 - Temperatura

com

bat/min

mmHg

'?

7.5 - Rede venosa periférica com

:

( )

Boa visibilidade

(

)Má visibilidade

( )

Boa perfusão

(

)F1'agilidade

( )

Má perfusão

8 - Visão, Audição e Fala

8.1
(

-

Faz uso de prótese

)Sim

(

Qual ?( )Au‹1iúvz

( )

visual

)Não
(

)Dzmzàúz

8.2 - A(s) prótese(s) está(ão) adequada(s) 7
(

8.3

)Sim
-

(

)Não

Quando foi o última revisão de sua(s) prótese(s)

?

9 - Integridade Cutâneo-mucosa

9.1 -Pele

(

)Corada

(

)Descorada

(

)Lesões

Local e tipo

9.2 - Couro cabeludo
9.3

-

Olhos

9.4 - Ouvidos e nariz
9.5

-

Boca, língua e dentes

Condições de higiene bucal
(

)Boa

(

)Regular

(

)Ruim

Apresenta lesões na boca ?
( )

Sim

(

)Não

Quais ?

Dentes
(

)Próprios

(

)Prótese

(
(

)Fixa
)Ren1ovível

10 - Atividade Física e Intelectual

10.1

~

Você faz algum exercício diário ?

10.2

-

Tem dificuldade em realizar algum movimento ?

10.3

-

O cliente possui habilidade para

( ) Ir
( )

ao banheiro

Tomar banho

:

( )

Esquecimento

( )

Tontura

( )

Confusão

( )

Perda mental de memória

)Desatento

(

( )

10.5

-

( )

(

(

)Queda

Outros

O que você gosta de fazer ?
Ler

( )

)Caminhar

(

Ouvir música

)Jogar

( )

Passear

( )

Ficar sozinho

(

)

Conversar

(

Ver televisão

(

)Outros. Quais ?

( )

1

( )

Sair à rua

10.4 - Sente algum problema como

11

:

-

)

em que ?

Trabalhar,

Higiene Corporal

1.1
(

-

O cliente apresenta-se com uma higiene corporal

) Boa

Necessita de

:

( )Regular
( )Auxílio
( )Orientação
( )Revisão

(

:

) Ruim

12 - Existe alguma outra coisa que você gostaria de falar ou perguntar ?

Parte C.

Dados Familiares
1 -

Nome
Idade

Dados de Identificação

:

:

Sexo

:

Ocupação

atual

Procedência

:

:

:

Acompanhante ?
( )

Sim

( )

Não

Qual 0 grau de parentesco com o doente ?
2 - Saúde/Doença/Papel/Percepção

“l

-

Como vocês descobriram que ele(a) estava doente ?

2 - O que você sabe sobre a cirurgia ? Quais as expectativas, medos dos familiares

?

3

-

Quem cuida do paciente em casa ?

4

-

E após a alta quem irá cuidar da recuperação

5

-

Na sua percepção esta é a pessoa mais indicada para assumir este papel ? Por quê ?

'?

6 - Aconteceu alguma alteração na sua saúde no momento
para o hospital ?

7 - Qual é o seu papel na família

8

-

?

Qual é o seu papel no cuidado ao paciente ?

em que 0 paciente teve que vir

9

-

Como você percebe a participação do paciente no seu auto-cuidado ?

Estresse

10

-

Quão ansiosa a família está (medo, insegurança para levar o paciente para casa) ?

ll

-

Além de você, alguém ﬁca acompanhando o paciente ?

12

-

Gostaria de falar-me sobre o que lhe causa preocupação ou aborrecimento neste

momento ?
Enfermagem
13

-

O que você espera da equipe de enfermagem ?

14

-

O que você espera de mim enquanto enfermeira ?

15

-

Você gostaria de fazer-me alguma pergunta ou obter algum esclarecimento ? Gos-

taria

de fazer alguma recomendação ?

Observar

:

0 comunicação

não verba]

0 capacidade de compreensão
0 integração

com o paciente

0 vínculo afetivo real

0 que encaminhamentos de saúde o(a) familiar ou o(a) idoso(a) estão requerendo

ANEXO_2

uN|vERs|DADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - uFsc
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UNIDADE DE |NTERNAçÃo ciRúRG|cA| E
ii

ROTEIRO DE TRABALHO PARA ENFERMEIRO ASSISTENCIAL DO PERÍODO
DIURNO

MANHÃ
1°

2°

Ler o

-

livro

de ocorrências.

