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Muita gente quer atingir a meta sem ter saído do ponto de 

partida. Querem chegar a ser alguma coisa sem ter feito 
coisa nenhuma para isso. Há ainda os que caminham na 
direção contrária. Em busca de alegria, alimentam-se de 
sensacionalismo mórbido. Querem paz, mas buscam 

agitação e ruído. Querem a paz para o mundo, mas 
introduzem a guerra. Este é um teste. Querem desenvolver 
uma personalidade forte, mas vivem amarrados a 

convencionalismos sociais. Querem saber muita coisa sem 
nada estudar. Querem ser amados sem amar, sem aumentar 
o amor em seu coração. Querem ser ouvidos, mas não 
ouvem. Querem a saúde, mas envenenam o corpo e a 

mente. Querem que o mundo melhore, mas não melhoram 
o seu pequeno mundo. Querem justiça, mas são injustos. 
Querem chegar a algum lugar sem sair do seu casulo. Se 
você quer alcançar um fim, precisa usar os meios. Se você 
quer atingir a meta, decida-se a partir. 

Autor desconhecido
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RESUMO 

Este trabalho refere-se ao relatório final do Projeto Assistencial da VIII Unidade 

Curricular do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa 

Catalina, desenvolvido no período de O9 de novembro à 24 de dezembro de 1998, pela 

acadêmica Patrícia Martins Dutra, na Unidade de Clínica Cirúrgica II (CCR-II) do Hospital 

Universitário (H.U.). O projeto teve como objetivo principal prestar assistência de enfermagem 
a pacientes idosos com problemas musculoesqueléticos em processo de intervenção cirúrgica, 
incluindo a assistência pós-alta no domicílio a ao familiar cuidador nesta prática. Utilizei nesta 

prática a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta, por ser a 

teoria adotada na instituição e por ser a mais difiindida em nosso meio acadêmico. Através da 
releitura desta teoria, selecionei e trabalhei com os conceitos de enfermagem, saúde e doença, 
ser humano, meio ambiente e necessidades humanas básicas. Utilizei o marco conceitual de 

Horta adaptado ao Sistema Weed adotado pelo H.U., onde o processo de enfermagem 
compõem-se de: histórico de enfennagem, prescrição de enfermagem, evolução do paciente e 

observações complementares. O fato dos pacientes com internação hospitalar morarem fora da 
área por mim delimitada, levou-me a procurar pacientes ambulatoriais recém operados ou que 
iriam submeter-se à cirurgia para a realização da visitas domiciliares. Prestei assistência a três 

(3) pacientes ortopédicos intemados na clínica cirúrgica II, sendo que acompanhei apenas duas 

(2) cirurgias e realizei três (3) visitas domiciliares.
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1 _ 1NTRoDUÇÃo 

O presente trabalho trata-se do relatório de uma proposta assistencial ao familiar 
cuidador e ao idoso com problemas músculo esqueléticos em processo de intervenção 
cirúrgica. 

Este relatório foi realizado em cumprimento a disciplina “Enfermagem Assistencial 
Aplicada” (Disciplina desenvolvida na VIII Unidade Curricular do Curso de Graduação em 
Enfermagem), o planejamento, a execução e a avaliação da assistência de enfermagem 

requerida pelo indivíduo e/ou grupo e família em nível intra e extra hospitalar. Cada acadêmico 
ou grupo de acadêmicos, conforme sua área de afinidade tem a oportunidade de escolher o 

campo de atuação para desenvolver seu “Projeto Assistencial”. Este relatório desenvolveu-se 
junto à pessoas idosas com problemas músculo esqueléticos em processo de intervenção 
cirúrgica e o familiar cuidador nesta prática, utilizando a abordagem teórica das Necessidades 

Humanas Básicas (NI-IB) de Horta. O campo de estágio foi a Clínica Cirúrgica II (CCR-II) do 
Hospital Universitário (H.U.), localizado no Campus Universitário - Trindade, Florianópolis. O 
projeto deste relatório foi elaborado e desenvolvido através da orientação da Professora 

Doutora Lúcia H.T. Gonçalves, e supervisão da Enfermeira Paula Stela Leite. 

Segundo Carrol e Brue (1991), “o cuidado à pessoas idosas é, possivelmente, no 

campo da enfermagem o mais complexo. É também o campo em desenvolvimento de modo 
mais acelerado”. Continua ainda o autor dizendo que “os sociólogos predizem, que perto do 

ano 2000 as pessoas com mais de 65 anos representarão entre 13% a 15% da população 
mundial. Como resultado de uma maior esperança de vida dos idosos, deverá haver um 
número maior de idosos com necessidade de enfermeiras especializadas em problemas geronto- 
geriátricos. A tendência atual é de aumentar-se a necessidade pela assistência de enfermagem
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no contexto domiciliar. Enfermeiras nos hospitais e agências de assistência no domicílio tem o 

desafio de cuidar de pessoas que requerem um complexo atendimento. Estas enfermeiras 
necessitam de habilidades clínicas específicas, assim como facilidade de relacionamento 

humano, e, mais importante, manter uma postura ética frente ao ser humano e sobretudo as 

pessoas idosas que se encontram fragilizadas, atitudes estas que são essenciais para a qualidade 

do serviço fomecido”. 

A enfennagem geronto-geriátrica deve estar atenta ao fato das pessoas idosas 

usualmente sofrerem de múltiplos problemas. No passado, o foco da medicina tradicional 
estava no tratamento da doença. Hoje, entretanto, há uma tendência mundial para a prevenção 

e promoção da saúde. As enfenneiras geronto-geriátricas estão em excelente posição para 
ajudar no desenvolvimento desta tendência através de Avaliações funcionais e intervenções 

educativas. 

Segundo Berger, Piorier (1995), “o cuidar de idosos fez sempre parte das funções das 

enfermeiras. Os primeiros documentos escritos sobre os cuidados a prestar aos idosos datam 

de 1909 e a atenção que se presta desde essa data a este campo de intervenção não deixou de 

aumentar. Ajudar os idosos nem sempre é tarefa repousante. Todas as enfenneiras conheceram 

a juventude, a inf`ancia, a dor, a doença. Porém, ainda poucas delas conheceram a velhice 

olhando a sua velhice. Portanto, lhes é dificil, algumas vezes, compreender toda a 

complexidade da vivência dos idosos e considerar a velhice como um período de crescimento e 

de evolução. O ser humano que envelhece continua a evoluir e também tem direito a uma 
qualidade de vida”. Continuam as autoras dizendo que “os cuidados de enfermagem em 
gerontologia constituem uma especialidade distinta e dinâmica, onde sobressai-se a dimensão 
autônoma do papel da enfermeira e a importância da sua ação como agente de mudança, pois 

creio que para as enfermeiras, chegou o tempo de reagir e de afinnar a sua identidade 

profissional. Os cuidados aos idosos, contrariamente daquilo em que se poderia crer, não se 
improvisam: apoiam-se em noções teóricas e práticas específicas e administram-se num 
contexto de colaboração, de amor e de respeito entre os idosos, as suas famílias e todos os 

intervenientes”. 

A razão pela qual levou-me a optar por esta área, está relacionada ao fato do idoso, 
cada vez mais, estar ocupando o seu lugar na sociedade. Há uma tendência em nossa sociedade 
atual do crescimento da população idosa, sendo imprescindível que a enfermagem tenha seus
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olhos voltados a este estrato social que tão freqüentemente faz uso de suas habilidades e 

cuidados devido a incidência freqüente de morbidades crônicas que é acometido. Ainda dentro 

da escolha do tema, justifica-se a pouca abordagem sobre o tema idoso/velhice no decorrer do 

curso de graduação, e por ser uma área emergente exigindo da enfermagem cuidados especiais 
na promoção e manutenção da vida e saúde do idoso. 

Optei pelo H.U. - UFSC por considerar este campo, um dos locais onde há uma certa 
regularidade em número de casos de pacientes idosos acometidos a problemas músculo- 
esqueléticos que muitas vezes resultam em cirurgias ortopédicas, e também, por ser um 
hospital escola e dedicar-se além do ensino, pesquisa e extensão, dedicar-se também a uma 
assistência de qualidade aos pacientes ali hospitalizados. 

Ressalto ainda, dentro desta opção relacionada ao idoso, problemas músculo- 

esqueléticos, intervenção cirúrgica, a polêmica da osteoporose e todas as suas inúmeras 

implicações que, por algum motivo, sua prevenção é precária, acarretando situações limitantes 

a quem é acometido por ela já em fase avançada



2 - OBJETIVOS 

2.1 - Geral 
Prestar assistência de enfermagem a pacientes idosos com problemas músculo- 

esqueléticos em processos de intervenção cirúrgica na Clínica Cirúrgica II do H.U. incluindo a 

assistência pós-alta no domicílio e ao familiar cuidador nesta prática, com base na Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas de Horta seguindo o método Weed , adotado no H.U./UF SC. 

2.2 - Específicos 

2.2.1 - Organizar um marco conceitual para servir de guia da prática assistencial junto 
ao cliente idoso com problemas músculo-esqueléticos em processo de intervenção cirúrgica e 

ao familiar cuidador nesta prática, utilizando os conceitos da Teoria das NHB de Horta. 

2.2.2 - Reescrever os passos do Processo de Enfermagem de acordo com o marco 

conceitual adotado e a metodologia do sistema Weed adotado no H.U./ UFSC. 

2.2.3 - Desenvolver o processo de enfermagem aos pacientes idosos e seus familiares 

no pré, trans e pós-operatório, incluindo a assistência pós-alta no domicílio guiado pelo Marco 

Conceitual adotado. 

2.2.4 - Avaliar a implementação do marco conceitual adotado à assistência de paciente 

idoso cirúrgico e seus familiares.
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2.3 - Objetivos Instrumentais 

2.3.1 - Estudar e compreender melhor a Teoria das NI-IB de Horta para poder 

implementá-la com maior segurança na prática assistencial. 

2.3.2 - Estudar com maior detalhamento a osteoporose e outras afecções músculo- 
esqueléticas em idosos, suas conseqüências, tratamento, cuidados reabilitação e prevenção. 

2.3.3 - Estudar detalhadamente os cuidados requeridos pelo indivíduo idoso que será 

submetido a uma intervenção cirúrgica (exames e avaliação pré-operatória; anestesia e 

cuidados no trans-operatório; recuperação: cuidados no pós-operatório imediato, pós- 

operatório mediato e pós-operatório tardio). 

2.3.4 - Participar de no mínimo 3 reuniões do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e 

Estudos Geronto-Geriátricos do H.U. - NIPEG, a fim de conhecer como se realiza um trabalho 
multiprofissional. 

2.3.5 - Elaborar folheto com sugestões e medidas de prevenção de acidentes 

domésticos em pessoas idosas.



3 - REVISÃO DA LITERATURA 

Apresentarei a seguir algumas teorias relacionadas ao tema selecionado, cliente idoso, 

sendo estas, baseadas nas bibliografias pesquisadas. 

3.1 - Teorias do Envelhecimento 

O desenvolvimento de uma concepção precisa dos cuidados a prestar aos idosos passa 
pela compreensão clara dos termos gerontologia e geriatria. 

A gerontologia, do grego geros, gerontos (velho) designa o estudo do processo do 
envelhecimento sob todos os aspectos. A gerontologia abarca quatro aspectos aparentados 
mas distintos (Zay, 1981). 

1 - “Envelhecimento fisico: perda progressiva da capacidade do corpo para se renovar”. 

2 - “Envelhecimento psicológico: transformação dos processos sensoriais, perceptivos, 

cognitivos e da vida afetiva do indivíduo”. 

3 - “Envelhecimento comportamental: modificações pré-citadas consideradas num determinado 
contexto ambiental, cultural, individual, sócio-econômico, e reagrupando as aptidões, as

7 

expectativas, as motivações, a auto-imagem, os papéis sociais, personalidade e adaptação' . 

4 - Contexto social do envelhecimento: influência que o indivíduo e a sociedade exercem um 
sobre o outro. Este aspecto diz respeito à saúde, ao rendimento econômico, ao trabalho, ao 

lazer, à família, etc. 

Segundo Berger e Poirier (1995), a gerontologia é uma ciência bastante recente.
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Estuda a vivência dos homens e das mulheres que envelhecem e interessa-se tanto pelas 

pessoas quanto o coletivo cujo campo de investigação é imenso. Para Bumside (1979), 
gerontologia é uma ciência concernente ao processo de envelhecimento. 

A geriatria trata-se do “ramo da medicina que trata dos aspectos médicos, 

psicológicos e sociais de saúde e da doença dos idosos”. E, ainda, Brunner Suddarth (1994), 

referem que a geriatria é o estudo da velhice incluindo a fisiologia, a patologia, e diagnóstico e 

o tratamento das doenças dos adultos idosos. 

Assim definida a geriatria advém da gerontologia uma vez que pennite que o 

beneficiário receba cuidados individualizados, conservando um certo grau de autonomia. 

3.1.1 - Teoria Psicológica 

Bumside (1979, p.26), em seu livro descreve um capítulo sobre a psicologia do 
envelhecimento: uma visão geral, com a finalidade de considerar alguns dos passos e 

problemas da vida adulta no que se refere a enfermagem, e tenta sugerir intervenções 

psicossociais e ambientais a fim de que a enfermeira possa proporcionar assistência mais 
completa ao idoso. 

Segundo Beyers e Dudas (1989), a idade psicológica é muitas vezes uma função da 
capacidade adaptativa dos indivíduos. Também manifesta-se através de muitos aspectos de 
comportamento. As mudanças sociais tem um grande significado sobre o comportamento, que 
é dificil de ser explicado sem se considerar os papéis, posições e normas sociais. 

Para Busse e Blazer (1992) apud Souza (1998),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, beneficamente 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 exibidos por pessoas de diferentes idades em 
diferentes períodos de tempo”. Eles também observam que a maioria das teorias da psicologia 

do envelhecimento são, na verdade, micro teorias, porque não abrangem grandes quantidades
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de dados derivados de várias esferas de comportamento. 

Souza (1998), coloca ainda que as teoria psicológicas que tem aparecido são freqüentemente a 

extensão de teorias da personalidade e desenvolvimento na meia idade e velhice. 

3.1.2 - Teoria Sociológica 

Segundo Veras (1994), “conhecer a situação e as circunstâncias de vida da população 

idosa é essencial para a prestação de serviços eficazes em termos de custos e para o 

planejamento de estratégias visando o atendimento e a intervenção”. O autor ainda apresenta o 

idoso dentro de um contexto sócio-econômico e cultural onde o Brasil é um país onde a 

maioria da população se concentra em áreas urbanas, e muitos dos idosos vivem em cidades 
grandes rodeados de uma pobreza característica da velhice, mesmo existindo hoje em dia 
melhores fundos de seguridade social para a população idosa, mas ainda são fundos muito 

baixos. No geral, os idosos possuem um padrão de poucos anos de educação formal sendo alto 
o índice de analfabetismo. Sendo que este fato, pode vir a gerar em um idoso mal instruído, 
que conformado com sua situação, deixa de procurar auxilio, grupos de ajuda mútua e círculo

~ 
de amizades, vindo a apresentar maior resistência a quaisquer informaçoes. 

3.1.3 - Teoria Biológica 

Busse e Blazer (1992), “relatam que existem muitas teorias e processos de
~ 

envelhecimento e que uma teoria unificada, satisfatória de envelhecimento nao existe”. 

O quadro a seguir mostra a comparação entre a composição corporal de um jovem de 
25 anos e um idoso de 75 anos de idade demonstrando a diminuição dos componentes 
corporais com exceção da gordura, que aumenta em dobro. Observa-se ainda, que a água 
intracelular diminui no idoso, o que significa maior facilidade a desidratar-se. O peso corporal 
e o dos órgãos também alteram com o envelhecimento.
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Velhice: “a velhice é um período importante da vida, com as suas vantagens e com os 
seus inconvenientes. As pessoas de idade são adultos maduros em contínua mudança. A 
velhice é a última fase do ciclo da vida e durante esta fase o organismo sofie transformações 

sucessivas, que se caracteriza por grande fragilidade. Aparecimento de algumas deficiências e 

diminuição da atividade fisica e mental. No entanto, quando interrogados, sobre a felicidade, a 

maioria dos idosos com 65 anos ou mais anos, ou seja, 57% da população idosa considera-se 

feliz”.(Berger e Poirier, 1995). Os autores continuam ainda com a idéia de que “os idosos são 

únicos e diferentes, e suas necessidades básicas são idênticas. Situam-se num momento preciso 

do contínuo nascimento-morte/saúde-doença e procuram conservar a sua autonomia no seu 

meio natural, o máximo de tempo possivel. Nesta abordagem a enfermeira desempenha um 
papel de agente de mudança”.
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Senescência :conforme Berger e Poirier (1995), “o envelhecimento foi durante muito 

tempo percebido como um fenômeno patológico relacionado com o desgaste do organismo e 

as seqüelas das doenças da infância e da idade adulta. Mas, a senescência não é uma doença e 

não se pode comparar com qualquer estado patológico atualmente conhecido. A senescência é 

um processo multifatorial que arrasta uma deterioração fisiológica do organismo. É um 
fenômeno normal, universal, intimamente ligado ao processo de diferenciação e de 

crescimento. Mesmo que sejam ainda mal conhecidas as causas precisas da senescência, sabe- 
se que o processo depende de fatores endógenos e exógenos. O sinal mais evidente de 
senescência é a diminuição da capacidade de adaptação do organismo face às alterações do 

meio ambiente. Este abaixamento acentua-se com a idade e com o surgimento de afecções 
crônicas degenerativas”. 

r o 3.2 - Alterações Fisicas do Envelhecimento 

Segundo Carroll e Brue (1991), as alterações normais da idade que se manifestam 

comumente nas pessoa mais idosas são: 

“Cabeça e Pescoço: A acuidade visual diminui com a idade. A visão periférica e a 

visão de cores diminuem. As cores quentes tais como laranja e amarelo podem ser melhor 
vistas do que o azul e o verde. Há um aumento de sensibilidade à luz intensa, e um maior 
tempo de ajuste às variações de intensidade da luz. As grandes alterações da audição incluem 
uma menor percepção dos sons de alta freqüência. Torna-se dificil descriminar os sons quando 
estiver sendo ouvido mais de um som. Foi observado uma diminuição na produção de cerúmen 
com a idade. Com a idade ocorre uma diminuição da capacidade de sentir odores, que pode ser 
atribuída à degeneração de algumas células nos órgãos que detectam o odor, outra 

possibilidade pode ser a perda de células cerebrais associados ao sentido do olfato. Na 
cavidade oral do idoso, os dentes ficam gastos devido ao atrito do esmalte e da dentina. Há 
uma maior produção de saliva e atrofia gengival. Podendo ser a principal causa da perda de 
dentes nas pessoa mais idosas a doença periodontal. A capacidade de detectar gostos 

diferentes diminui com o avanço da idade não devido a diminuiçao do número de papilas 
gustativas, mas sim a mudanças degenerativas de cada célula da mesma”.
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“Pele e Tegumento: a perda da gordura subcutânea e da elasticidade que resulta no 

enrugamento da pele ocorre com a idade avançada. As glândulas sudoríparas diminuem de 
atividade e de número. As vezes, células pigmentadas se hipertrofiam, causando 

hiperpigmentação ou “manchas do figado”. O cabelo toma-se ralo e as raízes se atrofiam. As 
unhas ficam mais espessas e mais quebradiças, e seu crescimento é retardado”. 

“Aparelho Respiratório: é o que sofre a maior mudança ligada à idade com 
diminuição de sua fimção apesar do bom poder de regeneração pulmonar. A elasticidade e o 

tônus muscular da caixa torácica diminui, assim como todos os músculos ligados à respiração. 
As costelas tomam-se menos móveis, articulações condracostais de calcificam. Há uma menor 
ação dos cílios, dilatação dos bronquíolos, e uma diminuição no número de alvéolos. O reflexo 
da tosse e a sua eficiência diminuem. Essas mudanças resultam em uma menor profundidade de 
respiração, menor ventilação, e menor capacidade vital, que é o maior indicador do estado 
geral dos idosos. Essa mudanças resultam em uma menor oxigenação de todos os tecidos do 
corpo”. 

“Aparelho Cardiovascular: os aparelhos respiratório e cardiovascular estão 

intimamente relacionados. Uma mudança em um deles influi diretamente sobre o outro. O 
músculo cardíaco toma-se mais espesso e com menor complacência com a idade. Uma maior 
rigidez e espessamento ocorre nas valvas cardíacas e há uma diminuição do retomo venoso ao 
coração. A aorta toma-se menos elástica, alarga-se e alonga-se. A circulação coronária 

diminui. A pressão sistólica em geral aumenta com a idade até os 64 anos, e depois diminui. O 
coração retoma a sua freqüência basal mais lentamente após o exercício, e fieqüências acima 

de 120 batimentos por minuto são mal toleradas”. 

“Abdômenz as principais alterações no estômago relacionadas com a idade, bem como 
no intestino delgado e cólon, são uma menor motilidade e peristaltismo. Há uma diminuição na

~ produção de secreçoes gastrintestinais e um aumento no tempo de esvaziamento do estômago. 
Há também uma diminuição no números de células nas superficies absorventes do intestino 
delgado. O figado trona-se menor, havendo diminuição no peso e no fluxo sangüíneo hepático.
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A função do figado declina com a idade. A vesícula biliar fica com um tempo de esvaziamento 
maior, a bile toma-se mais espessa e com menor volume”. 

“Sistema Nervoso: o cérebro diminui de tamanho e peso com o avançar da idade. Há 
aumento da quantidade de uma substância não ativa chamada amilóide. Ocorre diminuição dos 
neurotransmissores, resultando em uma lentidão dos reflexos. Há uma menor capacidade para 
reagir a estímulos múltiplos. Diminui o números de neurônios, porém aumenta o comprimento 
dos dendritos. A inteligência e a capacidade de aprender não diminuem, embora possa ser 
exigido maior tempo para processar os dados. A memória permanece intacta, embora a 

memória recente possa diminuir com o avançar da idade”. 

