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RESUMO 

 
 

PROTOCOLO PARA IDOSOS NO PÓS-OPERATÓRIO DE FRATURA DE 

FÊMUR PROXIMAL POR QUEDA: CONSTRUÇÃO CONVERGENTE 

ASSISTENCIAL 
 
 

AUTORA: Caren da Silva Jacobi 
ORIENTADORA: Margrid Beuter 

 
 

As quedas sofridas pelos idosos são consideradas um problema de saúde pública. Elas podem 
causar fratura de fêmur proximal que, geralmente, é tratada por cirurgia. A recuperação desse 
procedimento demanda cuidados específicos no pós-operatório. Este estudo objetivou 
desenvolver um protocolo de serviço para a educação em saúde no cuidado no período pós-
operatório de idosos hospitalizados que vivenciaram fratura de fêmur proximal por queda. 
Trata-se de uma investigação qualitativa com a pesquisa convergente assistencial embasada nos 
referenciais teóricos freireanos da conscientização e da educação dialógica, além da educação 
em saúde. Participaram 16 enfermeiros da Unidade de Cirurgia Geral – Serviço de Internação, 
102 idosos no pós-operatório de correção de fratura de fêmur proximal por queda e seus 
acompanhantes. A produção de dados ocorreu de janeiro a dezembro de 2016 por meio de 
entrevista conversação e observação participante com idosos, acompanhantes e enfermeiros. 
Com os idosos foi aplicado um formulário semiestruturado e mini exame do estado mental. 
Foram orientados, pela pesquisadora, 23 idosos e seus acompanhantes. Com os enfermeiros 
realizaram-se grupos de convergência. Analisaram-se os formulários e mini exame por análise 
univariada e estatística descritiva das variáveis e os dados subjetivos de acordo com as etapas da 
pesquisa convergente assistencial: apreensão, síntese, teorização e transferência. Obteve-se 
aprovação no Comitê de Ética sob número do parecer 1.394.524. Os resultados originaram seis 
categorias: caracterização dos idosos internados pós-correção de fratura de fêmur proximal por 
queda; demandas dos idosos com correção de fratura de fêmur proximal e ações realizadas; a 
prática assistencial dos enfermeiros com os idosos pós-correção de fratura de fêmur proximal e 
seus acompanhantes; instrumentalização com os enfermeiros da unidade por meio dos grupos de 
convergência; encontro entre pesquisa, assistência e educação dialógica: possibilidades para a 
construção teórica; e, socialização dos resultados: estratégias para refletir sobre a assistência ao 
idoso pós-correção de fratura de fêmur proximal por queda. Constatou-se que a tomada de 
consciência de enfermeiros para a construção de um protocolo é uma prática de liberdade para 
emancipação por meio da educação em saúde em uma relação dialógica, com idosos pós-
correção de fratura de fêmur proximal por queda e seus acompanhantes e favorece a 
transformação da realidade de cuidado. Concluiu-se que é preciso demitificar concepção de 
manter o idoso em repouso para a recuperação. É indispensável o empoderamento do idoso e 
acompanhante sobre mobilização, formas de obter e utilizar o andador, adaptação dos ambientes 
para evitar novas quedas e reduzir complicações pós-cirurgia. A educação em saúde deve ser 
norteada pela problematização buscando estratégias para intervir na realidade. As 
especificidades no cuidado ao idoso por meio da elaboração do protocolo é uma ferramenta para 
melhorar a assistência do enfermeiro ao idoso e acompanhante. 

 
Palavras-chave : Idoso. Educação em Saúde. Acidentes por Quedas. Fraturas do quadril. 
Enfermagem Geriátrica. 
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ABSTRACT 

 

 

PROTOCOL FOR ELDERLY PEOPLE IN THE POST-SURGERY OF 

PROXIMAL FEMORAL FRACTURE BY FALL: CONVERGENT CARE 

CONSTRUCTION  

 
 

AUTHOR: Caren da Silva Jacobi 
ADVISER: Margrid Beuter 

 
 
The falls suffered by the elderly are considered a public health problem. They can cause 
proximal femoral fracture which, usually, it is treated by surgery. The recovery of this 
procedure demands specific cares in the post-surgery. The objective was to develop a protocol 
of service to the care and the Education in Health in the post-surgery period of the elderly 
people hospitalized which experienced proximal femoral fracture caused by fall. This is a 
qualitative investigation with the convergent care research based on freireanos theoretical 
framework of awareness and of dialogic education, beyond of Education in Health. Participated 
16 nurses from the Unit of General Surgery – Service of hospitalization, 102 elderly people in 
the post-surgery of correction of proximal femoral fracture caused by fall and their escort. The 
production of the data happened from January to December 2016 by means of conversational 
interviewing and participant observation with the elderly, escort and nurses. With the elderly it 
was applied a semi-structured form and mini mental state examination. By the researcher were 
oriented 23 elderly people and their escorts. With the nurses it was realized convergence groups. 
It was analyzed the forms and mini mental by univariate analysis and descriptive statistics of 
variables and the subjective data according to the steps of convergent care research: 
apprehension, synthesis, theorization and transference. Approval was obtained by the Ethics 
Committee under number 1.394.524. The results originated six categories: characterization of 
the elderly hospitalized post correction of proximal femoral fracture caused by fall; elderly’s 
demands with correction of proximal femoral fracture and realized actions; welfare practice of 
the nurses with elderly post correction of proximal femoral fracture and their escort; 
instrumentalization with the nurses from Unit by means of convergence groups; meeting 
between research, assistance and dialogic education: possibility to the theoretical construction; 
and, socialization of the results: strategies to reflect about the assistance to elderly  post 
correction of proximal femoral fracture caused by fall. It was found that the awareness raising 
the nurses to the construction of a protocol is freedom practice to the emancipation through the 
Education in Health in dialogic relationship, with elderly post correction of proximal femoral 
fracture caused by fall and their escorts and it promotes the transformation of the reality of care. 
It is concluded that it is necessary to demystify conceptions of to maintain the elderly at rest for 
the recovery. It is indispensable the elderly ’s and their escorts’ empowerment about 
mobilization, ways of obtaining and use the walker, adaptation of the environments to avoid 
new falls and to reduce post-surgery complications. Education in Health has to be guided by the 
problematization seeking out strategies to intervene in reality. The deepening about specificities 
in the care to elderly through the elaboration of protocol it is a tool to improve the nurse’s 
assistance to elderly and escort. 

 

Keywords: Aged. Health Education. Accidental Falls. Hip Fractures. Geriatric Nursing. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 APROXIMAÇÃO COM A TEMÁTICA 

 

Na vivência como acadêmica no Curso de Enfermagem da Universidade Federal 

de Santa Maria foi possível ter bolsa assistencial na Unidade de Cirurgia Geral – 

Serviço de Internação (UCGSI) do HUSM e de extensão, desenvolvendo o projeto 

“Educação em Saúde para a alta hospitalar de pacientes pós-cirurgia 

traumatológica/ortopédica” de 2009 a 2011. Neste projeto eram realizadas práticas 

educativas para a alta hospitalar com o paciente que fez cirurgia traumatológica e estava 

internado na UCGSI do HUSM. Os resultados mostraram que os idosos representaram 

55,8% do total de internações na traumatologia, de 2009 a 2011, 37,1% destas 

hospitalizações ocorreram por queda da própria altura (JACOBI, et. al., 2013). Percebia-

se que as orientações disponibilizadas aos idosos demoravam mais que a de outras 

faixas etárias, devido à necessidade de repetição dos cuidados pós-alta hospitalar. 

Também era preciso envolver o familiar acompanhante quando o idoso não tinha 

condições de compreender as orientações. Crossetti e Góes (2017) afirmam que na 

medida em que a enfermagem amplia seu escopo de conhecimento por meio de 

pesquisas pautadas em elementos da prática, qualificam o processo de cuidar fazendo 

com que pacientes e familiares, além dos enfermeiros da prática, consumam o 

conhecimento produzido. 

Aliado a isso, a participação desde 2011, no Grupo de Pesquisa “Cuidado, Saúde 

e Enfermagem” da UFSM, no qual está inserido o subgrupo de cuidado à saúde do 

idoso e famílias e o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Envelhecimento 

(NIEPE) instigou o interesse em estudar questões relacionadas ao cuidado ao idoso. 

Salienta-se que este trabalho está inserido na linha de pesquisa: Políticas Públicas e 

Práticas de Cuidado a Adultos, Idosos e Famílias nos diversos cenários de atenção à 

saúde, a qual o grupo de pesquisa faz parte. 

Diante das aproximações com as temáticas relacionadas ao idoso, em 2012 

iniciou-se o mestrado acadêmico em enfermagem na UFSM investigando as percepções 

do idoso e da família em tratamento pré-dialítico. Essa pesquisa evidenciou a 

necessidade dos profissionais de saúde pensarem a família junto ao idoso no tratamento 

ambulatorial da doença renal. A família preocupa-se com a condição de saúde do idoso 

e se esforça para suprir as demandas de cuidado decorrentes do envelhecimento natural 
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e das condições patológicas, sendo necessário, portanto, qualificar o cuidado prestado, 

promovendo a autonomia destes familiares. 

Após a finalização do mestrado, em 2014, ocorreu o ingresso no curso de 

doutorado em enfermagem. Neste mesmo ano iniciou-se a atuação como enfermeira 

assistencial da Unidade de Cirurgia e Recuperação Pós-Anestésica (UCRPA) do 

HUSM, que aconteceu até fevereiro de 2018. Com o convívio com pacientes cirúrgicos 

e a vivência no projeto de extensão já mencionado, surgiu a inquietação em pesquisar 

idosos que tiveram fratura de fêmur proximal por quedas, uma vez que, as condições do 

serviço ou do paciente, frequentemente, levam à suspensão da cirurgia. A quantidade de 

idosos que aguardam na lista para o procedimento é numerosa, já que o HUSM é um 

serviço de referência da região central do Rio Grande do Sul.  

A partir disso, a pesquisadora conversou com os enfermeiros da UCGSI para 

conhecer como os idosos que realizavam cirurgia de quadril no HUSM eram orientados 

por eles no período pós-operatório. Essas conversas informais revelaram que as 

orientações aos pacientes são frágeis devido a carência de conhecimento sobre o 

procedimento e pouca experiência de vários enfermeiros que começaram a trabalhar em 

um hospital de média e alta complexidade nos últimos anos. A escolha do pós-

operatório se deve a condição mais estável de saúde e maior possibilidade do 

desenvolvimento de complicações tardias, caso não ocorram práticas de educação em 

saúde. 

A experiência pessoal mostra que os enfermeiros, por vezes, não conseguem 

orientar os idosos e familiares da forma adequada no pós-operatório devido a rotina 

agitada e o desconhecimento sobre os cuidados após a cirurgia. Na UCGSI do HUSM 

não havia protocolo de serviço específico para as cirurgias traumatológicas, nem para 

idosos no pós-operatório. Percebe-se na prática, que a demanda de idosos que sofrem 

quedas é elevada, maior do que a capacidade de cirurgias que o hospital suporta, 

refletindo em cerca de cinco a sete idosos aguardando cirurgia diariamente. Com isso, 

idosos esperam por vários dias para a realização do procedimento cirúrgico, o que 

compromete sua condição clínica. Assim, no pós-operatório de FFP por queda, 

apresentam-se frágeis e necessitam de mais cuidados para reabilitação e alta hospitalar. 

 

1.2 CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
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O Brasil tem 20,6 milhões de idosos, o que equivale a 10,6% da população. 

Estima-se que o fenômeno do envelhecimento populacional levará o Brasil a ocupar, em 

2025, o sexto lugar no mundo em população idosa. Em 2013 a média da expectativa de 

vida do brasileiro era de 75 anos, já em 2060 a previsão é de 81 anos (BRASIL, 2013a). 

Este acréscimo de pessoas com mais de 60 anos ocorre pela elevação da expectativa de 

vida, avanços tecnológicos em saúde e a redução das taxas de fecundidade (BRASIL, 

2013a). 

As projeções demográficas no Brasil têm impacto social relevante devido, em 

parte, a má distribuição de renda e a carência de recursos para manter a população 

idosa. É um desafio que a sociedade precisa enfrentar em curto período de tempo 

(NETTO, 2013). O crescimento veloz do número de idosos leva a necessidade de 

adequações nas políticas sociais, previdenciárias, assistência social e, particularmente, 

adaptações dos serviços de saúde (BRASIL, 2010a), com a finalidade de atender essa 

população com maior qualidade e efetividade. A saúde aparece como elemento 

balizador pelo seu forte impacto sobre a qualidade de vida, constituindo-se como uma 

das principais fontes de estigmas e preconceitos em relação à velhice (ASSIS, 2005).  

Concomitante ao aumento no contingente de idosos brasileiros acontece a 

redução da mortalidade por doenças infecciosas e parasitarias e a elevação nas mortes 

por doenças e agravos não-transmissíveis e causas externas (BRASIL, 2010a). As 

quedas são consideradas causas externas de morbidade, de mortalidade e de internação 

(BRASIL, 2015a). Elas são definidas pela OMS como “vir a inadvertidamente ficar no 

solo ou em outro nível inferior, excluindo mudanças de posição intencionais para se 

apoiar em móveis, paredes ou outros objetos” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2007).  

Segundo o DATASUS, as quedas corresponderam a 2.775 internações no Rio 

Grande do Sul no mês de maio de 2017, com uma taxa de mortalidade neste mesmo mês 

de 2,88% para os procedimentos de alta complexidade. As internações de idosas são 

mais frequentes, talvez, porque atualmente elas possuem longevidade maior que os 

homens, têm maior incidência de osteoporose (MELO, LEAL, VARGAS, 2011), 

sofrem quedas recorrentes, têm diversas patologias, utilizam vários medicamentos, 

apresentam algum grau de déficit cognitivo (FERREIRA, YOSHITOME, 2010) e maior 

realização de atividades domésticas que os homens, ficando mais expostas aos fatores 

de risco para quedas (PERRACINI, RAMOS, 2002). 
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As quedas em pessoas idosas são um problema de saúde pública (BRASIL, 

2010a). Mais de um terço das pessoas idosas sofrem pelo menos uma queda ao ano 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2007). Além disso, os custos relacionados 

ao tratamento são exorbitantes e tendem a crescer nas próximas décadas com o aumento 

da população idosa brasileira (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2007). 

As implicações das quedas em idosos abrangem danos físicos, como lesões 

teciduais, ferimentos e fraturas, declínio funcional, questões psicossociais, como medo 

de cair, isolamento e rearranjo familiar devido à necessidade de cuidados e a custos com 

tratamento e adaptações na residência (MAIA, VIANA, ARANTES, et. al., 2011). 

Também pode resultar em síndrome pós-queda, que compreende a dependência, a perda 

de autonomia, a confusão, a imobilização e a depressão, fatores que levaram a restrições 

ainda maiores nas atividades diárias (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2007).  

Geralmente, as quedas dos idosos resultam em fraturas de fêmur proximal, 

membros superiores, membros inferiores e outras regiões do corpo (MATHIAS, 

JORGE, ANDRADE, 2006). O tratamento das fraturas de fêmur proximal pode ser 

conservador ou cirúrgico, neste caso, envolve a internação hospitalar do idoso. Quando 

há necessidade de cirurgia, algumas modificações inerentes ao envelhecimento levam a 

riscos específicos no perioperatório, como aqueles relacionados a pele, sistema 

pulmonar, cardíaco, renal, imune-hepático, endócrino e outros. A condição clínica pré-

operatória do idoso pode variar de acordo com a situação de saúde dele, uma vez que o 

preparo da cirurgia deve acontecer rapidamente, no pronto atendimento, na condição de 

urgência após uma fratura. Assim, o controle de fatores de risco para prevenção de 

complicações no pós-operatório nem sempre é possível (LEME, et. al., 2011).  

A realização do procedimento cirúrgico de pacientes idosos no HUSM pode 

demorar cerca 7,8 dias (RIBEIRO, et. al., 2014) devido à superlotação e consequente 

indisponibilidade de leitos que refletem na demora da realização do procedimento 

cirúrgico. Sabe-se que a espera maior do que 48 horas para a intervenção cirúrgica em 

paciente com fratura fêmur proximal aumenta o risco de complicações e corresponde à 

redução da sobrevida em um ano (LEME, et. al., 2011). Durante a espera pela cirurgia, 

os idosos permanecem hospitalizados, podendo favorecer o surgimento de morbidades 

como a imobilidade prolongada, a atrofia muscular, as lesões por pressão, a osteopenia, 

as pneumonias, a sepse urinária, o tromboembolismo pulmonar e a embolização 

gordurosa (LEME, et. al., 2011). 
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Após a realização da cirurgia, a equipe de saúde precisa saber quais as 

orientações que ela deve oferecer para determinado procedimento, além disso, essas 

informações necessitam levar em consideração as especificidades impostas pelo 

envelhecimento. Muitas vezes, o idoso e o familiar sentem medo de uma nova queda, 

apresentando sentimentos de fragilidade e insegurança, podendo levar a perda da 

autonomia e da independência do idoso (ABRANTES, et. al., 2013). Este fato pode 

restringir a movimentação do idoso, mesmo quando ela é orientada pelos profissionais 

de saúde. 

As repercussões das quedas na vida do idoso e da família trazem diversas 

implicações como a superproteção e vigilância constante em relação aos idosos. A 

restrição de atividades sociais e trabalho dos familiares devido à responsabilidade pelo 

cuidado repercute na condição financeira da família (RECANELLO, 2014). 

Nesse sentido, é importante que a equipe conheça as condições do idoso que está 

sob seus cuidados na unidade, o que poderá ser feito por meio da utilização de 

instrumentos de avaliação, para identificar os pacientes predispostos a riscos de 

desenvolver algum prejuízo funcional (VENDITES, ALMADA-FILHO, MINOSSI, 

2010). 

A avaliação das condições clínicas, físicas e socioeconômicas do paciente idoso, 

por parte de uma equipe interdisciplinar, pode facilitar o estabelecimento de orientações 

e cuidados congruentes com as especificidades da cirurgia traumatológica a que será 

submetido. O trabalho conjunto de vários profissionais da área da saúde contribui para 

reduzir o tempo de recuperação do idoso (MUNIZ, et. al., 2007) e assim, propiciar a alta 

precoce. 

A atuação da enfermagem pode contribuir na diminuição de complicações que 

ocorrem após a alta hospitalar do paciente devido à movimentação inadequada do 

membro fraturado e da falta de preparo para a realização de curativos. Assim, as 

orientações do enfermeiro também favorecem o autocuidado do paciente e a 

responsabilização pela sua saúde, repercutindo para a melhoria da qualidade de vida do 

idoso e de sua família e na redução de gastos gerados por hospitalizações repetidas e 

desnecessárias (JACOBI, et. al., 2013). Neste estudo percebeu-se a necessidade de um 

protocolo próprio para a utilização dos enfermeiros. Além de entender que este 

contingente tem a função de articular-se com as demais profissões e estabelecer 

maneiras para o atendimento das demandas dos pacientes que sofreram queda. O 

protocolo de serviço construído está apresentado no apêndice A. 