Passagem de plantão com anotações de dados mais especíﬁcos a serem

-

observados no período.
3°

-

Visita

a todos os pacientes, observando suas queixas, estado geral e ordem de

quarto (máximo 20 minutos)

4°

Observação das prescrições médicas e de enfermagem quanto a todos os

-

cuidados, medicações, soros, dieta, curativo,

etc.,

a serem prestados pela

manhã.
5°

-

Observação mais detalhada do paciente a ser encaminhado ao
veriﬁcando se todo preparo está correto (retirado prótese,

CC pela manhã,

jóias,

roupa íntima,

campo colocado, pré-anestésico
Assim como veriﬁcação do prontuário,

esmalte, barba, vestindo, camisola aberta,
ministrado, S.V. veriﬁcados, etc.).

terminando de preencher dados na folha de preparo pré-operatório, e

assinando a mesma, além de atentar para que a prescrição atual seja no
prontuário,

6°

-

checada oorretamente.

Estar atento ao encaminhamento de pacientes para
(providenciar ambulância, funcionário

que acompanhará o

exames externos
paciente, prontuário

e outros exames a serem enviados) e para exames intemos no HU.
7°

-

Estabelecer contato
etc.,

com

médicos, nutricionistas, assistente social, psicólogo,

conforme necessidades observadas junto ao paciente, familiares ou

questões administrativas dos

setor,

na tentativa de resolução de problemas.

8°

Durante todo o tumo estar mais próximo elou prestar assistência direta elou

-

acompanhar funcionário junto a pacientes mais graves, dependentes e em P.O.
imediato.

9°

-

Prestar informações quanto a situação dos pacientes junto aos familiares, por
telefone ou pessoalmente.

10 - Colocar horário nas prescrições médicas

já realizadas para

as próximas 24

horas, estando atendo as interações medicamentosas, prejuízo

com determinados horários, dúvidas ou
serem questionadas com o médico que prescreveu
para o paciente

enfermaria.

11

-

ou benefício

outras necessidades a

antes deste deixar a

.

Realizar as prescrições e evoluções de

50311 e 2, 50711 e

2,

50711 e

2,

509/1 e

enfermagem para pacientes dos
2,

52911, 2, 3

e

4,

532/1 e

2,

leitos

e tantas

quantas forem possíveis.

12 - Observar as solicitações de medicamentos e outros,

feitos pelo escriturário

para

a famiácia, informando-o quanto as necessidades de estoque (inclusive de
psico).

Fazer esta solicitação na falta do

escriturário.

13 - Estar atento as solicitações de exames de
os de urgência conforme

rotina

ou urgência e encaminhando

elou fazer a coleta conforme a

local

14 - Receber os pacientes que retornarem do centro cirúrgico
auxiliando a acomodá-Io

no

leito

e observando:

rotina.

em

curativo,

P.O. imediato,

e ﬂuidoterapia,

queixas e outros aspectos do momento. Organizar o prontuário deste paciente,

acrescentando horários e ítens

(

na enfermaria) conforme a necessidade,

informando o auxiliar responsável quanto a estas prescrições e outros
cuidados, e comunicar a nutrição quanto a dieta do paciente.

15 - Realizar intemações e altas dos pacientes quanto ao aspecto administrativo,

quando da

falta

do

escriturário,

procurar estar presente no

mesmo quando há o

escriturário

no

setor,

momento da intemaçâo para apresentar-se ao

paciente, orientá-lo quanto as rotinas, colocar horário nas prescrições

16

-

comunicar a dieta,

etc.,

ou orientá-Io e despedir-se quando da

e

alta.

Revistar todos os prontuários observando todas as prescrições médicas se

foram

feitas

e se estão com o horário colocado, bem como veriﬁcar se as

anteriores foram checadas.

17 - Fazer uma supervisão geral na enfermaria próximo ao término do plantão,
atentando para que a sala de curativos esteja organizada, limpa e

com o

controle feito

e troca do material junto ao

organizada e limpa
feito,

sala

com

de lanche

CME

realizada, sala

material reposto, solução trocada

limpa,

e

de medicação

controle

rouparia organizada, controle

de psico

de eliminações

realizado.

- Fazer uma visita ﬁnal aos pacientes observando ordem do quarto e problema
com o paciente a ser solucionados ou devam ser encaminhados.
19 - Organizar folha de observações complementares.
20 - Anotar no livro de ocorrência os aspectos relevantes ocorridos com o paciente
18

no período, dados a serem observados pelo próximo enfermeiro para
continuidade da assistência ou aspectos administrativos que os demais

enfermeiros

21

- Passar o

devam ter ciência.

plantão, orientando-se pelas folhas

e acrescentando outros dados importantes.

de observações complementares

TARDE
*

Ler o

livro

de ocorrências.