“Aparelho Geniturinário: os rins são principalmente responsáveis pela regulação do 

volume líquido e dos sólidos solúveis do corpo. É sabido que com a idade ocorrem mudanças 
na composição do corpo. Diminui o conteúdo de água, enquanto aumenta a concentração de 

gordura. Os rins diminuem de tamanho e perdem a capacidade de concentrar urina, 

especialmente à noite. Há uma menor capacidade da bexiga e perda do tônus muscular. A 
bexiga pode deixar de se esvaziar completamente durante o ato de urinar, entre os homens, há 

um declínio nas secreções bactericida da próstata. A libido, a potência e o funcionamento 
permanecem intactos durante toda a vida do homem sadio. Nas mulheres, a menstruação e a 

ovulação cessam com a menopausa. Os ovários e o útero diminuem de tamanho. A vagina 
toma-se mais estreita e menos elástica, diminui a lubrificação, e as secreções vaginais tomam- 
se mais alcalinas. Nos homens, a produção de espermatozóide continua a vida toda, porém 
diminui o seu número e a motilidade. O tamanho e a consistência dos testículos diminui com a 

idade. O declínio da função reprodutora é mais gradual entre os homens do que entre as 
mulheres. Há um tempo maior para um homem idoso alcançar uma ereção e atingir ao 
orgasmo, e o volume ejaculado é reduzido”. 

“Sistema Endócrino: a secreção de hormônios diminui com o avançar da idade. Além 
de menores níveis de produção, diminui a resposta dos tecidos aos hormônios. Um exemplo 
disso é a redução da capacidade das células para utilizar a insulina, ainda que os níveis de
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insulina sejam adequados. As mudanças ocorrem também no sistema imune, que resulta em 
uma reparação mais lenta das lesões dos tecidos. Diminui a produção e linfócitos, causando 
uma maior susceptibilidade à doença. Futuras pesquisas deverão mostrar dados mais precisos 
em relação às mudanças no sistema imune, pois ainda não está de todo esclarecido, ligadas ao 
envelhecimento. Muitas alterações fisiológicas ocorrem como uma parte natural do processo 
de envelhecimento em todos os objetos vivos, desde a menor ameba até o homem, o 

organismo mais complexo e mais diferenciado da natureza. Os seres humanos tem se esforçado 

através do tempo par definir e descrever o que causa o envelhecimento das células, a unidade 

básica da vida. Muitas teorias tem sido propostas , mas até agora nenhuma resposta exata foi 

obtida, embora estejam em andamento várias pesquisas promissoras. Ao nível celular, a 

mudança relativa à idade mais notável é o acúmulo de um pigmento chamado lipoficcina. 
Trata-se de uma substância de cor marrom comumente chamada de “pigmento da idade”. Sua 
fisiopatologia não é compreendida. O pigmento não se acumula em todos os tecidos, mas é 

comumente encontrado no tecido nervoso, muscular, hepático, do baço, coração, supra-renais 

e pâncreas. Fisiológicamente, o envelhecimento pode ser definido como a perda de função das 

células ou a incapacidade das células se regenerarem. Outra definição de envelhecimento é a 

menor capacidade de resposta ao estresse. Não se entende claramente quais mudanças são 
resultado de um processo de doença ou quais são resultado de um processo patológico 
causado pela doença. Será que a doença causa o envelhecimento, ou o envelhecimento causa a 

doença ? A resposta e essa pergunta ainda não é de todo conhecida. 

“Aparelho Músculo-Esquelético: o número de células musculares e o tecido elástico 

diminuem com o processo do envelhecimento. Os músculos esqueléticos se atrofiam e 

diminuem em força e tamanho. Os tecidos cartilaginosos se afinam e tendem a ficar amarelos. 
As articulações tomam-se menos móveis. Ocorrem alterações na coluna vertebral, que resulta 

em dirninuição da estatura. A massa dos ossos diminui e se desrnineraliza, resultando em ossos 
que se tomam quebradiços. O paciente idoso tem uma menor massa muscular, pois esta 
diminui com a idade”.
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3.2 - Problemas Músculo-esqueléticos 

A osteoporose é um problema comum que causa alterações no equilíbrio, postura e na 
mobilização dos idosos. Alguns dos problemas mais comuns das pessoas idosas estão 

relacionados com as mudanças que ocorrem nos músculos, ossos e articulações. A pessoa 
idosa é muito susceptível a quedas e fraturas. Há com muita freqüência um pequeno limite que 
destingue as alterações patológicas das normais para a idade. 

Imobilidade: “a alteração da mobilidade associada a alterações a nível dos membros 

inferiores ou superiores é um estado em que a pessoa evidencia ou pode evidenciar limitações 
dos movimentos fisicos. Por exemplo, a alteração da mobilidade fisica associada a uma doença 
degenerativa das articulações pode ser concomitantemente uma causa e uma conseqüência da 
intolerância à atividade. A enfermeira deve encorajar os beneficiários idosos a fazer exercícios 
de amplitude de movimento, quando possível, a fim de promover a circulação sangüínea” 
(Berger e Poirier, 1995). 

3.3 - Epidemiologia do Envelhecimento 

Segundo Veras (1994), a expectativa de vida é um índice de mortalidade conciso e 

conveniente usado com freqüência para comparações não apenas entre países mas também em 
um mesmo país. Segue o autor fazendo uma análise comparativa entre alguns países e a 

expectativa de vida há algumas décadas atrás e atualmente com nos Estados Unidos, que desde 
a virada do século até a década de 80 a expectativa de vida ao nascer aumentou de 47 para 

73,6 anos. No Brasil, as mudanças são ainda mais impressionantes, tendo a expectativa de vida 
dobrado ao longo do século, de 33,7 para 68,6 anos. O autor atribui este aumento rápido da 
expectativa de vida, à substituição das causas de morte que antes eram cardíacas e pelo câncer, 

esta transição epidemiológica tende a modificar-se à medida que as nações se modernizam, as 

condições sociais se aprimoram, assim como a economia e a saúde. A tecnologia médica tem 
grande participação nesta mudança de condiçoes de vida, sendo que as pessoas deixam de 

morrer por doenças infecciosas precocemente, chegando a meia idade e a velhice, onde a
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incidência maior é de doenças crônico-degenerativas. Sendo assim, a transição epidemiológica 

se concentra nos padrões de vida relacionados a saúde/doença e nas interações desses padrões 

com seus determinantes e conseqüência de ordem demográfica, econômica e sociológica. 

3.4. - Epidemiologia da Osteoporose 

Apesar de serem muitos, os programas e campanhas relacionados à prevenção da 

osteoporose, percebe-se ainda hoje que, a incidência da doença pemianece elevada. Faz-se 

necessário então que, as informações e esclarecimentos sobre a doença venham, ainda mais, de 

encontro principalmente ao público mais atingido pela doença que são as mulheres após a 

menopausa. Cabe lembrar que a osteoporose é uma doença reversível, que pode ser prevenida, 
diagnosticada e tratada, e que muitas das fraturas que a doença causa podem ser evitadas. 

A Organização Mundial da Saúde, através de dados estatísticos nos revela que uma em 
cada quatro mulheres após os 45 anos já tem osteoporose, quando não tratada a doença 

poderá evoluir provocando fraturas freqüentes da 3” idade, a mais grave das quais a do colo do 

fêmur afeta 80.000 brasileiros por ano. É importante saber que a osteoporose já pode ser 
prevenida, diagnosticada e tratada, e que muitas das fraturas que a doença provoca podem ser 

evitadas. A prática da hábitos de vida saudável devem ser estimuladas, no intuito de prevenir as 
quebras ósseas no organismo, principalmente ao público mais atingido pela doença que são as 

mulheres após a menopausa. O conhecimento dos primeiros sinais da doença se faz de grande 
importância, para prevenir complicações como as dores ósseas, as defomiidades da coluna e as 

fraturas. A osteoporose é uma doença que afeta em média 10 milhões de mulheres no Brasil, 1 

em cada 4 aos 45 anos, 1 em cada 3 a partir dos 65 anos, 1 em cada 2 a partir dos 75 anos, e é 

uma enfermidade que provoca dores ósseas, deformidades e pode até provocar fraturas, e em 
alguns casos essas fraturas podem até levar à morte. 

3.4.1 - Osteoporose: é a patologia ósseas mais comum que acomete as pessoas idosas. 
É uma doença degenerativa caracterizada pela perda gradual de massa óssea, enfraquecendo os 
ossos, tomando-os mais frágeis, quebradiços e sujeitos à fraturas com facilidade.
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À medida que envelhecemos, várias são as alterações metabólicas que ocorrem em 
nosso organismo, o que na osteoporose se dá pela descompensação entre a formação e a 

destruição de osso, através da fimção do esqueleto como regulador dos níveis de cálcio e 

outros minerais no organismo. Este processo de destruição e formação, ocorre através de 

células que se encontram sob a ação do hormônios como o estrógeno. A osteoporose é 

observada com maior frequência nas mulheres do que nos homens devido a diminuição da 
produção de estrógenos, após a menopausa. 

Lenta e gradativamente a osteoporose evolui sem apresentar sintomas pois o processo 
da perda de massa óssea é indolor até o momento das fraturas que diminuem a qualidade de 
vida, tomando-se de extrema importância a informação, prevenção e tratamento da 

osteoporose. 

A imobilização acelera o quadro da osteoporose. As pessoas idosas em geral acreditam 
que a dor, que ocorre freqüentemente é nas vértebras e nos membros inferiores, é devida ao 
“reumatismo”. A causa exata da osteoporose não é conhecida, mas o seu desenvolvimento 
relaciona-se com a ingestão de cálcio, proteínas e fosfatos; com o metabolismo da vitamina D e 

com os déficits de estrógeno. As fiaturas de compressão das vértebras são uma complicação 
comum da osteoporose. A perda de altura acompanha o desenvolvimento da osteoporose 
devido ao colapso vertebral gradual. 

Quedas sem importância seguidas de fratura de punho, quadril, coluna vertebral, 

diminuição de estatura e o encurvamento da coluna são os modos mais comuns que levam a 

uma consulta médica e ao diagnóstico de osteoporose. Algumas destas fraturas necessitam de 
cirurgia e internação hospitalar, interferindo diretamente nas atividades diárias de rotina que 

após a cirurgia tomam-se consideravelmente limitadas. 

3.4.2 - FATORES DE RISCO PARA A OSTEOPOROSE 

Todos nós corremos o risco de desenvolver a osteoporose à medida que envelhecemos, 
sendo que determinadas condições, sejam elas endócrinas ou habituais, possam acelerar este 

processo, toma-se então, filndamental o conhecimento destes fatores para que se evite a 

instalação ou progressão da enfermidade. 
- antecedentes familiares de osteoporose e fraturas ósseas;



25 

,. - amenoneia; 
- menopausa prematura; 
- nuliparidade; 

- estrutura corporal frágil; 

- raça branca ou asiática; 
- tabagismo; 

- alcoolismo; 

- excesso de cafeína; 
- ausência de exercicios fisicos periódicos; 
- baixa ingestão de cálcio, proteinas e fibras, assim como a alta ingestão de sódio; 
- utilização de corticosteróides, heparina, anticonvulsivantes ou tiroxina; 
- enfermidades: hipogonodismo, anorexia nervosa, diabete, síndrome de má absorção e doença 
reumatóide, insuficiência renal, entre outras; 

- imobilização e inatividade prolongadas. 

3.4.3 - COMO ATUAR NA PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE 

O envelhecimento é um processo gradativo a todos e que não pode ser freado. 

Entretanto, existem providências que você pode tomar afim de reduzir os riscos de 

desenvolver a osteoporose. Mesmo que você esteja na menopausa ou passando por ela, nunca 
é tarde para mudar de atitude.

H 

- conhecer os fatores de risco da osteoporose; 
- realizar atividades fisicas adequadas e prevenir quedas; 

-inserir cálcio no regime alimentar (l,0 - 1,5 g/dia); 
- ingerir dieta alimentar bem balenceada; 
- deixar de filmar; 
- reduzir o consumo de bebidas alcoólicas; 
-tomar banho de sol diariamente.
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3.4.4 - FATORES QU1: AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DE cÁLc1o 

- os alimentos e os suplementos de cálcio; 
- o sol da manhã; 
- atividade fisica 

O CÁLCIO: é um mineral essencial para o organismo humano que, está diretamente 
ligado à formação da estrutura óssea proporcionando resistência aos ossos. Portanto, devemos 

ter uma alimentação mais rica em cálcio. Os alimentos mais ricos em cálcio são o leite e os 
derivados do leite, um copo de leite tem em média 300mg de cálcio. 
Alimentos que são fontes naturais de cálcio: leite, coalhada caseira, iogurte, queijo (quanto 

mais amarelo mais rico em cálcio), peixes, verduras de coloração verde escura (couve, 

brócolis), sementes (castanhas, nozes, amêndoas, avelãs, amendoim) e frutas secas também são 
muito ricas em cálcio. 

ATIVIDADE FÍSICA: a atividade fisica ajuda o organismo a aumentar a massa Óssea. 
A prática da atividade fisica é imprescindível e deve incluir caminhadas, ou ginástica, ou dança, 
ou aeróbica, ou musculação. A atividade fisica não pode ser associada às atividades 

domésticas, elas deve, ser distintas. Uma caminhada deve ser vigorosa entre 45 minutos e 1 

hora, todos os dias, ao menos 5 vezes por semana, a pessoa deve usar roupas folgadas e 

agradáveis e um calçado confortável. O ato de caminhar traz vários beneficios ao organismo 
como a queda do colesterol, aumentar a massa óssea, auxilia no funcionamento do pulmão, do 
coração, sendo importante estar atento aos excessos de exercícios fisicos, percebidos através 

de uma respiraçao ofegante e palpitaçao muito acelerada e prolongada, devendo entao 

procurar orientação médica. 

O SOL: o primeiro sol da manhã e o último sol da tarde auxiliam e estimulam a pele a 

fabricar a vitamina “D” natural que é indispensável para a absorção e fixação do cálcio. 

Recomenda-se uma caminhada pela manhã, expondo a pele ao sol para que o organismo possa 
produzir esta vitamina.
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3.4.5 - FATORES QUE INFLUENCIAM NA PERDA DE CÁLCIO 

- cafeína; 

- nicotina; 

- álcool 

CAFEÍNA: a cafeína está presente no café, refrigerante à base de cola, refrigerante 
dietético, chá preto, chá mate, e chimarrão. Recomenda-se o uso do café descafeinado, chás 

cahnantes (erva-doce, erva-cidreira, hortelã, melissa, entre outros), trocar os refrigerantes por 

sucos de frutas naturais (laranja, tangerina, limão, acerola, ...), leite e água. 

NICOTINA: a nicotina é o vício mais prejudicial que existe para o organismo, 

interferindo no cálcio dos dentes, provoca mau hálito, influi na digestão, prejudica a absorção 
do cálcio. 

ÁLCOOL: o álcool afeta o organismo de três maneiras: 1°- irrita a mucosa gástrica e 

produz a gastrite e atrapalha a absorção do cálcio que é absorvido no duodeno; 2°- mata a 

célula que deposita o cálcio no esqueleto; 3°- a bebida influencia diretamente no equilíbrio do 

indivíduo e quem está sob o efeito do álcool perde este senso de equilíbrio e fica mais 
propenso às quedas. 

NESSECIDADES DLÃRIA DE CÁLCIO 

As necessidades de cálcio variam em função da idade: 
criança e adolescente ............................... .. 360 - 1200mg/dia 

adultos .................................................. .. 800 - 1000mg/dia 

gravidez e lactação ............................... .. 1200 - 1600mg/dia 

menopausa .......................................... .. 1000 - l500mg/dia 

adultos > 60 anos ................................. .. 1000 - l500mg/dia
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3.4.6 - ACIDENTES E QUEDAS 

“Conforme Berger e Poirier (1995), “a adaptação do ambiente dos idosos permite 

evitar as quedas, acidentes, incêndios e hipotennia que são muitas vezes causa de morte. As 

pessoas de mais de 65 anos constituem 24% das vítimas de acidentes mortais. Por outro lado, 
quando vítimas de acidentes, os idosos são freqüentemente hospitalizados, o que representa 

um risco suplementar e um fator de stress. Os mais velhos não são necessariamente 

imprudentes ou inconscientes, e um grande número dos acidentes que se dão na velhice ligam- 
se à doença e aos déficits sensoriais. Parece que a taxa de acidentes é ainda muito mais elevada 

para as pessoas de idade que vivem em instituições. Os acidentes são a quinta pausa de morte 
das pessoas de mais de 65 anos e as quedas representam dois terços desta mortes acidentais. 

Em cada ano, um terço das pessoas de mais de 65 anos que vivem nas suas casas são vítimas 
de uma queda e destas, uma em cada 40% tem que ser hospitalizada. Os fatores ambientais são 
responsáveis por 50% de todas as quedas (degraus partidos, ~ passeios escorregadios, 

iluminação insuficiente, tapete mal fixado, etc.). Outros fatores como a forma de vestir (roupas 

muito compridas, sapatos escoiregadios, etc.) bem como problemas de saúde (síncope, 

hipotensão ortostática, Parkinson, consumo excessivo de medicamentos) são também 

responsáveis por este gênero de acidentes. As alterações na forma de andar, no equilíbrio e nos 

reflexos que se produzem na velhice aumentam as dificuldades e acentuam a dependência dos 

idosos a nível da necessidade de segurança”. 

A maioria das fraturas do colo do fêmur ocorrem à noite quando as pessoas acordam 
para ir à cozinha ou ao banheiro. É possível evitar grande parte destas fraturas de colo do 
fêmur tomando cuidados como: 
- evitar o uso de calçados de solas lisas; 
- evitar encerar o chão; 
- retirar tapetes soltos que escorregam sobre o piso; 
- evitar andar pela casa no escuro; 
- cuidar ao subir e descer escadas; 

- usar óculos sempre que necessário; 

- evitar aglomerações; 

- jamais levantar ou carregar grandes pesos; 
- evitar dobrar a coluna quando levantar algo do chão, mantenha sempre a coluna reta;
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- cuidar ao brincar com crianças; 
- atravessar as ruas sempre nas faixas de segurança; 
- evitar andar pela rua em dias chuvosos ou à noite; 
- descansar em cama de colchão rigido; 
- levantar da cama em 2 tempos; 
- deixar um copo com água na mesa de cabeceira; 
- iluminar o caminho do quarto ao banheiro; 
- retirar do caminho objetos que possam provocar quedas; 
- evitar subir em cadeiras ou escadas; 
- evitar o uso de sapatos de salto alto; 
- sentar em cadeiras de assento rígido e com apoio para os braços. 

3.5 - INTERVENÇÃO CIRÚRGICA 

A grande maioria dos pacientes idosos que sofrem de alguma disfunção 

músculoesquelética, necessitam de intervenção cirúrgica no intuito de resolver este problema, 

sendo que estes problemas incluem, deformidades; doença articular; fraturas; tecido necrótico 

ou infectado; circulação deteriorada; e tumores ou outros crescimentos. As cirurgias 

ortopédicas em sua maioria tem como objetivo melhorar a função através da restauração do 
movimento e da estabilidade e o alívio da dor e da incapacidade. 

3.5.1. - CATEGORIAS DAS CIRURGIAS ORTOPÉDICAS 

Segundo BRUNNER E SUDDARTH (1992), as cirurgias ortopédicas são enquadradas 
nas seguintes categorias que seguem: 

Redução aberta - a redução e o alinhamento da fratura após dissecção cirúrgica e 

exposição da fratura. 

Fixação intema - a estabilização da fratura reduzida com a utilização de parafiisos 
metálicos, placas, pregos e pinos. 

Enxerto ósseo - a colocação de tecido ósseo (enxertos autólogos ou homólogos) para 

promover a cicatiizarão (consolidação), a estabilização, ou a substituição do osso enfenno. 

Amputação - a remoção de uma parte do corpo. 
Artroscopia - o reparo de problemas articulares através do artroscópio operador (um
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~ instrumento que permite ao cirurgiao operar dentro de uma articulação sem ter que realizar 

uma grande incisão) ou através de uma cirurgia circular aberta. 
Meniscectomia - a excisão da fibrocartilagem articular lesada. 

Substituição articular ou artroplastia - a substituição das superficies articulares por 

materiais metálicos ou plásticos. ' 

Substituição articular total - a substituição de ambas as superficies articulares dentro 

de uma articulação com materiais metálicos ou sintéticos. 
Transferência tendinosa - o deslocamento da inserção do tendão para melhorar sua 

função. 

Fasciotomia - a abertura da fáscia muscular para eliminar a constrição muscular ou 

reduzir a contratura. 

3.5.2 - FRATURAS 

Inicialmente para se tratar das fraturas, devem-se promover a redução, imobilização e 

recuperação da função e força. 

A redução de uma fratura óssea nada mais é do que o alinhamento anatômico e 

restauração dos fragmentos da fratura. Antes da realização deste procedimento deve-se obter a 

permissão do paciente. Em alguns casos faz-se necessário o uso de anestesia. A manipulação 
de extremidade afetada deve ser feita com delicadeza evitando outros danos ao paciente. 

Em sequência à redução deve-se proceder a imobilização que deve manter os 

fragmentos ósseos em alinhamento e posição corretas até a consolidação óssea. A imobilização 
pode ser extema que é promovida através de bandagens, aparelhos gessados, calhas, talas, 

tração contínua, técnica com pinos e aparelho gessado, ou fixadores externos. Já a 

imobilização intema que são os implantes metálicos, incluem pregos, placas, parafusos, fios e 

hastes, que funcionam como talas internas mantendo o alinhamento do osso fraturado até a 

consolidação. 

A redução deve ser promovida o mais rápido possível, para que os tecidos não percam 
a elasticidade através de edema ou hemorragia. Os métodos usados para a obtenção da 

redução de fratura varia muito, porém, os princípios básicos são mantidos. 

Na manutenção e restauração da função óssea, são evitados os esforços excessivos 
para facilitar a cicatrização. São mantidos redução e imobilização e a tumefação é controlada 

elevando-se a extrernidade lesada e aplicando gelo conforme a prescrição. É realizada a
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monitorização neurovascular onde é feita a avaliação da circulação, dor, sensibilidade e 

movimentos. O paciente é encorajado gradativamente a realizar exercícios fisioterápicos, com 
a finalidade de evitar a atrofia por desuso e promoção da circulação. A retomada das 
atividades segue prescrição médica, cabe lembrar que a fixação intema pennite a mobilização 

precoce. 