18 

 

A Educação em Saúde (ES) tem papel fundamental na reabilitação do idoso que 

vivenciou queda e na adequação de seus familiares às novas necessidades de cuidado. A 

ES é definida como forma de capacitação de indivíduos e grupos para a melhoria das 

condições de saúde da população. Para a efetivação deste processo é preciso estimular o 

diálogo, a indagação, a reflexão, o questionamento e a ação partilhada. Na educação em 

saúde instiga-se a autoconfiança e desenvolvem-se atitudes de cidadania, expandindo o 

conhecimento científico para colaborar na construção de concepções mais críticas. A 

partir do desenvolvimento de estratégias de educação em saúde, os enfermeiros têm a 

função de educador e de agentes da transformação social, necessitando assim, do 

entendimento amplo de saúde, valorizando a qualidade de vida e história dos indivíduos 

(MARTINS, et. al., 2007). 

Dentre as atribuições no cuidado prestado pelo enfermeiro que trabalha em 

unidade cirúrgica está a ES. O processo de ES é potencializado quando está embasado 

em pressupostos Freireanos da educação dialógica com olhar crítico da realidade. A 

partir disso o enfermeiro precisa planejar cuidados que possam evitar agravos no pós-

operatório do idoso, sendo imprescindível ponderar as peculiaridades da condição de 

saúde para o compartilhamento de informações e formas de cuidar. Realizar ES com 

idosos e seus familiares é distinto do que orientar pessoas pós-cirurgia traumatológica 

de outras faixas etárias, pois no processo de empoderamento é preciso considerar as 

demandas próprias do envelhecimento e outras comorbidades que o idoso possa ter. 

O cuidado pode ser entendido como o encontro de duas ou mais pessoas, sendo 

que cada uma tem capacidades e recursos diferentes e complementares para a troca, que 

buscam a razão do cuidado, os objetivos e os meios necessários para atingi-lo. O 

cuidado de enfermagem é o resultado das informações recebidas e integradas no 

contexto de vida das pessoas cuidadas, considerando seus costumes, hábitos, valores e 

impacto das doenças e suas limitações. Assim, o cuidado ocorre em 

complementariedade ao que elas não sabem fazer, não podem, já não podem ou podem 

fazer com suporte (COLLIERE, 1989). 

No cuidado ao idoso é preciso respeitar e incentivar a sua autonomia e 

autoconhecimento, não havendo assim, um modelo de relação de cuidados, mas 

diferentes maneiras de respeitar as características e contribuições próprias da idade. A 

aprendizagem adquirida no decorrer da vida deve ser valorizada por quem cuida, assim 

como, não é aceitável a infantilização do idoso, mas as ações que proporcionem o 
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máximo de bem-estar, que são essenciais para a melhoria e manutenção da saúde 

(GINESTE, PELLISSIER, 2007). 

A partir dessas considerações, a ES apresenta-se como um instrumento de 

cuidado que pode auxiliar o idoso que sofreu queda mantenha-se ativo após a cirurgia. 

O envelhecimento bem-sucedido depende de como o idoso vai enfrentar os desafios da 

vida e executar projetos viáveis de acordo com as condições pessoais e do meio em que 

vive (MARTINS, et. al., 2007). Nesta perspectiva, o envelhecimento ativo é algo a ser 

alcançado, dentro das possibilidades de cada idoso, mesmo aqueles que sofreram 

quedas. Seria incoerente pensar que todos os idosos que vivenciaram quedas vão 

manter-se totalmente dependentes. Desse modo, os profissionais precisam oferecer um 

cuidado diferenciado aos idosos, identificando peculiaridades, apontando condutas que 

podem ser executadas para facilitar o cuidado e buscar o envelhecimento ativo, apesar 

das quedas. 

O Envelhecimento Ativo (EA) é definido como o processo de otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas, inclusive as frágeis, que 

requerem cuidados (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). A fragilidade pode 

ser definida como “evento multidimensional, caracterizado por vulnerabilidade aos 

estressores biopsicossociais e ambientais e por alterações no sistema 

musculoesquelético, na função motora e na composição corporal, que resulta em 

prejuízos funcionais e seus desfechos" (ANDRADE, et. al., 2012). O EA potencializa a 

autonomia, a expectativa de uma vida segura, a independência, a participação na 

sociedade, a dignidade, a melhoria na condição de saúde e cuidado e a preservação da 

qualidade de vida com autorrealização do idoso (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2005; FARIAS, SANTOS, 2012). 

O decreto nº 8.114 de 2013 estabelece o Compromisso Nacional com o EA por 

meio da execução das políticas de atenção ao idoso, capacitação, formação e educação 

continuada dos profissionais que prestam atendimento à pessoa idosa e 

desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionados ao envelhecimento da população 

(BRASIL, 2013b). 

Neste contexto, a enfermagem tem papel fundamental na assistência aos idosos, 

pois convive e constrói vínculos com eles durante a internação, tendo o compromisso de 

liberar o paciente do hospital após ter realizado ações de ES que visem a autonomia e a 

independência do idoso.  
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A partir de tais considerações, a tese defesa é de que a tomada de consciência de 

enfermeiros para a construção de um protocolo de serviço atua como prática de 

liberdade para a emancipação por meio da ES de forma dialógica, com idosos pós-

correção de FFP por queda e seus acompanhantes e favorece a transformação da 

realidade de cuidado. Assim, teve-se como objeto de estudo, a construção de um 

protocolo de serviço para o cuidado e educação em saúde com idosos pós-cirurgia de 

correção de fratura de fêmur proximal por queda. 

Assim foram formuladas as seguintes questões de pesquisa: 

- Como os enfermeiros desenvolvem o cuidado e a educação em saúde com 

idosos pós-correção de fratura de fêmur proximal por quedas? 

- De que forma a construção de um protocolo de serviço, elaborado por 

enfermeiros, pode contribuir para o cuidado e a educação em saúde com idosos pós-

correção de fratura de fêmur proximal por queda e seus acompanhantes?  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um protocolo de serviço para a educação em saúde no cuidado no 

período pós-operatório de idosos hospitalizados que vivenciaram fratura de fêmur 

proximal por queda. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar os idosos que vivenciaram fraturas de fêmur proximal por 

quedas e foram submetidos à cirurgia no HUSM; 

 Conhecer as dúvidas dos idosos que foram submetidos à cirurgia de 

correção de fratura de fêmur proximal por queda e de seus 

acompanhantes;  

 Conhecer como os enfermeiros realizam o cuidado e a educação em 

saúde com idosos pós-correção de fratura de fêmur proximal por queda.  
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 Discutir e elaborar com os enfermeiros um protocolo de serviço para o 

cuidado e a educação em saúde com idosos pós-correção de fratura de 

fêmur proximal por queda e seus acompanhantes. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A fim de justificar a importância da pesquisa reitera-se que estudo realizado por 

Guerra et. al (2016) evidenciou uma prevalência de 33% de quedas em idosos 

vinculados a uma unidade básica de saúde nos últimos 12 meses . O número de quedas 

variou de um a 10, com média de duas quedas por idoso em um ano. A hospitalização 

foi uma consequência importante das quedas dentre esses idosos (GUERRA, et. al., 

2016). Esses dados estatísticos comprovam que as quedas em idosos são uma realidade 

dos serviços de saúde. 

A hospitalização abrange cuidados aos idosos que corrigiram FFP, como a 

mobilização a fim de evitar complicações decorrentes da imobilidade como sarcopenia e 

infecções, e da articulação coxofemoral, que são causas frequentes de reinternação em 

pacientes que receberam fixação interna ou artroplastia.  

Paula et. al. (2016) reitera que idosos com 80 anos ou mais apresentam maiores 

deficiências osteomusculares e de equilíbrio, prejudicando a reabilitação e predispondo 

a novas fraturas e assim, ao risco de readmissões. Dentre idosos que corrigiram FFP 

9,8% foram readmitidos em até 90 dias após a alta hospitalar, sendo 15,9% do sexo 

feminino e 17,8% do sexo masculino. Em média, os pacientes permaneceram internados 

por FFP por 19 dias. O tempo médio de permanência nos hospitais federais foi de 24 

dias (PAULA, et. al., 2016).  

A demanda de cuidados complexos no pós-operatório de correção de FFP aliada 

a realidade do HUSM, que envolve a internação prolongada pela espera da cirurgia e 

ausência de protocolo de serviço específico para esse contingente, demonstram a 

necessidade intervir nessa realidade. Nota-se que o público idoso que vivencia queda 

aumenta de acordo com o envelhecimento da população, apontando para a necessidade 

de qualificar o cuidado de enfermagem aos idosos que corrigiram FFP. 

As internações por quedas correspondem a 55,8% em idosas e 46,5 % em 

homens. Dentre os óbitos de homens que caíram, 38,1% ocorrem na faixa etária de 70 a 

79 anos, enquanto nas mulheres, 56,3% dos óbitos aconteceram em pessoas com idade 

igual ou superior a 80 anos. As hospitalizações por quedas em idosos repercutem no 
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aumento de gastos com a assistência à saúde e uso de leitos hospitalares. Os gastos com 

os idosos que caíram alargam a medida que a idade e o tempo de internação também 

aumentam, sendo maior para os octagenários (ANDRADE, et. al., 2017).  

Estudo realizado revelou que de 2005 a 2011, houveram 544 internações com 

diagnóstico de idosos com FFP, destes 512 foram pesquisados, 12,5% morreram dentro 

do hospital e 25,2% após um ano de fratura (RIBEIRO, 2012). Esses dados apontam 

para um alto índice de mortalidade dentre idosos que caem e realizam cirurgia no 

HUSM. 

Aliado a essas informações, a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em 

Saúde (2008) tem como pressuposto direcionar as pesquisas de acordo com as situações 

sanitárias e epidemiológicas regionais e nacionais apresenta, dentre suas prioridades: 

estudos sobre o desenvolvimento de ações de prevenção de agravos, estratégias de 

reabilitação funcional, autocuidado e determinantes nas condições de vida, visando 

melhorar a qualidade de vida e envelhecimento do idoso (BRASIL, 2008). Ainda, o 

Estatuto do Idoso (2003) salienta que as instituições de saúde devem atender aos 

critérios mínimos para o atendimento do idoso, promovendo o treinamento e 

capacitações dos profissionais, bem como orientação a cuidadores e familiares 

(BRASIL, 2003).  

Entende-se que a construção de um protocolo de serviço está em consonância 

com os preceitos governamentais, pois contribui na tomada de consciência sobre a 

problemática, ampliação do conhecimento e ações de cuidado centradas na recuperação 

e assistência de enfermagem ao idoso que corrigiu FFP por queda. Este recurso tem 

potencial para reduzir complicações pós-operatórias e o tempo de internação após sua 

implantação.  

Nessa perspectiva, os protocolos são construídos para auxiliar na abordagem 

específica de um problema de saúde. Eles são estratégias importantes para a atualização 

científica dos cuidados em saúde e reduzem a variação inapropriada das formas de 

prática clínica. Durante a construção de um protocolo, delineia-se sua utilização 

específica, seja ela a nível ambulatorial ou hospitalar (GRUPO HOSPITALAR 

CONCEIÇÃO, 2008). Neste estudo, o protocolo é uma ferramenta utilizada como guia 

para a atuação dos enfermeiros no cuidado e que auxilia esses profissionais a 

desenvolverem uma assistência centrada nas especificidades dos idosos no pós-

operatório de correção de FFP por queda. 
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A partir disso, entende-se que a utilização de um protocolo específico para o 

cuidado direcionado aos idosos no pós-operatório de fratura de fêmur proximal qualifica 

o cuidado de enfermagem, apoiando a transição do cuidado, podendo ainda, contribuir, 

de modo indireto, na redução das taxas de mortalidade. 

Até então, não foram encontrados na literatura nacional e internacional 

pesquisada protocolos para a educação em saúde que se relacionem ao pós-operatório de 

cirurgias traumatológicas por quedas em idosos. Estes tópicos quando abordados por 

um protocolo, facilitam e qualificam o cuidado de enfermagem e refletem na 

recuperação do idoso que fez cirurgia. Em revisão de literatura realizada, verificou-se 

que a prevenção de quedas no domicílio e no hospital é abordada de forma geral. Não 

foram encontrados estudos que abordassem a educação em saúde de idosos no pós-

operatório de fraturas de fêmur proximal por quedas, o que denota uma lacuna 

importante na produção de conhecimento desse tema. 

Neste sentido, este trabalho compõe a elaboração de um protocolo para o 

cuidado e ES ao idoso e acompanhante no pós-operatório incluindo questões clínicas, 

sociais e de reabilitação a partir de evidências científicas. O protocolo não substitui a 

avaliação de outros profissionais, mas é objeto de respaldo para a atuação do enfermeiro 

da UCGSI de modo a instrumentalizar o fazer da enfermagem e, assim, contribuir para a 

consolidação da profissão. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura é necessária para fundamentação e direcionamento da 

pesquisa, levantando informações e conceitos atuais sobre o tema de tese. Neste 

capítulo, aborda-se a contextualização das quedas em pessoas idosas, aspectos 

epidemiológicos, políticas de saúde, protocolos e aspectos da evolução da educação em 

saúde até o ambiente hospitalar. O referencial teórico utilizado foram as contribuições 

de Paulo Freire e demais estudiosos do campo educação em saúde para a construção da 

tese, visando a sustentação teórica dos conteúdos e sentidos. 

  

2.1 QUEDAS EM IDOSOS E AS AÇÕES DE SAÚDE 

 

Segundo o Departamento de Informática do SUS, ocorreram 25.946 internações 

por quedas no Rio Grande do Sul de janeiro a dezembro de 2014, sendo que destas 

7.334 ocorreram em idosos, correspondendo a um gasto com internações de 9.511.148 

reais. A média de permanência no hospital varia de cinco a 6,9 dias de acordo com o 

aumento da idade do idoso. Dos idosos internados por quedas, 312 morreram no 

hospital, o que revela uma taxa de mortalidade de 2,01 (60-64 anos) a 7,6 (80 anos ou 

mais) (BRASIL, 2015b). Esses dados mostram a necessidade de prevenir as quedas em 

idosos, considerando os gastos com as internações, o tempo de internação e as 

complicações que elas causam na saúde e vida destes indivíduos. 

As causas das quedas podem ser extrínsecas ou intrínsecas, as extrínsecas 

incluem iluminação inadequada, piso escorregadio, objetos móveis em locais 

inapropriados, escadas e ambientes sem adaptações. Já as causas intrínsecas envolvem 

fatores hemodinâmicos (hipotensão ortostática, arritmias, lesões valvares, hipovolemia), 

uso de medicamentos hipotensores, antiarrítmicos, hipnóticos, ansiolíticos, 

neurolépticos, hipoglicemiantes, antidepressivos, anti-Parkinsonianos e 

anticonvulsivantes; doenças neurológicas (doenças cerebrovasculares, neuropatias 

periféricas, Parkinson, demências, depressão), desordens neurosensoriais (alterações da 

visão, da propriocepção e labirintopatias) e doenças osteomusculares (osteoartrose, 

afecções dos pés, fraqueza muscular e osteoporose) (BARBOSA, 2001). 

Dentre as causas mais comuns de quedas está a osteoporose, que é uma doença 

crônica, progressiva, caracterizada pela baixa massa óssea, que leva a fraturas não 
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traumáticas. Essas são decorrentes de queda da própria altura ou de menor intensidade 

que atingem antebraço, vértebras torácicas e lombares e fêmur proximal (PEREIRA, 

MENDONÇA, 2013). 

Em 2010, o Sistema Único de Saúde (SUS) gastou cerca de R$ 81 milhões para 

a atenção ao paciente portador de osteoporose e vítima de quedas e fraturas. Neste 

mesmo ano, foram internados 74 mil brasileiros na rede pública por fratura de fêmur 

(BRASIL, 2013c). No HUSM, nos primeiros seis meses de 2014, aconteceram 94 

cirurgias em nível de fêmur proximal em idosos, provavelmente, a maioria delas 

ocorreu devido a fraturas por quedas ligadas a osteoporose.1 

Na maioria das vezes a ocorrência de quedas está associada à osteopenia, que é a 

perda da densidade óssea quando o corpo não produz células novas na medida em que 

absorve. A osteoporose é assintomática e no estado pré-clínico não leva a fraturas, por 

isso, o diagnóstico médico não ocorre precocemente (PEREIRA, MENDONÇA, 2013). 

Além da osteoporose outras causas de quedas são os fatores associados ao 

envelhecimento, pela lentidão dos mecanismos de reflexo postural e perda da força 

muscular; as doenças específicas, como epilepsia, Parkinson, neuropatias, demências, 

doenças crônicas e hipotensão postural; e a síndrome de quedas, que inclui déficit 

sensoriais múltiplos (visão e audição), utilização inadequada de dispositivos para 

auxiliar na marcha (MENEZES, BACHION, 2008) doença cerebrovascular e ataque de 

quedas, que acontece por anormalidade da função postural (PAIXÃO, HECKMAN, 

2013). 

Dentre as complicações das quedas é possível citar as lesões como as fraturas, 

que tem repercussões significativas na vida dos idosos. Em estudo realizado com 420 

idosos da área urbana mostrou a prevalência de quedas de 32,1%, sendo que 59% das 

quedas ocorrem no domicílio. Daqueles que caíram, 19% tiveram fratura como 

consequência (CRUZ, et. al., 2012). 

Outras consequências das quedas são: abandono de atividades; modificações de 

hábitos; imobilização; medo de novas quedas; decúbito de longa duração; redução das 

atividades instrumentais de vida diária, da independência e da autonomia; e 

complicações clínicas, como pneumonias, infecções de trato urinário, dentre outras, que 

podem levar a morte (PAIXÃO, HECKMAN, 2013; JAHANA, DIOGO, 2007). 

                                                                 
1
 Informações obtidas diretamente com o Setor de Estatística do HUSM em agosto de 2015. Santa Maria, 

2015. 
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Estudo revela que a prevalência de quedas em idosos que residem em Instituição 

de Longa Permanência é de 38,9% e desse percentual, 19,2% resultaram em fraturas, o 

que revela a fragilidade dos idosos e a carência no planejamento de ambientes físicos e 

profissionais capacitados para o cuidado (DUCA, ANTES, HALLAL, 2013). Se os 

idosos institucionalizados tiverem doença de Alzheimer o risco para queda chega a 

70%, conforme o aumento da idade (FERREIRA, SANCHES, 2013). 