1°- Passagem de plantão com anotações mais especíﬁcas a serem observadas no
período.

2°- Wsita a todos os pacientes, observando queixas e estado
3°

geral.

Observações das prescrições médicas e de enfermagem, quanto a todos os

-

cuidados, medicação, soros, dietas, acrescentando horários nas prescrições ou
alterando-os conforme necessidade.

40

com o

Revisar

-

as medicações individuais dos pacientes na

escriturário

gavetinha especíﬁca, atentando para que não ocorra

medicações,
prescrição

etc.,

respeitando rigorosamente a quantidade para as 24 horas da
horas, os problemas quanto

escriturário

e
5°

-

prescrição, assinar, datar

realizar

a este aspecto esteja sanado.

não esteja na unidade, busque (ou providencie um

de medicação na farmácia conforme cópia

funcionário para esta tarefa) a cesta

de

excessos, trocas de

e veriﬁcando as necessidades de estoque na enfermaria para que no

máximo as 15:30
Caso o

faltas,

e deixar uma cópia no

a revisão junto a prescrição

setor.

Retornar a enfermaria

original.

Observação mais detalhada do paciente a ser encaminhado ao
veriﬁcando se todo preparo está correto (retirado prótese,

CC

jóias,

pela manhã,

roupa íntima,

campo colocado, pré-anestésico
Assim como veriﬁcação do prontuário,

esmalte, barba, vestindo, camisola aberta,
ministrado, S.V. veriﬁcados, etc.).

terminando de preencher dados na folha de preparo pré-operatório, e
assinando a mesma, além de atentar para que a prescrição atual seja no
prontuário,

checada corretamente.

6°- Observação das

prescrições médicas e de

enfermagem quanto a todos os

cuidados, mediwções, soros, dieta, curativo,

etc.,

a serem prestados pela

manhã.
7°

-

Estar atento as solicitações de

os de urgência conforme
providenciando

exames de

local

rotina

ou urgência e encaminhando

e/ou fazer a coleta conforme a

também medicações quando estão

paciente (ou no estoque ou na farmácia).

prescritos

rotina,

para este

8°

Realizar as evoluções e prescrições de

-

diumo que não foram

feitos pela

enfermagem dos pacientes dos

manhã e

realizar

os

históricos

leitos

do

do diurno

conforme a intemação dos novos pacientes respeitando s 24 horas dos

mesmos.
9°

exames e›‹temos

Estar atento ao encaminhamento de pacientes para

-

(providenciar ambulância, funcionário

que acompanhará o

paciente, prontuário

e outros exames a serem enviados) e para exames intemos no HU.

10 - Aguardar que cheguem do CC, até no horário das 15:30 horas, o mapa de
cirurgia para

o dia seguinte, grifando as

prontuário deste paciente

que estão em

cirurgias

da IUC e
l

ll

e organizando o

pré-operatório:

preencher dados da ﬁlha de enfermagem para cuidados pré-operatório

-

quanto: nome, n° de quarto, n° de registro, tipo de cirurgia, horário previsto.

observar se está assinado o termo de responsabilidade para a

-

não, providenciar a assinatura e conﬁrmar

com x na

folha

cirurgia,

de cuidados

se

pré-

operatório.
orientar

-

X

o funcionário para veriﬁcar peso e

na folha própria que cuidado

prontuário,
los
-

se não estão,

foi

verificar

altura

realizado,

do paciente e assinalar com

após anotação destes dados no

se o paciente os

fez,

tendo-os

feito,

buscá-

nos serviços onde possam estar e anexá-los ao prontuário.

deixar o prontuário

com folha preenchida, exames observados e RX dentro do

mesmo, sobre o balcão de

RX para posterior análise do anestesista.

e paciente feminina a

-

orientar funcionários

-

orientar paciente quanto

relacionados, assinando

a

cirurgia

retirar

o esmalte das unhas.

e cuidados do

um X na folha de cuidados

pré, trans

e pós-operatório

pré-operatório

como tendo

sido realizado.

11

-

Estar atento ao encaminhamento de pacientes para
(providenciar ambulância, funcionário

que acompanhará o

exames extemos
paciente, prontuário

e outros exames a serem enviados) e para exames intemos no HU.
12

-

Estabelecer contato
etc.,

com

médicos, nutricionistas, assistente social, psicólogo,

conforme necessidades observadas junto ao paciente, familiares ou

questões administrativas dos

13

-

setor,

na tentativa de resolução de problemas.

Durante todo o tumo estar mais próximo elou prestar assistência direta elou

acompanhar funcionário junto a pacientes mais graves, dependentes e em P.O.
imediato.