A consolidação das fraturas se dá em semanas a meses pois muitos fatores influenciam 
nesta velocidade como a redução eficaz da fratura, o aporte sanguíneo adequado, a idade do 

paciente e o tipo de fiatura, osso chatos (pelve, escápula) consolidam mais rápido que ossos 

longos, densos e menos vascularizados (parte média da diáfase). A promoção da atividade 
minimiza o surgimento da osteoporose relacionada com a imobilidade. 

FRATURAS DE PUNHO 

A fratura do rádio distal, é comum e resulta da queda sobre uma das mãos aberta em 
dorso flexão. Pode ser observada frequentemente em mulheres idosas com ossos 

osteoporóticos e tecidos moles fracos que não dissipam a energia da queda. O paciente 
apresenta o punho com deformidade, desvio radial, dor, tumefação, astenia, amplitude de 

movimento digital limitada e parestesia. 

Como tratamento, é feita a redução fechada e imobilização com aparelho gessado. Para 
fraturas mais graves, pode ser introduzido um fio metálico ou um dispositivo de fixação 
externa para manter a redução. Deve ser iniciado em seguida a movimentação dos dedos e 

ombro, para prevenção de rigidez e reduzir a tumefação. 

FRATURAS DO QUADRIL 

Cerca de 45% das mulheres acima de 75 anos de idade apresentam fraturas de bacia. 
Elas podem ser devida a muitas causas, incluindo acidentes isquêmicos transitórios, queda 

rápida da pressão arterial, osteoporose, e outras. Ocasionalmente os idosos que apresenta, 

fratura de bacia não se queixam de dor. Embora observa-se que há distúrbios de postura. Por 

outro lado, uma dor intensa que se irradia para outros grupos musculares pode estar presente. 

A bacia apresenta rotação extema, causando um espasmo do músculo quadríceps. 
A incidência de fraturas de quadril é mais elevada entre as pessoas idosas em virtude da
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osteoporose que tomam os ossos 'frágeis promovendo quedas freqüentes. A freqüência nas 
quedas é devida à diminuição do tônus muscular dos quadríceps, a fragilidade decorrente da 

idade e às condições que promovem menor perfusão arterial cerebral (ataques isquêrnicos, 
anemias, êmbolos, doença cardiovascular, efeitos medicamentosos). Em geral, o paciente que 
sofre fratura de quadril apresenta distúrbios clínicos associados que podem ser 

cardiovasculares, puhnonares, renais e endócrinos. Quando ocorre uma fratura de quadril com 
um paciente idoso, este acontecimento gera sobre a família e o próprio paciente um efeito 
negativo que interfere diretamente na qualidade de vida do paciente. 

A causa mais freqüente de óbito do tipo traumático após os 75 anos de idade são as 
fraturas de quadril. 

A conduta neste caso é geralmente a tração cutânea temporária para reduzir o espasmo 
muscular, imobilizar a extremidade e aliviar a dor. O tratamento cirúrgico tem como objetivo a 

fixação satisfatória, promovendo a rápida mobilização do paciente, procurando evitar 

complicações clínicas secundárias. O tratamento cirúrgico consiste em redução da fratura e 

fixação interna, ou substituição da cabeça do fêmur por uma prótese. A cirurgia deve ser 
realizada o mais rápido possível após o acidente. A escolha do dispositivos de fixação é 

detenninado pelo locas da fratura e pela preferência do cirurgião ortopédico. 

A substituição da cabeça do fêmur por uma prótese é direcionada mais para uma 
fratura não passível de redução satisfatória nem fixação segura. Prefere-se salvar o quadril que 
substitui-lo por uma prótese.

A 

Nos 2 prirneiros dias de pós-operatório, concentra-se mais os cuidados de errferrnagem 
no alívio da dor e complicações. Em seguida são estimulados os exercícios fisioterápicos que 
auxiliam no fortalecimento da musculatura para a deambulação com auxílio do andador e 

muletas. Podem ser necessárias algumas adaptações na casa do paciente que permitam a 

utilização dos andadores e muletas. 

FRATURAS DA COLUNA 

As fraturas da coluna podem envolver o corpo vertebral, as lâminas e os processos 
articulares e os processos espinhosos ou processos transversos. As fraturas em geral são 
devidas a um trauma indireto causado por sobrecarga excessiva, contração muscular brusca, 
ou movimento excessivo além dos lirnites do corpo. A osteoporose contribui para o colapso 
vertebral.
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Em caso de fratura de coluna vertebral o paciente apresenta hipersensibilidade aguda, 
tumefação, espasmos musculares e, possivelmente, alterações nas curvaturas normais ou no 

espaço entre os processos espirrhosos. A dor aumenta com os movimentos, a tosse e a 

sustentação do peso.
E 

É essencial a imobilização até que se avalie a extensão da lesão medular. Em caso de 
lesão medular, com déficits neurológicos, a intervenção cirúrgica é imediata para descomprimir 

a medula espinhal. As fraturas estáveis são tratadas por meios conservadores como o repouso 

no leito até a regressão da dor aguda controlada por analgésicos. Faz-se uso de uma Órtese 

vertebral ou toracolombar plástica para proporcionar apoio durante a deambulação progressiva 

e o reinício das atividades. As fraturas instáveis apresentam ruptura das colunas estruturais 

tanto anterior quanto posterior, existindo risco para dano neural. O paciente é colocado dentro 
de um arcabouço que permita mobilizá-lo lateralmente. No período de 24 horas é realizada a 

redução aberta de fratura, a fixação com fusão vertebral e estabilização. Após a cirurgia o 

paciente permanece no arcabouço giratório, é estimulado a deambular em cerca de 2 semanas 
após a cirurgia, fazendo o uso de colete ou Órtese. O paciente é orientado a manter a boa 
postura, a correta mecânica corporal, e após a consolidação efetivada, é estimulado a realizar 

exercícios de fortalecimento da musculatura. vertebral. 

3.5.3 - TRAÇÃQ 

Alguns pacientes necessitam fazer uso de tração antes da cirurgia. A tração é utilizada 
para minimizar os espasmos musculares; para reduzir, alinhar e imobilizar as fraturas; para 

melhorar uma defonnidade; e para aumentar o espaço entre superficies dentro de uma 
articulação. A tração para obter seus efeitos terapêuticos, deve ser aplicada na direção e com 
intensidade de força desejada. Devem ser eliminados os fatores que reduzem a eficácia da força 
de tração. 

Em alguns casos a força de tração poderá ser aplicada em mais de uma direção para 
conseguir o alinhamento desejado. Os efeitos da tração são avaliados através de raio X, o que 

poderá levar a novos ajuste ou não. A quantidade de peso usado também poderá se modificado 
com o relaxamento dos músculos e tecidos moles, para obter a força de tração desejada. 

Os tipos de trações por mim observados no H.U. neste período de estágio foram a 

tração cutânea, que é aplicada na pele; a tração esquelética, que é aplicada diretamente ao 

esqueleto ósseo; e a tração manual, que é aplicada com as mãos, esta última (tração manual)
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foi aplicada temporariamente enquanto os aparelhos de tração eram ajustados e instalados. 

Para que o princípio da tração seja eficaz é preciso que se faça algumas observações 

como: 

A contra-tração que é uma força oposta e de igual intensidade e que em geral é obtida 
pelo peso corporal do próprio paciente e os ajustes na posição da cama. 

A continuidade da tração deve ser mantida para reduzir fraturas e proporcionar 

imobilização. A tração nunca deve ser interrompida. 
Os pesos jamais devem ser removidos, a não ser que tenha sido prescrita uma tração 

intermitente. 

O paciente é colocado no centro da cama e num bom alinhamento corporal quando é 

aplicada a tração. 

Os pesos devem estar livres. 
Os nós nas cordas ou a plataforma não devem tocar a roldana nem o pé da cama. 
Manter a linha de tração. Qualquer fator capaz de reduzir a tração ou de alterar a linha 

de tração resultante deve ser eliminado. 

A mobilização auxilia a enfennagem junto aos cuidados prestados ao paciente como na 
mudança de decúbito (mantendo a tração), na higiene rigorosa do paciente em pregas cutâneas 
e orificios, na alimentação sentando o paciente no leito com uma elevação em tomo de 45°, 
retomando a posição horizontal. 

TRAÇÃO PERCUTÂNEA - o peso é pendurado a um adesivo fixado na pele. A 
tração exercida sobre a pele é transmitida para as estruturas músculoesqueléticas. É uma tração 
limitada pois a quantidade de peso aplicada não deve ultrapassar a tolerância da pele que é em 
tomo de 3Kg. Portanto, se é pretendido uma tração prolongada ou acentuada, deve-se optar 
pela tração esquelética. A tração cutânea é usada para as lesões de quadril enquanto o paciente 
espera a fixação cirúrgica. Habitualmente é uma tração intennitente. 

TRAÇÃO TRANSESQUELÉTICA - é aplicada diretamente ao osso. É utilizada no 
tratamento das fraturas do fêmur, do úmero, da tíbia e da coluna cervical. A tração é aplicada 
diretamente ao osso com a utilização de um pino ou fio metálico que é introduzido através do 
osso longe do local da fratura, evitando os nervos, os vasos sangüíneos, os músculos, os 

tendões e as articulações.
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Informar e preparar o paciente sobre o procedimento a ser realizado é importante para 

o conforto e cooperação deste. Pode ser aplicada a anestesia local ou geral para a instalação da 

tração esquelética. É aplicada sob condições de assepsia cirúrgica. 
A tração esquelética facilita a independência do paciente com relação a seus 

movimentos e a realização dos cuidados de enfermagem ao mesmo tempo que mantém uma 
tração eficaz que é em tomo de 10% do peso corporal do paciente. 

3.5.4 - SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE QUADRIL 

A cirurgia de substituição total de quadril é realizada quando um quadril está 

profundamente lesado, sendo substituído por uma articulação artificial. As condições de 
indicação cirúrgica podem ser artrite (doença articular degenerativa, artrite reumatóide), 

fiaturas do colo femural, insucesso de cirurgias reconstrutoras pélvicas (falha da prótese, 

osteomia, substituição da cabeça femural) e problemas que resultam de uma doença congênita 
do quadril. A maioria consiste em um componente femural metálico coberto por uma bola 
esférica encaixada dentro de uma cavidade acetabular plástica. O cirurgião escolhe a prótese 
mais apropriada ao indivíduo, levando em consideração vários fatores, incluindo estrutura 
esquelética e o nível de atividade. 

A operação fica reservada habitualmente para os pacientes acima de 60 anos de idade 
com dor extrema ou articulações do quadril com um dano irreversível. Com o advento de 
técnicas operatórias e materiais sintéticos melhores, a vida da prótese é prolongada e pacientes 

cada vez mais jovens com articulações do quadril doloridas e profiindamente lesadas estão 
sendo submetidos a uma substituição total dessa articulação. 

ALÍv1o DA DOR 

O paciente submetido a uma cirurgia ortopédica pode referir dor intensa relacionada a 

edema, hematomas e espasmos musculares. Alguns podem referir dor menos intensa que a dor 
sentida antes da cirurgia, não sendo necessário alta dosagem analgésica. A dor do paciente é 

observada atentamente visando inicialmente detectar a causa da dor que pode ser devido a 

imobilização utilizada e/ou posicionamento no leito. Detectadas as causas tenta-se eliminá-las e 

associa-se o uso do analgésico. Ainda para aliviar a dor, pode-se elevar a extremidade operada 

e fazer aplicação de compressas fria quando prescritas, auxiliando no controle do edema.



36 

A analgesia é importante pois o paciente com dor não vai colaborar na realização de 
exercícos respiratórios e/ou motores essenciais para a sua recuperação pós-operatória. 

Pode-se utilizar para a manutenção da dor a analgesia controlada pelo paciente e a 

analgesia epidural. Os analgésicos intrarnusculares e orais, se prescritos, devem ser solicitados 

pelo paciente antes que ela atinja uma grande intensidade, não deve ser administrados fora dos 

intervalos prescritos, o rodízio das aplicações quando intramusculares deve ser observado, 

evitando o quadril e a coxa do lado operado. 

Se persistir a dor de forma progressiva e incontrolável é sinal de que existe algum 

problema, cabendo ao ortopedista avaliar a situação. Em geral a dor diminui rapidamente após 
a cirurgia, cerca de 3 a 4 dias, e os pacientes em sua maioria necessitam apenas de analgesia 

oral ocasional. 

1>1‹:RFUsÃo TECIDUAL 

A parte corporal afetada é avaliada em seu estado neurovascular antes da cirurgia e se 
houver indicativos de perfusão tecidual diminuída o enfermeiro deve comunicar ao médico o 

mais breveipossível. O enfermeiro deve ainda orientar ao paciente para que pratique exercícios 
de contração muscular, do tomozelo, e de bombeamento da panturrilha uma vez a cada hora 

para melhorar a circulação. 

TRATAMENTO DA 1NFECÇÃo 

Após qualquer cirurgia pode haver infecção. Sendo mais preocupante no paciente 

ortopédico devido ao alto risco de osteomielite, pois é de dificil tratamento e necessita do uso 

prolongado de antibióticos intravenosos. Em alguns casos é necessário a remoção cirúrgica do 
osso infectado, prótese e os dispositivos de fixação intema. Por esta razão são administrados 

antibióticos profiláticos no peri-operatório e pós-operatório imediato, fazendo o enfermeiro 

uma avaliação da resposta do paciente a estes antibióticos. A assepsia ao manusear curativos e 

dispositivos de drenagem é de extrema importância, além do controle dos sinais vitais do 

paciente, o aspecto da incisão e secreção drenada. A retenção urinária também é comum após 
as cirurgias ortopédicas, devendo e enferrneiro atentar para o aspecto da urina e sinais de 

infecção do trato urinário. Cuidados primordiais como a lavagem das mãos e cuidados com a 

ferida diminuem consideravelmente as infecções.
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PREVENÇÃO DA DOENÇA TROMBOEMBÓLICA 

As medidas preventivas como exercícios do tornozelo e de bombeamento da 

panturrilha, hidratação, mobilização precoce, meias elásticas ou dispositivos de compressão 

sequencial são componentes importantes do plano de cuidados de enfemiagem e estão 

incluídas no plano de cuidados de enfermagem. Alguns anticoagulanantes ainda são prescritos 

com doses balanceadas. Cabe ao enfermeiro monitorizar o paciente quanto aos sinais de 

trombose e comunicar ao médico qualquer alteração para tratamento apropriado. 

3.6 - ANESTESIOLOGIA NO IDOSO 

As cirurgias ortopédicas geralmente são eletivas, quando não são emergencias devido 
algum trauma ou acidente. E é neste período de espera que surgem os medos e anseios 
relacionados ao processo anestésico a que o paciente terá que submeter-se. A anestesiologia 
ainda é mistificada nos dias atuais, seja por casos que se houve falar ou mesmo pelo 
conhecimento que se tem de falha humana no meio médico. É importante que no momento da 
avaliação anestésica o anestesista visite o paciente em seu leito, procurando esclarecer as 

dúvidas existentes e tranquilizá-lo em relação ao procedimento que será realizado. 
A quantidade necessária de anestésico para promover a anestesia no idoso é menor que 

em um indivíduo adulto e as substâncias anestésicas demoram um tempo maior para serem 
eliminadas. Este fato é devido ao aumento de tecido adiposo que varia de 20 a 30% na 
juventude para 35 a 45% no indivíduo idoso, já que os anestésicos concentram-se no tecido 
adiposo e no cérebro pela afinidade que possuem. Com o avanço da idade, há uma involução 
dos tecidos do organismo, ricos em sangue e água, como o músculo esquelético, figado e rins, 
esta involução no figado implica na diminuição da velocidade de inativação de muitos 

anestésicos e nos rins, interfere na excreção dos produtos catabólicos e dos anestésicos. 

A manipulação do idoso deve ser cuidadosa devido a perda normal de massa óssea. A 
monitorização contínua e cautelosa do idoso em processo cirúrgico é essencial, promovendo 
intervenções rápidas caso haja qualquer complicação durante a cirurgia.
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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 vairáveis de bloqueio sensorial, motor, 

e reflexos e mental. 

Os anestésicos líquidos voláteis produzem anestesia quando os seus vapores são 

inalados. Possuem algumas propriedades importantes como: baixo ponto de ebulição, baixo 
calor de vaporização, alta pressão de vapor, indução e regressão rápidas e agradáveis, grande 

margem de segurança, entre outros. Incluem-se neste grupo o enflurano 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 quando em concentração suficiente atuam sobre os centros cerebrais, produzindo a perda da 
consciência e da sensibilidade. Durante a indução e as fases de manutenção iniciais, devem ser 
administradas grandes quantidades de anestésico, devido o anestésicos recircular e se depositar 

nos tecidos. À medida 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 frequentemente 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 sanguínea. 

Os anestésicos locais possuem ação antiespamódica porque inibem as contrações dos 
músculos lisos; inibem, ainda, os espasmos da musculatura lisa dos brônquios. 

Bloqueadores Neuromusculares: são substâncias que bloqueiam a transmissão dos 

impulsos nervosos na junção neuromuscular do 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 1% para cada ano vivido após os 30 anos. Há 
diminuição da circulação hepática e como consequência, menor metabolização destas 

substâncias. A redução da água corporal diminui o volume de distribuição e determina maior
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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: são aquelas obtidas pela introdução de soluções anestésicas 

no interior do estojo raquidiano (espaço peridural ou espaço subaracnoideo), produzindo 

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

utilizadas são a procaína. tetracaína e a lidocaína. Náusea, vômito e dor podem ocorrer durante 

a cirurgia 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 de condução, dependendo dos grupos de nervos que 

sejam atingidos. 

Bloqueio Epidural: é aquela obtida pela introdução de solução anestésica no espaço 

peridural, produzindo interrupção temporária dos impulsos nervosos. 

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

Bloqueio Paravertebral: produz anestesia dos nervos que enervam o tórax, a parede 

abdominal e as extremidades. 

Bloqueio Transacral ou Caudal: produz anestesia do períneo e, ocasionalmente, do abdome 

inferior. 

3.7 - CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

A assistência ao paciente submetido a uma cirurgia ortopédica inclui medidas par 
prevenir os problemas potenciais como choque, problemas pulmonares, retenção urinária, 

infecção, doença tromboembólica. No período pós-operatório inicial, o enferrneiro focaliza o 

controle da dor, a promoção da perfusão tecidual e a promoção da homeostasia. O alto risco 
de infecção é uma das principais preocupações com qualquer cirurgia ortopédica. âlémçdisso, 
os pacientes ortopédicos correm um alto risco de doença tromboembólica. 

Os planos de tratamento ortopédico contêm prescrições específicas sobre mobilidade e 

sustentação do peso que se baseiam na condição do paciente e no procedimento terapêutico. 

Deve-se tomar muito cuidado para não interromper o tratamento terapêutico por um 
posicionamento inadequado resultando em luxação de uma prótese articular ou estresse 

excessivo resultando em ruptura da imobilização interna.
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A enfermagem deve lembrar que existe uma “área” imobilizada em função de um 
procedimento ortopédico e não um paciente imobilizado. 

O paciente ortopédico é propenso a escaras e é de vital importância a mobilização no 
leito visando não apenas a prevenção das mesmas mas também, e principalmente no idoso a 

prevenção de complicações pulmonares e circulatórias. O que faz com que a familia tenha um 
papel de grande importância na prevenção destas complicações evitando o jurgimento de 

outros e novos problemas, sendo a família companheira efetiva da enfermagem no cuidado ao 

paciente ortopédico. 

3.3- ENFERMAGEM GERONTO-GERIÁTRICA

~ Baseada na revisao de literatura, concordo com Berger e Poirier(l995), onde falam da 

descrição do papel da enfermeira que trabalha em geronto-geriatria, este baseia-se nas 

expectativas da sociedade bem como em critérios e em funções estabelecidos por ela própria e 

pela profissão. O papel da enfermeira que trabalha em geronto-geriatria é uma amálgama de 
todas estas funções. Nem todas elas são assumidas simultaneamente mas sim interligadas e 

baseadas nas necessidades específicas identificadas. No entanto, a extensão do papel da 
enfermeira não é ilimitada e insere-se no interior de um enquadramento precioso. A enfermeira 
implica-se em situações que necessitam ou de intervenções de enfermagem ou da sua 

colaboração com outros trabalhadores da saúde. Também se implica em situações exteriores 
aos cuidados de enfermagem mas para os quais os seus conhecimentos são necessários. A 
enfermeira que trabalha em geronto-geriatria deve, antes de mais nada, demonstrar a sua 
capacidade de correr riscos e de estar pronta a mudar, a inovar e a progredir. Embora a 

enfenneira que trabalhe em geronto-geriatria seja o produto de várias gerações de enfermeira e 

de pensadores, pertence a uma categoria relativamente recente. É evidente que presta cuidados 
integrais e faz deterrninados atos visando tratar o cliente, mas o seu trabalho consiste, 

sobretudo, em empreender intervenções autônomas, com vista a aliviar 0 cliente a assegurar o 

seu bem-estar e a sua saúde. Para além disto, presta cuidados a curto e a longo prazos, não só 

baseados em princípios científicos mas também em valores humanos tais como a confiança, o 

respeito e a aceitação dos outros, o reconhecimento da sua autonomia, das suas limitações e 

do seu potencial de atualização. Estamos ainda no inicio do nosso saber-fazer em geronto-
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geriatria. A nossa reflexão e a nossa vivência há de nos permitir desenvolver o nosso saber-ser. 
Não há limites' todos os as ectos da vida do ser humano nos estão abertos. Com ete-nos3 

explorá-los.



4 - MARCO CONCEITUAL 

Partindo do objetivo da VIII Unidade Curricular do Curso de Graduação em 
Enfermagem, que se baseia na adaptação de um referencial teórico aplicado em um projeto 
assistencial, adotarei a Teoria da Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta, 
com o propósito de embasar o referente projeto. 

“Marco conceitual é um conjunto de definições e conceitos inter-relacionados, com o 

objetivo de apresentar maneiras globais de perceber um fenômeno e de guiar a prática de modo 
abrangente” (Trentini, 1987). 

George (1993), “entende teoria como uma forma sistematizada de olhar para o mundo 
para descrevê-lo, explicá-lo ou controlá-lo. As teorias compõe-se de: conceitos, definições, 
modelos, proposições e são baseadas em suposições”. 