Diversos trabalhos publicados tratam dos motivos de quedas e estratégias de 

prevenção. Entretanto, devido a dimensão significativa do problema das quedas em 

idosos, as autoridades vêm criando políticas, portarias e relatórios para prevenir quedas 

e informar o sistema público a lidar com esta situação. Dentre esses, cita-se o Relatório 

Global da Organização Mundial da Saúde sobre prevenção de quedas na velhice (2007), 

que foi traduzido para vários idiomas, e inclui estratégias ligadas à prevenção das 

quedas, na perspectiva do envelhecimento ativo (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2007). 

As ações internacionais sobre o problema envolvem intervenções para a 

mudança de comportamentos e a adesão a programas que melhoram o equilíbrio e força, 

visando evitar as quedas (ROBINSON, et. al., 2014). Nos Estados Unidos da América 

há estudos que realizaram acompanhamento de idosos, intervenções preventivas as 

quedas (ALBERT, et. al., 2014) e que compararam a efetividade da educação em saúde 

e da melhoria da marcha por meio do fortalecimento funcional. Eles comprovaram que 

as intervenções de prevenção reduzem o risco de quedas em idosos (QUIGLEY, et. al., 

2014). 

Na Austrália realizam-se intervenções educativas para idosos com profissionais 

treinados, durante a internação. Essas orientações almejam o engajamento dos idosos na 

segurança para a prevenção de quedas após a alta hospitalar, pois consideram a 

fragilidade do idoso que passou por uma internação (HILL, ETHERTON-BEER, 

HAINES, 2013). Na Coreia e no Reino Unido, os programas de exercícios são 

executados pela realidade virtual por meio de jogos que aumentam o equilíbrio, 

reduzem o medo de cair e aumentam a qualidade de vida. Esses jogos se mostraram 

eficazes para a redução do risco de quedas em idosos (LEE, SHIN, 2013; UZOR, et. al., 

2013). 

Várias são as ações de países já envelhecidos para a prevenção de quedas, 

entretanto, no caso do Brasil, ainda não há estrutura de serviços de saúde para enfrentar 

a epidemia das quedas em idosos, ou seja, não se tem ações concretas para evitá-las. 
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Percebe-se que há diversas formas encontradas por outros países para reduzir o risco de 

quedas, como programas educativos, jogos virtuais, treinamentos físicos, identificação 

de perigos domésticos (LEE, et. al., 2013), treinamento visual (REED-JONES, et. al., 

2012), visitas domiciliares e contatos telefônicos para o comportamento seguro 

(DORRESTEIJN, et. al., 2011), aula de exercícios e dvd player (YAMADA, et. al., 

2011), uso de panfletos com relato de caso (LINS, ICKS, MEYER, 2011), esportes 

aquáticos e educação em saúde (ARNOLD, FAULKNER, 2010), fornecimento de 

protetores de quadril gratuitos (CAMERON, et. al., 2011), avaliação de risco para 

quedas (HAWK, CAMBRON, PFEFER, 2009), prevenção das quedas pós-internação 

(HAINES, et. al., 2009) e em idosos com demência (YAO, GIORDANI, 

ALEXANDER, 2008), criação de site que incentiva o treinamento da força e equilíbrio 

por meio de exercícios (NYMAN, YARDLEY, 2009), uso de vitamina D 

(OVERCASH, 2008), grupo de exercícios e acompanhamento semanal (BANEZ, et. al., 

2008) e intervenção no medo de cair (JUNG, LEE, SM, 2009). 

A prevenção de quedas também envolve as que ocorrem durante a internação, 

com apresentação de materiais multimídia por profissional qualificado objetivando 

reduzir custos com o tratamento das quedas (HAINES, et. al., 2013). Já na Finlândia há 

estudo que oferece curso a idosos sobre a prevenção de quedas. Essa capacitação é 

realizada por uma equipe formada por nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional e médicos, os quais motivam os participantes a realizar atividade física 

regular, parar de fumar e avaliam o cálcio e vitamina D. Esse estudo comprovou que a 

realização de medidas não farmacológicas pode reduzir o risco para quedas 

(PEKKARINEN, LÖYTTYNIEMI, VÄLIMÄKI, 2013). 

No Brasil, em 1994, a Política Nacional do Idoso afirmava que as quedas já 

eram consideradas uma das principais causas de hospitalização e morte em idosos 

brasileiros, com taxas superiores aos homicídios e suicídios (BRASIL, 1994). Já o 

Estatuto do Idoso (2003) regulamenta os direitos assegurados as pessoas com idade 

superior ou igual a 60 anos (BRASIL, 2003). Percebe-se um avanço no escopo das 

afirmações presentes neste documento, pois o Estatuto refere sobre a prioridade no 

atendimento ao idoso, estabelecendo a criação de mecanismos que favoreçam a 

divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do 

envelhecimento. Além de ressaltar que as instituições de saúde devem atender as 

necessidades do idoso, promovendo treinamentos e capacitação dos profissionais, bem 

como orientação aos familiares. 
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A Política Nacional da Pessoa Idosa (2006) aborda as quedas por meio de uma 

diretriz que trata do envelhecimento ativo e saudável, na qual incentiva a criação de 

estratégias para a prevenção de acidentes, como quedas e atropelamentos (BRASIL, 

2006). A abordagem das quedas em idosos pelas políticas aponta para uma carência de 

comprometimento com estratégias para prevenção, passando a responsabilidade da 

criação para os serviços que deverão cumprir a política. 

O Pacto pela Saúde de (2006) revela ações estratégicas a serem trabalhadas na 

Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e Envelhecimento, sendo uma delas, oficinas estaduais 

de prevenção de osteoporose, quedas e fraturas em pessoas idosas. Essas oficinas têm 

como objetivo propor diretrizes a serem aplicadas nos Estados e Municípios para 

melhor orientar profissionais de nível superior sobre a prevenção da osteoporose e das 

quedas (BRASIL, 2010a). A meta do governo federal é reduzir anualmente 2% a taxa de 

internação hospitalar por fratura de fêmur em pessoas idosas. Para isso, firmou-se 

acordo com estados e municípios com mais de 100 mil habitantes, para a redução 

progressiva de internações por fratura de fêmur (BRASIL, 2013c). 

No ano de 2013 foram realizadas 11 Oficinas de Prevenção de Violência e 

Quedas, que aconteceram nos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Roraima, 

Maranhão, Tocantins, Goiás e Distrito Federal, e nos municípios de Goiânia, Itajaí e 

Porto Alegre, em que foram capacitados 981 profissionais (BRASIL, 2014). Essas 

oficinas envolveram vários representantes da gestão estadual. Foram discutidas formas 

de enfrentamento das quedas e suas consequências, como sensibilização e capacitação 

da rede básica, ambulatorial e hospitalar, implantação da caderneta da pessoa idosa, 

distribuição de material educativo, painel de indicadores de quedas e instituição de 

comitês de investigação de internação por fratura (SECRETARIA DE SAÚDE DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2010). 

Também, a Portaria 3.213 de 2007, instituiu um Comitê Assessor para a 

Prevenção da Osteoporose e quedas em Pessoas Idosas, com a finalidade de apoiar 

políticas públicas que abordem as quedas em idosos. Esse Comitê é formado por 

representantes de várias sociedades profissionais que tem ligação com o assunto e está 

sob a responsabilidade da área Técnica de Saúde do Idoso do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2007; BRASIL, 2010b). 

No Rio Grande do Sul (RS), em 2012, foi realizada capacitação dos 

representantes das coordenadorias regionais do estado sobre a prevenção de quedas e 

violência no idoso. As informações visam capacitar os profissionais para identificar e 
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intervir nos fatores de risco e impacto na qualidade de vida do idoso (SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, 2012). Por outro lado, o 

Conselho Estadual da Pessoa Idosa do RS não aborda em suas diretrizes o fenômeno 

das quedas. Isso demonstra a estagnação das ações para prevenção e reabilitação dos 

idosos que caíram e o desafio do RS em enfrentar esta situação. 

Conforme a Secretaria do Estado do RS2, as ações que vem sendo desenvolvidas 

no âmbito das quedas em idosos são de prevenção nas Estratégias de Saúde da Família, 

por meio de um checklist da casa segura aplicado pelos agentes comunitários de saúde, 

que de acordo com o resultado, planejam a necessidade de modificações no ambiente. A 

partir do exposto, pode-se inferir que as políticas relacionadas as quedas já publicadas 

incentivam a prevenção e não a reabilitação do idoso que caiu e realizou cirurgia para 

corrigir a fratura. 

 

2.2 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA A CORREÇÃO DAS FRATURAS DE 

FÊMUR PROXIMAL EM IDOSOS QUE CAÍRAM 

 

Quedas simples, como as da própria altura são traumas de baixa energia que 

podem levar a fratura de fêmur proximal (FFP) nos idosos, também conhecida como 

fratura de quadril. A articulação do quadril é formada pela cabeça do fêmur que se 

articula com o acetábulo (Figura 1). 

 

Figura 1 - Articulação do quadril 

 

                                                                 
2
 Informações obtidas por e-mail com a Coordenação Estadual de Saúde do 'Idoso no Estado do Rio 

Grande do Sul em junho de 2015. 
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Fonte: google imagens. 

 

As fraturas proximais são aquelas que ocorrem entre a extremidade proximal do 

fêmur (cabeça) até cinco centímetros abaixo do trocanter menor. Assim, consideram-se 

FFP as que acontecem dentro da cápsula de articulação do quadril (intracapsulares) e as 

extracapsulares. As fraturas intracapsulares (Figura 2) são as de cabeça e de colo de 

fêmur, sendo que as fraturas na cabeça do fêmur ocorrem por trauma de alta energia, 

como acidentes automobilísticos, por isso, não são comuns em idosos que caem. As 

fraturas extracapsulares (Figura 3) ficam fora da cápsula articular, entre os trocanteres 

maior e menor, são elas: trocantéricas (também chamadas de peritrocantéricas, 

transtrocantéricas e intertrocantéricas) e subtrocantéricas (ROURKE, 2016). A área 

extracapsular é bastante vascularizada, tendo predomínio de osso esponjoso com bom 

prognóstico de consolidação quando não há presença de osteoporose (SUZUKI, 2017).  

 

Figura 2 - Fraturas intracapsulares - colo de fêmur 

 

 
 

Fonte: google imagens. 
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Figura 3- Fraturas extracapsulares: subtrocantérica e trocantérica. 
 

 
 
Fonte: google imagens. 

 

O tratamento das FFP é cirúrgico, salvo em raras exceções que se opta pela 

abordagem conservadora, o qual resulta em complicações clínicas em idosos pela 

imobilidade. Os pacientes com FFP apresentam dor, incapacidade funcional e rotação 

lateral e encurtamento do membro afetado. A escolha do tratamento das trocantéricas, 

geralmente, segue a classificação de desvio da fratura (SUZUKI, 2017). 

A classificação utilizada para as fraturas extracapsulares são do sistema AO 

(Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen - Grupo alemão de estudo sobre fixação 

interna). De acordo com AO (Figura 4), as fraturas trocantéricas são distribuídas em 

“31- A” com os tipos: 31 – A1 são as fraturas simples e estáveis (A), 31-A2 fraturas 

desviadas e fragmentadas (B) e 31 – A3 são as fraturas instáveis com traço invertido 

(C). 

 

Figura 4 - Classificação de AO para trocantéricas 

 

 

 

Fonte: google imagens. 

 

O tratamento cirúrgico das extracapsulares ocorre por meio da fixação das 

fraturas, dependendo do grau de estabilidade. Se instáveis, quando há maiores desvios e 

grande fragmentação, geralmente usa-se implante de haste intramedular, que é uma 
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reconstrução não anatômica. Essa forma de fixação é chamada de haste intramedular 

bloqueada PFN (Proximal Femural Nail). O sistema de hastes utiliza parafusos de 

fixação no osso esponjoso da cabeça femoral e parafusos distais de fixação cortical que 

são acoplados a haste, a qual é introduzida pelo trocanter maior (Figura 5) (SUZUKI, 

2017). 

 

Figura 5 - Haste intramedular – PFN 

 

 
 

Fonte: google imagens. 

 

Se a fratura extracapsular é estável, simples, sem desvio, utiliza-se o implante 

extramedular, que é considerado uma reconstrução anatômica, por meio de placas e 

parafusos deslizantes chamados DHS (Dynamic Hip Screw). O sistema DHS (Figura 6) 

consiste na utilização de parafuso de fixação no osso esponjoso da cabeça femoral 

fixado com uma placa com angulação variável na diáfise do fêmur, que permite o 

deslizamento do parafuso principal proporcionando a estabilização do osso fraturado 

durante a consolidação da fratura (SUZUKI, 2017). Geralmente o sistema DHS é 

indicado para pessoas mais ativas e jovens (SUZIKI, 2009). 

 

Figura 6 - Sistema DHS 
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Fonte: google imagens . 

 

Como o DHS é um sistema dinâmico, pode ocorrer perda da fixação da fratura, 

assim, é amplamente utilizado o DCS (Dynamic Condylar Screw) ou PFN para fixação 

das fraturas subtrocantéricas. O sistema DCS (Figura 7) de placas e parafusos é 

utilizado para fraturas subtrocantéricas ou com traço invertido (LOURENÇO, PIRES, 

2016). 

 

Figura 7 - Sistema DCS 

 

 
 

Fonte: google imagens. 

 

As fraturas de colo de fêmur, geralmente são classificadas pelo sistema de 

classificação de Garden (Figura 8). No grau I, há fratura incompleta ou impactada, grau 

II são fraturas completas não desviadas, grau III há fratura parcialmente desviada e no 

grau IV ocorre desvio completo. Esse tipo de fratura em idosos requer substituição 

parcial ou total da articulação do quadril (artroplastia parcial ou total).  
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Figura 8 - Classificação de Garden 

 

 
 

Fonte: google imagens. 

 

Não há consenso do tipo de artroplastia, as diferenças nas decisões da melhor 

forma para o material cirúrgico dependem da idade do paciente, condições do osso e 

nível de atividade do idoso. De maneira geral, a prótese total é indicada para pacientes 

menos idosos e mais ativos, pois apresenta resultados funcionais e duradouros. A 

artroplastia parcial de quadril é indicada para pacientes mais idosos e menos ativos. Na 

artroplastia primária, ou seja, quando o paciente realiza a cirurgia pela primeira vez, a 

recuperação costuma ser mais rápida (SUZUKI, 2017). Outros fatores que influenciam 

na decisão são a qualidade óssea e as condições clínicas (SUZUKI, 2009). 

As fraturas de colo de fêmur são tratadas cirurgicamente por meio da 

substituição das superfícies articulares, chamada de artroplastia de quadril ou prótese de 

quadril. Essa pode ser parcial quando ocorre somente a substituição da parte femural ou 

total, quando ocorre a substituição de ambas superfícies articulares por materiais 

sintéticos (Figura 9) (HINKLE, CHEEVER, 2016).  

 

Figura 9 - Artroplastia parcial e total de quadril 
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Fonte: google imagens. 

 

A cabeça do fêmur tem diferentes profundidades, podendo ajustar-se a anatomia 

do paciente. Ela pode ser de cerâmica ou metálica. Quando as cabeças femorais são 

maiores e se encaixam diretamente no acetábulo sem o componente acetabular, ocorre a 

artroplastia parcial de quadril (Figura 9). 

As artroplastias podem, também, ser cimentadas ou não cimentadas. Quando a 

qualidade óssea é boa, opta-se pela prótese sem cimento. O cimento ortopédico não tem 

qualidade adesiva, mas quando adicionado o estabilizador, há polimerização com 

liberação de calor. O polimetilcrilato de metila (cimento) liga-se ao osso esponjoso e a 

componentes metálicos. As próteses não cimentadas permitem que o osso cresça sobre 

os revestimentos porosos e fixe com segurança a prótese no osso, esse tipo de cirurgia 

depende da presença de um osso saudável e suprimento sanguíneo adequado. 

O cimento pode ser utilizado no componente acetabular, no qual o cimento fica 

entre o implante e o acetábulo ou no componente femoral, onde é colocado no canal 

femoral e depois a haste lisa (Figura 10) (TASHIRO, 2001). O cimento pode ser visto 

na radiografia como uma névoa esbranquiçada ao redor dos implantes (Figura 11).  

 

Figura 10 - Cimento no componente acetabular e femural. 
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Fonte: google imagens. 

 

Figura 11 - Prótese total de quadril com componente acetabular e femural cimentado 

 

 
 

Fonte: google imagens. 

 

A artroplastia total também pode ser híbrida, quando o cimento é colocado 

apenas no componente femural ou híbrida reversa, que ocorre quando o acetábulo é 

cimentado e não a haste (GALIA, et. al., 2017). Quando a artroplastia é não cimentada, 

o acetábulo é fresado para retirada da cartilagem lesada e se necessário, substitui-se o 

componente acetabular fixando-o com parafusos. Os componentes não cimentados têm 

microporosidades para o crescimento ósseo e orifícios para parafusos (Figura 12). Na 

superfície interna dele é encaixada a parte, que pode ser de cerâmica ou de plástico, a 

qual fará articulação com a haste femoral.  

 

Figura 12 - Prótese total de quadril não cimentada 
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Fonte: google imagens. 

 

As artroplastias são consideradas cirurgias de grande porte que tem riscos como 

infecção do sítio cirúrgico, tromboembolismo venoso periférico e pulmonar, 

encurtamento do membro, lesões em nervos maiores, falhas dos implantes, lesões 

vasculares, luxação da prótese e óbito decorrente de complicações cirúrgicas ou clínicas 

(ALBERT EINSTEIN, [200-]). 

A artroplastia parcial cimentada apresenta incidência menor de dor e fratura 

periprotética, melhor mobilidade, maior independência dos dispositivos de auxílio à 

marcha, melhor retorno às atividades da vida diária e menor taxa de erosão acetabular.  

Os argumentos a favor das não cimentadas são o menor custo, redução do tempo 

cirúrgico, menor perda sanguínea e menor índice de complicações clínicas relacionadas 

a não utilização do cimento (ONO, LIMA, HONDA, 2010). 

Quanto à recuperação dos pacientes que realizam correção das FFP, a marcha 

pós-artroplastia é mais rápida do que outras formas cirúrgicas. Entretanto, apresentam 

risco de luxação, o qual tem incidência maior na artroplastia total de quadril. Um fator 

de risco para luxação é cirurgia prévia (SUZUKI, 2017) e massa muscular menos 

eficiente para conter a prótese, o que é mais comum em mulheres (TASHIRO, 2001). A 

durabilidade da prótese depende do nível de atividade física e das condições do 

paciente. O desgaste pode ocorrer pela atividade intensa, posicionamento incorreto 

(TASHIRO, 2001), patologia óssea e articular pré-operatória e o afrouxamento da 

prótese devido à falha da ligação entre cimento-osso (HINKLE, CHEEVER, 2016). 

Neste caso, os pacientes necessitam realizar cirurgia de revisão da artroplastia de 

quadril, a qual é complexa e tem recuperação mais lenta.  