14 - Observar as solicitações de medicamentos e

outros, feitos pelo escriturário para

a farmácia, informando-o quanto as necessidades de estoque (inclusive de
psioo).

15

-

Fazer esta solicitação na falta do

escriturário.

Receber os pacientes que retornarem do centro
auxiliando a acomodá-lo

no

leito

em

cirúrgico

e observando:

curativo,

P.O. imediato,

e ﬂuidoterapia,

queixas e outros aspectos do momento. Organizar o prontuário deste paciente,

acrescentando horários e ítens

(

na enfermaria) conforme a necessidade,

informando o auxiliar responsável quanto a estas prescrições e outros
cuidados, e comunicar a nutrição quanto a dieta do paciente.

16

-

Revistar todos os prontuários observando todas as prescrições médicas se

foram feitas e se estão

com o

horário colocado,

anteriores foram checadas. Estar atento para

bem como

veriﬁcar se as

que o serviço de lavanderia tenha

entregue o estoque de roupas para 24 horas e que o

livro

de jejum esteja

com o nome do paciente, n° do
cirurgia ou exame e que tipo de exame.

preenchido para o dia seguinte
justiﬁcativa para

17

-

Fazer

uma

o jejum,

quarto e

supervisão geral na enfermaria próximo ao término do plantão,

atentando para que a sala de curativos esteja organizada, limpa e
controle feito

e troca do material junto ao

organizada e limpa
feito,

com

de lanche

sala

CME

realizada, sala

material reposto, solução trocada

-

Fazer

uma

de medicação

e controle de psico

limpa, rouparia organizada, controle

de eliminações

realizado.

18

com o

`

visita

ﬁnal aos pacientes observando

ordem do quarto e problema

com o paciente a ser solucionados ou devam ser encaminhados.

19 - Organizar folha de observações complementares.

20 - Anotar no

livro

de ocorrência os aspectos relevantes ocorridos com o paciente

no período, dados a serem observados pelo próximo enfermeiro para
continuidade da assistência ou aspectos administrativos que os demais

enfermeiros

devam ter ciência.

DIURNO - FINAL DE SEMANA
Seguir a maioria dos itens relacionados no período manhãltarde,

com as seguintes

Observações:
1°

-

No

ﬁnal

de semana a

nutricionista

enfermeiro deve avisar ao
prescrição medica.

Pode

SND

não passa na enfermaria,

2°

-

O

escriturário

escrituração

tipo

o

todas as alterações de dieta conforme

inicialmente fazer este aviso por telefone, mas,

posteriormente deve entregar para a copeira

nome do paciente,

portanto,

uma

lista

contendo n° do quarto,

de dieta, assinar e datar.

não trabalha o ﬁnal de semana,

tem de ser

feito

portanto,

o trabalho de

pelo enfermeiro, principalmente solicitação de

medicação à farmácia, internações e altas.
3°

-

Tratando-se de tumo de 12 horas -todos os pacientes do diumo, deverão ter

suas evoluções, históricos e prescrições realizadas pelo enfermeiro de plantão
deste dia e recomenda-se realizá-las no periodo compreendido entre 12:30

horas e 14:00 horas (normalmente mais calmo).

OBSERVAÇÕES GERAIS
1°

-

Quanto ao método de
leito,

parte

assistência,

a enfermaria está dividida pelo número de

sob a responsabilidade dos enfermeiros do notumo, parte sob a do

diumo. Ocorre que quando
operatório imediato

de

trabalho, independente

um

cirurgia

do

leito

enfermeiro recebe

um

paciente

de urgência deve, no seu

que este paciente

irá

um

emergência,

paciente que intemou

como tendo

anterior, realizar histórico

2°

-

O

enfenneiro do

CC

de

ocupar, realizar o histórico

com drenagem de

realizado cirurgia,

pós-

próprio turno

e prescrição de enfermagem do tumo. Considera-se também para
método,

em

tórax,

efeito

de

vindo da

sendo necessário, como no caso

e prescrição de enfermagem.

é responsável pela evolução e prescrição do paciente

operado, porém, quando o método não é realizado no CC, o enfermeiro do

tumo que recebe o paciente (mesmo sendo
evolução e prescrição.

cirurgia eletiva)

deve

realizar

Naturalmente, além dos aspectos abordados, há ainda
atividades
ligados

que o enfermeiro

assistencial

um amplo

deve desenvolver, principalmente

a equipe de enfermagem quanto a orientação dos

supervisão e avaliação dos mesmos.
*

leque de

Recomenda-se o manual de atribuições do pessoal de enfermagem.

funcionários,
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