É importante lembrar que qualquer prática de enfermagem' precisa de fundamentos 
teóricos. Uma prática sem teoria resulta fragmentada, alienada e tecnicista. Portanto, podemos 
dizer que a teoria oferece um pano de fundo no qual a prática é desvelada em toda a sua 
magnitude (seja para coletar dados, diagnosticar, planejar, implementar ou avaliar o cuidados 

de enfermagem)”. 

Escolhi a teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB) de Wanda de Aguiar Horta 
(1979) por acreditar ser esta de grande importância para o cuidado, pois ela visa atender todas 

as NHB afetadas do indivíduo. É uma teoria que explica a natureza da enfermagem, defini o 

seu campo de ação específico e sua metodologia. Além de ser uma das teorias de enfermagem 
mais difimdidas em nosso meio. 

Com base nesta autora, redefini os conceitos selecionados de ser humano, enfermagem, 
saúde, doença, meio-ambiente, necessidades humanas básicas, para compor o marco conceitual 

que guie minha prática assistencial adotando os passos do processo de enfennagem seguindo a 

metodologia de WEED adotado pela enfermagem do H.U./UFSC
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4.1 - Conceitos 

Para a aplicação de qualquer teoria é necessário que se tenha em mente o que os seus 
componentes significam. Os conceitos que seguem foram tomados através da releitura da obra 
de Wanda de Aguiar Horta (1979), “Processo de Enfermagem”. 

Ser Humano 

“O ser humano é parte integrante do universo dinâmico, interage com ele dando e 

recebendo energia, sujeito a estado de equilíbrio e desequilíbrio no tempo e espaço. É único, 
autêntico e individual agente de mudanças”(Horta, 1979). A autora apresenta como 
pressupostos da enfermagem reconhecer ser humano como membro de uma família e uma 
comunidade e como elemento participante ativo no seu auto-cuidado 

“Ser com capacidade de reflexão, imaginação, simbolização e poder de unir o presente, 
passado e futuro, características estas que permitem sua unicidade, autenticidade e 

individualidade. Este ser é um todo integrado. Holístico com necessidades que são do 
indivíduo bio-psico-sócio-espiritual”. (Souza, Gutierrez, Castro, apud Monticelli, 1997) 

É de grande importância lembrar que o ser humano idoso tem seu processo de 

evolução e transformação de acordo com sua cultura, gênero, classe social e característica 
biológica, pois é membro de uma sociedade, comunidade e família, sendo ao mesmo tempo, 
“um ser único, com trajetória histórica pessoal carregado de experiência de vida passada que 
somada à vida presente e perspectivas futuras, dão sentido ao seu viver” (Gonçalves, 1995). 

O familiar cuidador, é tido como um ser que busca o crescimento e o bem estar do 
outro, cuidando ajudando, apoiando, encorajando o idoso a manter ou tomar-se capaz de 

cuidar de si, sempre levando em conta que o ser humano idoso em processo de cuidado, é um 
ser fragilizado com múltiplas patologias e despido de autonomia e independência.
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Enfermagem 

“É ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades 

humanas básicas, de tomá-lo auto-suficiente, de recuperar, manter, promover a saúde em 
colaboração com outros profissionais” (Horta, 1979). Horta pressupõe que a enfermagem 

respeita e mantém a unicidade, a autenticidade e individualidade do ser humano e é prestada ao 

ser humano e não a sua doença ou desequilíbrio. 
Com relação ao conceito acima citado, é possível fazer uma relação entre a 

enfermagem, o idoso e o cuidador, sendo a enfermagem a ciência e arte de prestar assistência 

às necessidades humanas básicas de maneira integral e personalizada, voltada para um cuidado 
humanizado onde prevalece o atendimento de suas necessidades humanas básicas. 

Saúde/Doença 

“Saúde é o estado de equilíbrio dinâmico no tempo e espaço” (Horta,l979). 

Em se tratando de saúde e doença em pessoas idosas, deve-se levar em conta as 
atividades da vida diária que estas vem fazendo até o momento, atividades que 

fundamentalmente interferem atualmente em sua situação de saúde. 
Segundo Gonçalves (1995), “o aumento de incapacidade no desempenho das atividades 

da vida diária não é conferido somente pelo avanço das patologias ou pelo aumento de 

deficiências fisicas próprias do envelhecimento, mas principalmente por comportamentos 

pessoais negativos face o próprio envelhecer e pelo comportamento discriminatório da 

sociedade”. 

Meio Ambiente 

Segundo Horta (1979), “ambiente consiste no que é interno e extemo ao homem: não 

são entidades em conflito, mas constituem um processo único, unificado, embora nem sempre 
harmônico, há o esforço de todos os seres do universo interagirem com seu meio extemo 
buscando sempre formas de ajustamento para se manterem em equilíbrio. 

O ambiente é o Universo com o qual o ser humano mantém constante interação dando 
e recebendo energia e cuja dinâmica desse Universo provoca mudanças que levam 0 ser 

humano a estado de equilíbrio e desequilíbrio no tempo e espaço”.
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Conforme Silva, Vendrame, Carvalho e Pioner (1996), “o ambiente intemo constituído 

pelas NHB e o externo pelo Universo, quando transpostos para o ser humano idoso e seus 
familiares cuidadores, tomam-se um aspecto preocupante, considerando de um lado o 

ambiente domiciliar e familiar com um componente cultural de extrema importância para as 
pessoas idosas em nossa sociedade. E de outro lado, a questão do ambiente interno, ou seja, o 

estado intemo bio-psico-social e espiritual da pessoa idosa que com o passar dos anos toma- 

se, vulnerável, mais fragilizada, com maiores possibilidades de sofrerem multipatologias 

crônicas, requerendo além do seu ambiente natural (domicílio) de serviços sociais e de saúde 

como: Hospitais e Emergências; ambulatórios e Postos de Saúde; asilos e casas de abrigo. 

Infelizmente nem sempre esses ambientes tem sido fontes harmônicas equilibradas de troca de 

energia”. 

Necessidades Humanas Básicas 

“São estados de tensões, conscientes ou inconsciente, resultantes dos desequilíbrios 

homeodinâmicos dos fenômenos vitais” (I-Iorta,197 9). 

Wanda Horta (1979), partiu do pressuposto de que as necessidades são universais, 

mas, que a forma de manifestação e de satisfação varia de um indivíduo para outro, conforme 
idade, gênero, cultura, escolaridade, fatores sócio-econômicos, o ciclo saúde-enfermidade e o 

ambiente, entre outros. 

“As necessidades são interrelacionadas e fazem parte de um todo indivisível do ser 
humano de tal forma que, quando qualquer uma se manifesta, todas elas sofrem algum grau de 

alteração” (Horta, 1979).



S - METODOLOGIA 

Apresento na sequência a metodologia utilizada para o desenvolvimento da prática 

assistencial por mim aplicada. Primeiramente, faço uma caracterização do local do 

desenvolvimento do estágio, do público alvo a ser convidado a participar do trabalho, dos 

direitos humanos a serem preservados, do processo de enfermagem e das estratégias e 

avaliações dos objetivos específicos propostos. 

5.1 - Local 

O H.U. é um hospital escola que visa assistência, ensino, pesquisa e as atividades de 
extensão. Possui fácil acesso aos alunos da UFSC e ofereceu condições para a execução do 
projeto assistencial que foi desenvolvido na VIII” Unidade Curricular do Curso de Graduação 

em Enfermagem na disciplina Enfermagem Assistencial Aplicada. 
A unidade escolhida Clínica Cirúrgica II (CCR-II) localiza-se no 4° andar do H.U., 

próxima ao Centro Cirúrgico (CC) e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Esta unidade 

possui 30 leitos, distribuídos entre as seguintes especialidades: ortopedia, urologia, 

proctologia, cirurgia vascular e cirurgia plástica. a CCR-II é uma unidade mista, ou seja, 

atende clientes do sexo masculino e feminino a partir de 14 anos. 

5.2 - População Amostra 

Serão convidados a participar do trabalho clientes com mais de 50 anos e que 

apresentem alterações relacionadas ao sistema músculoesquelético decorrentes de problemas 

crônico-degenerativos. Estes clientes serão acompanhados no pré, trans e pós operatório e o 

acompanhamento domiciliar pós alta visando estimular a participação do familiar cuidador.
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Para a visita domiciliar, delimitarei a área de Florianópolis e da Grande Florianópolis; como um 
grande número de clientes é procedente de áreas distantes tentarei realizar no mínimo 3 (três) 

visitas domiciliares. A participação do familiar cuidador se dará desde o momento da 

intemação quando será convidado a participar do desenvolvimento to projeto junto com o 

cliente. 

5.3 - Direitos Humanos 

Neste periodo da primeira interação com o cliente, solicitarei a sua participação e 

autorização no desenvolvimento do trabalho, garantindo o sigilo e respeitando o código de 

ética de enfermagem e a declaração do Direitos Humanos que comemorou seus 50 anos de 

vigência no dia 10 de novembro de 1998. Fica oportuno ressaltar que sua participação ou não 

na execução do projeto em nada modificaria a assistência que lhe seria prestada enquanto 
intemado no hospital, mesmo porque, todos os pacientes a quem solicitei a autorização deram- 
me respostas positivas. 

5.4 - PROCESSO DE ENFERMAGEM 

Para Wanda Horta (1979) o processo de enfermagem “é a dinâmica das ações 

sistematizadas e inter-relacionadas, visando a assistência ao ser humano. Caracteriza-se pelo 

inter-relacionamento e dinamismo de suas fases ou passos”. Distinguem-se em seis fases: 

1” - Histórico de Enfermagem: 

Para Horta (1979, p. 35), “o histórico é o roteiro sistematizado para o levantamento de 

dados do ser humano que tomam possível a identificação de seus problemas”. 

O histórico é o primeiro passo do processo de enfermagem, e a realização do histórico 
pode ser influenciado pelas opiniões e conhecimentos. É um processo organizado e sistemático 
de coleta de dados e de uma infinidade de fontes para a análise do estado do cliente. O 
histórico propicia uma fimdamentação sólida que promove a realização de um cuidado 
individualizado e qualificado. Ele facilita o diagnóstico e o tratamento das reações humanas 

(IYER, 1993 apud BENEDET, 1998).
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O mesmo autor afirma que o histórico constitui a base para a identificação do 

diagnóstico da enfennagem, o desenvolvimento dos resultados, a implementação das 

intervenções de enfermagem e a avaliação das ações de enfermagem. 

A fase para a elaboração do histórico, no processo de enfermagem consiste no 

levantamento de informações sobre um cliente, que envolve o enfermeiro e o cliente, o que 
requer conhecimentos, bem como habilidades específicas técnicas e inter-pessoais. 

2" - Diagnóstico de Enfermagem. “É a identificação das necessidades do ser humano 

que precisa de atendimento e a detenninação pela enfenneira do grau de dependência deste 

atendimento em natureza e extensão (Horta, 1979 - pg 35). 

É a segunda fase do processo de enfermagem. Analisa os dados colhidos no histórico, 
identifica os problemas de enfermagem e quais as necessidades básicas afetadas. A 
identificação destas necessidades e os graus de dependência relacionado do paciente em 

relação à enfermagem, representa o diagnóstico de enfermagem que possibilita o planejamento 

dos cuidados. 

3” - Plano Assistencial. “É a determinação global da assistência de enfermagem que o 

ser humano necessita receber diante do diagnóstico estabelecido” (Horta, 197 9 - pg 36). 

4* - Plano de Cuidados ou Prescrição de Enfermagem. “É a implementação do 

plano assistencial pelo roteiro diário que coordena a ação da equipo de enfermagem na 

execução dos cuidados ao atendimento das necessidades básicas e específicas do ser humano” 

(I-Iorta,1979 - pg 36). 

A autora complementa dizendo que a prescrição de enfermagem é o roteiro diário ou 
aprazado que coordena a ação da equipe de enfermagem nos cuidados específicos ao 

atendimento das necessidades básicas do ser humano paciente. É um instrumento de 

comunicação entre enfermeiros e os outros membros da equipe de enfermagem. A elaboração 
da prescrição é realizada após a coleta de dados e da determinação do diagnóstico.
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Vejo que a prescrição de enfermagem serve como um guia para orientar as atividades a 

serem desenvolvidas pela enfermagem, atividades estas imprescindíveis para a satisfação das 

necessidades de saúde do cliente. A prescrição de enfermagem oferece ações de enfermagem 
para a realização de cuidados que apresentam uma lógica e ordem à prioridades, baseadas em 
dados colhidos no histórico de enfermagem. Classifico a prescrição de enfermagem, como uma 
das mais importantes etapas do processo de enfermagem e por ser uma das atividades 

exclusivamente do enfermeiro, caracterizando e valorizando este trabalho. 

5” - Evolução de Enfermagem. “É o relato diário ou periódico das mudanças 

sucessivas que ocorrem no ser humano enquanto estiver sob assistência profissional” (Horta, 
1979 -pg só). 

Na evolução observamos e relatamos as condições do paciente, o andamento do 

tratamento, suas necessidades e uma avaliação progressivo de todas as reações ou respostas à 

assistência de enferrnagem. 

6” - Prognóstico de Enfermagem. “É a estimativa da capacidade do ser humano em 
atender suas necessidades básicas alteradas após a implementação do plano assistencial e à luz

~ dos dados fornecidos pela evoluçao de enfemiagem”. (Horta, 1979 pg 36). 

O prognóstico de enfermagem indicará as condições que o cliente atingiu na alta 

médica ou hospitalar. - 

Um bom prognóstico para o paciente é aquele que leva ao auto-cuidado, portanto, à 

independência de enfermagem. 

O prognóstico é um meio de avaliação de todo o processo de enferrnagem, pois mede 
todas as fases e chega-se a conclusão da eficiência e eficácia das ações da enfermagem. 

Estas são as etapas e suas dimensões do processo de enfermagem de Horta. 

Como irei aplicar a metodologia Weed adotada pelo H.U., cabe aqui fazer uma 
adaptação do processo de enfennagem adotado de Horta modificado para de adequar a 

metodologia do H.U.
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Conforme Weed, segundo documentos básicos do H.U.(1980), “os prontuários 

tradicionais registram observações e informações de acordo com a fonte que as colhe, tais 
como o médico, o consultor, a enfermeira ou o técnico. A um dado momento, o mesmo 
paciente pode ter cinco ou seis fichas separadas. Esse método é confuso e obsoleto, 

particularmente com o aumento das especialidades médicas e profissões ligadas à saúde”. 

Na metodologia Weed, sistema orientado para o problema, o paciente tem um 
prontuário no qual todas as observações e dados são relacionados com seus problemas 
específicos. Cada problema é visto em relação a todos os seus outros problemas. O método 
científico adotado no sistema de prontuário orientado para o problema tem quatro

~ componentes: banco de dados iniciais, lista de problemas, planos e notas de evoluçao. 

No Hospital Universitário da UFSC, os impressos que compõem o prontuário do 
paciente são os abaixo relacionados e destinam-se ás finalidades já descritas, são eles: 

Histórico de Saúde:(comum a todos os profissionais) o enfenneiros identifica como Histórico 
de Enfermagem. Lista de Problemas (uso do médico). Evolução do Paciente (comum a todos 
os profissionais) o enfermeiro identifica sua evolução com Pl. Prescrição (comum a todos os 
profissionais o enfermeiros identifico sua prescrição com P1. Observações Complementares, 
são registros de toda a equipe de enfermagem e servem de subsídio para a evolução diária 

realizada pelo enfermeiro. Não faz parte do prontuário. 

O Histórico de Saúde ou Banco de Dados pode ser coletado por diversos profissionais 
que vão completando do banco de dados do paciente. 

Lista de problemas é elaborada a partir do banco de dados ou histórico. A enfermagem 
do H.U. sublinha os problemas do paciente que requerem ação de enfermagem no histórico. 

A evolução representa a avaliação diária das condições do paciente e sua resposta as 
prescrições e/ou cuidados de enfermagem ministrados é organizado sob a forma de SOAP 
(dados Subjetivos, Objetivos, Análise, Planos). 

Dados subjetivos são as informações a observações do paciente (familia, amigos ou 

responsáveis) sobre ele mesmo, ou seja: o que o paciente sente, observa e/ou acredita ser. 

Dados objetivos são observações ou dados mensuráveis, obtidos por elementos da 
equipe de saúde e/ou enfermagem, tais como observações clínicas (sinais, sintomas) resultado 
de exames que requerem ações de enfermagem, resultados da execução de cuidados,
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~ 
tratamentos, orientaçoes, etc. 

A análise explica e interpreta o significado dos dados objetivos e subjetivos. Aqui o 

profissional registra a sua opinião sobre como definir o problema num grau de maior precisão. 
Avalia ao mesmo tempo a evolução da conduta adotada e a identificação de novos problemas. 
Devem estar incluídas as razões para manter, mudar ou abandonar uma conduta. 

O plano representa a decisão para tomar uma conduta especifica baseada em novos 
dados e na análise. Enquanto o médico assistente desenvolve prescrição e evolução para cada 

problema relacionado na lista de problemas, o enfermeiro prescreve e evolui sobre o paciente 

como um todo, sendo todos os problemas de enfermagem incluídos no número 1. 

A primeira prescrição de enfermagem é feita com base nos problemas sublinhados no 
histórico e as demais a partir da evolução diária. 

No H.U. o histórico é feito nas primeiras 24 horas de intemação do paciente, e é 

colhido do próprio paciente e/ou família. Ele corresponde ao "processo utilizado por Horta". É 
realizado mediante entrevista e após exame fisico completo é uma análise e observação do 
paciente e ambiente. Todos de vital importância para obter o diagnóstico de enfermagem, 

indispensável para fazer uma prescrição voltadas às necessidades do paciente. 

Comforme Atkinson et al (1989), o diagnóstico de enfermagem constitui afirmação de 

um ou mais problemas presentes ou potenciais que necessitam de intervenção da enfermagem 
para serem resolvidos ou atenuados. 

No H.U. a identificação ou levantamento dos problemas é realizada no decorrer do 
histórico. Os problemas são sublinhados, sendo somente sublinhados aqueles que a 

enfermagem possa intervir. Sendo que este levantamento de problemas é feito nas primeiras 24 

horas de intemação do cliente. 

Os problemas são identificados através de entrevista com cliente ou acompanhante, 
exame fisico completo, análise observações das necessidades humanas básicas. Todos são de 

grande importância para obter-se provável diagnóstico de enfermagem, indispensável para 

elaborar uma prescrição adequada às necessidades do cliente. 

No H.U., principalmente nas unidades cirúrgicas, confonne o grau de dependência do 
paciente é atribuído um simbolo que caracteriza essa dependência. Este símbolo é GI, GII, 
GIII, que significa:
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GI - paciente independente; 

GII - paciente parcialmente dependente; 

GIII - paciente totalmente dependente; 

GIV - paciente moribundo. 

Sendo que já estão padronizados os possíveis cuidados que deverão ser prestados a 

este paciente conforme o grau de dependência. Estes possíveis cuidados encontram-se em 
anexo 7. 

Na CCR-II, existe uma prescrição padronizada onde as condutas de enfermagem e 

horários são pré estabelecidos, e cabe ao enfermeiro acrescentar outros cuidados específicos 

que se fizerem necessários. A prescrição de enfermagem é identificada por um símbolo P1, e a 

médica P2. 

Na CCR-II, a prescrição de enfermagem é feita através dos problemas levantados 
durante o histórico e no decorrer do periodo de intemaçao do cliente juntamente com a 

evolução de enfermagem. 

Desta forma , a evolução é o registro dos dados e das respostas do paciente frente as 

ações de enfermagem implementadas e organizadas sob a forma de SOAP (dados: subjetivos, 
objetivos, análise e plano). 

Paim (1986), ressalta que a evolução de enfermagem é uma etapa do processo de 
enfermagem que exige do profissional, capacidade de observação e habilidade em examinar o 

paciente afim de detectar sua necessidade. 

Weed estipulou que os dados subjetivos fossem registrados primeiro. porque há uma 
tendência por parte dos profissionais em concentrar-se nos dados radiológicos e laboratoriais, 
deixando passar a descrição de sintomas do cliente. Registrar percepções, informações e ou 

observações do cliente, dos familiares e outros. Dados objetivos representam observações 

clínicas, resultados dos exames, os cuidados e tratamentos significativos registrados e sua 

administração, dados mensuráveis e suas alterações. 

Análise ou avaliação, explica os significados dos dados subjetivos e objetivos. É a 

avaliação do profissional sobre o problema num maior grau de precisão, avaliação ao mesmo 
tempo a evolução do paciente frente a conduta adotada e identificando novos problemas,
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devem ser incluídas as razões para manter, mudar ou abandonar um conduta. Vale ainda 
analisar ou avaliar os problemas levantados no histórico, na evolução de enfermagem. para os 

quais existe uma prescrição. 

O plano representa a decisão para tomar, uma conduta específica. Baseado em novos 
dados e na análise. Registrar e "P" as ações de enfermagem de forma mais abrangente e 

operacionalizada na prescrição. As ações no plano sempre deverão iniciar com o verbo no 

infinitivo, como exemplo: realizar, atender, manter, etc. 

No H.U. a evolução representa a avaliação diária das condições do cliente e sua 

resposta à prescrição e cuidados de enfermagem. Os dados da evolução de observação direta, 

na entrevista com a família e informações obtidas com outros profissionais, de dados no 

prontuário e na passagem de plantão. 

Dados objetivos são observações ou dados obtidos pelos profissionais como: sinais e 

sintomas clínicos, resultado da execução de cuidados, exames que requerem ações de 

enfermagem, dados sobre o tratamento, orientações informais dadas pelo enfermeiro ao cliente 

e família, resultados destas orientações. 

A análise explica e interpreta o significado dos dados objetivos e subjetivos. A 
enfermeira registra sua opinião sobre o problema num grau de maior precisão. Avalia ao 

mesmo tempo a evoluçao da conduta adotada, a identificação de novos problemas e resolução 

de problemas contidos no histórico de enfermagem. 

A razão para manter, mudar ou abandonar uma conduta ou ainda de retirar algum item 
da prescrição. 

O plano representa a decisão para tomar uma conduta e ou baseado em problemas 
anteriores contidos no histórico, tomar uma nova conduta específica baseada em novos dados 
e na análise. 

No H.U., no plano, também são adotadas novas condutas para os novos problemas e 

análise da enfermeira. As ações de enfermagem são apresentadas de forma mais abrangente e 

operacionalizada na prescrição.