O idoso que realizou correção de fratura trocantérica demora mais para retornar 

a marcha com carga, pois as placas, hastes e parafusos são colocados para fixar o osso 

até que a ossificação ocorra. Esses materiais não foram idealizados para suportar o peso 

do corpo e podem se curvar, afrouxar ou quebrar quando expostos ao estresse. Para a 

sustentação de peso deve-se considerar a estabilidade, o grau de consolidação, a redução 

e a fixação da fratura (HINKLE, CHEEVER, 2016). 
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As FFP apresentam uma taxa de 25 a 30% de mortalidade após um ano da 

fratura em idosos. De maneira geral, o retorno do movimento da função depende das 

condições dos tecidos moles pré-operatórios, reações dos tecidos moles e força 

muscular em geral (HINKLE, CHEEVER, 2016).  

 Frente a essas cirurgias está a enfermagem, que precisa lidar com idosos com 

situações específicas no pós-operatório. Na enfermagem ortopédica, valorizam-se as 

posições anatômicas, promoção do autocuidado por meio do estímulo do 

posicionamento, da redução do risco de novas quedas, da segurança física e da 

confiança para realização dos movimentos. Quando realizada a prevenção de 

complicações evitáveis no pós-operatório, agiliza-se a alta hospitalar, levando a maior 

sobrevida dos idosos (TASHIRO, 2001). 

 

2.3 OS PROTOCOLOS E A AVALIAÇÃO DA PESSOA IDOSA 

 

Os protocolos são as rotinas das ações de uma instituição, unidade ou equipe, 

que podem ser clínicos ou de organização dos serviços. Eles são utilizados para orientar 

fluxos, condutas e procedimentos realizados pelos serviços de saúde. Os protocolos são 

elaborados por profissionais especialistas e experientes em determinada área a partir de 

evidências científicas desenvolvidas (WERNECK, FARIA, CAMPOS, 2009). 

 Segundo a Unidade de Planejamento do HUSM, a instituição conta com dois 

tipos de protocolos, o clínico, utilizado para o manejo de patologias e o de serviço, no 

qual ocorre a padronização institucional de um conjunto de ações e atividades que 

devem ser seguidas na execução do processo de trabalho. O protocolo de serviço visa à 

uniformidade, à qualidade e segurança e contribui para a legitimidade e autonomia 

profissional. O presente trabalho confeccionou um protocolo de serviço. 

Os protocolos são instrumentos direcionadores da atenção à saúde, pois 

consideram questões relacionadas à clínica, ações preventivas, promocionais e 

educativas. Eles facilitam a organização dos processos de trabalho e levam a maior 

resolubilidade das ações em saúde, entretanto, não podem ser utilizados 

inadequadamente, de forma a generalizar procedimentos preestabelecidos e não atender 

as particularidades das diferentes situações (WERNECK, FARIA, CAMPOS, 2009). A 

fim de evitar essas situações, é indispensável o olhar crítico dos profissionais de saúde.  

Os protocolos existentes até então, que se referem a quedas apontam a 

prevenção, os fatores causais e o risco para quedas. O risco é abordado em diferentes 
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cenários, como em hospitais, instituições de longa permanência ou nas próprias 

residências dos idosos. Geralmente avaliam-se a marcha e equilíbrio, aplicando-se 

instrumentos que avaliam a funcionalidade dos idosos, como Índice de Katz ou de 

Pfeffer (CARVALHO, PEIXOTO, CAPELLA, 2007; MACHADO, OLIVEIRA, 

COSTA, et. al, 2009; APÓSTOLO, 2012).  

 Já os protocolos de enfermagem citados na literatura se referem: a prevenção e 

avaliação de lesões por pressão (HEMORIO, 2010); ao tratamento da tuberculose 

(BRASIL, 2011); ao atendimento emergencial de enfermagem (ULBRICH, et. al., 

2010); a administração de quimioterápicos (ANDRADE, SILVA, 2007); a atenção à 

mulher vítima de violência sexual (HIGA, et. al., 2008); a saúde da mulher, da criança e 

do adulto (ATAKA, OLIVEIRA, 2007); ao paciente com distúrbio respiratório (PAES, 

et. al., 2014); ao paciente com alterações hematológicas (HONÓRIO, CAETANO, 

2009); a assistência ao paciente no pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica (FELIX, 

SOARES, NOBREGA, 2012), dentre muitos outros temas abordados em protocolos 

existentes.  

 A elaboração de um protocolo pelos enfermeiros possibilita a expressão de seus 

conhecimentos e experiências, e permite a discussão do assunto até o consenso das 

condutas (HONÓRIO, CAETANO, 2009). Verifica-se que a elaboração de protocolos 

favorece a indicação de algumas adaptações no serviço visando à implantação dos 

processos, como a elaboração de manual de orientações para a alta de pacientes em 

tratamento quimioterápico (HONÓRIO, CAETANO, 2009). 

A prática de enfermagem relacionada ao idoso em situação cirúrgica precisa ser 

repensada. Os aspectos da gerontologia e geriatria permeiam a atuação do enfermeiro, 

uma vez que a enfermagem se defronta com um contingente cada vez maior de 

pacientes idosos. Assim, o conhecimento sobre o processo de envelhecer e as 

modificações dos sistemas corpóreos, além da assistência perioperatória são saberes 

necessários para a avaliação individualizada do idoso (FERREIRA, BENEDET, 2012). 

A partir disso, salienta-se que o conhecimento é um fator relevante na 

construção da autonomia profissional da enfermagem gerontológica. Resolver ou 

minimizar problemas na assistência ao idoso por meio do saber científico leva a 

enfermagem a oferecer um cuidado com competência e autonomia. Concomitante as 

evidências científicas, o enfermeiro precisa assumir uma postura pessoal de 

enfrentamento no âmbito da interdisciplinaridade na gerontologia e capacitar a equipe 

de enfermagem para aplicação dos saberes e resolutividade na atenção ao idoso. Com a 
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delimitação do papel específico do enfermeiro no atendimento ao idoso, as intervenções 

serão mais seguras e efetivas, levando ao reconhecimento de outras áreas e, 

consequentemente, autonomia da enfermagem (KLETEMBERG, PADILHA, 2011). 

 

2.4 CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA O CUIDADO NO 

AMBIENTE HOSPITALAR 
 

As propostas de mudanças na atenção à saúde que surgiram a partir de 1970 

pretendiam renovar o campo da saúde pública por meio da promoção da saúde. Essa 

abordagem de saúde deveria combinar melhorias estruturais (socioeconômicas, culturais 

e físicas) com mudanças de comportamento e no estilo de vida.  

A partir da continuidade da discussão sobre a assistência à saúde, a Carta de 

Ottawa, em 1986, definiu a promoção da saúde como o processo em que os indivíduos 

são capacitados para ter maior controle sobre a própria saúde. Essa definição abriu o 

escopo da promoção em saúde, abrangendo conceitos e estratégias, como a educação em 

saúde (OLIVEIRA, 2005). 

A prática da ES supera a conceituação de que saúde é a ausência de doença 

quando aborda a perspectiva da autonomia por meio da preparação e estímulo da pessoa 

para ações mais saudáveis e para a tomada de decisões sobre sua própria vida 

(OLIVEIRA, 2005; OLIVEIRA, 2011). Nesse sentido, a modificação no 

comportamento não ocorre por persuasão, mas pela conscientização resultante do 

diálogo. Assim, o processo educacional deve envolver uma relação igualitária entre 

educando e educador, valorizando-se a tomada de decisões conjuntas. Para o êxito da 

ES é necessário o empowerment de indivíduos e comunidade, o que significa 

proporcionar a autonomia para a liberdade de escolhas sobre sua saúde (OLIVEIRA, 

2005). O respeito a autonomia do educando é uma questão ética e não um favor que se 

pode ou não conceder. Como educador é necessário estar advertido sobre este respeito 

como se fosse o que se tem por si mesmo (FREIRE, 2015). 

Os profissionais de saúde atuam como educadores com seus pacientes, 

entretanto, somente o conhecimento que o profissional compartilha não resulta no 

sucesso da ES. Além do conhecimento, o ambiente que o indivíduo está inserido, 

questões de gênero, idade e classe social interferem nas decisões das pessoas quanto à 

forma de cuidar de sua saúde. As escolhas ocorrem de acordo com as circunstâncias 

socioeconômicas e interações sociais que as pessoas vivem, não havendo padrões de 



41 

 

comportamento. Assim, o estilo de vida não é controlado pelos indivíduos e educar sem 

condenar as escolhas não científicas é um desafio que o profissional de saúde vem 

enfrentando (OLIVEIRA, 2005; OLIVEIRA, 2011). 

Dessa forma, não se pode ter a cientificidade como única verdade evidente, sem 

questionamentos ou críticas do que parece indiscutível (VASCONCELLOS-SILVA, 

RIVERA, ROZEMBERG, 2003). Torna-se mister adequar os comportamentos a fim de 

manter a longevidade por meio da responsabilização do cuidado com o corpo e a própria 

saúde. Os profissionais podem ser vistos como antecipadores do futuro quando definem 

as condutas a serem tomadas e culpabilizam os indivíduos pelo deterioramento da 

saúde. É preciso distinguir as condutas científicas conforme o grupo de pessoas que se 

trabalha, sem excessos na responsabilização individual com o corpo e saúde, 

considerando a naturalidade de conviver com riscos à saúde e saber administrá-los 

(CASTIEL, ÀLVAREZ-DARDET, 2007). 

Os enfermeiros não podem intervir na vida privada das pessoas, elas têm 

liberdade de escolha, mesmo que esta não seja a opção saudável escolhida pelo 

indivíduo. A partir disso, uma saída para a mudança talvez seja o estabelecimento de 

relações interpessoais, que garantam o questionamento e a escuta do outro 

(VASCONCELLOS-SILVA, RIVERA, ROZEMBERG, 2003), para assim, pensar num 

cuidado promotor de autonomia (OLIVEIRA, 2011).  

Freire (2015) afirma que o processo de compartilhamento de conhecimentos 

envolve não só o respeito aos saberes dos educandos, mas a discussão sobre a razão da 

existência desses saberes. Pode-se entender que nas ações de educação em saúde é 

preciso abordar as experiências e saberes dos pacientes e seus acompanhantes. 

Entretanto, as ações de educação em saúde continuam sendo realizadas na perspectiva 

da transmissão de um conhecimento especializado à população leiga, prescrevendo 

comportamentos tecnicamente justificados como única opção para o bem-estar 

(MEYER, et. al., 2006). Essas ações visam a acomodação dos conteúdos técnicos-

científicos à cultura dos que são ensinados, pois os fatores de risco relacionados com a 

pessoa são passíveis de correção a partir da responsabilidade de cada um. A eliminação 

dos riscos levaria a redução da probabilidade de ocorrência de agravos e danos. 

Entretanto, o uso dos riscos como critério único para a formulação e sucesso das 

práticas de educação em saúde, muitas vezes, torna sua contribuição insuficiente, pois 

as vivências das pessoas são dinâmicas e variáveis (MEYER, et. al., 2006). 
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O conteúdo das informações oferecidas pela ES precisa ser repensado, de modo 

a refletir o porquê ela foi comunicada e qual a necessidade de expor o conhecimento 

científico como indispensável para garantir a competência do profissional e a liberdade 

de decisão do paciente (MEYER, et. al., 2006). A partir disso, é preciso compreender 

que o conceito de educação abrange processos em que os indivíduos se tornam sujeitos 

de uma cultura que concebe o viver de forma saudável frente ao processo de saúde-

doença. Os profissionais de saúde precisam dialogar e compreender os aspectos 

considerados importantes para as pessoas, pois esses são, geralmente, os que modulam 

as crenças, os hábitos e os comportamentos (MEYER, et. al., 2006). 

A ES tem sua dimensão comportamental, mas não se reduz a isso, pois os 

problemas de saúde apresentam componentes amplos e inter-relacionados, que não 

podem ser vistos de maneira isolada, sob a condição de não produzirem de fato efeito na 

saúde das pessoas. A ES pode ser vista como eixo orientador de decisões que fazem 

sentido para determinado grupo e contexto (MEYER, et. al., 2006) influenciando nas 

alterações de vida relacionadas à saúde. 

As mudanças nas ações precisam ter os idosos e familiares como sujeitos da 

transformação, considerando que eles não são neutros frente ao mundo. Assim, a base 

para as ações educativas freireanas envolvem o estabelecimento de relações dialéticas e 

de proximidade com o contexto das pessoas com quem se desenvolvem as atividades 

(FREIRE, 2014b). As situações (problemáticas) e o espaço (ambiente) influenciam 

reciprocamente nos indivíduos, que precisam refletir de forma crítica para atuarem 

sobre a situação. Essa atuação depende da conscientização dos educandos, as quais se 

apoiam em seis ideias-força explicitadas a seguir (FREIRE, 2001). Salienta-se que as 

ideias-força são a base da teoria Freireana e permeiam este trabalho de tese. 

A primeira ideia-força revela que toda educação deve estar precedida de uma 

reflexão sobre quem se deseja educar, considerando o local, o contexto social e cultural. 

A segunda ideia-força é que o homem precisa refletir sobre sua situação para ser 

sujeito da educação, quanto mais refletir, mais comprometido em intervir na realidade 

ele se tornará. A terceira ideia-força afirma que o homem reconhece que as realidades 

são exteriores, estabelece relações com a realidade, chegando a ser sujeito. A resposta 

dada ao desafio não muda somente a realidade, mas o próprio homem, que por meio do 

diálogo estabelece relações humanas de reciprocidade. A quarta ideia-força é de que 

na medida em que o homem reflete e contribui nas condições de seu contexto de vida, 

ele cria cultura. Esta é decorrente da experiência em resolver o desafio a partir de seu 
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esforço. A quinta ideia-força mostra que o homem faz sua história quando se 

relaciona, atende as necessidades e realiza tarefas que surgem e modificam ao longo do 

tempo. Quando nascem novos desafios, o homem busca novas atitudes e 

comportamentos para fazer sua história. Na sexta ideia-força é preciso que a educação 

permita ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, fazer cultura e 

história por meio da participação ativa na transformação da realidade (FREIRE, 2001). 

Essas seis ideias-força atuaram como um guia para as relações dialógicas 

estabelecidas neste estudo com idosos, seus acompanhantes e enfermeiros. Elas agem 

no sentido de promover a construção de um novo conhecimento, que abranja saberes 

empíricos e científicos e que auxiliem na prática da enfermagem durante a internação 

hospitalar do idoso pós-correção de FFP por queda. 

O pensamento dialógico de Freire (2001) entende que o homem conscientiza-se 

não no sentido superficial de fazer alguém saber de algo, mas num processo em que 

assume posição diante da realidade, desenvolvendo criticamente a tomada de 

consciência. Essa díade ação-reflexão continua após a transformação, pois o homem 

atua/toma posse da realidade e ela segue se transformando, indicando para uma nova 

mudança.  

No hospital, frequentemente, as informações oferecidas durante a ES são vistas 

pelos profissionais como meios para facilitar a intervenção de especialistas e não de 

esclarecimento para a decisão do paciente. A ES acontece por meio de um pacote 

informativo impresso que objetiva o convencimento das prioridades definidas pelo 

profissional. Essa forma de educação advém do impacto positivo que os impressos 

alcançam no ambiente escolar, ao baixo custo e a facilidade de editoração de folders em 

computadores pessoais. Entretanto, questiona-se a efetividade da transferência de 

conhecimento no decorrer da terapêutica devido a superficialidade que muitos 

impressos tratam os assuntos. Para que os recursos gráficos sejam úteis no cuidado, é 

preciso que haja estudos acerca da demanda dessas informações e a avaliação do 

material por profissionais da área (VASCONCELLOS-SILVA, RIVERA, 

ROZEMBERG, 2003). 

O poder da ES em minimizar ansiedades, sentimentos negativos, evitar 

reconsultas desnecessárias e fracassos da terapêutica é reconhecido pelas equipes de 

saúde pública (VASCONCELLOS-SILVA, RIVERA, ROZEMBERG, 2003). É 

necessário que os profissionais tenham em mente que mudar é possível, iniciando pela 

transformação de si mesmo para realizar a ES. O reconhecimento do senso comum é 
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importante, porém a curiosidade em superá-lo precisa ser exercitada para, assim, atingir 

a rigorosidade do saber científico. Para que o educador tenha sucesso em seu objetivo, 

ele não pode seguir um pacote de orientações que apresente distância entre a realidade e 

o que verdadeiramente ocorre (FREIRE, 2014c). 

Frequentemente, constroem-se materiais educativos impressos com o objetivo de 

compartilhar informações importantes. Neste caso, há fatores relevantes a serem 

considerados como a visibilidade dos caracteres, o design, o uso inadequado de 

terminologia técnica, a comunicação visual, as questões étnicas-culturais, os riscos 

envolvidos no tratamento, a síntese dos conteúdos e a adequação das mensagens a faixa 

etária do público (VASCONCELLOS-SILVA, RIVERA, ROZEMBERG, 2003). 

No decorrer da ES é importante considerar as necessidades da faixa etária para o 

sucesso da conversa. No caso do idoso, há efeitos do envelhecimento ou adoecimento 

que afetam o diálogo, como a perda visual e auditiva, interações medicamentosas e 

restrição de mobilidade (LUECKNOTTE, 2002). A comunicação humana é uma 

dimensão insubstituível por panfletos, ou seja, os impressos podem ser utilizados como 

complementares ao contato pessoal, pois a interação permite o enriquecimento mútuo 

do profissional e paciente (VASCONCELLOS-SILVA, RIVERA, ROZEMBERG, 

2003), além de oportunizar a elucidação de possíveis dúvidas e demandas dos pacientes 

e acompanhantes. 

Diante de situações da realidade, os educadores precisam abstrair, ou seja, 

realizar o movimento do pensamento dialético de uma situação concreta. O 

distanciamento dos problemas faz com que educadores e educandos reflitam sobre 

determinado objeto, para assim, enxergar as demandas. A ajuda de educadores 

preparados revela-se como um poderoso método de conscientização, que é capaz de 

transformar atitudes frente a vida. A transição leva as pessoas a saírem do silêncio e 

estagnação para as mudanças na forma de agir (FREIRE, 2001). 

Nesta perspectiva, o enfermeiro precisa elaborar um plano de cuidados com base 

nos aspectos positivos e aptidões do paciente idoso. A conversa permite ao enfermeiro 

focar a investigação em certos tópicos da saúde identificados como necessários ou ter 

efeito terapêutico ao idoso. Entretanto, a qualidade do diálogo também depende dos 

estereótipos que o entrevistador possui sobre as pessoas idosas (LUECKNOTTE, 2002). 

A dialogicidade proposta por Freire é o encontro do refletir e do agir, que inicia 

na decisão conjunta sobre o que se vai dialogar. A efetividade do diálogo depende da 

humildade e fé nos participantes, o que, por conseguinte, leva ao estabelecimento da 
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confiança entre aqueles que dialogam e no pensar crítico e verdadeiro. Sem o diálogo 

não há comunicação e sem esta, não há educação (FREIRE, 2014a). 