~ 
Existe um formulário para o registro de queixas, sinais e sintomas, que nao fazem parte 

do processo, que constituem um subsídio para o enfermeiro elaborar a evolução de 

enfermagem, são as observações complementares. Esses registros são feitos de rotina pela
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equipe de enfermagem, ou seja, técnicos e auxiliares. 

Na CCR-II as evoluções de enfermagem são divididas em turno diumo e notumo. O 
período diumo fica com 16 evoluções, sendo que são realizadas principalmente no período 
matutino. Caso estas evoluções não sejam feitas neste período, os enfermeiros da tarde 

realizam as evoluções que faltam. E, no período notumo são realizadas as outras 14 evoluções 

Manual de normas e rotinas: Em cada unidade do H.U. existe um manual de normas 
e rotinas, cumprindo as finalidades citadas anteriormente. É um manual de fácil manuseio, 
contendo uma linguagem de fácil entendimento, de conhecimento e fácil acesso aos elementos 
da equipe de enfermagem para o desenvolvimento das atividades. 

Entende-se como manual de normas e rotina, segundo Kurcgant (1991), o instrumento 
que reúne de forma sistematizada, nonnas, rotinas, procedimentos e outras informações 

necessárias para execução das ações de enfermagem. O mesmo tem por finalidade esclarecer 
dúvidas, favorecer o trabalho em equipe, ajudar a fixar critérios e padrões, evitar discussões e 

equívocos, promover clareza, uniformidade e continuidade de trabalho.



õ - APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E AVALIAÇÃO Dos OBJETIVOS 

Apresento neste capítulo os objetivos propostos, seguidos de analise das estratégias 

anteriormente determinadas e avaliação de cada objetivo desenvolvido. 

Objetivo 1 - Organizar um marco conceitual para servir de guia da prática 
assistencial junto ao cliente idoso com problemas músculo-esqueléticos em processo de 
intervenção cirúrgica e ao familiar cuidador nesta prática, utilizando os conceitos da 

Teoria das NHB de Horta. 

Estratégias: 

l - Fazer leituras de algumas monografias que utilizaram a Teoria de Horta. 

2 - Selecionar e redefinir os conceitos de enfermagem, saúde e doença, ser humano, 

meio ambiente e necessidades humanas básicas na organização do marco conceitual 

adaptável ao cuidado do paciente idoso cirúrgico Ortopédico e seu familiar cuidador. 

Avaliações: 

1 e 2 - O objetivo será alcançado se no decorrer do estágio a acadêmica conseguir 
compreender e redefinir os conceitos escolhidos e saber aplicá-los de forma correta ao paciente 

idoso cirúrgico e seu familiar cuidador. 

Optei por utilizar a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta, por ser a mais 

difundida em nosso meio acadêmico e também por ser a teoria utilizada no H.U., local onde 
desenvolveria a prática assistencial. Tomei como leitura algumas monografias que fizeram uso 

desta teoria, O próprio “Processo de Enfermagem”, escrito por Horta (1979), e fui 

selecionando os conceitos que seriam utilizados em minha prática assistencial.
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Avaliação do Objetivo 1: 

O objetivo foi alcançado, pois no decorrer do estágio consegui compreender e redefinir 
os conceitos escolhidos e soube aplicá-los de forma correta ao paciente idoso cirúrgico e seu 

familiar cuidador. 

Objetivo 2 - Reescrever os passos do Processo de Enfermagem de acordo com o 

marco conceitual adotado e a metodologia do sistema Weed adotado no H.U./ UFSC. 

Estratégias: 

1 - Revisar o processo de enfermagem segundo Horta e o método Weed aditado no 
H.U. 

2 - Adaptar os passos do Processo de Enfermagem, segundo as revisões feitas, para 

utilizá-lo junto ao cliente idoso e seus familiares em situação de cirurgia ortopédica. 
3 - Aplicar o Processo de Enfermagem na prática específica junto ao paciente e seus 

familiares cuidadores. 

Avaliações: 

1 - Este objetivo será alcançado se a acadêmica conseguir revisar o Processo de 

Enfermagem de Horta e o do Sistema Weed. 

2 e 3 - Estes objetivos serão alcançados se a acadêmica conseguir aplicar o 

Processo de Enfermagem com os pacientes escolhidos e seus respectivos familiares cuidadores. 

O Processo de Enfermagem de Horta e o adaptado pelo sistema Weed foram revisados 
por mim através de leitura da obra de Horta (1979) e Documentos Básicos do H.U. onde, o 

Sistema Weed, adotado no H.U. é adaptado à Teoria das NHB de Horta. As adaptações dos 
passos do Processo de Enfermagem, foram feitas junto ao cliente idoso e seus familiares 

quando presentes, ao longo de todo o estágio sendo adequado a cada caso conforme a 

disfiinção ortopédica. 

O Processo de Enfennagem de Horta desenvolve-se através do Histórico de 

Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Plano Assistencial, Plano de Cuidados ou 

Prescrição de Enfermagem, Evolução de Enfermagem e Prognóstico de Enfermagem; já o 

adotado no H.U. e utilizados por mim na prática assistencial compõe-se de Banco de Dados 
Iniciais, Lista de Problemas, Planos e Notas de Evoluçao, 0 que caracteriza o prontuário
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orientado para o problema (POP), que compõem o prontuário do paciente através dos 

impressos de: Histórico de Enfermagem, Evolução do Paciente, Prescrição e Observações 

Complementares. Como já descritos e explicados na metodologia utilizada no desenvolvimento 
deste projeto. 

Os impressos utilizados para a coleta de dados encontram-se em anexo 8. Os referidos 
anexos buscam infonnações referentes ao idoso através de registros, exames fisicos, 

observações, percepções, entre outros. 

A acadêmica procurou colher os dados para o Histórico de Enfennagem através de 
conversa com o paciente ou familiares, quando presentes no momento da coleta de dados. 

Após a montagem do Histórico de Enfermagem, através dos dados colhidos, eram sublinhados 

os problemas que afetassem alguma necessidade humana básica do paciente para posterior 

Prescrição dos Cuidados de Enfennagem. A primeira Prescrição de Enfermagem era feita com 
base no Histórico de Enfermagem e as seguintes durante todo o processo de intemação 

juntamente com a Evolução de Enfermagem. 
A Evolução de Enfermagem era realizada diariamente sempre conciliando as condições 

do paciente à Prescrição de Enfennagem através do contato direto que era estabelecido com o 

paciente, de observações com outros profissionais da saúde, todos os dias durante a passagem 
de plantão e da consulta ao prontuário do paciente.

` 

Considero muito oportuna a utilização da metodologia adotada pelo H.U. no 

desenvolvimento de minha prática assistencial, pois pude sentir-me familiarizada com p 

Processo de Enfermagem já conhecido e que foi reforçado através de uma estudo mais 
aprofundado. Esta familiarização com o Sistema Weed, facilitou a realização dos registros ao 
prontuário do paciente, o que tomava agradável as anotações no prontuário. 

Avaliação do Objetivo 2 

O objetivo foi alcançado levando em conta que consegui fazer as revisões relacionadas 
ao Processo de Enfermagem e aplicá-lo durante o estágio junto ao paciente e seus familiares 

cuidadores. O que pode ser observado conforme anexos 1, 2 e 3, onde referem-se ao histórico 
de enferrnagem, prescrição de enfermagem e evolução do paciente na forma de SOAP. 

Objetivo 3 - Desenvolver o processo de enfermagem aos pacientes idosos e seus 

familiares no pré, trans e pós-operatório, incluindo a assistência pós-alta no domicílio 

guiado pelo Marco Conceitual adotado.



58 

Estratégias: 

1 - Escolher paciente, estudar seu prontuário. 

2 - Apresentar-se ao paciente, apresentar os objetivos deste trabalho, ler para ele os 

seus direitos e obter seu consentimento. 

3 - Revisar bibliografia referente a cirurgia e os cuidados específicos. 

4 - Aplicar o roteiro de Histórico de Enfermagem para o paciente idoso cirúrgico 

com dados incluídos em função da especificidade da cirurgia ortopédica. 
5 - Identificar o conhecimento que o idoso e sua família possuem quanto a sua 

cirurgia e sua expectativas e necessidades para a continuidade dos cuidados de recuperação. 

6 - Explicar os cuidados pré-operatórios para o paciente, relativos ao preparo da 

pele, higiene, vestuário e remoção de objetos. 

7 - Orientar o paciente quanto a SRPA (sala de recuperação pós anestésica). 
8 - Orientar o paciente como e quando voltará para a unidade, podendo estar

~ fazendo uso de drenos, sondas e imoblilizaçoes. 

9 - Receber o paciente no Centro Cirúrgico. 

10 - Auxiliar no posicionamento do paciente e acompanha-lo em todo 0 

procedimento cirúrgico. 

11 - Acompanhar e auxiliar no transporte do cliente para a SRPA. 

12 - Acompanhar o paciente para a SRPA e prestar cuidados imediatos. 
13 - Verificar sinais vitais, estado psicológico, necessidade de sono e repouso, dor, 

observar presença de sondas e drenos. 

14 - Acompanhar e auxiliar no transporte do cliente da SRPA para a Clinica 
Cirúrgica II. 

fisicas. 

15 - Prestar cuidados imediatos ao paciente na Clínica Cirúrgica II. 

16 - Estimular a realização de exercícios fisioterápicos dentro de suas linritações 

17 - Prestar cuidados mediatos ao paciente na CCR II até sua alta. 

Avaliações: 

1 - Será considerado alcançado 0 objetivo após a seleção do paciente e verificação 

de todos as anotaçoes, exames e diagnósticos. 

paciente. 

2 - O objetivo será alcançado se a acadêmica apresentar-se e conversar com o
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3 - Após saber qual o tipo de cirurgia que vai ser realizada junto ao cliente, ler 

bibliografias referentes à cirurgia. 

4 - Conseguir aplicar o instrumento e analisá-lo. 

5 - Quando o idoso e sua família não referirem dúvidas sobre a cirurgia. 

6 - Quando no CCRII for analisado que foram feitos todos os cuidados. 

7 - Quando a acadêmica perceber que o paciente sabe onde está, porque está ali, o 

que vai ser feito com e para ele e por quanto tempo vai permanecer na SRPA após a cirurgia. 
8 - Quando a acadêmica explicar para o paciente e perceber que esta claro para ele 

o como e quando ele votará para a CCRII. 
9 e 10 - Receber o paciente, permanecer ao seu lado, auxiliar quanto ao seu 

posicionamento e acompanhá-lo em todo o procedimento cirúrgico. 
11 - Acompanhar o paciente para a SRPA e permanecer com o mesmo até o 

retorno para a CCR II. 
12 e 13 - Levar o paciente até a SRPA e permanecer ao seu lado, prestando os 

cuidados já citados nas estratégias referentes a estes ítens. 

14 - Sair do Centro Cirúrgico com o paciente e levá-lo até a CCR II. 
15 - Conseguir avaliar a respiração, circulação, sistema nervoso, drenagens, e 

prestar assistência visando favorecer ao conforto, apoio psicológico, segurança e garantir o 

pleno funcionamento dos equipamentos que o paciente esteja fazendo uso. 

16 - Auxiliar e incentivar o paciente a fazer exercícios fisioterápicos dentro de suas 

limitações fisicas. 

17 - Acompanhar o paciente até a alta hospitalar. 

Logo nos primeiros dias de estágio havia um paciente cirúrgico ortopédico, então fiquei 
bastante entusiasmada pois havia a perspectiva de um número considerável em internações 
ortopédicas neste período. mas como as cinirgias ortopédicas geralmente são eletivas, resolvi 

não contar com esta previsão e passei a trabalhar todos os pacientes ortopédicos, fossem eles 

idosos ou não. 

Ao entrar em contato com o paciente, cabe lembrar aqui que, eu sempre procurei obter 
informações sobre sua situação de saúde antes mesmo de conhecer o paciente, o que sempre 

facilitou a interação entre aluna/paciente. 

Sempre me apresentava ao paciente e o familiar cuidador quando presente, e colocava a 

eles a minha situação de acadêmica, o que pretendia com meu trabalho e sempre queria saber o
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que eles pensavam em relação a esta situação. 
Durante este primeiro contato com o paciente, deixava bem claro que ele não era 

obrigado a participar deste meu trabalho e que sua resposta, fosse ela positiva ou não, em nada 
mudaria a prestação da assistência direcionada a ele. 

Em alguns casos o paciente queria saber se eu já havia participado de uma outra 
cirurgia semelhante a que ele iria submeter-se, qual o tempo médio das cirurgias, o período de 

recuperação, se havia algum risco de seqüelas e outras dúvidas. Então, procurava através de 

livros e ilustrações explicar ao paciente como se procederia a sua cirurgia e esclarecer-lhe 

outras dúvidas. O melhor conhecimento da cirurgia a ser realizada pôde facilitar em muito o 

cuidado de enfermagem prestado ao paciente após a cirurgia. 

Vejo o Sistema Weed adotado pelo H.U. um facilitador na obtenção de dados sobre e 

paciente e nos cuidados a derem prestados a ele pois os instrumentos utilizados são claros e de 

fácil análise. 

Alguns idosos pareciam ficar um pouco receosos quando eu lhes explicava os cuidados 
pré-operatórios (anexo 4)como a tricotomia, o uso da camisola aberta sem a roupa íntima, a 

retirada de jóias e próteses, em alguns casos percebi que o uso de jóias como a aliança é como 
uma identidade ao paciente, que sentia-se “nú” sem aquele pertence. Já para outros, a cirurgia 
não era mais novidade, sentiam-se até felizardos com a possibilidade que estavam tendo, e 

quando a acadêmica os orientava quanto à SRPA, o retomo para a unidade e todos os outros 

cuidados pré-operatórios como o cuidado com a pele, higiene, vestuário e remoção de objetos, 
era como eles já soubessem tudo o que seria dito naquele momento. Confesso que fiquei 

surpreendida com este comportamento por parte de alguns pacientes, alegro-me em saber que 
eles não estão de todo alheio às atividades cirúrgicas a que se submetem. No entanto, isto não 
se aplica a todos os pacientes, alguns queriam que a acadêmica estivesse sempre a seu lado e 

como receber, auxiliar e acompanhar o paciente no Centro Cirúrgico era um procedimento 
feito por mim, não houve problema para tranquilisá-los. Na SRPA prestava os cuidados 
imediatos ao paciente, sempre atenta a sinais de hipóxia, os medicamentos que ele estava 

recebendo, a temperatura corporal, a presença de dor, o desequilíbrio hídrico e eletrolítico, o 

controle da pressão arterial, o funcionamento das sondas e drenos que acompanham o 

paciente, a necessidade da troca do curativo e necessidade de sono e repoiso, pois a cirurgia 

ortopédica é bastante desgastante. Após recuperar-se, ainda na SRPA, o paciente queria saber 

como havia sido a cirurgia, quanto tempo durou, se ele estava realmente bem e sem quebrar o 

sigilo com a equipe médica a acadêmica fornecia as informações solicitadas pelo paciente



61 

enquanto prestava os cuidados de enfermagem no pós-operatório imediato, o paciente ficava 

visivelmente satisfeito quando retomava a seu leito na CCR-II. 

Pude aprender com esta experiência que não devemos subestimar as pessoas, mesmo 
que aparentemente pereçam desprovidos de conhecimento. 

Dos pacientes que acompanhei durante toda a aplicação do projeto assistencial, nenhum 

contou com a presença de familiares em tempo integral por várias razões. A razão mais comum 
era devido ao fato de o paciente ser do interior do estado e o familiar não poder abandonar a 

casa, a roça, filhos e netos, fazendo visita ao familiar apenas nos finais de semana. Um outro 
motivo era em outro caso a família não manter boas relações com o paciente, pelo estilo de 
vida que ele mantinha e a família não aprovava. 

Ao prestar os cuidados imediatos ao paciente na CCR-II, procedia com o controle dos 
sinais vitais, o funcionamento dos drenos, a presença de dor, o estado psicológico do paciente, 

se houvesse alguma medicação prescrita pelo médico admirristrava-a no horário estabelecido 

ou caso necessário conforme prescrição. 

Conforme orientação médica recebida por mim no centro cirúrgico, eu deveria auxiliar 
e incentivar o paciente a fazer exercícios fisioterápicos logo nos primeiros dias após a cirurgia, 

e como uma equipe de alunos de fisioterapia acompanhados de seu professor também estavam 
fazendo estágio na unidade, sempre prhlcurava realizar os exercícios com os pacientes com a 

ajuda deles porque além de fazer um exercício mais adequado como a respiração, o 

fortalecimento da musculatura, eu e o paciente ficávamos conhecendo um pouco mais sobre a 

função de cada exercício e seus benefícios mais específicos. Os pacientes foram acompanhados 

até a alta hospitalar, e o contato com os familiares era possível neste momento, onde eram 
feitos orientações sobre cuidados, algumas possíveis modificações na casa, o retomo à 

consulta ambulatorial entre outros. 

Avaliação do Objetivo 3 

Aos pacientes que solicitei a participação no desenvolvimento de meu projeto obtive 
sempre resposta positiva e só tenho a agradecer pois foram poucos devido a baixa demanda de 

final de ano. 

Não tive dificuldades em relação a aplicação do instrumento do roteiro de Histórico de 
Enfermagem, pois ele já era de meu conhecimento, o que facilitou em muito a interação e a

~ 
relaçao de confiança estabelecida entre acadêmica e paciente. O mesmo não pode ser dito com 
relação aos familiares que por serem de cidades distantes e/ou não permanecerem junto ao
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familiar por outra razão a participação na aplicação do instrumento de Histórico de 

Enfermagem não ocorreu e o contato com estes familiares deu-se apenas no momento da alta 
hospitalar do paciente, onde nesta oportunidade eu lhes passava orientações de cuidados na 

prevenção de acidentes no domicílio, e algumas possíveis modificações em casa para continuar 
os cuidados de sua recuperação. 

Já na CCR-II após a cirurgia sempre perguntava ao paciente o que ele havia achado da 

conversa que nós havíamos tido antes da cirurgia, no momento do pré-operatório e sem 

exceção, era referido a mim que haviam gostado muito, estavam mais confiante, e os que já 
tinham experiência anterior relataram que saber nunca é demais. 

Em relação a SRPA, alcancei o objetivo proposto ao prestar cuidados imediatos ao 
paciente, acompanhar a auxiliar em seu transporte. 

Os exercícios fisioterápicos, também considero outro objetivos alcançado pois 

procurava realizá-los diariamente com o paciente e quando perguntava se ele havia feito no 
outro período que eu não estava presente a resposta era sempre positiva, com isto considero 
terem percebido a importância da realização dos exercicios para a sua mais rápida 

adaptação/recuperação. 

Pennaneci sempre ao lado do paciente em todo o pré, trans e pós-operatório, e aí 
incluem-se a explicação dos cuidados pré-operatórios, a orientação quanto a SRPA, quando 
voltaria ao quarto, a saída da unidade para o CC, o recebimento do paciente no CC, o 

posicionamento do paciente na mesa cirúrgica, o acompanhamento de todo o procedimento 

cirúrgico, o auxílio no transporte até a SRPA, os cuidados ao paciente na SRPA, o auxílio no 
transporte do paciente de volta à CCR-II, os cuidados imediatos ao paciente na CCR-II, o 

estímulo à realização dos exercícios fisioterápicos, os cuidados mediatos até sua alta, para 

tanto, considero os objetivos a estas atividades propostas alcançados. 

Pude perceber que o trabalho desenvolvido entre enfennagem/paciente/familiar, 

desenvolve-se com mais confiança se ocorre interação entre as partes envolvidas através das 
orientações que eram feitas por mim em relação a mudança que poderia ocorrer no estilo de 
vida do idoso e de quem dele cuidasse, as possíveis adaptações na casa como a retirada de 
tapetes soltos, a proteção das quinas dos móveis, as alças de sustentação no banheiro entre 

outras dicas de como melhorar a movimentação do idoso dentro de sua casa nesta nova 
situação a que ele se encontra, pois é através desta interação que juntos buscam a melhor 

solução para o restabelecimento do paciente e seu retorno ao domicílio onde a continuidade 

dos cuidados permanece em busca da qualidade de vida do idoso.
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Objetivo 4 - Avaliar a implementação do marco conceitual adotado à assistência 

de paciente idoso cirúrgico e seus familiares. 

Estratégias: 

1 - Avaliar periodicamente e sempre que necessário a implementação do Marco 

Conceitual adotado. 

2 - Fazer se necessário ajustes ao Marco Conceitual e a metodologia e 

procedimentos adotados. 

3 - Registrar as facilidades e dificuldades na implementação. 

4 - Fazer análise crítica da implementação do Marco Conceitual adotado na 

situação do paciente idoso cirúrgico. 

Avaliações: 

1 - Os objetivos serão alcançados se a acadêmica conseguir entender, analisar 

criticamente, avaliar, fazer ajustes necessários durante o estágio, registrando facilidades a as 

dificuldades que encontrou na implementação do Marco Conceitual e ainda analisar 

criticamente a utilização do Marco Conceitual na sua prática. 

Trabalhar no desenvolvimento de deste projeto com a teoria de Horta foi um processo 
bastante dinâmico e agradável, que reforçado através de leituras mais aprofiindadas sobre a 

teoria, só vieram a melhorar seu entendimento e aplicação. A implementação da teoria na 
prática não era novidade para mim, o que tomou uma atividade gostosa de se fazer que eram 
os registros ao prontuário do paciente. Sempre ao surgimento de dúvidas, consultava minha 

supervisora de campo que prontamente auxiliava-me na procura do esclarecimento de minhas 

incertezas. 

Percebi também que a equipe de enfermagem daquela unidade, também é conhecedora 

e aplica a teoria de Horta quando faz os registros nos impressos das Observações 

Complementares. Pena que estes registros não tenham o devido reconhecimento a que 

mereciam, pois são estes profissionais que entram em contato direto com o paciente a maior 
parte do tempo e podem observar mais diretamente a resposta dos pacientes ao tratamento a 

que se encontram submetidos. 

A meu ver Horta fundamentou muito bem os pressupostos de sua teoria, pois busca ao 
atendimento das Necessidades Humanas Básica o que é essencial ao indivíduo.
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A aplicação de um referencial teórico nos faz refletir mais sobre o paciente idoso e a 

situação em que ele se encontra, de modo que nos questionamos mais e procuramos saber mais 
sobre este paciente e sua vida, na intenção de prestar uma melhor assistência voltada ao 
conhecimento que se tem aos relatos feitos por ele. A aplicação de um referencial teórico na 
realização da prática assistencial nos traz mais próximos ao paciente, o que difere dos estágios 

anteriores onde a maior preocupação era na realização das técnicas de enfermagem, onde esta 

prática era vista como a mais importante, e com o desenvolvimento do projeto assistencial 
pude constatar que isto nao é verdadeiro, ambos, teoria e prática devem andar juntos para o 

alcance de uma boa assistência de enfermagem. 

Avaliação do Objetivo 4 

Adotar um marco conceitual na aplicação da prática assistencial é por demais 

importante, sua validade é indiscutível, pois propicia um contato mais aproximado ao paciente, 
nos faz refletir sobre a condição de saúde/doença a que se encontra o paciente e nos leva a 

buscar meios, através dos cuidados prestados a ele juntamente com a teoria fundamentada por 
Horta, amenizar o desequilíbrio percebido no alcance de suas necessidades humanas básicas. 

Objetivo 5 - Estudar e compreender melhor a Teoria das NHB de Horta para 
poder implementá-la com maior segurança na prática assistencial. 

Estratégias: 

1 - Ler e entender a Teoria das NHB de Wanda de Aguiar Horta. 
2 - Colocar em prática os conceitos selecionados da teoria. 

Avaliações: 

1 e 2 - Estes objetivos serão alcançados de a acadêmica conseguir através da 

leitura, entender a teoria e colocá-la em prática no estágio. 

A teoria de Wanda de Aguiar Horta não era novidade para mim, o que procurei foi 
aprofundar-me mais em seus pressupostos e assim compreender melhor a teoria das NHB, para 
poder implementá-la com maior segurança na prática assistencial voltada ao paciente idoso em 
processo de intervenção cirúrgica.
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Neste processo de melhor compreensão da teoria de Horta, selecionei os conceitos que 

seriam por mim adotados e aplicados nesta prática assistencial. E, posso afirmar que, este 
melhor entendimento da teoria, auxiliou em muito nos registros ao prontuário e na interação 
com o paciente, no que se refere tanto na comunicação quanto na prestação da assistência. 

Avaliação do Objetivo 5 

Considero este objetivo alcançado, pois no decorrer do estágio, procurei ler e consegui 

compreender melhor a teoria adotada e colocando-a em prática neste período. 

Objetivo 6 - Estudar com maior detalhamento a osteoporose e outras afecções 
músculo-esqueléticas em idosos, suas conseqüências, tratamento, cuidados, reabilitação e 

prevenção. 

Estratégias: 

1 - Realizar leitura e fichamento de bibliografias indicadas pela orientadora e 

supervisora. 

2 - Realizar leitura sobre o idoso com problemas músculo esqueléticos, tipos de 
equipamentos, recursos disponíveis para oferecer suporte a sua condição de saúde. 

3 - Procurar materiais específicos (bibliográfico e equipamentos) conforme dúvidas 

vivenciadas durante o decorrer do trabalho. 

4 - Procurar solucionar dúvidas com orientadora, supervisora e outros profissionais. 
5 - Discutir assuntos técnicos-científicos com profissionais da área e de outros 

campos de saúde. 

Avaliações: 

1 a 3 - Estes objetivos serão alcançados quando a acadêmica puder relacionar a 

teoria lida e estudada em bibliografias específicas com a prática vivenciada no estágio. 
4 e 5 - O objetivo será alcançado diante de dificuldades apresentadas durante os 

cuidados prestados e interação com o cliente, quando a acadêmica puder sanar dúvidas com 
profissionais da área e outros campos. 

O conteúdo bibliográfico curricular direcionado aos idosos e outras afecções 

apresentadas por eles, sejam elas músculoesqueléticas ou não, é bastante limitado durante o 

curso acadêmico.
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A leitura de bibliografias relacionadas ao idoso, e aos problemas músculoesqueléticos 
apresentados nesta fase da vida, trouxeram-me grande esclarecimento sobre o processo de 

envelhecimento humano, as limitações que ocorrem ao longo da vida como o desenvolvimento 
da osteoporose e suas complicações. 

No decorrer do estágio, conforme o caso de cada paciente, procurava nos livros um 
maior conhecimento sobre o seu estado de saúde e o tipo de cirurgia ortopédica a que ele iria 

submeter-se. Um dos fatos que contribuíram muito para o melhor aproveitamento deste 

estágio, foi poder contar com a experiência prática de minha supervisora que por atuar nesta 
clínica a algum tempo, pôde solucionar dúvidas que apareciam no decorrer do estágio e ainda, 

em vários momentos, fazer relatos de casos de pacientes que por ali já haviam passado, uns 
com boa adaptação e recuperação outros nem tanto. Expôs-me também que uma das razões da 
maioria dos pacientes serem do interior do estado, está relacionada ao baixo poder aquisitivo 

destes pacientes, o que faz com que muitos deles permaneçam sem acompanhantes no hospital. 
O outro fato também de bastante importância foi a presença dos acadêmicos de fisioterapia e 

seu supervisor, que sempre acresciam conhecimento em relação aos exercícios para a 

promoção da melhor recuperação do paciente e a discussão destes assuntos em sua 

fundamentação, isto é, procurar saber o que se está fazendo e para que se está fazendo. 

Ainda no decorrer do estágio acompanhei e auxiliei na instalação de tração esquelética 

em um paciente ortopédico, instalação esta que para mim não era mais novidade, pois já havia 
presenciado em fases anteriores no curso de enfermagem. Revisei entao nesta oportunidade, o 

processo de instalação da tração, qual sua finalidade e seu mecanismo de ação. 

Avaliação do Objetivo 6 

Vejo como alcançado este objetivo pois sempre procurei relacionar a teoria lida e 

consultada com a prática vivenciada no campo de estágio, além de que, sempre diante de 
dificuldades, procurei solucioná-las com minha supervisora e outros profissionais que 

pudessem me auxiliar. 

Objetivo 7 - Estudar detalhadamente os cuidados requeridos pelo indivíduo idoso 

que será submetido a uma intervenção cirúrgica (exames e avaliação pré-operatória; 
anestesia e cuidados no trans-operatório, recuperação, cuidados no pós-operatório 

imediato, pós-operatório mediato e pós-operatório tardio).



67 

Estratégias: 

1 - Ler e entender geronto-geriatria. 

2 - Ler as Teorias do envelhecimento (biológicas, psicológicas e sociais). 
3 - Procurar interar-se com os cuidados específicos de enfermagem ao idoso no 

trans-operatório e ao familiar cuidador em casa após alta do paciente cirúrgico. 

Avaliações: 

1 - O objetivo será alcançado quando a acadêmica conseguir um mínimo de duas 
definições de autores diferentes a partir disso fazer uma análise. 

2 - O objetivo será alcançado quando a acadêmica souber que mudanças ocorrem 
no processo de envelhecimento. 

3 e 4 - O objetivo será alcançado quando a acadêmica descrever os cuidados de 
enfermagem para o idoso no trans-operatório e quando ler uma bibliografia previamente 
selecionada com assuntos que falem da importância da família e do familiar cuidador em caso 
pós alta do paciente cirúrgico ortopédico. 

Procurei encontrar nas bibliografias indicadas por minha orientadora definições ao que 
se refere a geronto-geriatria, as teoria do envelhecimento, e aí encaixam-se as teorias 

biológicas, psicológicas e sociais. 

Durante a realização do estágio, procurei interar-me com os cuidados de enfermagem 
específicos ao paciente idoso submetido a uma intervenção cirúrgica devido a problemas 

músculoesqueléticos, e como orientar o paciente e o familiar cuidador que em casa após a alta 
do paciente, daria continuidade aos cuidados iniciados na instituição hospitalar. 

Avaliação do Objetivo 7 

Quanto ao alcance deste objetivo considero positivo, principalmente pelo fato de que a 

revisão de literatura realizada durante o processo de implementação do estágio proporcionou 
não somente ao paciente mas também a mim um melhor entendimento sobre o processo de 
envelhecimento e a importância da família e principalmente do familiar cuidador na 

continuidade dos cuidados após a alta hospitalar. 

Objetivo 8 - Participar de no mínimo 3 reuniões do Núcleo Interdisciplinar de 
Pesquisa e Estudos Geronto-Geriatricos do H.U. - NIPEG, a lim de conhecer como se 
realiza um trabalho multiprofissional.
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Estratégias: 

l - Acompanhar as reuniões do grupo de vivência. 
2 - Participar das discussões do grupo. 

3 - Levar para o grupo conhecimentos adquiridos. 

4 - Auxiliar nas reuniões do grupo. 

Avaliações: 

1 - O objetivo será cumprido quando a acadêmica souber os dias em que acontecem 
as reuniões do grupo. 

2, 3 e 4 - O objetivo será cumprido quando a acadêmica participar de no mínimo 3 

reuniões do grupo. 

O Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos Geronto-Geriátricos do H.U. - NIPEG 
foi inaugurado em dezembro de 1998 e vem substituir o antigo Grupo Interdisciplinar de 
Gerontologia do H.U. - GIG, existente há mais de 10 anos. O NIPEG permanece com a 

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

continua também com a assistência a nível ambulatorial para clientes idosos. Os dias de 
atendimento permanecem em duas vezes por semana, isto é, terças e quintas-feiras no mesmo 
espaço fisico agora reformado, e enquanto os aguardem as consultas, permanecem na sala de 

espera, onde são realizadas discussões sobre assuntos variados relacionados aos cuidados com 
a saúde na terceira idade. Logo na primeira reunião que participei, apresentei-me e expus as 
intenções de meu projeto assistencial, em outra reunião presenciei a orientação nutricional feita 
pela nutricionista da equipe que enquadra-se muito bem dentro de um dos objetivos traçados 
por mim que é a prevenção dos acidentes e quedas causados pela osteoporose, nesta 

orientação foi distribuído um folheto de orientação gerontológica para a longevidade que nele 
constam alimentos que são fonte de cálcio para o organismo, e outros itens importantes como 
uma alimentação equilibrada, atividade fisica, o sol, o lazer e movimentos de relaxamento, este 
folheto encontra-se em anexo 5. Tive a oportunidade de fazer algumas orientações aos idosos 
em relação a osteoporose e como evitar acidentes domésticos na prevenção das fraturas que 
elas podem causar, o que constatei neste dia que fiz algumas orientações observei que eles 
conhecem a doença e sabem o que ela causa, conhecem as fontes de cálcio mais usuais e 

mesmo assim, estavam participativos em minhas orientações, o que fiquei sabendo é que os 
idosos adoram demonstrar o aprendem com as reuniões do grupo. Também estava presente na 
exposição da fita de inauguração do NIPEG aos idosos que estavam consultando naquele dia.
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Avaliação do objetivo 8 

O objetivo foi alcançado pois participei do número de reuniões pretendidas e da 

inauguração do núcleo. 

Gostei de ter participado dos encontros com os idosos, e principalmente quando fiz 
minhas orientações onde a participação dos idosos era gratificante e muitos deles vão às 

reuniões para isto mesmo, discutir os assuntos e dar opiniões. E por este motivo, acho que a 

atuação freqüente de acadêmicos de enfermagem com orientações ao grupo deva ser mais 
freqüente levando assuntos diversificados não só relacionados à saúde mas também assuntos 
que lhes sejam úteis como economia doméstica, como ser útil na terceira idade, entre outros. 

Objetivo 9 - Elaborar folheto com sugestões e medidas de prevenção de acidentes 
domésticos em pessoas idosas. 

Estratégias: 

1 - Procurar saber quais são os acidentes domésticos com pessoas idosas mais 
incidentes. 

2 - Procurar saber quais são as causas dos acidentes domésticos com pessoas idosas 
mais incidentes. 

3 - Selecionar bibliografia que aborde o assunto.
4 

4 - Esquematizar, os acidentes domésticos com pessoas idosas mais incidentes 
procurando estabelecer sugestões e medidas de prevenção de acidentes z 

Avaliações: 

1, 2 e 3 - O objetivo será alcançado quando a acadêmica conseguir identificar quais 
são os acidentes domésticos e causas mais incidentes destes com pessoas idosas. 

4 - O objetivo será alcançado quando a acadêmica conseguir elaborar um folheto 
que venha auxiliar na prevenção de acidentes domésticos com pessoas idosas e que esta seja de 
entendimento dos idosos, familiares e demais pessoas que a utilizem. 

Sempre tive 0 interesse de atuar na prevenção de acidentes, fazer assistência de 

primeiros socorros, e como a osteoporose é uma doença bastante incidente entre os idosos, 
resolvi elaborar um folheto explicativo onde nele estivessem contidas informações de como 
prevenir acidentes doméstico em pessoas idosas, uma vez que a osteoporose promove a perda 
de massa óssea deixando-o mais delgado o que propicia a quedas e possível fratura em
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decorrência deste acidente. 

Através de conversa com profissionais da área ortopédica, material de campanha de 
prevenção da doença, fiquei sabendo quais as causas mais incidentes das quedas sofiidas pelos 

idosos, e a partir daí comecei a montar um folheto que pudesse esclarecer aos idosos formas 
simples de evitar as quedas, evitando as fraturas e a longas internações hospitalares. Folheto 

este que era entregue aos idosos em minhas visitas domiciliares. 

Avaliação do Objetivo 9 

Este objetivo foi alcançado, uma vez que consegui identificar quais os acidentes 
domésticos mais incidentes com pessoas idosas, e a partir daí elaborei um folheto que pode 
auxiliar na orientação de prevenção de acidentes domésticos com pessoas idosas, folheto este 
que encontra-se em anexo 6.
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RELATO DE UM CASO 

A seguir apresentarei um quadro com o caso dos pacientes por mim estudados na 
CCR-H do H.U. durante a aplicação de meu trabalho de prática assistencial de forma resumida. 
E apresentarei de forma descritiva, o relato de um caso com o objetivo de promover a 

ilustração de como se deu a implementação desta prática assistencial. Mostro também um 
segundo quadro, com pacientes por mim visitados em seu domicílio e outros pacientes, onde 
desenvolvemos alguns momentos de interação na sala de espera do NIPEG e ambulatório do 
H.U. 

Nome do 
Paciente Sexo Idade Diagnóstico Tipo de Cirurgia Internação 

Data de Data de 

Alta 

S.S.S M 67 Fratura de fêmur Osteossístese 6/11/98

D 
18/ll/98 

L.S. F 70 Osteoartrose Artroplastia 18/1 1/98 

Severa de Quadril Coxo-femural E 
27/1 1/98 

L.S. F 70 T.V.P. Reinternação 17/12/98 24/ l2/98 

Nome do 
Paciente Sexo Idade Diagnóstico 

N.M.R. Fratura de bacia 

O.S.R. Osteoartrose severa de joelho D e E 
M.L.B Artrose de joelho 

O.A. Osteoartrose coxo femural E 
Z.L.S Osteopenia discreta 

A.M.N. Osteoartrose de joelho 

M.F.S. Osteoartrose de quadril E 
O.M.A. Osteoartrose generalizada
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A escolha do caso de L.S. para o relato, deve-se ao fato de que o mesmo ser bem 
característico com a finalidade do projeto que é assistir pacientes idosos com problemas 
musculoesqueléticos em processo de intervenção cirúrgica. Lamento ser a paciente de uma 
cidade distante (Joaçaba), o que não permitiu que se desse o acompanhamento no domicílio, 

tendo que serem dadas as orientações de cuidados pós-alta ali mesmo no ambiente hospitalar, 
juntamente ao paciente e ao farniliar cuidador que seria o responsável por sua recuperação. 

Identificação do Cliente 
Nome: L.S 
Idade: 70 anos 

Estados Civil: casada 

Profissão: doceira Ocupação atual: do lar 

Escolaridade: 1° grau Religião : evangélica 

Procedência: Joaçaba 

Data da Intemação: 18/11/98 

Alta Hospitalar: 27/11/98 

Diagnóstico Médico: Osteoartrose severa de quadril E 
Data Reintemação: 17/12/98 

Alta Hospitalar: 24/12/98 

Diagnóstico Médico: T.V.P. 

Meu primeiro contato com a paciente foi no dia seguinte a sua internação, já que a 

paciente intemou-se no periodo da tarde do dia 17/ 12/98. Fiquei sabendo de 'sua intemação no 

momento da passagem de plantão no periodo da noite para a manhã e logo pensei em conhecê- 
la e saber se aceitaria participar de meu projeto. Procurei alguns dados adicionais ao que havia 
escutado na passagem de plantão em seu prontuário, e conheci seu diagnóstico antes de ir até 
seu quarto, apresentar-me, falar de meu projeto e saber se aceitaria participar dele. 

A partir daí, após conseguir seu consentimento, dei início a nossa interação através da 
coleta de dados para o histórico de enfermagem. 

Acad - Qual o motivo que levou a senhora a procurar um serviço de saúde? 
L - “Eu não suportava mais essas dores fortes que sinto no quadril e nas pernas, então meu 
marido e meus filhos acharam melhor eu procurar um médico. E fui lá em Joaçaba
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Acad - E lá foi descoberto o seu problema? 
L - “Que nada minha filha. Aquele médico lá não entende nada de medicina. Sabe 0 que ele 
disse pra mim? Que isto era dor de coluna, que eu deveria fazer repouso e tomar analgésico. 
Aí fiz mais de três meses de tratamento e nada da dor passar. Voltei lá, fiz um monte de 
exames e ele disse desta vez que eu teria que operar a coluna, só que nós não tínhamos mais 
dinheiro, e ele queria operar só com pagamento adiantado. Então procuramos outro médico 
que fez um raio X e disse que o meu problema era no quadril e não na coluna. Já pensou se 
eu opero a coluna com aquele maluco? Hoje eu não estava aqui conversando contigo 
Acad - E como a senhora chegou até o H.U.? 
L - “Foi este mesmo médico que me colocou em contato com o D. Abel, e desde então só 
tenho a agradecer a Deus que colocou estes homens maravilhosos no meu caminho 

Conversei com a paciente por um longo período onde ela pôde me falar de toda sua 
trajetória até aqui, as dificuldades, o gasto de todas suas economias com exames e consultas 
particulares que segundo ela não adiantaram de nada, foi apenas tempo perdido pois aqui no 

H.U. ela tem atendimento de qualidade, com profissionais competentes e atenciosos sem gastar 
com nada. 

No dia seguinte, além de sempre, prestar cuidados integrais à paciente, procurei saber 
mais sobre seus antigos hábitos, se alguém da família já havia apresentado algum problema 

semelhante ao seu, o que ela conhecia sobre a doença que apresenta hoje e se relaciona com 
algum comportamento do passado. 

Acad - A senhora atribui a sua doença a alguma causa? 
L - “Eu só faço comparação dessa doença com a idade, porque das conversas que eu tive 
com os médicos, as coisas que eles me disseram que pode levar a ter a doença mais rápido, 
disso eu não faço nada. Nem sou de ficar tomando cafezinho a toda hora, aliás só tomo café 
com leite nem refrigerante eu tomo. Como muito bem e como de tudo, não tem nada que eu 
não coma ”. 

Acad - E lá em Joaçaba existe algum grupo de idosos onde seja desempenhado um trabalho de 
profissionais da saúde procurando esclarecer algumas complicações da osteoporose? 

L - “Olha sinceramente se tem eu não sei, eu não sou de sair muito, a única coisa que eu 
gostava de fazer nos finais de semana era sair com meu marido para dançar com nossos 
amigos num clube que tem lá perto de casa 

Dona L. é uma pessoa muito cativante e o fato de não ter uma pessoa da família sempre 
por perto não a deixava triste. Percebi que ela é uma pessoa de bem com a vida, é feliz no
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ambiente familiar, lamenta sim estar longe da família mas nem por isso deixa-se levar pela 
saudade, que como ela mesmo diz é grande, mas este momento é necessário e se ela está ali é 

para o seu bem. Quer viver e ter a companhia de seu marido, filhos e netos ainda por muitos 

anos. 

Acad - Quando a senhora voltar para casa quem é que vai poder ajudá-la enquanto a senhora 
se recupera? 

L - “Sabe esta moça que vem me visitar quase todas as tardes? ” 

Acad --Sim, a sua sobrinha. 
L - ela vai pra lá comigo, vai passar tudo para uma nora minha e daí esta nora vai 
cuidar de mim porque ela mora só a duas casas depois da minha e nós nos damos muito 
bem 
Acad - E quais as características de sua casa, tem escadas, a senhora acha que vais ser 

necessário fazer alguma mudança por lá após a sua cirurgia? 

L - “Não, eu acredito que não. Lá não tem escadas, e os tapetes eu já tirei todos porque o 

médico mandou que tirasse tudo que ficasse no caminho e que pudesse fazer eu tropeçar e 

cair. 

Dona L. seria operada na próxima segunda-feira dia 24 de novembro, então resolvi ir 
mais a fundo sobre suas expectativas em relação a cirurgia e como este seria o último dia em 
que nós nos veríamos antes do dia da cirurgia. Conversei com ela por um longo periodo, ela 
queria saber se eu já havia participado de alguma cirurgia deste tipo antes, e outras coisas que 

ela não havia perguntado ao ortopedista que iria lhe operar. Conversamos também sobre todos 
os procedimentos a serem realizados antes da cirurgia como o preparo da pele, a retirada da 
prótese dentária, as jóias, a roupa intima, entre outros cuidados. Só que Dona L. me 
surpreendeu quando disse que já sabia destas coisas que teria que fazer, pois ela já havia 

operado duas vezes antes, mas mesmo assim orientei-a em relação a tudo o que seria feito. 
Acad - A senhora está ansiosa com a aproximação do dia da cirurgia? 
L - “Não, eu quero é ficar boa logo, poder voltar pra casa fazer as minhas coisinhas, ver os 
meus amigos 

Acad - E o que a senhora espera poder fazer depois desta cirurgia? 
L - “Eu sei que não vou poder fazer tudo que fazia antes de ter a doença, mas pelo menos 
voltar a dançar com o meu marido eu quero 

Em relação aos cuidados prestados a Dona L., deixo claro que ela era uma paciente 
independente, estava fazendo apenas rodízio para a aplicação de voltarem IM, controle de PA
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e presença de dor e desconforto. 