Para uma conversa com idoso, o posicionamento e a distância entre ele e o 

enfermeiro é um elemento fundamental para a comunicação, assim, deve-se manter uma 

posição que permita o contato visual de ambos com um afastamento de 30 a 60 

centímetros quando sofre perda da visão ou audição. O enfermeiro deve explicar a razão 

da conversa e utilizar o toque para minimizar ansiedades e incertezas. Em razão do 

longo tempo de vida, eles podem contar extensas histórias, então, é preciso mantê-lo 

centrado no tópico de maneira respeitosa, considerando assuntos importantes para o 

cuidado. A interação aumenta quando o idoso se sente incluído na tomada de decisões 

(LUECKNOTTE, 2002), pois se considera capaz de opinar sobre a própria vida. 

A medida que a pessoa dialoga, ela se conscientiza sobre sua condição e se 

instrumentaliza para a tomada de decisões. Freire pensava que não devia se satisfazer 

com a alfabetização, mas almejar outras conquistas (FREIRE, 2014d). Nessa 

perspectiva, afirma-se que os idosos não necessitam conformar-se apenas com o que 

lhes é oferecido, mas buscar a autonomia após a realização de procedimento cirúrgico. 

A educação deve preparar, ao mesmo tempo, para um juízo crítico das 

alternativas propostas e possibilitar a escolha do próprio caminho. A conscientização 

leva a transcender a espontaneidade a uma esfera crítica. As concepções Freireanas são 

aplicadas a educação em saúde, ao referir que a dialética, ação-reflexão, constitui o 

modo de ser e transformar suas atitudes, pois quanto mais conscientizados, mais 

capacitados os indivíduos ficam para ver e resolver os problemas (FREIRE, 2001). 

Salienta-se que o compartilhamento de saberes de forma dialógica pode não 

garantir mudança no comportamento deles e de seu acompanhante, porém a ideia é 

propiciar momentos de reflexão sobre os cuidados com a saúde no pós-operatório, que 

podem instigar a tomada de consciência, que é o primeiro passo da conscientização. O 

compromisso do profissional é tentar transformar a realidade considerando o saber das 

pessoas sem julgá-las (FREIRE, 2014b). Neste estudo, a liberdade de escolha em 

realizar ações de autocuidado será dos idosos, considerando a liberdade de opção de 

cada um. 
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3 MÉTODO 

 

A pesquisa qualitativa possui fundamentos teóricos e permite desvelar processos 

sociais e percepções, construir novas abordagens, revisar conceitos e categorias 

(MINAYO, 2013). Insere-se na abordagem qualitativa a Pesquisa Convergente 

Assistencial (PCA). A PCA propõe inserir inovações na prática assistencial para 

minimizar ou solucionar problemas cotidianos em saúde e renovação de práticas. 

Considera-se que a participação dos profissionais no processo de mudança age como 

força impulsora para o comprometimento com as modificações propostas (TRENTINI, 

PAIM, SILVA, 2014).  

A PCA exige a convergência, que ocorre pela justaposição das ações de 

assistência com a pesquisa no mesmo espaço físico e temporal (TRENTINI, PAIM, 

SILVA, 2014). Neste estudo, a convergência ocorreu durante as ações educativas 

realizadas pela pesquisadora. Além disso, a PCA é organizada em quatro fases: 

concepção, instrumentação, perscrutação e análise (TRENTINI, PAIM, SILVA, 2014). 

Salienta-se que este tipo de pesquisa se sustenta como referencial metodológico da 

pesquisa de tese. 

 

3.1 FASE DE CONCEPÇÃO 

 

Esta fase articula toda a pesquisa e é desenvolvida por revisões de literatura, 

reflexões e decisões, como as questões de pesquisa, objetivos, justificativa, referencial 

teórico metodológico, cenário e participantes. Desta fase dependem as outras etapas da 

PCA (TRENTINI, PAIM, SILVA, 2014). Alguns itens dessa fase já foram expostos na 

parte introdutória e revisão de literatura do relatório e outros serão apresentados nas 

demais fases da PCA. 

 

3.2 FASE DE INSTRUMENTAÇÃO 

 

Nesta fase acontecem as decisões metodológicas, como a escolha dos 

participantes, espaço de pesquisa e escolha de técnicas para a obtenção e para análise 

dos dados (TRENTINI, PAIM, 2004).  
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A pesquisa foi desenvolvida na UCGSI do Hospital Universitário de Santa Maria 

(HUSM), o qual atende a 42 municípios da região central do Rio Grande do Sul. A 

UCGSI conta com 52 leitos, sendo nove destinados a traumatologia. Entretanto, devido 

a demanda de pacientes, frequentemente, outras especialidades cedem seus leitos para a 

traumatologia, tendo em média, 15 leitos ocupados. Desses leitos, cerca de cinco são 

ocupados por idosos internados pela correção de FFP por queda. 

Os participantes da pesquisa foram os idosos que fizeram cirurgia para correção 

de FFP por queda internados nesta unidade e seus acompanhantes, além dos 

enfermeiros. O número de participantes da pesquisa foi de 16 enfermeiros, 102 idosos e 

100 acompanhantes. Reitera-se que dois idosos estavam sem acompanhante e foram 

incluídos na investigação. O período de coleta com os idosos e acompanhantes ocorreu 

de janeiro a dezembro de 2016 e com os enfermeiros de janeiro a outubro do mesmo 

ano. 

Foram orientados 23 idosos e acompanhantes pela pesquisadora. A seleção 

desses idosos ocorreu por meio de amostragem intencional - quando a pesquisadora 

realizava a coleta – e, pela solicitação de mobilização ou orientações de idosos e 

acompanhantes às auxiliares de pesquisa, que comunicavam à pesquisadora para 

compartilhar as orientações. 

Os critérios de participação no estudo para os idosos foram: estar internado na 

UCGSI no período pós-operatório de correção de FFP por queda. Para os 

acompanhantes, os pressupostos para inclusão no estudo foram: ter vínculo formal ou 

informal com o idoso. Já para os enfermeiros, o convite para a participação da pesquisa 

aconteceu no período de ambientação na UCGSI. Inicialmente eram 17, não houve 

recusas, mas a aposentadoria de um participante no decorrer da coleta de dados resultou 

em 16 enfermeiros na pesquisa. A coleta de dados ocorreu por meio da entrevista 

conversação, observação participante e grupos de convergência (Figura 13). 

 

Figura 13 - Fluxograma da Produção de Dados 
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Fonte: elaboração própria autora, Santa Maria, RS, Brasil, 2017. 

 

A primeira etapa contemplou a entrevista conversação com aplicação do Mini 

Exame do Estado Mental (MEEM) e formulário de caracterização, além da observação 

participante de enfermeiros, idosos e seus acompanhantes na UCGSI, visando responder 

ao objetivo específico de caracterizar os idosos que vivenciaram fraturas por quedas e 

fizeram cirurgia no HUSM e conhecer as dúvidas dos idosos e seus acompanhantes. Os 

itens de caracterização que idosos e acompanhantes não souberam responder foram 

pesquisados no prontuário. 

A entrevista conversação é definida por conversas informais durante a prática 

assistencial, essa entrevista contém informações sobre o processo de assistência e dados 

de pesquisa. Estas conversas são uma atividade informal e ocorreram ao longo do tempo 

de permanência da pesquisadora em campo e até que os objetivos do estudo fossem 

respondidos (TRENTINI, PAIM, SILVA, 2014). 

A identificação dos pacientes ocorria na marcação ou realização do 

procedimento na UCRPA, local de trabalho da pesquisadora no período de produção 

dos dados. Neste momento, identificava-se a idade e local da fratura e quando o 

paciente chegava para realizar o procedimento, questionando-o se a fratura havia 
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ocorrido por queda. Assim, acontecia o primeiro contato com os idosos. Nessas 

ocasiões, era explicado sobre a pesquisa e o acompanhamento da pesquisadora durante 

sua permanência na unidade de internação. Utilizava-se desse momento, principalmente, 

para criação de vínculo com o idoso, que geralmente, encontrava-se nervoso e receoso 

com o procedimento cirúrgico. 

Após o encaminhamento do paciente para a UCGSI, ele e seu acompanhante 

eram convidados a participar da pesquisa e explicava-se que a recusa não implicaria em 

alterações no tratamento. Após procedia-se a leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento e Esclarecido (TCLE) pelo idoso ou pelo familiar quando o paciente se 

apresentava desorientado (APÊNDICE B).  

O período de coleta precisou ser prolongado para oferecer maior respaldo no 

número de idosos caracterizados, uma vez que, as FFP são consideradas urgências e o 

hospital enfrentou impasses, como a avaria de diversos perfuradores cirúrgicos (material 

necessário para a cirurgia), acarretando na realização de apenas cirurgias 

traumatológicas de emergência por algum período, o que reduziu consideravelmente o 

quantitativo de intervenções com os idosos em estudo. 

Em 2016, ocorreram 369 hospitalizações de idosos na UPS do HUSM, sendo 

que destes, 54% (199) internaram para procedimentos de correção de FFP e 179 

efetuaram a cirurgia3. Não há como confirmar se o motivo dessas fraturas foi por 

quedas. Entretanto, pela experiência prática e pelas internações ocorrerem em caráter de 

urgência e não eletivo acredita-se que majoritariamente essas internações sejam 

consequência das quedas. Percebe-se uma diferença de 20 idosos entre aqueles que 

internaram (199) e os que conseguiram realizar a cirurgia (179), a qual pode ser 

decorrente de idosos que foram a óbito ao aguardar o procedimento ou por terem sido 

transferidos para outros hospitais. A transferência para outro hospital é um fato raro, 

uma vez que a maioria dos pacientes do HUSM depende do SUS para realizar o 

tratamento. O HUSM é o único hospital da região que realiza tais procedimentos pelo 

SUS. 

Nesta pesquisa optou-se por não utilizar o MEEM como critério de 

inclusão/exclusão para os idosos, mas para caracterizá-los. O MEEM é o teste mais 

utilizado para avaliar a função cognitiva, por ser de fácil aplicação e rápido. Ele é 

validado e adaptado à população brasileira e é utilizado como indicador da função 

                                                                 
3
 Informações obtidas com o Setor de Estatística do Hospital Universitário de Santa Maria em maio de 

2017. 
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cognitiva, mas não para confirmar o diagnóstico. Possui sete domínios, cada um visa 

avaliar funções cognitivas específicas: orientação temporal, orientação espacial, atenção 

e cálculo, memória, linguagem, registros, capacidade construtiva visual (CHAVES, 

2016). O escore varia de 0 a 30, sendo que quanto menor a pontuação, maior o 

comprometimento cognitivo. 

Como pontos de corte para a indicação para melhor avaliação do estado mental 

utilizou-se classificação de Bertolucci, Brucki e Campacci et. al. (1994), em que escores 

do MEEM menores que 13 pontos para analfabetos, 18 para ensino fundamental e 26 

pontos para ensino médio, indicam a possibilidade de demência. Optou-se por esse 

ponto de corte devido à baixa escolaridade dos participantes da pesquisa, reduzindo, 

assim, as chances de falsos positivos. Teve-se como viés da pesquisa a carência de 

avaliação da presença de delirium, seja ele hipo ou hiperativo, antes da aplicação do 

MEEM.  

A produção de dados com idosos e acompanhantes contou com três auxiliares de 

pesquisa, bolsistas de iniciação científica, previamente capacitadas pela pesquisadora, 

que aplicavam o MEEM, o formulário de caracterização e realizavam a entrevista 

conversação e a observação participante.  

No primeiro encontro com o idoso e acompanhante, à beira do leito na UCGSI, 

realizava-se a entrevista conversação (APÊNDICE C), a observação participante 

(APÊNDICE D) e aplicava-se o formulário de caracterização (APÊNDICE E) e o 

MEEM (ANEXO A). Os encontros subsequentes eram conduzidos pela entrevista 

conversação e observação participante, envolvendo conversas informais sobre a 

internação, a evolução do idoso e possíveis dúvidas. Quando se identificava dúvidas e a 

produção de dados estava sendo realizada pela pesquisadora, procurava-se saná-las no 

decorrer do diálogo. Já quando as manifestações do desejo de esclarecer dúvidas eram 

compartilhadas com as auxiliares de pesquisa, elas comunicavam a pesquisadora, que 

realizava no próximo encontro. Os auxiliares de pesquisa não mobilizavam o idoso, 

bem como não ofereciam orientações por uma questão de conhecimento. As dúvidas 

eram discutidas com idosos e acompanhantes no decorrer das conversas informais sobre 

dificuldades para adaptações na residência, demandas de cuidados, retorno ao 

ambulatório, realização de curativos, dúvidas sobre a mobilização com auxílio de 

familiar, restrições de movimentos, uso de medicações e identificação de possíveis 

demências.  
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Houve uma média de 1,63 encontros para cada idoso com duração média de 30 

minutos cada. A observação participante atuou como complementar a entrevista 

conversação, pois contemplava como o idoso apresentava-se no leito, como estava 

fisicamente e o que sua face transmitia, além da organização e instrumentalização do 

acompanhante para auxiliar nos cuidados e realização dos cuidados durante a 

internação. 

As orientações aos idosos e acompanhantes foram realizadas pela pesquisadora 

até o momento da instrumentalização dos enfermeiros da UCGSI sobre os cuidados com 

idosos que corrigiram FFP por queda, pois após este período considerou-se que eles 

estavam capacitados para realizá-las. Esse conhecimento também foi incorporado à 

rotina da pesquisadora, como enfermeira da UCRPA, orientava pacientes que 

realizavam cirurgia de quadril e seus acompanhantes no momento de visitas, enquanto 

aguardavam por vaga na UCGSI. Os idosos que conseguiram leito na UCGSI foram 

incluídos na pesquisa. Aqueles que tiveram alta hospitalar direto da UCRPA receberam 

orientações, embora não fossem incluídos na pesquisa. 

Ainda nessa fase da pesquisa ocorreram entrevistas conversação (APÊNDICE F) 

e observações participante pré-intervenção de educação em saúde (APÊNDICE G) com 

os enfermeiros da unidade após a explicação do objetivo da pesquisa e assinatura do 

TCLE (APÊNDICE H). Essas etapas da produção de dados aconteceram de janeiro a 

maio de 2016 com roteiros previamente elaborados, que também contemplaram temas 

abordados pelos enfermeiros que não estavam previstos. 

Nas observações participante, o envolvimento da pesquisadora na situação 

investigada ocorreu de forma que esta não foi vista como uma estranha, mas integrante 

daquele contexto, não produzindo, assim, constrangimento aos profissionais observados 

(TRENTINI, PAIM, SILVA, 2014). Foram observadas as ações do enfermeiro com o 

idoso no pós-operatório de correção de FFP por queda e seu acompanhante na UCGSI 

nos turnos manhã, tarde e noite. As observações ocorreram quando o enfermeiro 

realizava a visita na beira do leito, no início do plantão e na realização de 

procedimentos, como curativos.  

As entrevistas conversação ocorreram concomitante as observações das visitas 

dos enfermeiros nos leitos, além de outros locais como no corredor da unidade, no posto 

de enfermagem, na sala de lanche, na secretaria e na sala de prescrições. Quando a 

pesquisadora não conseguia acompanhar os enfermeiros, por motivos de urgências e 
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intercorrências na unidade, ela retornou à unidade em outro dia para entrevistar e/ou 

observar. 

Cada enfermeiro foi observado no mínimo em cinco momentos distintos e no 

máximo de nove. Foram acompanhadas 107 visitas dos enfermeiros aos pacientes no 

início dos turnos ou na realização de procedimentos, tendo uma média de 6,6 visitas por 

enfermeiro. Totalizaram-se 37 horas e 48 minutos de observação, apresentando uma 

média de duas horas e 34 minutos de acompanhamento por enfermeiro. Assim, as 

visitas dos enfermeiros aos idosos pós-correção de FFP tiveram uma média de 18,9 

minutos. 

Tratando-se da obtenção de dados com os enfermeiros, não se contou com o 

auxílio de acadêmicos de iniciação científica, uma vez que, as observações apontaram 

necessidades de adequação dos enfermeiros no cuidado ao idoso no pós-operatório de 

correção de FFP. Por isso, considerou-se importante que um enfermeiro avaliasse as 

demandas da atuação profissional com idosos e acompanhantes. 

 

3.3 FASE DA PERSCRUTAÇÃO 

 

Esta fase está conectada com a etapa de instrumentação e análise, assim, não 

ocorre de forma isolada, mas concomitante. Compromete-se com o conhecimento 

técnico para inserir inovações no contexto da prática assistencial e é preciso averiguar a 

exequibilidade de estratégias para inserir estas mudanças. As estratégias são traçadas de 

acordo com as mudanças requeridas no serviço e suporte logístico e teórico 

(TRENTINI, PAIM, SILVA, 2014), que neste caso, foi a problematização freireana, 

utilizada no decorrer dos GC com os enfermeiros. Para executar esta fase, a 

pesquisadora se inseriu na prática a fim de conhecer as reais intenções dos profissionais 

de saúde em se envolverem na mudança. Essa ação visa favorecer condições para que as 

inovações permaneçam sendo executadas no serviço (TRENTINI, PAIM, SILVA, 

2014). 

A partir dos dados produzidos na etapa anterior, realizaram-se os Grupos de 

Convergência (GC). Nesses grupos o processo de ES com os enfermeiros foi realizado 

por meio de discussão aberta, correspondendo à segunda etapa do fluxograma de coleta 

de dados. Os temas compartilhados tiveram base em evidências científicas e foram 

apresentados de forma simples, de acordo com a realidade vivida pelos enfermeiros. 

Essa fase aconteceu de junho a outubro de 2016 por meio de cinco grupos de 
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convergência com os enfermeiros da unidade, na sala de Educação em Saúde da 

Unidade, sendo dois encontros com quatro enfermeiros, dois com três enfermeiros e um 

encontro com dois participantes. Assim, todos os enfermeiros participaram uma vez dos 

GC. 

Salienta-se que, inicialmente, reunir os enfermeiros para o grupo foi difícil 

devido à resistência de alguns em deslocarem-se de sua residência até o hospital fora de 

seu horário de trabalho. Após o primeiro grupo, mostraram-se mais motivados em 

participar, pois aqueles que já haviam participado comentavam que o grupo os 

empoderava. Assim, as rotinas pessoais e a distância da residência até o HUSM não 

impediram a participação dos enfermeiros. Os grupos tiveram duração de 1 hora e 30 

minutos. 

Os grupos de convergência têm como finalidade desenvolver pesquisa em 

simultaneidade com a prática assistencial em educação para a saúde (TRENTINI, 

PAIM, 2000). A fim de auxiliar na organização e coleta das informações, durante os 

grupos de convergência, contou-se com a presença de dois a três auxiliares de pesquisa, 

alunos de iniciação científica da graduação em enfermagem, mestrandos e/ou 

doutorandos ligados ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Envelhecimento 

(NIEPE), que foram treinados previamente à produção de dados. Esses ajudantes 

anotavam o que estava acontecendo, comportamentos e inferências dos participantes. 

Além das anotações dos auxiliares de pesquisa, os registros dos grupos ocorreram por 

meio da gravação em áudio dos diálogos que foram transcritos.  

Na perscrutação realizou-se o processo de educação em saúde com os 

enfermeiros por meio dos GC. Os grupos tiveram como finalidade desenvolver pesquisa 

em simultaneidade com a prática assistencial em educação para a saúde (TRENTINI, 

GONÇALVES, 2000). Esses grupos têm quatro fases: 1) fase de reconhecimento; 2) 

fase da revelação; 3) fase do repartir; e 4) fase do repensar (TRENTINI, DIAS, 1997). 

Para auxiliar no processo de reflexão e discussão sobre o pós-operatório de idosos que 

vivenciaram FFP por quedas foram utilizados recursos didáticos, como apresentação em 

PowerPoint, figuras impressas, vídeo, descrição cirúrgica dos pacientes internados na 

unidade que realizaram as cirurgias, radiografias e dinâmica do semáforo. Os temas 

problematizados no GC foram elaborados a partir da entrevista conversação e 

observação participante com enfermeiros, idosos e acompanhantes.  

Todos os encontros englobaram as seguintes ações: primeiramente, realizava-se 

a apresentação dos auxiliares de pesquisa e dos enfermeiros. Esta parte equivale à fase 
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de reconhecimento dos grupos de convergência. Após, a pesquisadora relembrava, por 

meio do PowerPoint, os objetivos do projeto de tese e apresentava os dados da primeira 

etapa de coleta, como os elementos referentes a observação participante e entrevista 

conversação feita com os enfermeiros da unidade, discutindo com eles os pontos 

positivos e negativos. Em todos os encontros os participantes se identificaram com os 

resultados parciais expostos e compartilharam suas experiências em comum 

relacionadas ao que foi apresentado. Este momento corresponde à fase de revelação do 

grupo de convergência. 

Após, entregaram-se figuras de diferentes fraturas, materiais cirúrgicos e 

cirurgias (APÊNDICE I e J), além de canetas para que pudessem anotar suas 

observações e ficaram como brinde para os participantes. Nesse momento, recordou-se 

com os enfermeiros a anatomia do quadril e tipos de próteses. Após, exibiu-se um vídeo 

de sete minutos que abordava como acontecem as artroplastias de quadril, então, 

retornou-se às figuras para sintetizar os tópicos discutidos. Este momento foi profícuo 

em discussão, pois os enfermeiros identificaram nas imagens o tipo de fratura e cirurgia. 

Os participantes anotaram o que consideravam importante da discussão. A seguir, foram 

entregues as descrições cirúrgicas dos pacientes atualmente internados pós-cirurgia de 

fêmur proximal e exibidas suas respectivas radiografias no computador, para que os 

enfermeiros elaborassem uma linha de raciocínio, sintetizando o local da fratura com o 

tipo de cirurgia, função do material cirúrgico utilizado e os cuidados com o paciente. 

Após abordou-se questões clínicas do idoso, ponto exposto como demanda de 

estudo pelos próprios enfermeiros e identificado pela pesquisadora na etapa anterior. 

Nesse momento, utilizou-se da dinâmica do semáforo, a qual faz os participantes 

refletirem sobre os tópicos em discussão, estimulando as pessoas a defenderem uma 

ideia, que no caso dos GC, foram as questões clínicas do idoso no pós-operatório. 

Entregaram-se questões e respostas – para enfermeiros diferentes – sobre o pós-

operatório no paciente idoso e instigou-se que os enfermeiros auxiliassem o seu colega a 

responder a pergunta (Quadro 1). Caso não conseguissem responder a questão durante a 

discussão entre os enfermeiros um deles tinha a resposta e realizava a leitura em voz 

alta. Após a chegada num consenso, colocava-se tal tópico na dinâmica do semáforo, 

selecionando as questões que iriam ou não compor o protocolo. Na cor verde, os 

participantes escreveram o número da questão se consideravam aquele tópico relevante 

para o protocolo, na cor amarela, colocaram perguntas que estavam em dúvida da 

necessidade de compor o protocolo. Já na cor vermelha, inseriram as questões que não 
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avaliavam como importantes. As temáticas postas na cor amarela eram decidas pelo 

próximo grupo. Essa dinâmica e as discussões geradas pelas imagens anteriormente 

explicitadas indicam a fase do repartir do grupo de convergência, já que os 

enfermeiros discutiram sobre as questões e compartilharam suas experiências para 

respondê-las, chegando à tomada de decisão sobre a resposta e decisão de inserir ou não 

o tema no protocolo pós-operatório. 

 

 

Quadro 1 - Questões discutidas com enfermeiros da UCGSI 

 

Questões Respostas 

1. Qual o efeito da devolução de órteses 

(óculos, aparelho auditivo) e prótese 
dentária assim que o idoso chega no 
andar? 

2. Além de ajudar no bem-estar e 

comunicação, reduz complicações pós-
operatórias, como a desorientação do idoso. 

1. Quais os sinais de choque 

hipovolêmico no idoso? 

3. Além da taquicardia, hipotensão, pele fria e 

úmida, o idoso apresenta agitação com 
alteração do nível de consciência. 

A pressão arterial aumentada 

associada à taquicardia são sinais de 
qual alteração no idoso? 

 

Podem ser sinais de dor no idoso com 

dificuldade de comunicação. A pressão 
arterial elevada com taquicardia pode levar a 

arritmias cardíacas no idoso. 

Quando o idoso reclama de dor 
intensa, qual medicação você indica 
que o técnico administre? 

 

Os idosos são mais suscetíveis aos efeitos 
dos opióides do que os jovens, então 
apresentam risco de depressão respiratória 

maior. Por isso, devemos tentar primeiro 
analgésico (dipirona), depois opióide fraco 

como tramadol e por último, a morfina. 

É normal o idoso apresentar volume 
urinário reduzido no pós-imediato, 
independentemente da quantidade de 

líquidos administrados? 
 

O procedimento cirúrgico e a anestesia 
estimulam a secreção de hormônio 
antidiurético e aldosterona, causando a 

retenção hídrica e assim, reduzindo o 
volume de diurese. 

O que pode levar o idoso a acumular 

secreção no pulmão? 
 

Além da imobilidade, os idosos têm 

redução do movimento ciliar, do reflexo e 
eficácia da tosse, o que pode levar ao 

acúmulo de secreção. 
 

4. Por que o idoso teria risco aumentado 
de broncoaspiração, pneumonia e 

atelectasia logo após a chegada ao 
andar? 

 

Além da redução dos reflexos laríngeos de 
proteção, os idosos apresentam alteração do 

nível de consciência por sedação residual 
após a anestesia. 

Como você identifica o delirium no 
idoso? 

O delirium tem início agudo de alterações na 
consciência, atenção, cognição e percepção. 



56 

 

 O comportamento varia de agitado a quieto 

e tem duração de um a três dias, podendo 
estender-se por uma semana. 

Você já vivenciou algum paciente 
idoso que perdeu a memória após a 

cirurgia? 
 

A perda da memória e concentração ocorre 
pela disfunção cognitiva do idoso no pós-

operatório e pode durar de semanas a meses. 
É comum em cirurgias grandes. 

Quais alterações o idoso pode 

apresentar após a passagem de SNE? 

Após 24h de pós-operatório, se o idoso não 

retornar à alimentação, deve-se passar a 
SNE, porém ela pode contribuir para a 
ocorrência de delirium. 

A febre no pós-operatório do idoso é 
resultante de quais alterações? 
 

Nas primeiras 24 horas o idoso pode 
apresentar febre devido a resposta 
inflamatória à cirurgia, entre 24 horas e 48 

horas pode ser em decorrência de infecção 
respiratória e de 3 a 5 dias devido a infecção 

urinária, após 5 dias ocorre pela infecção na 
ferida operatória. 

 

Fonte: (SANTOS, 2017). 

 

 

Durante os encontros, deixou-se disponível aos participantes chá e salgados, a 

fim de sentirem-se acolhidos e assim, estimular a participação, já que a maioria dos 

encontros ocorreu após o plantão de serviço de seis ou doze horas dos enfermeiros da 

unidade. 

Os grupos tiveram duração média de 1h e 30min e os 16 enfermeiros 

participaram uma vez dos GC. Ao final dos cinco GC, os enfermeiros avaliaram o 

encontro como positivo, considerando-os uma capacitação sobre o idoso no pós-

operatório e os procedimentos cirúrgicos no nível de fêmur proximal. Reiteraram a 

importância das informações recebidas por declararem como necessidade da UCGSI. 

Esse último momento corresponde à fase do repensar dos GC, no quais os enfermeiros 

refletiram acerca da assistência com os idosos no pós-operatório de correção de FFP 

embasada em conhecimentos específicos da traumatologia. 

Os GC atuaram como um momento de instrumentalização dos enfermeiros e 

discussão de temas a serem colocados no protocolo pós-operatório. As figuras que os 

enfermeiros receberam durante o grupo possibilitaram a visualização dos pontos 

considerados relevantes pelos sujeitos. Após a realização dos grupos com todos os 

enfermeiros, as imagens permaneceram com os participantes, pois serviriam como 

lembrete de cuidados e tipos de cirurgias até a elaboração do protocolo. 
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Na PCA, a assistência cobre mais que ambientes institucionais, conferindo 

sustentação à inerência da educação para a saúde por meio de grupos (TRENTINI, 

PAIM SILVA, 2017). A prática assistencial envolve técnicas, ações de comunicação e 

ES que vão sendo atualizadas. Essa orientação participativa de idosos, acompanhantes e 

enfermeiros propiciou a construção de novos saberes para a mudança do contexto na 

prática assistencial. 

A terceira etapa ocorreu após os grupos de convergência, utilizando o conteúdo 

construído, nesse momento para elaboração do protocolo de serviço. Para a construção 

dos folders e do protocolo, os enfermeiros, fisioterapeutas, preceptores e residentes da 

traumatologia foram consultados e deram sugestões. Esse diálogo ocorreu por 

considerar-se que os cuidados após a alta hospitalar precisam estar de acordo com os 

preceitos desses profissionais, evitando informações divergentes, que podem afetar a 

recuperação. A intenção foi propiciar que os enfermeiros se apropriassem do 

conhecimento formulado, adequando os folders com as necessidades dos idosos que 

estão no pós-operatório e seus acompanhantes, se necessário.  

 

3.4 FASE DE ANÁLISE 

 

A fase de análise da PCA segue quatro processos: apreensão, síntese, teorização 

e transferência. A apreensão começa com a coleta de dados, de modo a registrar as 

informações de forma organizável para facilitar a execução desta fase. É relevante 

manter os registros em ordem cronológica, datados, numerados e identificados para uso 

da pesquisadora, possibilitando voltar às informações, em caso de dúvida (TRENTINI, 

PAIM, SILVA, 2014). Os registros foram organizados em notas de entrevista 

conversação, notas de observações participante, transcrições e discussões em grupo (no 

caso dos GC com os enfermeiros), notas de assistência (ações de assistência 

desenvolvidas no decorrer da pesquisa) e notas teóricas (interpretações do pesquisador 

durante a organização dos dados ou ocasiões na produção). O material foi agrupado por 

enfermeiro e pelo número de formulário de caracterização sequencial dos idosos junto a 

todos os dados daquele participante (notas, instrumentos e roteiros) conforme quadro 2. 

Quanto à análise dos dados dos formulários, foi realizada análise estatística 

univariada e estatística descritiva das variáveis pesquisadas. As variáveis categóricas 

foram descritas em frequência absoluta (n) e relativa (%) e as variáveis numéricas, de 

acordo com a simetria, foram descritas pela média e mediana. 
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Quadro 2 - Processo de Apreensão - organização dos dados. 

 

 Formulário 
de Caracteri-

zação 
(numerado) 

MEEM (com 
desenho e 
folhas de 
escrita e 

dobragem) 

Notas 
de 

entrevista 
(NEC) 

Roteiro e 
notas de 

observação 
(NOP) 

Transcrições 
e notas de 
discussões 

dos GC 

Notas de 
assistência 

(NA) 

Notas 
Teóricas 

(NT) 

Idosos X X X X - X X 

Enfer-
meiros 

- - X X X - X 

 

Fonte: elaboração própria autora, Santa Maria, RS, Brasil, 2017. 

 

 

As notas de entrevista, observação, discussão em grupo e as transcrições do GC 

são extensas e foram analisadas separadamente das demais (assistência e teórica), pois 

são muito úteis na discussão e conclusão da pesquisa. Primeiramente as informações 

foram codificadas e compiladas por similaridade dos assuntos (Quadro 3) e após, 

categorizadas (TRENTINI, PAIM, SILVA, 2014). 

 

 

Quadro 3 - Exemplo de codificação das notas de entrevista conversação. 

 

Notas de entrevista conversação Codificação/compilação de dados  

ENF 4: Enfermeira refere que não tem certeza do 
que é possível fazer. Quando o paciente tem fixador 
externo é mais fácil porque ele mesmo sabe o que 
pode fazer. Mas prótese de quadril é a maior dúvida 
da equipe e pacientes. 

Dúvidas sobre mobilização 

ENF 1: Solicitou a traumatologia uma capacitação 
sobre mobilização no pós-operatório. 

Desejo em capacitar-se 

ENF 14: Seria bom se a fisio estivesse presente na 
primeira saída do leito, mas também acredita ser de 
competência do técnico de enfermagem realizar a 
mobilização. 

Dúvidas sobre a responsabilidade pelos 
cuidados  

ENF 5: A enfermagem perdeu esses cuidados da 
mobilização, enfermeiros pedem, mas não são 
ouvidos. 

Resistência da equipe para mobilizar 

ENF 11: A questão clínica deixa a desejar, pois os Abordagem da parte clínica do idoso 
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residentes olham apenas o osso, estudam isso, mas 
precisam entender o todo do corpo, o todo que uma 
cirurgia envolve.  
ENF 8: Escrevem na pasta que o paciente precisa 
de fisioterapia motora e respiratória duas vezes por 
dia, mas isso não ocorre, primeiro porque a 
fisioterapia é uma vez ao dia e outra porque eles 
têm que fazer o pedido de solicitação, eles sabem 
disso, mas esquecem. 

Comunicação ineficaz influenciando na 
evolução do paciente 

ENF 13: Padronização entre orientações dos 
residentes da traumato, pois cada um diz uma coisa 
diferente. Abdutor tem protocolo para retirar, 
primeiro fica em pé, depois caminha, etc. Alguns 
fazem tudo no dia da alta. 

Variedade de condutas médicas 

 

Fonte: elaboração própria autora, Santa Maria, RS, Brasil, 2017. 

 

 

Na síntese, os dados compilados anteriormente são reunidos de modo coerente, 

visando desvelar o fenômeno. A partir disso, o pesquisador elabora subsídios para 

negociar mudanças e estratégias necessárias para efetivar a inovação (TRENTINI, 

PAIM, SILVA, 2014). Nesse processo as notas de entrevista e de observação 

codificadas foram lidas diversas vezes até encontrar as anotações relevantes para a 

pesquisa. A partir da indicação de dados com significado lógico eles foram agrupados 

em categorias (Quadro 4). 

 

 

Quadro 4 - Categorização das notas de EC a partir da codificação. 

 

Codificação das notas Categorização/desvelando o fenômeno 

Dúvidas sobre a responsabilidade pelos 
cuidados 
Desejo em capacitar-se 

Resistência da equipe para mobilizar 

A prática assistencial dos enfermeiros com 
os idosos pós-correção de fratura de fêmur 
proximal e seus acompanhantes 

 

Dúvidas sobre mobilização 
Abordagem da parte clínica do idoso 

Comunicação ineficaz influenciando na 
evolução do paciente 

Variedade de condutas médicas 

Avaliação e mobilização do idoso: 
indicativos para a construção do protocolo 

de serviço 

 

Fonte: elaboração própria autora, Santa Maria, RS, Brasil, 2017. 
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No processo de teorização ocorre a abstração e construção de relações entre um 

grupo de construtos. A teorização está descrita na categoria 4.5. A saturação das 

categorias leva a constituição de estruturas teóricas (TRENTINI, PAIM, SILVA, 2014), 

que possibilitarão provisões sobre ações de ES dos enfermeiros aos idosos que fizeram 

correção de FFP por queda. A teorização nasce a partir do confronto provocado pelos 

pontos de convergência entre pesquisa e assistência, que tem como referência as 

mudanças pretendidas pela PCA. A teoria procedente dos pontos de convergência 

levada à abstração é a base da mudança tecnológica pretendida com a PCA (PAIM, 

TRENTINI, SILVA, 2016).  

O processo de transferência se dá pela contextualização dos resultados 

encontrados com situações similares e após, a socialização desses visando ampliar 

atualização da inovação em questão para outros cenários de saúde (TRENTINI, PAIM, 

SILVA, 2014). A transferência acontece pela socialização dos resultados singulares no 

cenário de estudo e âmbitos de atuação da PCA (PAIM, TRENTINI, SILVA, 2016). Os 

resultados precisam estar em linguagem clara a fim de facilitar a transferência dos 

achados e serem divulgados por meio de protocolos, planos ou capacitações 

(TRENTINI, PAIM, SILVA, 2014). Neste estudo, a fase de transferência está descrita 

no item 4.6, sendo efetivada por três instrumentalizações com profissionais da saúde 

que abordaram o pós-operatório do idoso e as cirurgias de quadril. Ainda, elaborou-se 

um protocolo de serviço para o cuidado e ES de idosos que corrigiram FFP por queda, 

que poderá ser utilizado pelos enfermeiros nos diferentes locais em que esses pacientes 

estiverem internados no HUSM (APÊNDICE A). Em função disso, foi construído com 

os profissionais e no formato dos Protocolos de Serviço deste hospital. 

O processo de aprovação do protocolo de serviço no HUSM envolveu o envio 

para a Unidade de Planejamento e Assessoria (UPA), a qual avaliou o protocolo e 

reenviou para o autor ao identificar necessidades de adequações. A UPA verificou se os 

procedimentos operacionais padrão (POPs), que compõem o protocolo apresentavam 

repetição de procedimentos já padronizados pela instituição e apontou necessidades de 

adequação. Essa Unidade classificou o material em POPs específicos, pois foram 

construídos pela equipe do setor, sendo aplicáveis a ele e eventualmente, utilizados em 

outros setores do HUSM. Após a avaliação da UPA, o protocolo permaneceu por 15 

dias disponível no site do HUSM para consulta pública e teve sua validação aprovada. 

O material foi encaminhado para publicação com marca d’água e assinaturas dos 

responsáveis desse Setor. A etapa de implantação é a apresentação pública do protocolo, 
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realizada, em dois momentos, em abril de 2018 na instituição. Esse compartilhamento 

do material produzido ocorreu com os Núcleos de Educação Permanente e de Segurança 

do Paciente, bem como todas as chefias de enfermagem da instituição. 