No dia de sua cirurgia, fiii logo conversar com ela, falhei que acompanharia todo o 

procedimento cirúrgico e que depois nos encontraüamos na SRPA como o combinado 
anteriormente. Fui para o vestuário trocar minha roupa e me encontrar com ela já na mesa 
cirúrgica, ansiosa, queria que eu falasse depois quanto tempo durou a cirurgia. Então falei que 

marcaria no relógio e depois lhe diria. 

Acad - Vou permanecer o tempo todo aqui nesta sala até o término da sua cirurgia. 
L - “Então fico mais tranqüila, porque daqui só conheço a ti e ao doutor Abel. Fica 

prestando atenção em tudo pra depois me contar tá certo? ” 

Acad - Está certo, eu assisto tudo e depois lhe conto como foi a cirurgia. 
L - “Sabe, não é que eu não confie neles eu sei que o doutor Abel é muito competente, mas é 

que eu conversei mais contigo, e como eu estou sozinha quero poder contar contigo mais uma 
vez”. 

Depois da cirurgia na SRPA, depois de todas anotações feitas e os devidos cuidados 
prestados, Dona L. acorda meio sonolenta ainda e quer saber de tudo, como foi, quantas horas 
durou, se está sangrando, etc. 

Nos dias que seguiram até a alta hospitalar, procurei entrar em contato com a sobrinha 
que a visitava no período da tarde e lhe passar todos os cuidados que deveriam ter com o 

retorno de Dona L. para casa, como a retomada lenta e gradual das atividades e exercícios, a 

dieta balanceada, os banhos de sol, os alimentos n`cos em cálcio, o que fazer para evitar que ela 
tropece e caia evitando uma possível fratura ou luxação de quadril, entre outros. 

Depois de quase um mês de receber alta hospitalar, Dona L. volta a ser intemada por 
apresentar T.V.P., que é uma das possíveis complicações da cirurgia ortopédica, 

permanecendo intemada no hospital por mais 8 dias, sendo que agora intemada para resolver 

um problema vascular e não ortopédico. 
Quando encontrei novamente Dona L. no hospital fiquei surpresa, pois ela estava muito 

bem quando foi embora e sem qualquer sinal de trombose. 
Neste segundo período de intemação, a paciente necessitou de cuidados mais 

específicos como observar sangramentos, rodízio para SC, observar a presença de dor e 

desconforto e cuidados de rotina grau II.
V



7 - ATIVIDADES NÃo PREvIsTAs QUE SURGIRAM No 
DECORRER Do ESTÁGIO 

Em determinado momento durante a realização deste estágio, percebi que não teria um 
número razoável de pacientes idosos assistidos por mim que apresentassem problemas 

musculoesqueléticos em processo de intervenção cirúrgica, por motivos já conhecidos como a 

greve das Universidades Federais e a baixa demanda de final de ano nas cirurgias ortopédicas 
que em sua maioria são de caráter eletivo. Então, após uma conversa com minha supervisora e 

orientadora, resolvi atuar junto ao ambulatório de ortopedia do H.U. na busca de pacientes 

idosos, que reunissem as características do público alvo anteriormente determinado. Com a 

autorização do ortopedista daquele ambulatório, ortopedista este, que sabia da realização de 
minha prática assistencial com pacientes idosos ortopédicos e que sempre me chamava a 

participar das visitas aos pacientes e dos procedimentos realizados com eles como a instalação 
dos aparelhos de tração e as próprias cirurgias, passei a promover momentos de interação com 
os pacientes do ambulatório após suas consultas com o ortopedista. Esta interação se deu em 
forma de diálogo estabelecido entre aluna/paciente/familiar, procurando saber qual a patologia 

de cada um deles, em que situação se encontravam, isto é, operado ou não, o que havia 

mudado em sua rotina, qual sua idade, endereço entre outros dados que julgasse importante. 
E nestas conversas, um caso em especial me chamou a atenção, é o caso de M.L.B., 59 

anos, paciente com artrose de joelho, já realizou artroscopia há 2 anos mas, continua com as 
mesmas dores no joelho e caminha somente com o auxílio da bengala. Suas palavras em 
relação a esta situação são marcantes ela diz: “eu quero operar, não suporto mais estas dores, 
só não opero porque o médico não quer, diz que sou muito nova para fazer uma cirurgia 
deste tipo, que provavelmente terei que fazer outra depois Esta é uma realidade que ocorre 
em muitos outros casos não apenas neste. Se um paciente de meia idade for submetido a uma 
cirurgia onde seja necessário o uso de uma prótese, é muito provável que ele tenha que fazer
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nova cirurgia, pois a vida útil de uma prótese varia em média de 10 a 12 anos, portanto, se o 

paciente estiver com 60 anos, no futuro terá que substituir esta prótese por outra e, até quem 
sabe, por outra. Esta mesma senhora faz uso de medicação analgésica e de drogas que atuam 
na reposição de cálcio, medicamentos estes que não são de baixo custo como ela mesma 
afirma, “é difícil comprar todo o mês estes remédios porque eu só ganho um salário, eu só 
consigo mesmo porque tenho muitos amigos e eles me ajudam quando podem 

Escutei o caso de outros pacientes que falam das mudanças que acontecem com a 

descoberta de doença, como as atividades que não realizam mais “as vezes me sinto até inútil, 
quero participar, quero ajudar mas não posso, não tenho mais 0 controle sobre minhas 
pemas Há também o caso de pacientes que não se preocupam muito com o que podem e o 

que não podem fazer como escutei de uma senhora do interior do estado que trabalha na roça, 
“você não conta para ele (médico), mas eu continuo plantando na roça, é de lá que eu tiro o 
meu sustento como é que eu posso parar? 

Os pacientes que se submetem a uma cirurgia ortopédica são orientados no hospital 
que, mesmo em casa, devem continuar com a tomada das atividades gradativamente, 

realizando os exercícios permitidos pelos médicos sem cometer exageros evitando novas 

internações desnecessárias devido a novas fraturas e luxações. As vezes faz-se necessário 
pequenas mudanças na casa como a retirada de tapetes, alguns móveis que trocam de lugar, 
bem como a proteção das quinas dos móveis, algumas rampas para o melhor acesso à cadeiras 
de rodas, entre outras pequenas mudanças. 

Achei que estes momentos que tive junto a estes pacientes, seja no ambulatório seja em 
visitas domiciliares, foram de grande importância para o meu aprendizado nesta prática, pois a 

partir daí, desta conversa mais próxima aos pacientes, é que percebi a realidade da doença, a 

dificuldade que alguns tem em se locomover, atividades importantes que deixam de 

desenvolver, devido a incapacitação que a doença promove. E é neste ponto, em que muitas 
vezes parei para pensar, será que estas pessoas que hoje sofrem com a incapacitação da 
osteoporose nunca tiveram um esclarecimento sobre a doença, será que é tarde demais para 
fazer algo, será que foi descaso, o que a enfermagem pode fazer para contribuir com a 

diminuição da incidência dos casos de osteoporose?



8 - CRONOGRAMA 

19/10 a3/11 Elaboração do projeto assistencial pela acadêmica 

3/11 Entrega do Projetos à Banca Examinadora até as 12 h 

5/ll Entrevista com a Banca Examinadora às 8:30 h 

6/11 Apresentação dos Projetos das 8:00 - 12:00 h e 14:00 - 18:00 h 

9/11 Início do Estágio 

9/11 a 14/11 Revisão bibliográfica relacionada ao idoso, problemas 
1 músculoesquelécos, osteoporose e Teoria de Horta 

16/11 Reunião NIPEG - Apresentação acadêmica e projeto 
23/ll Reunião NIPEG - Cuidados com a osteoporose e os acidentes 
28/11 a6/12 Núpcias 

10/12 Visita domiciliar 

14/12 Reunião NIPEG - Exposição fita de inauguração 
17/12 Visita domiciliar 

21/12 Visita domiciliar 

24/12 Término do Estágio 

01/03 Entrega do relatório aos Membros da Banca Examinadora 
03/03 Entrevista com a Banca Examinadora 
04, 05, 08, 0 9/03 Apresentação dos Relatórios 

19/03 Entrega do Relatório Final 

22/03 Entrega das notas à. Coordenação da Fase



9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização deste projeto assistencial, referente à VIII Unidade Curricular do Curso de 
Graduação em Enfermagem, significa para mim início e fim. Início em busca da vida 
profissional que ainda não está definida, pois como recém formados nós acadêmicos teremos 
que ir ao encontro a nossos objetivos e conciliá-los com a oferta do mercado de trabalho. Já o 

fim, refere-se ao término da convivência com os colegas de faculdade, o ambiente universitário
~ de graduaçao, o encontro diário, a troca de experiências e todo o caminho trilhado por nós 

durante estes anos.
` 

Este projeto é um marco forte em nossa vida acadêmica, pois nele depositamos tudo 
aquilo que acreditamos e vivenciamos, é o momento de colocar em prática o que aprendemos 
ao longo do curso, sob uma temática escolhida por nós. A experiência vivida neste projeto 
com o idoso e o familiar cuidador foi de grande importância para mim, pois eles me fizeram 
ver que apesar da doença, são pessoas felizes por terem a família por perto, e boas lembranças 

do passado. Emocionei-me quando em uma visita domiciliar a senhora O.S.R. falou: “não 

estou triste por estar nesta cadeira de rodas, apenas lamento o fato de que muitos não irão 

fazer um terço do quefiz Esta senhora, foi profissional de enfermagem no interior do Estado 

de Santa Catarina, ficou viúva aos 36 anos dedicando-se a partir daí à profissão e aos filhos, 

quando aposentou-se, aos 48 anos, resolveu conhecer o litoral brasileiro de norte a sul e refere 

ter sido a melhor fase da sua vida, conhecer outras cidades, culturas, costumes, e ainda 

acrescentou: “o Brasil não é isto que vemos na televisão, 0 Brasil é muito mais 

Por este e outros motivos, vejo que os estudos voltados para a terceira idade devam ter 

um maior apoio no desenvolvimento de pesquisas voltadas à promoção da qualidade de vida 
dos idosos. Não para que possam viajar, ou passear, pois muitos não tem condições financeiras 
para isto mas, para que possam ter boas lembranças da vida, acontecimentos que sintam 

satisfação em contar para seus filhos e netos.



80 

Durante a realização deste trabalho, utilizei a metodologia adotada pela instituição 

escolhida, e a teoria das NHB, metodologia esta que já era de meu conhecimento, o que 
possibilitou o alcance dos objetivos propostos por mim e uma boa interação com os pacientes 
idosos e seus familiares cuidadores. No entanto, percebi a necessidade de se construir um 
instrumento direcionado especificamente ao idoso, onde a partir deste instrumento fosse 

possível fazer relação de problemas por eles apresentados. O aumento da próstata que está 
relacionado a retenção urinária no pós-operatório, quando da retirada do cateter vesical; a 

presença de vômitos quando é reintroduzida a dieta após jejum prolongado devido ao processo 
digestivo mais lento nos idosos. 

A única dificuldade percebida por mim na realização deste trabalho foi ele ter ocorrido 
após um período longo de greve nas Universidades Federais, levando o estágio para o fim do 
ano onde muitas cirurgias são adiadas para o ano seguinte, fazendo com que o número de 
pacientes assistidos por mim tenha sido reduzido. 

Ressalto que durante a realização deste estágio, além da convivência com a equipe de 
enfermagem, com a supervisora e orientadora, me proporcionou crescimento profissional e 

pessoal. 

Todos os obstáculos, desafios, angústias e alegrias, fizeram-me cada vez mais ir ao 
encontro ao que havia proposto para a realização deste projeto no alcance de seus objetivos.
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DIRETORIA DE ENFERNIAGEM 
DIVISÃO DE PACIENTES INTERNOS 

, 
ROTINA 

PRE OPERATORIO IMEDIATO 
(DIA ANTERIOR A CIRURGIA) ~' 

TURNO TARDE Pesar o paciente. 
Medir. .

| Encaminhar ou fazer a barba. 
Retirar o esmalte das unhas 

l 
Anotar dados em formulário específico no prontuário. 

l 'TURNO NOITE Fazer lavagem intestinal conforme rotina pré-operatória entre 20:00 e 22:00 I 

E MANHÃ horas. 
Fazer tricotomia conforme rotina pré-operatória (o mais próximo do horário 
da cirurgia).

_ 

Passar povidine degermante na área operatória. 
Encaminhar ou auxiliar ou dar banho. I 

Fazer o campo operatório com povidine tópico. 
Vestir a camisola aberta. 
Retirar jóias e próteses. 

I 
Verificar sinais vitais.

I Aplicar o pré anestésico. 
Verificar sinais vitais pé, pré (30 minutos após a aplicação). 
Comunicar ao enfermeiro qualquer alteração dos sinais vitais após aplicação 

| do pré anestésico. 
Checar prontuário. 
Fazer anotações de todos os dados em formulário específico no prontuário. 
Proporcionar o repouso do paciente.



INFORMAÇÕES A SEREM DADAS No PRÉ o1>ERATÓR1o ___t 

1 1

J 

1. Rotina para Acompanhantes: 
, . 

E permitido um acompanhante, desde a preferência, do mesmo sexo do paciente, 
desde a chegada da S.RP.A. até as 07:00 hs. Da manhã seguinte. Fomecer autorização 
por escrito, explicando o conteúdo da mesma e lembrando que o Hospital não fornecerá 
alimentação e não permitindo a confecção de camas no chão. O acompanhante deve 
colaborar não manuseando sondas, catéteres, soros e não desprezando a urina. Deve ter 
equilíbrio emocional; a avaliação será feita pela equipe e quando necessário o 
acompanhante será trocado. ' 

2. Informar: 

Informar sobre a possibilidade de retomar do CC com catéteres (vesical, 
pexidural, punção venosa profiinda), sondas (SNG, O2), fluidoterapia, em alguns casos 
com ostomias ou áreas amputadas. Orientar se há. previsão de pós na U.T.I. 

3. Analgesia:
4 

Solicitar sempre que sentir dor, não esperar aumentar demais. 

4. Pós Operatório: 

- Movimentação ativa no leito, e saída precoce do mesmo. 
- Exercícios de tosse e respiração profunda (ensinar a fazer)

V 

- Controle de Diurese nas primeiras 24 hs., mesmo quando não sondado (urina na 
comadre ou papagaio). . 

- Necessidade do Jejum pós operatório que em alguns casos pode se prolongar. ' 

5. Alimentação: 

Será fornecida de forma gradual de acordo com a cirurgia realizada. Não é 
permitido a entrada de alimentos nem para o acompanhante (este deve se alimentar fora 
da unidade). ` 

6. Ostomias: 

Em caso de Ostomias previstas orientar a respeito, tranvqüilizando-o_ comrelação 
aos cuidados pós alta; informar sobre a possibilidadede visita de alguém do grupo de 
Ostomizado para conversar a respeito. -

'



ROTEIRO PRÉ OPERATÓRIO 

I. Preparo Geral: 

l. Turno Vespertino: , 

- Verificar peso e altura, registrar em impresso próprio; 
- Fazer a barba e remover esmalte operatório, termo de responsabilidade geral e 

especifico assinados). 
- Administrar laxante quando indicado. 
- Enfermeiro reforça orientações pré operatórias e assina impresso próprio. 

2. Turno Noturno: 

- Jejum pré - operatório a partir das 22:00 hs. (avisar SND). 
- Enfermeiro reforça orientações pré operatória. 
- Lavagem intestinal quando indicado na rotina ou prescrito, no início da noite. 
- Administrar pré anestésico das 22:00 hs. 

Preparo da Pele: 
- Mais ou menos 2:00 hs. Antes da cirurgia: 

- Banho.
V 

- Tiicotomia com antisséptico degermante 
-Remoção de pêlos com SF 0,9%. 
- Degennação com antisséptico degermante. 

- Higiene oral. 
- Remoção de jóias, próteses, grampos. 
- Esvaziamento vesical. 
- Retirar roupas íntimas. 
- Verificar S.V. pré anestésico. 

* Os S.V. pós pré anestésico serão verificadas pelo turno que administrar a medicação 
ou dependendo do horário pelo turno seguinte. 
* Os A.T.B. profiláticos devem ser administrados mais ou menos 1:00 hora antes da 
cirurgia. C.C. 7:00 horas - ATB no setor. 

C.C. 8:00 ou outros horários horas ou outros 
horários, 

ATB no C.C., encaminhar com 
- paciente. . 

- Completar preenchimento do impresso próprio e assinar. 
- Punção venosa, mesmo para ATB deve ser feita com abocath 18, 
caso não seja possível a punção e ATB serão feitas no C.C.



3. Turno Matutino: 

- Checar preparo do paciente. 
- Administrar pré anestésico SN e ou verificar SV pós pré anestésico. 
- Em casos de cirurgia as 10:00 horas ou após o preparo da área operatória fica 

com o turno da manhã. 
- Assinar impresso próprio. 
- Encaminhar ao C .C. 
- Receber do C.C. 

11. PREPARos EsPEcíF1cos 

1. Aparelhos Gessados, Talas: 
Retirar o aparelho na tarde anterior a cirurgia (após confirmação da mesma), 

exceto quando contra indicado. 

2. Preparo de Colon 
- Antevéspera: - dieta branda sem resíduos. 

- 05 comprimidos Dulcolax ou 250 ml. Suco de laranja 
coado mais 250 rnl manitol 20%. 

- Véspera: - dieta líquida sem resíduos. 
- 750 ml de suco de laranja coado + 750 ml de manitol 20%. 

3. Preparo de By Pass: 
Iniciar degermação, com clorohexidine, de MMII (principahnente região inguinal, 

poplítea e umbigo) 3 dias antes da cirurgia. 

4. Varizes: 

* Administrar Pré Anestésico somente após marcação para cirurgia. 
- Marcadas a noite - tricotomia a tarde. 
- Marcadas pela manhã - tricotomia a noite. _ 

5. Cirurgias Plásticas: ' 

~ * T ricotomia a critério do cirurgião, normalmente não é feita. - 

*Enema em casos especiais (Tempo cirúrgico e/ou cirurgias perineais), 
geralmente prescrito.



CIRURGIAS UROLÓGICAS 
CIRURGIA TRICOTOMIA ENEMA 

~ ' ' 

r s1M NAo SIM NÃo 
RENAIS 

p 

Região lombar 'anterior e 
posterior do lado da 

cirurgia
X 

PR_OSTATA RTU ¿ Púbis até reg. umbilical sz xl l 

X 

p 

céu abeno 
Í 
Abdome + púbis ` X 

BEXIGA RTU Púbis até reg. umbilical Fleet 
250ml 

céu zbçzw Abóømzg púbis l X
K 

HIDROCELE Bolsa escrotal e púbis 
VARICOCELE 

ORQUIECTOMIA
X 

CIRURGIAS VASCULARES 
CIRURGIAS TRICOTOMIA - ENEMA 

Área 
X

c 
NÃo srM 1 NÃo 

y Bgpass. l 

C-\aorta 
X 

i s\aorta Segmento a ser operado * 

Aneurismectomia 

Varizes 
` Membro a ser cirurgiado ` 

6- inguinal
g

X 
Linha mamilar até pé 

l 
r

X 
z fleet 

Ide By pass. com aorta 
í 

X

X 
Simpatectomia reg. Lombar anterior e 

_ l _ *posterior da cirurgia
X 

Carótida ZPescoço até linha 
mamilar

X 
Acima da área a ser 
amputada ensacar o 

Amputação 

» 

Z 
membro

X 

CIRURGIAS PRocToLÓG1cAs 
r Cirurgia _ TRIcoToM1A Í ENEMA 
Í 

sim NÃo sm NÃo 
Orificios Períneo restrito 

X

- 

l 

Amputação Períneo + abdome + 
abdomino perineal púbis + 1/3 médio coxa 
do reto 

Preparo específico 
+ enema 

Colectomias Abdome + púbis + 1/3 
U g 

médio coxa 
Preparo específico 
+ enema 

Fechamento Abdome + púbis SN Preparo específico



I 
ostomias 

¿ 

' 

__I 
_ I 

I 
I+enema 

I I 

CIRURGIAS oRTo1:>.ÉD1c;As 
r 

.f
= 

Cirurgia 1 

' TRICOTOMIA 
I 

ENEMA 
sim ~ Nao s1M *Nao 

Fêmur e Prótese de Região lateral da coxa Preparo especifico 
quadril 

Z 
até joelho 

I g 

+ enema 
M1\/111 Area da cirurgia 

Z
X 

MMSS Área da cirurgia X I
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA, ENSINO E ASSISTENCIA GERONTO - 

GERIATRICA (NIPEG ) 

ORIENTAÇÃO CERONTOLÓGICA PARA A LONGEVIDADE 
1- ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA- DE ACORDO COM A PIRÃMIDE DA BOA ALIMENTAÇÃO, REDUZIR O PUMO 

E O CAFE PRETO. AUMENTAR A INOESTA DE LÍOUIDOS - TOMANDO DE 1,5 A 2 LITROS POR DIA (Io A 12 COPOS DE 
ÁGUA, sucos, CHAS, ETC.) 

L.EI'I`E E DERIVADOS - 2 A 3 PORÇÕES 
ÃO DIA.SÃO FONTES DE PROTEINAS E 
:ÁLCIO. TAMBEM TEM VITAMINAS A 
z DO GRUPO B. DEVEM-SE DAR ¬ , f 
PREFERÊNCIA AOS PRODUTOS ,h,},¿.. 

‹.,. - _ 
7"'-' 

,I -. 

VEGETAIS - 4 A õ PORÇES ` -
, 

POR DIA IMPORTANTE POR - - ~ z ~ 

DESNATADOS 

CONTER VITAMIN AS, MINE-

z 

:P5 
_. .Qu - \~ 

GORDURAS. LEOS E AÇUCARES USAR 
'N - POIS TRAZEI MODERADAME.ƒIE 

_
M 

Poucos EENEFICIOS E os MALEPICIOS 
SÃO GRANDES. 

CARNES, PEIXES E ovos- 2 A 3 
PORÇÓES POR DIA PORNECEM 
PROTEÍNAS, CÁLCIO E CERTAS 
VITAMINAS.

O za 

, 
›uTAs- 2 A 4 PORÇÓES Ao DIA. POR- 

RAIS E EIERAS. NÃo HA CEM VITAMINAS, MINI-:RIAS E 
PROBLEMA EM AUMENTAR 

I 
.. BRAS 

AS QUANTIDADES. 