 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Primeiramente, esta pesquisa foi registrada no Gabinete de Projetos do Centro de 

Ciências da Saúde da UFSM, no Sistema de Informações de Ensino. Após foi 

encaminhada a chefia imediata da UCGSI e a Gerência de Ensino e Pesquisa do HUSM. 

Posteriormente a aprovações nessas instâncias, foi submetida na Plataforma Brasil para 

a avalição do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). Obteve aprovação pelo CEP da 

Universidade Federal de Santa Maria em janeiro de 2016 pelo parecer número 

1.394.524 e CAAE 51351515.7.0000.5346 (ANEXO B). 

Em todas as etapas da pesquisa foram respeitados os preceitos éticos que 

norteiam as pesquisas com seres humanos, de acordo com a Resolução 466/2012 

(BRASIL, 2012). A identidade dos participantes da pesquisa foi preservada, uma vez 

que, os dados coletados foram codificados, impossibilitando a identificação dos autores 

das informações. Atribuíram-se “ENF” aos enfermeiros e “I” aos idosos, seguidos do 

número sequencial conforme a participação na coleta de dados. As Notas de Entrevista 

Conversação estão representadas por “NEC”, bem como as Notas de Observação 

Participante por “NOP” e as transcrições dos Grupos de Convergência como “GC”, 

como segue: “ENF 01 - NEC”, “ENF 01 - NOP”, “I05 – NEC”, “I05 – NOP” ou “ENF 

15 – GC”.  

Apresentou-se o TCLE aos participantes da pesquisa em duas vias, sendo que 

uma cópia ficou com a pesquisadora e outra com os participantes (APÊNDICE B e H). 

Para a obtenção do TCLE, os participantes foram informados em linguagem clara e 

acessível, acerca dos objetivos da pesquisa, dos benefícios que esta promoverá, bem 

como de que não haveria obrigatoriedade de sua participação e que em qualquer 

momento da pesquisa, poderia solicitar sua exclusão, visto que isso não implicaria em 

danos. Houve duas desistências de idosos durante a coleta de dados e três recusas de 

idosos ou acompanhantes para a realização do MEEM, mas não para as outras formas 

de coleta. As recusas foram de acompanhantes pagos pelas famílias para os idosos 

totalmente dependentes, os quais tinham receio de assinar o TCLE e solicitar 
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autorização a família do idoso. No caso das desistências, os idosos foram excluídos da 

pesquisa e quando abandonavam a realização do MEEM, questionava-se sobre a 

vontade de desistir da investigação, entretanto, referiram que apenas não queriam 

realizar o exame. Assim, foram mantidos na pesquisa. Já dentre os enfermeiros 

participantes, não houve recusas. 

Os possíveis riscos da pesquisa estavam relacionados com cansaço, desconforto, 

constrangimento e emoções devido ao assunto ou pela presença da pesquisadora durante 

a realização de alguns procedimentos pelo enfermeiro da UCGSI. Felizmente, esses 

riscos não se concretizaram, facilitando a coleta de dados. 

Acredita-se que os benefícios deste estudo para a assistência aos pacientes 

idosos internados na UCGSI ocorreram para aqueles que foram orientados pela 

pesquisadora, além de qualificar o cuidado realizado pelos enfermeiros a curto e médio 

prazo. Esses profissionais poderão usufruir da ES planejada conforme as evidências 

científicas e necessidades referidas pelos próprios idosos e acompanhantes. Além disso, 

o benefício desta pesquisa abrangerá outros setores do mesmo hospital e outras 

instituições por meio da produção de conhecimento sobre o tema, e utilização do 

protocolo de serviço para melhorar a qualidade do cuidado e ES oferecido pelos 

hospitais. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A partir da análise dos dados, como formulário de caracterização, MEEM, notas 

de entrevista conversação (NEC), roteiro e notas de observação participante (NOP) e 

notas de assistência (NA) e teóricas (NT), foram elaboradas seis categorias expostas na 

Figura 14. 

 

 

Figura 14 – Fluxograma das categorias elaboradas 

 

 

 

Fonte: elaboração própria, Santa Maria, RS, Brasil, 2017. 

 

As categorias evidenciaram o processo de pesquisa envolvendo a caracterização 

e identificação das necessidades de idosos, de acompanhantes e de enfermeiros para a 

realização de ações de assistência e a capacitação dos enfermeiros, além da construção 

do protocolo de serviço para idosos internados no pós-operatório de correção de FFP 

por queda (APÊNDICE A) e a teorização dos achados. 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS IDOSOS INTERNADOS PÓS-CORREÇÃO DE 

FRATURA DE FÊMUR PROXIMAL POR QUEDA 

 

A caracterização dos idosos hospitalizados no HUSM pós-correção de FFP por 

queda possibilita trazer elementos concretos sobre esse público para a construção do 

protocolo de serviço considerando as particularidades desses idosos. As características 

dos idosos abrangem a idade, sexo, escolaridade, estado cognitivo, local de fratura, 

patologias prévias, medicamentos utilizados no domicílio, vínculos com quem o idoso 

reside e com o acompanhante, causa e local da queda e dispositivos de auxílio na 

marcha utilizados para auxiliar o idoso antes da queda. 

Os idosos que realizaram cirurgia para correção de FFP, participantes desse 

estudo, foram 102, sendo 77 mulheres e 25 homens. Esse dado condiz à maior 

esperança de vida das mulheres e quando associado à carência de adaptação dos 

domicílios e fatores do envelhecimento, aumentam a probabilidade de quedas. 

No Brasil, em 2010, ocorreram 47.661 internações de mulheres por queda e 

31.863 de homens (BARROS, PEREIRA, WEILLER, 2015). A maior incidência de 

quedas em mulheres devido menor aptidão funcional pode estar, especificamente, 

relacionada a redução da força muscular, equilíbrio, agilidade (VITOR, OLIVEIRA, 

KOHLER, 2015). Também pelas funções domésticas desempenhadas no domicílio, 

maior perda de massa óssea devido à redução de estrógeno, elevada probabilidade de 

osteoporose (CRUZ, 2012), maior prevalência de doenças associadas (cardiovasculares, 

neurológicas, metabólica e/ou osteomioarticulares (GUIMARÃES, FARINATTI, 2005) 

e feminização da velhice (PINHO, SILVA, 2012). 

Dentre os idosos com mais de 80 anos foram 59 (57,9%), dado condizente à 

literatura, pois os idosos mais idosos (a partir de 80 anos) são os que mais sofrem 

quedas. A idade em si é considerada um fator de risco e quando somada a outros fatores, 

pode resultar na queda. Quanto mais vulnerável e mais frágil o idoso, mais suscetível 

ele é aos riscos ambientais, mesmo que sejam mínimos. Isso indica que a realização de 

manobras posturais e ambientais rotineiras, como deambulação, que é executada com 

facilidade por idosos com capacidade funcional preservada, levam a quedas em idosos 

fragilizados (BRASIL, 2009a). 

A fragilidade é uma síndrome que ocorre com a redução da reserva energética e 

da resistência a fatores estressores, favorecendo o declínio dos sistemas fisiológicos e da 
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eficiência da homeostase em condições de estresse (FRIED, 2001). Esse risco de 

retornar ou não a homeostase após um evento desestabilizador é acentuado na velhice 

(TEIXEIRA, 2008). Para minimizar aspectos da fragilidade, o exercício físico é a 

intervenção mais efetiva, pois inclui força muscular e funcionamento físico (UNASUS, 

2016). 

Acerca do tipo de moradia, 72 (70,59%) idosos relataram que o chão de suas 

casas é piso frio, o que aponta para os riscos desse tipo de piso quando molhado. 

Entretanto, a maioria das quedas ocorreu na parte externa da casa, mostrando que o piso 

frio não é o maior risco para quedas desses idosos. Estudo corrobora os achados da 

pesquisa, o qual apontou que as tarefas desempenhadas pelos idosos tem mais relação 

com as quedas do que o tipo de piso que possuem em sua residência (FERRETI, 

LUNARDI, BRUSCHI, 2013). 

No que se refere a cidade de origem dos idosos pesquisados, 40 (39,2%) são de 

Santa Maria e 62 (60,8%) da região de abrangência do HUSM. O HUSM é o único 

hospital da região que atende pelo SUS e realiza procedimentos especializados, como 

correção de fraturas de quadril (HUSM, 2015). Isso aponta para um problema social que 

envolve o acesso à saúde pela população. No período do estudo, vários hospitais da 

região fecharam suas portas devido à falta de recursos e problemas de gestão, o que 

culminou na superlotação do HUSM. Desde então, atendimentos e pequenos 

procedimentos, realizados anteriormente em outros municípios, têm sido encaminhados 

para o HUSM, sobrecarregando os serviços da instituição. Os idosos com FFP, apesar 

de se encontrarem em um local de referência para este tipo de tratamento, são afetados 

pela crise na saúde pública, precisam aguardar por períodos longos para realizarem a 

cirurgia. Esta situação tem se perpetuado ainda nos dias atuais, atingindo as pessoas que 

precisam desse tipo de atendimento de saúde. Embora exista o Estatuto do Idoso 

conferindo o direito de atendimento prioritário, o HUSM recebe diariamente pacientes 

em situação de urgência/emergência, como crianças e adultos, que também necessitam 

ser atendidas, o que faz com os idosos em diversas unidades de internação permaneçam 

aguardando por cirurgia. 

A escolaridade dos participantes da pesquisa foi considerada baixa, pois apenas 

nove idosos (9%) tinham ensino médio (Quadro 5). Os demais idosos eram iletrados ou 

tinham ensino fundamental. Esses dados condizem à Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios, em que 61,01% (n=12,3 milhões) dos idosos possuíam apenas o ensino 

fundamental; 9,55% (n=1,9 milhões) ensino médio; 6,12% (n=1,2 milhões) ensino 
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superior; e apenas 0,42% (n=0,08 milhões) pós-graduação (MELO, TEIXEIRA, 

BARBOSA, 2016). 

Acredita-se que a baixa escolaridade possa indicar a condição socioeconômica, 

uma vez que pessoas com menor escolaridade tendem a ter menor renda. Os idosos do 

presente estudo, 92 (90,2%) são aposentados, mas não tem condições de pagar pelo 

procedimento, submetendo-se a espera pela cirurgia. Salienta-se que não foi possível 

obter dados relativos a renda dos idosos entrevistados devido a desconfiança desses em 

compartilhar essa informação. No início da pesquisa, a renda estava dentre os dados do 

formulário de caracterização, mas foi retirado após algumas entrevistas, pois percebeu-

se insegurança dos idosos em fornecer essa informação, gerando dificuldades na coleta 

dos demais dados. 

A cada dia os noticiários anunciam golpes praticados contra idosos. O que 

demonstra que este estrato populacional tem sido vítima frequente de violência 

financeira, psicológica, social, entre outras. Essas situações trazem repercussões no 

modo dos idosos interagirem na sociedade, tentando se proteger de possíveis danos ao 

seu patrimônio. 

 

 

Quadro 5 - Resultados do MEEM aplicado aos idosos com correção de FFP por queda.  

 

Escolaridade Nº de 

idosos 

Mediana das 

notas do 

MEEM 

Idosos que não 

alcançaram o ponto 

de corte 

Analfabetos 14 12 11 (78,57%) 

Ensino 
Fundamental 

70 15 45 (64,28%) 

Ensino Médio 9 24 5 (55,55%) 

Desistências e não 

informado 

9 - - 

 
Fonte: elaboração própria autora, Santa Maria, RS, Brasil, 2017. Bertolucci (1994)

 4
. 

 

 

Nesta pesquisa, utilizou-se o  MEEM para caracterizar o estado cognitivo dos 

idosos que se submeteram à cirurgia do quadril no HUSM. Entende-se que é importante 

caracterizar os idosos para apontar necessidades de reconstrução das ações de cuidado, 

                                                                 
4
 Ponto de corte segundo Bertolucci (1994): 13 pontos para analfabetos, 18 para ensino fundamental e 26 

pontos para ensino médio. 
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considerando as dificuldades cognitivas deles, de modo a potencializar a qualidade do 

cuidado. As pontuações no MEEM mostraram que ser analfabeto (12) ou ter ensino 

fundamental (15) não parece ter influência para o resultado do exame, evidenciando que 

ambos os grupos tiveram pontuações semelhantes. Já aqueles que possuem ensino 

médio apresentaram desempenho superior no MEEM (24) representando que as 

diferenças nos níveis de escolaridade influenciam no resultado do MEEM.  

Observou-se que 14 idosos iletrados foram os que apresentaram maior 

prevalência (78,57%) do escore abaixo do ponto de corte. Cruz, Cruz e Ribeiro (2015) 

afirmam que a baixa escolaridade dos idosos implica negativamente no desempenho no 

MEEM, além de apresentarem associação entre comprometimento cognitivo e queda, 

pois idosos com maior comprometimento cognitivo apresentam maior frequência de 

quedas do que a população idosa em geral. Isso assinala a importância do enfrentamento 

de questões sociais em saúde como determinante nas diferentes formas de envelhecer 

(CRUZ, CRUZ, RIBEIRO, 2015). 

De modo geral, os resultados da aplicação do MEEM foram bastante negativos 

(Quadro 5), pois as pontuações foram baixas em todos os níveis de escolaridade quando 

comparadas ao ponto de corte. Essa situação aponta para o alto grau de 

comprometimento cognitivo dos idosos que realizaram cirurgia de quadril no HUSM. 

Durante a coleta de dados foi possível perceber que muitos idosos apresentam déficits 

importantes para o entendimento de cuidados e da educação em saúde, o que foi 

comprovado com os resultados do MEEM. 

O cuidado aos idosos com declínio cognitivo e a baixa escolaridade demandou 

uma abordagem diferenciada. Nestes casos, a pesquisadora procurou estimular a 

participação do idoso na conversa, além de utilizar uma linguagem adequada ao 

entendimento dos idosos e acompanhantes. Essas atitudes tinham como objetivo 

estabelecer uma relação horizontal com vínculo e confiança com os participantes da 

pesquisa. 

Ressalta-se que os resultados negativos da avaliação do MEEM acendem um 

sinal de alerta para assistência em saúde às pessoas idosas que apresentam declínio 

cognitivo rápido após a internação hospitalar. Os idosos do estudo apresentaram 

dependência durante a hospitalização, deixando-os expostos a complicações como a 

imobilidade no leito e a redução da cognição, a qual era percebida pelos acompanhantes 

que comentavam acerca do estado cognitivo antes e após a internação.  
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A função cognitiva indicativa de demência está relacionada ao 

comprometimento do equilíbrio, riscos de quedas e redução da funcionalidade. Para os 

pacientes com comprometimento cognitivo, a inclusão de exercícios físicos, adaptação 

da residência e treinamento cognitivo podem ser utilizados visando uma maior 

autonomia e melhor qualidade de vida (BORTOLI, et. al., 2015). Esses aspectos 

relacionados ao idoso hospitalizado pós-correção de fratura por queda, podem sugerir a 

realização de fisioterapia motora e respiratória, mobilização precoce visando minimizar 

a imobilidade. Os diálogos durante a internação, de modo a localizar o idoso no tempo e 

espaço e fazê-lo refletir sobre sua condição podem lentificar o declínio cognitivo e 

acelerar a alta hospitalar. 

Outra pesquisa afirma que há correlação entre o declínio da cognição com a 

limitação na realização de algumas atividades de vida diária e com a redução do 

desempenho para atividades instrumentais de vida diária. O MEEM pode ser 

considerado um preditor da redução da funcionalidade do idoso durante o período de 

hospitalização, que precisa considerar, além do MEEM, vários aspectos, como 

nutricionais, polifarmácia e riscos sociofamiliares (PEREIRA, SOUZA, CARNEIRO, 

2014). 

O tempo de internação dos idosos, até realizar a cirurgia, foi uma média de 7,30 

dias e o tempo internação pós-operatória até alta hospitalar de 7,06 dias. A média de 

tempo total de internação até alta hospitalar foi de 13,88 dias. Os dados demonstram, de 

maneira geral, a demora em realizar o procedimento cirúrgico até a alta hospitalar dos 

idosos pode ter relação com o comprometimento cognitivo e outras complicações pós-

operatórias. Também se evidenciou o alto tempo de internação, o que eleva as taxas de 

ocupação hospitalar por idosos. Outras pesquisas corroboram esses dados ao 

demonstrarem que a queda em idosos é um dos motivos que os mantém mais tempo 

internados que indivíduos de outras faixas etárias, gerando altos gastos para a saúde 

pública (GASPAROTTO, FALSARELLA, COIMBRA, 2014; BARROS, PEREIRA, 

WEILLER, 2015). Entre alguns países como os Estados Unidos da América, o tempo de 

permanência do idoso no hospital costuma ser de cinco dias, já na Suécia a média é de 

11,6 dias (NORDSTRÖM, et. al., 2015). 

Estudo mostrou que o tempo de internação pré-operatório maior que quatro dias 

está significativamente associado a infecção do sítio cirúrgico, aumentando em até três 

vezes o risco de infecção (PEREIRA, REZENDE, COUTO, 2015). A fratura de quadril 

por si só é um fator de risco para a formação de êmbolos no paciente idoso, além da 
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imobilidade prolongada e a idade avançada (VENDITES, ALMADA-FILHO, 

MINOSSI, 2010).  

A taxa de óbitos para idosos submetidos a correção de fratura de fêmur após um 

ano da cirurgia é de 23,6%, sendo que as principais comorbidades associadas são a 

demência e a anemia (GUERRA, et. al., 2017). O número de óbitos por quedas vem 

aumentando com o avançar da idade, principalmente no grupo etário de 80 anos ou 

mais, faixa etária na qual a queda leva mais frequentemente a óbito (ANTES, 

SCHNEIDER, D’ORSI, 2015). No presente estudo, oito idosos faleceram durante a 

internação, com uma média de hospitalização de 43 dias, o que aponta para possíveis 

complicações das comorbidades desses idosos ou pós-operatórias, como infecção do 

sítio cirúrgico, trato urinário ou respiratório, fecaloma ou delirium. Esta é uma 

constatação empírica, assim não se pode comprovar essa relação, uma vez que não 

foram analisados exames clínicos para verificar esta associação. 

Estudo com idosos afirma que, o estado cognitivo, a idade, o tempo de espera 

entre a fratura e a cirurgia para correção estão dentre os fatores preditores para a 

mortalidade após a fratura. Entre aqueles que foram a óbito um ano após a cirurgia 

verificou-se que tiveram tempo total de internação maior que 30 dias (GUERRA, et. al., 

2017). Nota-se que os dados da pesquisa de tese são semelhantes aos apresentados pelos 

autores, indicando uma perspectiva positiva de vida para os idosos após a alta 

hospitalar. 