ATENÇÃOz,1 PORCÃO SIGNIFICA A_QUANTIpADE QUE A PESSOA COME NORMALMENTE, POR EXEMPLO, I PORÇÃO 
DE LEITE E I COPO DE zooml, DE PAO E 1 PAOZINHO, DE FRUTA E I MEDIA DE CARNE E UM EIEE MEDIO OU 1 COXA

Ê ,I Ip .. Í flf 

WWE 

In 
“?'*0* 

PÃO, CEREAIS, ARROZ E MACARRÃO- ó A II 
POROÕES Ao DIA PRINCIPAIS FORNE- 

_ 
~ CEDORES DE CARBOPIIDRATOS. GRÃOS “Q ' INTEORAIS E PRODUTOS POUCO PRO 

CESSADOS SÃO MELHORES PORQUE 
PORNECEM MAIS MICRONUTRJENTES E 

FIBRAS. 

¬.c.._¡_ 

DE GALINHA, DE ARROZ É 1 COLHER DE SOPA CHEIA, DE LEGUMES SÃO 4 COLHERES DE SOPA CI-IEIAS, ETC. 

2 -ATIVIDADE FÍSICA 3 - SOL 4- LAZER 5 - MOMENTOS DE RELAXAMENTO: 
3-APROVEITE O SOL 
Às 911 E APÓS ÀS Iõ 
SOL E MUITO IMPOR 
TANTEPARAA SAUDE. 

5 -USE A NOITE 
PARA DORMIR! 
RELAXE! 
TENHA SONO 
ADEOUADO. 

ATE 

I' 

"-Í" - 

O Ú IC' 
.` K . 

jv ` 

› Í

' 

.z-'›,/.\`I_ 
ff” F” 

..`, . A _ 

.`;;z ,.,_V_'. 

`( ,\ ff 

4 -SEJA CRIATIVO! PROCURE UM 
MANEIRA DE MANTER-SE ATIVO. 
TENHA LAZER! DIVIRTA-SE! 
ESTEJA DE BEM COM A VIDA! 

-APROVEITE SEU TEMPO, FACA 
SEMPRE ALGUMA ATIVIDADE 

. CAMTINHE AO AR LIVRE, 
ACA ESPORTE, ANDE, JOGUE, 

PESQUE, NÃO FIQUE 

MARIA DA GRAÇA WINCKLER BALEN 
NUTRICIONISTA - CRN2 - 150
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FOLHETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
DOMÉSTICOS COM PESSOAS IDOSAS 

FATORES DE RISCO PARA A OSTEOPOROSE 
Todos nós corremos o risco de desenvolver a osteoporose à. medida que envelhecemos, 

sendo que determinadas condições, sejam elas endócrinas ou habituais, possam acelerar 

este processo, toma-se então, fundamental o conhecimento destes fatores para que se 

evite a instalação ou progressão da enfermidade. 
- antecedentes familiares de osteoporose e fraturas ósseas; 
- amenorréia; 

- menopausa prematura; 
- nuliparidade; 

- estrutura corporal frágil; 

- raça branca ou asiática; 
- tabagismo; 

- alcoolismo; 

- excesso de cafeína; 
- ausência de exercícios fisicos periódicos; 

- baixa ingestão de cálcio, proteínas e fibras, assim como a alta ingestão de sódio; 
- utilização de corticosteróides, heparina, anticonvulsivantes ou tiroxina; 
- enfermidades: hipogonodismo, anorexia nervosa, diabete, sindrome de má absorção e 

doença reumatóide, insuficiência renal, entre outras; 
- imobilização e inatividade prolongadas. 

COMO ATUAR NA PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE 
O envelhecimento é um processo gradativo a todos e que não pode ser freado. 

Entretanto, existem providências que você pode tomar afim de reduzir os riscos de 
desenvolver a osteoporose. Mesmo que você esteja na menopausa ou passando por ela, 
nunca é tarde para mudar de atitude. 
- conhecer os fatores de risco da osteoporose;



realizar atividades fisicas adequadas e prevenir quedas; 

inserir cálcio no regime alimentar (1;0 - 1,5 g/dia); 

ingerir dieta alimentar bem balanceada; 
deixar de fumar; 

- reduzir o consumo de bebidas alcoólicas; 
- tomar banho de sol diariamente. 

COMO PREVENIR OS ACIDENTES DOMÉSTICOS 
A maioria das fraturas do colo do fêmur ocorrem à noite quando as pessoas acordam 
para ir à cozinha ou ao banheiro. É possível evitar grande parte destas fraturas de colo 
do fêmur tomando cuidados como: 

evitar o uso de calçados de solas lisas; 

evitar encerar o chão; 

retirar tapetes soltos que escorregam sobre o pio; 

evitar andar pela casa no escuro; 

cuidar ao subir e descer escadas; 

usar óculos sempre que necessário; 

evitar aglomerações; 

- jamais levantar ou carregar grandes pesos; 

evitar dobrar a coluna quando levantar algo do chão, mantenha sempre a coluna reta 

cuidar ao brincar com crianças; 
atravessar as uras sempre nas faixas de segurança; 

evitar andar pela rua em dias chuvosos ou à noite; 
descansar em cama de colchão rigido; 
levantar da cama em 2 tempos; 
deixar um copo com água na mesa de cabeceira; 
iluminar o caminho do quarto ao banheiro; 

retirar do caminho objetos que possam provocar quedas; 

evitar subir em cadeiras ou escadas; 
evitar o uso de sapatos de salto alto; 

sentar em cadeiras de assento rígido e com apoio para os braços.



FATORES QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DE CÁLCIO 
- os alimentos e os suplementos de cálcio; 
- o sol da manha; 
- atividade fisica 

O CÁLCIO 
O cálcio é um mineral essencial para o organismo humano que, está diretamente ligado à 

formação da estrutura Óssea proporcionando resistência aos ossos. Portanto, devemos 

ter uma alimentação mais rica em cálcio. Os alimentos mais ricos em cálcio são o leite e 

os derivados do leite, um copo de leite tem em média 300mg de cálcio. 
Alimentos que são fontes naturais de cálcio: leite, coalhada caseira, iogurte, queijo 

(quanto mais amarelo mais rico em cálcio), peixes, verduras de coloração verde escura 
(couve, brócolis), sementes (castanhas, nozes, amêndoas, avelas, amendoim) e frutas 

secas também são muito ricas em cálcio. 

ATIVIDADE FÍSICA 
A atividade fisica ajuda o organismo a aumentar a massa óssea. A prática da atividade 
fisica é imprescindível e deve incluir caminhadas, ou ginástica, ou dança, ou aeróbica, ou 

musculação. A atividade fisica não pode ser associada às atividades domésticas, elas 

deve, ser distintas. Uma caminhada deve ser vigorosa entre 45 minutos e 1 hora, todos 

os dias, ao menos 5 vezes por semana, a pessoa deve usar roupas folgadas e agradáveis e 

um calçado confortável. O ato de caminhar traz vários beneficios ao organismo como a 

queda do colesterol, aumentar a massa óssea, auxilia no funcionamento do pulmão, do 

coração, sendo importante estar atento aos excessos de exercícios fisicos, percebidos 

através de uma respiração ofegante e palpitação muito acelerada e prolongada, devendo 
então procurar orientação médica. 

O SOL 
O primeiro sol da manhã e o último sol da tarde auxiliam e estimulam a pele a fabricar a 

vitamina “D” natural que é indispensável para a absorção e fixação do cálcio. 

Recomenda-se uma caminhada pela manhã, expondo a pele ao sol para que o organismo 
possa produzir esta vitamina.



FATORES QUE INFLUENCIAM NA PERDA DE CÁLCIO 
- cafeína, 

- nicotina, 

- álcool 

CAHHNA 
A cafeína está presente no café, refrigerante à base de cola, refrigerante dietético, chá 
preto, chá mate, e chimarrão. Recomenda-se o uso do café descafeinado, chás calmantes 

(erva-doce, erva-cidreira, hortelã, melissa, entre outros), trocar os refrigerantes por 

sucos de fi'utas naturais (laranja, tangerina, limão, acerola, ...), leite e água. 

NICOTINA 
A nicotina é o vício mais prejudicial que existe para o organismo, interferindo no cálcio 
dos dentes, provoca mau hálito, influi na digestão, prejudica a absorção do cálcio. 

ÁLcooL 
O álcool afeta o organismo de três maneiras: 1°- irrita a mucosa gástrica e produz a 

gastrite e atrapalha a absorção do cálcio que é absorvido no duodeno; 2°- mata a célula 

que deposita o cálcio no esqueleto, 3°- a bebida influencia diretamente no equilíbrio do 

indivíduo e quem está sob o efeito do álcool perde este senso de equilíbrio e fica mais 
propenso às quedas.
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HOSPITAL INIVEI RSITÁRIO 
DIRETORIA DE ENFERMAGEM 
DIVISÃO DE PACIENTES INTERNOS 

CUIDADOS DE ROTINA - GRAU IV 
(PACIENTES MORIBUNDOS) 

TURNO MANHA Dar banho no leito. 08:00 horas. 
Fazer massagem de conforto com creme 08:30 horas. 
Fazer Higiene Oral com Enxugatório. 08:00 e 12:00 horas. 
Colocar em Decúbito Dorsal. 10:00 horas 
Dar alimentos e líquidos. 
Manter paciente limpo e seco e controlar a freqüência nas 
eliminações. 
Colocar paciente em DLE. 12:00 Horas 

TURNO TARDE Colocar paciente em DLD 14:00 horas. 
Colocar paciente em decúbito dorsal 16:00 horas. 
Dar alimentos e líquidos. 
Fazer higiene oral com enxaguatório 18:00 horas. 
Manter paciente limpo e seco e controlar freqüências nas eliminações 
Verificar sinais vitais 16:00 horas. 
Colocar paciente em DLE 18:00 horas. 

TURNO NOITE Colocar paciente em DLD 22:00 horas 
DLE 04:00 horas. 

Dar alimentos e líquidos. 
Fazer higiene oral com enxaguatório 21:00 horas 
Manter paciente limpo e controlar freqüência nas eliminações. 
Proporcionar ambiente adequado para o sono.



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DIRETORIA DE ENFERMAGEM 
DIVISÃO DE PACIENTES INTERNOS 

TURNO MAENHÃ 

TURNO TARDE 

TURNO NOITE 

CUIDADOS DE ROTINA ~ GRAU III 
(PACIENTES DEPENDENTES) 

Dar banho no leito ou em cadeira no chuveiro 08:00 horas. 
Fazer massagem de conforto com creme 08:30 horas. 
Fazer Higiene Oral com Enxugatório. 08:00 e 12:00 horas. 
Sentar em poltrona ou colocar em decúbito dorsal 10:00 horas. 
Dar alimentos e líquidos. 
Oferecer material, auxiliar nas eliminações e controlar a freqüência. 
Colocar paciente no leito após o almoço em DLE 12:00 Horas. 

Colocar paciente em DLD 14:00 horas. 
Sentar em poltrona ou colocar em decúbito dorsal 16:00 horas. 
Dar alimentos e líquidos. 
Fazer higiene oral com enxaguatório 18:00 horas. 
Oferecer material, auxiliar nas eliminações e controlar a freqüência 
Veriñcar sinais vitais 16:00 horas. 
Colocar paciente no leito após o jantar em DLE 18:00 horas. 

Colocar paciente em DLD 22:00 horas 
DLE 04:00 horas. 

Dar alimentos e líquidos. 
Fazer higiene oral com enxaguatório 21:00 horas 
Oferecer material, auxiliar nas eliminações e controlar a freqüência 
Proporcionar ambiente adequado para o sono.



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DIRETORIA DE ENFERMAGEM 
DIVISÃO DE PACIENTES INTERNOS 

TURNO MANHÃ 

TURNO TARDE 

TURNO NOITE 

CUIDADOS DE ROTINA - GRAU II 
(PARCIALMENTE DEPENDENTE) 

Auxiliar no banho 08:00 horas 
Trocar Condon (Jontex). 
Auxiliar Higiene Oral com enxaguatório: 08:00 e 12:00 horas 
Auxiliar na alimentação, hidratação e deambulação. 
Auxiliar na sua mobilização. 

Auxiliar na alimentação, hidratação e deambulação. 
Auxiliar Higiene Oral com enxaguatório 18:00 horas. 
Auxiliar nas eliminações e controlar a freqüência . 

Verificar Sinais Vitais. 
Auxiliar na sua mobilização 

Auxiliar na alimentação, hidratação e deambulação. 
Auxiliar Higiene Oral com enxaguatório 21:00 horas. 
Auxiliar nas eliminações e controlar a freqüência. 
Auxiliar na sua deambulação. 
Proporcionar ambiente adequado para o sono.



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DIRETORIA DE ENFERMAGEM 
DIVISÃO DE PACIENTES INTERNOS 

TURNQ MANHÃ 

TURNO TARDE 

'rumo NOITE 

CUIDADOS DE ROTINA - GRAU I 

(PACIENTES INDEPENDENTES) 

Estimular cuidados de higiene e conforto. 
Estimular e observar a aceitação de alimentos e líquidos 
Controlar a freqüência das eliminações. 

Estimular a Higiene Oral. 
Estimular e observar a aceitação de alimentos. 
Controlar a freqüência das eliminações. 
Veriñcar sinais vitais : 16:00 horas. 

Estimular a Higiene Oral. 
Estimular a observar a aceitação de alimentos e líquidos. 
Controlar a freqüência das eliminações. 
Proporcionar ambiente adequado para sono e repouso.
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DIRETORIA DE ENFERMAGEM 
DIVISÃO DE PACIENTES INTERNOS 

V 
_ R, TINA 

Pos oPERAToRIo IMEDIATO 
(PR1M1‹:IRAs izzoo 11) 

- Verificar sinais vitais 
1" hora: de 15 em 15 minutos 
2“ hora: de 30 em 30 minutos 
3” 

, 
4” e 5” hora: de hora em hora. 

6” hora em diante: de 2 em 2 horas. 
- Dar banho no leito (S.N.). 
- Fazer ou auxiliar na higiene oral com enxaguatório 8 - 12 - 18 - 21 horas. 
- Auxiliar e/ou estimular a mudança de decúbito. 
‹ Estimular a movimentação ativa de membros. 
- Estimular tosse e exercícios de inspiração profunda (10 vezes em cada hora). 
- Oferecer gaze umedecida para os lábios (cliente em dieta zero) 
- Estimular e/ou auxiliar na ingesta alimentar e observar aceitação. 
- Manter papagaio ou comadre próximo ao cliente. 
- Estimular ou auxiliar, com manobras naturais, a eliminação urinária. 
- Controlar eliminações. 
- Observar área operatória, edema, hematoma, sangramento, hiperemia. 
- Favorecer drenagens e lixar sondas e drenos.



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DIRETORIA DE ENFERMAGEM 
DIVISÃO DE PACIENTES INTERNOS 

` TURNO MANHÃ 

TURNO TARDE 

TURNO NOITE 

, R, TINA 
POS OPERATORIO (PO) I°DIA 

Proteger curativos com plástico.| 
I I I I 

Dar banho no leito ou auxiliar no banho de chuveiro 8:00 horas. 
Verificar sinais vitais 10:00 horas. 
Estimular e/ou auxiliar na higiene oral 08:30 e 12:00 h. 
Estimular e/ou auxiliar nas mudanças de decúbitos. 
Estimular movimentação ativa no leito. 
Estimular tosse e exercícios de inspiração profunda. 
Oferecer gaze umedecida para os lábios (cliente em dieta zero). 
Estimular, auxiliar e observar ingesta alimentar. 
Sentar no leito ou em poltrona 10:00 horas 
Observar área operatória, edema, hematoma, sangramento, hiperemia e cicat 
zação. 
Favorecer drenagens e fixar sondas e drenos. 

Verificar sinais vitais 16:00 horas. 
Estimular higiene oral 18:00 horas. 
Estimular e/ou auxiliar nas mudanças de decúbito. 
Estimular movimentação ativa no leito. 
Estimular tosse e exercícios de inspiração profunda. 
Oferecer gaze umedecida para os lábios (cliente em dieta zero). 
Estimular, auxiliar e observar ingesta alimentar. 
Sentar em poltrona 16:00 horas. 
Observar área operatória, edema, hematoma, sangramento, hiperemia e cicatri- 
zação. 
Favorecer drenagens e fixar sondas e drenos. 

Estimular e/ou auxiliar n higiene oral 22:00 horas. 
Verificar sinais vitais 22:00 / 06:00 horas. 
Estimular e/ou auxiliar nas mudanças de decúbitos. 
Estimular movimentação ativa no leito. 
Estimular tosse e exercícios de inspiração profunda. 
Estimular, auxiliar e observar ingesta alimentar. 
Favorecer ambiente adequado ao sono. 
Observar área operatória, edema, hematomas, sangramento, hiperemia e cica 
trização. 

fl-



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DIRETORIA DE ENFERMAGEM 
DIVISÃO DE PACIENTES INTERNOS 

, R, TINA 
POS OPERATORIO (PO) 2° DIA 

TURNO MANHÃ Proteger curativos com plástico. 
Auxiliar e/ou encaminhar ao banho 08:00 horas. 
Estimular higiene oral 08:00 e 12:00 horas. 
Estimular mudança de decúbito. 
Estimular movimentação ativa no leito. 
Estimular tosse exercicios de inspiração profunda. 
Sentar em poltrona 10:00 horas. 
Estimular deambulação. 
Estimular, auxiliar, observar ingesta alimentar. 
Observar área operatória: edema, hematoma, sangramento, hiperemia e cicatri- 
zaçao. 

TURNO TARDE Verificar sinais vitais 16:00 horas. 
Estimular higiene oral 18:00 horas. 
Estimular e/ou auxiliar na mudança de decúbito. 
Estimular movimentação ativa no leito. 
Estimular tosse e exercício de inspiração profunda. 
Estimular, auxiliar, observar ingesta alimentar. 
Sentar em poltrona - 16:00 horas. 
Estimular deambulação. 
Observar área operatório: edema, hematoma, sangramento, hiperemia e cicatri- 
zação. 
F avorecer drenagem e lixa sondas e drenos. 

TURNO NOITE Estimular mudança de decúbito. 
Estimular movimentação ativa no leito. 
Estimular tosse e exercícios de inspiração profunda. 
Auxiliar e estimular ingesta alimentar. 
Estimular deambulação. 
Favorecer ambiente adequado ao sono. 
Observar área operatória, edema, hematomas, sangramento, hiperemia e cica- 
trização. 
Favorecer drenagens e fixar sondas e drenos.



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DIRETORIA DE ENFERMAGEM 
DIVISÃO DE PACIENTES INTERNOS 

TURNO MANHÃ 

TURNO TARDE 

TURNO NOITE 

_ RO, TINA 
I>Os OPERATORIO (PO) 3° DIA 

Proteger curativos com plástico. 
Encaminhar ao banho - 08:00 horas. 
Estimular higiene oral 08:00 e 12:00 horas. 
Estimular movimentação fora do leito. 
Sentar em poltrona 10:00 horas. 
Estimular deambulação. 
Observar área operatória: edema, hematoma, sangramento, hiperemia e cica- 
trização. 
Favorecer drenagem e ñxar sondas e drenos. 

Verificar sinais vitais 16:00 horas. 
Estimular higiene oral 10:00 horas. 
Estimular movimentação fora do leito. 
Sentar em poltrona 16:00 horas. 
Estimular deambulação. 
Observar área operatória, edema, hematoma, sangramento, hiperemia, cicatri- 
zação. 
Favorecer drenagem e fixar sondas e drenos. 

Estimular movimentação fora do leito. 
Estimular deambulação. 
Observar área operatória, edema, hematoma, sangramento, hiperemia e cicatri- 
zação. 
Favorecer drenagens e fixar sondas e drenos. 
Favorecer ambiente adequado ao sono.
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ftnclui dados verificados quando da admissão do paciente e observados por 
todos os elementos da equipe multiprofissional. (História atual, preqresea 
exame físico). Datar e assinar cada relato.
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PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM CCR 
DATA/ HORA PROBLEMA N° 01 EXECUÇÃO 

01 . Prestar cuidados de rotina. Grau: PO: 
02 . Verificar Sinais Vitais. 
O3 . Registrar queixas de dor, em ...................................... .. 

04 . Estimular ingesta HIDRICA/ALIMENTAR. 
05 . Manter leito em SEMI-FOWLER /TRENDELEMBURG. 
06 . Manter MMIIS elevados. 
07 _ Estimular exercícios respiratórios _ 

08 . Estimular exercícios de dorso flexão dos pés. 
09 . Fazer rodízio para injeção 

10 . Realizar mudança de decúbito DLD 1 4 20 02 08 
DLE 16 22 04 10 
DD 18 24 06 12 

ll . Estar atento a sinais e sintomas de 
HIPO/HIPERGLIC EMIA 

12 . Fazer aspiração TRAQUEAL/ORAL. 
DIA INST. 13 . Trocar curativo SUBCLÁVIA/D1ssEcÇÃo DlA:_/i/_ 

14 _ Manter cuidados com drenagem TÓRAX/ TUBULAR/ 
KHERR/PENROSE/FÍSTULA/SNG. 

15 . Controla EXPECTORAÇÃO/DIURESE/ 
EVACUAÇÃO/Vomlros. 

DIA INST. 16 . Manter cuidados com SONDAGEM VESICAL/ 
CISTOSTOMIA. 

17 _ Manter cuidados com ILEOSTOMIA/JEJUNOS- 
roMIA/coLosToM1A/GAsTRosToM1A/ 
TRAQUEOSTOMIA. 

DIA INST. 18 . Manter cuidados com suporte nutricional PARENTE- 
RAL/ ENTERAL/ GAVAGE 

19. Manter cuidados com paciente em tração 
TRANSESQUELETICA/PERCUTANEA. 

20. Controlar im`gaçao conforme sangramento no catéter 
vesicziz T SANGRAMENTO T 1NFUsÃo / 

1 SANGRAMENTO L 1NFUsÃo 
21 . Realizar limpeza de cânula intema de traqueostomia. 
22 . Fazer curativo em: 
23 Prestar cuidados Pré-operatório: 

NOME: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REGISTRO: 
PRESCRIÇÃO 

QUARTO;
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