Os idosos acometidos por várias doenças têm sua recuperação mais lenta, isso 

pode ser percebido na prática assistencial, pois doenças crônico-degenerativas exigem 

tratamento contínuo para o seu controle e como não apresentam sintomas, 

frequentemente chegam descompensadas na hospitalização. No estudo identificou-se 

que 55 (53,92%) idosos apresentaram até duas patologias prévias, sendo as mais 

prevalentes, a hipertensão arterial sistêmica em 69 (67,65%) deles e a diabetes mellitus 

em 23 (22,55%) idosos (Quadro 6). Destaca-se que 53 (51,96%) idosos utilizavam 

medicação anti-hipertensiva, evidenciando que nem todos tratavam a doença 

previamente. 

 

 

Quadro 6 - Doenças mais prevalentes nos idosos que realizaram cirurgia para correção 
de FFP por queda. 
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Doenças Nº de Idosos Porcentagem 

Hipertensão Arterial Sistêmica 69 67,65 

Diabetes Mellitus 23 22,55 

Tabagismo 19 18,63 

Acidente Vascular Cerebral 16 15,69 

Osteoporose 13 12,74 

Demências 9 8,82 

Dislipidemia 9 8,82 

Hipertensão Arterial Sistêmica 69 67,65 
 
Fonte: elaboração própria autora, Santa Maria, RS, Brasil, 2017. 

 

 

Observou-se que apenas nove (8,82%) idosos tinham diagnóstico de demência 

(Quadro 6), entretanto, o MEEM que rastreia o declínio cognitivo mostrou que 61 

(65,6%) dos idosos que completaram o exame apresentam escores baixos de função 

cognitiva, necessitando de avaliação neuropsicológica específica para investigar a 

possibilidade de demência. A partir disso, reflete-se sobre a maneira como a avaliação 

clínica do idoso hospitalizado vem sendo realizada, demandando dos profissionais de 

saúde conhecimentos específicos sobre essa clientela. 

Diante dessa realidade, a pesquisadora vivencia um dilema referente a quem 

encaminhar os idosos que necessitam de avaliação geriátrica, já que no período de 

coleta de dados o hospital não contava com geriatra para o atendimento dos idosos 

internados. Percebe-se que os enfermeiros se sentem impotentes ao identificar 

problemas e não tem condições para resolvê-los.  

Sobre os medicamentos utilizados pelos idosos do estudo, eles utilizavam 

diversas medicações anteriores à internação (Quadro 7). Destaca-se que podem 

acontecer interações entre estes medicamentos e com outros acrescidos no decorrer da 

hospitalização. Hamra, Ribeiro e Miguel (2007) evidenciaram que a chance do paciente 

que usa alguma medicação apresentar fratura por queda é de 57,46%, representando um 

fator de risco para quedas. Os fármacos alteram o grau de atenção, respostas motoras e 

pressão arterial, deixando o idoso propenso a queda (HAMRA, RIBEIRO, MIGUEL, 

2007).  

 

 

Quadro 7 - Classe de medicamentos usados anteriormente a internação pelos idosos que 
realizaram cirurgia para correção de FFP por queda. 
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Medicamentos Nº de Idosos Porcentagem 

Anti-hipertensivos 53 51,96 

Diuréticos 29 28,43 

Antiagregantes plaquetários 25 24,50 

Antidiabéticos 23 22,55 

Antilipemiantes 22 21,57 

Antidepressivos 17 16,67 

Vitaminas e sais minerais 17 16,67 

Antiepilépticos e anticonvulsivantes 16 15,69 

Antiulcerosos 16 15,69 

Antipsicóticos 13 12,74 

 
Fonte: elaboração própria autora, Santa Maria, RS, Brasil, 2017. 

 

 

Os benzodiazepínicos têm atividade sedativa e bloqueio α-adrenérgico podendo 

provocar sedação residual em idosos, além de causar tonteiras, ataxia e confusão. Já os 

diuréticos podem causar arritmias ou hipotensão ortostática, assim como os 

bloqueadores de canais de cálcio. Nota-se que a utilização de vários medicamentos leva 

ao risco de quedas e a complicações graves como: a iatrogenia, deterioração funcional, 

hospitalizações e a mortalidade (REZENDE, GAEDE-CARRILHO, SEBASTIÃO, 

2012). 

No que se refere ao número de medicamentos utilizados pelos idosos, a 

polifarmácia está presente, já que 40 (39,21%) idosos utilizavam de três a cinco 

medicamentos contínuos. Estudo de revisão apontou relação entre as quedas e o uso de 

antidepressivos, benzodiazepínicos (como anticonvulsivantes e ansiolíticos), 

bloqueadores dos canais de cálcio (alguns anti-hipertensivos), β bloqueadores (alguns 

anti-hipertensivos), ansiolíticos (como clonazepam ou diazepam) e diuréticos (como 

hidroclorotiazida) (REZENDE, GAEDE-CARRILHO, SEBASTIÃO, 2012). 

A prescrição de medicamentos para o idoso precisa levar em consideração as 

alterações farmacocinéticas (absorção, distribuição, metabolismo, excreção, receptores, 

homeostase) e farmacodinâmicas próprias do envelhecimento (efeitos que dependem de 

mudanças homeostáticas, de receptores e locais de ação). Essas alterações somadas ao 

elevado consumo de medicamentos pela população idosa podem levar a iatrogenia, que 

são as reações adversas a medicamentos prevalentes entre os idosos (GORZONI, 

PASSARELI, 2017). Na iatrogenia cria-se outro problema ou efeito adverso para 

corrigir uma necessidade anterior, desenvolvendo uma cascata iatrogênica, a qual 

geralmente possui medicamentos potencialmente impróprios para idosos. Com isso, a 
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chance de reações adversas aumenta de acordo com o número de medicamentos 

consumidos (CARVALHO, LUPPI, 2010). 

 Dos idosos do estudo, 22 (21,57%) residiam com os filhos, 20 idosos (19,61%) 

com o cônjuge ou companheiro e 14 idosos (13,72%) viviam sozinhos (Quadro 8). 

Esses arranjos são os mais representativos dentre os idosos do estudo, seguidos pelos 

arranjos monoparentais (filhos e outros parentes). A decisão quanto o arranjo domiciliar 

vai além do desejo pessoal, envolvendo fatores históricos, socioculturais, políticos e 

demográficos, que influenciam positiva ou negativamente na qualidade de vida dos 

idosos. Com as modificações que as famílias vêm sofrendo, os idosos, muitas vezes, são 

provedores financeiros, assumindo papel de cuidadores de outras gerações em vez de 

serem cuidados (MELO, TEIXEIRA, BARBOSA, 2016). 

 

 
Quadro 8 – Situação de moradia do idoso que realizou cirurgia para correção de FFP: 

pessoas com as quais reside. 
 

Pessoas com quem o idoso reside Nº de Idosos Porcentagem 

Filha ou filho 22 21,57 

Esposo(a) ou companheiro(a) 20 19,61 

Sozinho(a) 14 13,72 

Filho, netos e nora ou genro  10 9,8 

Filhos 8 7,84 

ILPI 6 4,88 

Netos 5 4,9 

Cuidador 4 3,92 

Filhos e netos ou bisnetos 3 2,94 

Esposo e filhos 2 1,96 

Sobrinho(a) 2 1,96 

Irmão(a) 2 1,96 

Esposa e neto 1 0,98 

Esposo, filho, nora e neto 1 0,98 

Clínica de reabilitação 1 0,98 

Não informado 1 0,98 
 

Fonte: elaboração própria autora, Santa Maria, RS, Brasil, 2017. 

 

 

Ressalta-se que o aumento da expectativa de vida para as mulheres gera viuvez 

feminina, assim elas residem sozinhas (MELO, TEIXEIRA, BARBOSA, 2016). Mesmo 

morando sós, frequentemente, os idosos apresentam limitações para a realização de 

algumas atividades, como ir ao banco e fazer compras, e para executá-las, buscam o 
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apoio de familiares, amigos e vizinhos, especialmente das filhas. O recurso social é 

fundamental para lidar com as dificuldades enfrentadas dependendo da capacidade 

funcional do idoso, já que um dos principais problemas entre idosos que moram 

sozinhos é o alto número de quedas (COSTA, NAKATA, MORAIS, 2015).  

Na presente pesquisa, os idosos que moravam sozinhos antes da cirurgia de FFP, 

precisaram de auxílio após a alta hospitalar devido à restrição de alguns movimentos. 

Essa é uma questão preocupante, pois se torna imprescindível o auxílio da família para a 

recuperação do idoso devido a necessidade de cuidados no pós-operatório, gerando uma 

reorganização familiar a fim de oferecer esses cuidados, também podendo acarretar em 

institucionalização após a queda.  

Pesquisa mostra que geralmente os parceiros que residem com os idosos também 

são idosos. Eles igualmente apresentam patologias crônicas e mesmo assim, sentem-se 

satisfeitos com a vida e com sua saúde. Para amparar os idosos cuidadores, considera-se 

fundamental a participação social, o apoio da família, amigos e vizinhos, manter-se 

sexualmente ativo e a presença dos serviços de saúde, de modo a permitir que eles 

realizem as tarefas de cuidar com qualidade e sem prejuízos a sua saúde (ROCHA, et. 

al., 2015). 

As mulheres têm assumido o papel de acompanhantes durante internações, 

representando 62 (60,78%) das acompanhantes (Quadro 9). Deste grupo, as que mais se 

envolveram no cuidado no hospital foram as filhas que corresponderam a 32 (31,37%) 

acompanhantes. Estudo afirma que o cuidado é uma ocupação passada de geração para 

geração como uma das tarefas da mulher, ainda sendo considerada socialmente como 

natural (CHERNICHARO, FERREIRA, 2015).  

Entretanto, essa realidade vem mudando, pois entre os acompanhantes dos 

idosos hospitalizados, os 38 (37,26%) homens (filho, neto, vizinho ou amigo e genro) 

apontam para transformações paulatinas no cuidado como função exclusiva da mulher. 

Ainda, os dados explanam que dois (1,96%) idosos não tinham acompanhante no 

hospital. Contudo, a participação de alguém nesse momento de dependência é 

importante para a recuperação do idoso. 

 

 

Quadro 9 - Acompanhantes dos idosos que realizaram cirurgia para correção de FFP por 
queda durante a hospitalização. 

 

Acompanhantes dos idosos Nº de Idosos Porcentagem 
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Filha 32 31,37 

Filho 18 17,65 

Neto 15 14,71 

Nora 8 7,84 

Cuidadoras pagas pela família 6 5,89 

Irmã 5 4,9 

Técnicas da ILPI 5 4,9 

Vizinho ou amigo 4 3,92 

Sobrinha 3 2,94 

Esposa 2 1,96 

Afilhada 1 0,98 

Genro 1 0,98 

Sem acompanhante 2 1,96 
 

Fonte: elaboração própria autora, Santa Maria, RS, Brasil, 2017. 

 

 

De maneira geral, as famílias de idosos que vivenciaram quedas têm gastos 

financeiros com a hospitalização, tratamento e reabilitação em razão da necessidade de 

mudança do ambiente físico, dependência e cuidado do idoso por algum familiar ou 

cuidador particular. Essa situação pode gerar impacto psicossocial, como a “síndrome 

pós-queda”, causando limitação ainda maior das atividades do idoso (FHON, ROSSET, 

FREITAS, 2013). Entende-se que o medo de cair novamente, de ser submetido a uma 

nova hospitalização e cirurgia maximiza o risco do idoso permanecer na imobilidade e 

assim, desenvolver a síndrome pós-queda. Pinheiro et. al. (2015) afirmam que a 

síndrome pós-queda ou “medo de voltar a cair” em idosos que sofreram fratura de 

fêmur, pode reduzir a mobilidade e leva-los a permanecerem acamados no leito, 

acarretando complicações, como úlceras por pressão, problemas respiratórios e urinários 

e piora do estado geral e problemas psicológicos, os quais interferem na independência, 

elevando a instabilidade emocional. Assim, as autoras inferem que os profissionais da 

saúde precisam investigar as causas da fratura e suas consequências, instruindo e 

envolvendo familiares e cuidadores a fim de prevenir a ocorrência da síndrome e novas 

quedas. 

Outro dado identificado na pesquisa foi o local da fratura, sendo que as 

extracapsulares corresponderam a 68 (66,67%) e as intracapsulares a 34 (33,33%). Os 

dados condizem aos de outra pesquisa que evidencia maior prevalência de fraturas 

trocantéricas (62,2%), colo de fêmur (36%) e subtrocanterica (1,8%) (PAGANI, KUNZ, 

GIRARDI, et. al., 2014). Todas essas fraturas são causadas por traumas de baixa 

energia, neste caso são as quedas. Estudo mostra que 92,9% das fraturas de fêmur 
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proximal em idosos são associadas a traumas de baixa energia (DANIACHI, NETTO. 

ONO, et al, 2015). Não foi encontrada na literatura justificativa para maior prevalência 

de trocantéricas, entretanto, esta informação é relevante para indicar o tipo de cirurgia e 

os cuidados que serão necessários no pós-operatório. 

Quanto ao local da queda, 36 (35,3%) idosos caíram no pátio de casa (Quadro 

10), o que assinala que os idosos eram ativos antes da queda, pois estariam realizando 

alguma tarefa ou passeando. Por outro lado, 55 (53,92%) caíram dentro do domicílio, 

demonstrando a falta de adaptações para transformar a residência em local seguro. As 

modificações visam reduzir quedas no domicílio e locais próximos, concepções ainda 

pouco consideradas pelos idosos e famílias. 

 

 

Quadro 10 – Lugar em que ocorreu a queda de idosos que realizaram cirurgia para 
correção de FFP. 

 

Lugares Nº de Idosos Porcentagem 

Pátio 36 35,30 

Dentro do domicílio (quarto, 

cozinha, banheiro, sala, escada 
ou corredor) 

55 53,92 

Locais públicos 4 3,92 

Não informado 7 6,86 
 

Fonte: elaboração própria autora, Santa Maria, RS, Brasil, 2017. 

 

 

Do total de idosos, 88 (86,3%) se consideravam ativos antes da queda. Isso 

aponta para a avaliação dos fatores de risco ambientais, que estão muito presentes nas 

quedas, como superfícies irregulares de jardins e pátios escorregadios. Além de uma 

tendência de aumento na ocorrência de quedas em ambientes externos, as quais são 

frequentemente precipitadas por fatores extrínsecos como tropeços e escorregões 

(OLIVEIRA, et. al., 2014). 

O fator que mais desencadeou quedas foi o desequilíbrio, correspondendo a 35 

(34,31%) idosos (Quadro 11). Nestes casos, os idosos não conseguiam explicar a queda, 

pois não havia objeto ou material que os levasse a cair. Acredita-se que pode haver 

relação no desequilíbrio com fatores intrínsecos, como patologias e medicações 

utilizadas pelos idosos. 
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Nos idosos, as quedas geralmente são resultantes de inabilidades do sistema de 

controle postural em compensar uma perturbação externa do equilíbrio, que pode ser 

mecânica e autoinduzida, ou seja, durante movimentos volitivos como caminhar, 

levantar de uma cadeira, esticar-se, inclinar-se ou empurrar uma porta. O desequilíbrio 

ocorre quando as respostas dos sistemas sensorial (visão, vestibular e propioceptivo) e 

motor (força muscular dos membros superiores e inferiores e articulações) são afetadas 

pela falta de alinhamento entre o centro de massa e base de suporte do corpo, que gera 

ajustes posturais para a busca da estabilidade (PAIXÃO JUNIOR, HECKMAN, 2013). 

 

 

Quadro 11 - Causas que levaram a quedas de idosos que realizaram cirurgia para 

correção de FFP.  
 

Causas  Nº de Idosos Porcentagem 

Desequilíbrio 35 34,31 

Resvalo 14 13,72 

Tontura 11 10,80 

Tropeço em objetos 7 6,87 

Piso molhado 5 4,90 

Animais 4 3,92 

Cadeira ou cama baixa 2 1,96 

Tapete 2 1,96 

Perda de força ao levantar 2 1,96 

Escada 2 1,96 

Dor 1 0,98 

Muletas 1 0,98 

Chinelo 1 0,98 

Falta de iluminação 1 0,98 

Não informado 14 13,72 
 

Fonte: elaboração própria autora, Santa Maria, RS, Brasil, 2017. 

 

 

O envelhecimento pode induzir distúrbios no controle motor e da marcha que 

aumentam o risco de perturbações autoinduzidas, além de causar distúrbios perceptivos 

ou cognitivos que limitam a habilidade de identificar e evitar riscos ambientais. Além 

disso, a marcha é dependente dos sistemas neurológico, musculoesquelético e 

cardiovascular. Nos idosos, ela é curta, com tempo menor de apoio em um tornozelo 

apenas e com os pés rodados para fora, podendo apresentar distúrbios que levam ao 

desequilíbrio. Entretanto, um estilo de vida ativo que inclui caminhadas mantém a 
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marcha normal ao preservar a força muscular e estimular o equilíbrio (PAIXÃO 

JUNIOR, HECKMAN, 2013). 

Outros fatores que levam a quedas como tropeços em objetos, piso molhado, 

tapetes, escada, falta de iluminação ou uso de calçados inapropriados podem ser 

evitáveis por meio de adaptações no ambiente físico, como adesivos antiderrapantes ou 

barras de segurança, iluminação noturna, uso de calçados bem presos aos pés ou 

cuidados com a disposição dos objetos e limpeza do chão. Pesquisa sugere que haja um 

investimento maior em programas de orientação sobre os riscos de queda por meio de 

materiais informativos, didáticos e ilustrados, cartilhas, palestras e vídeos que sejam 

divulgados em televisão aberta, rádio e internet e a participação de profissionais da 

saúde para esclarecer a população diante dos riscos de queda, e assim, preveni-las 

(SILVA, et. al., 2014). 

Observou-se que 77 (75,49%) idosos que sofreram fratura por queda, já haviam 

caído antes da queda que levou a internação. Destes, 31 (40,3%) tiveram pelo menos 

uma queda, 16 (20,8%) duas quedas, sete (9%) três quedas, oito (10,4%) caíram quatro 

vezes ou mais e 13 (16,9%) idosos vivenciaram várias quedas, mas não lembravam o 

número de vezes. Esses dados evidenciam a necessidade de rastreio destes idosos que 

sofrem quedas, para assim, planejar a prevenção de novas quedas que possam levar a 

fratura. Quedas anteriores são consideradas fator de risco aumentado para cair, pois a 

cada queda surge o medo de cair novamente, restringindo atividades, levando ao 

declínio na saúde e o aumento do risco de institucionalização (SILVA, et. al., 2014), 

desidratação, pneumonia, fragilidade e dependência (PAIXÃO JUNIOR, HECKMAN, 

2013). 

Dos idosos estudados, 61 (59,8%) não utilizavam dispositivos para auxílio na 

marcha antes da queda e 41 (40,2%), usavam (Quadro 12). O dispositivo é considerado 

um fator de proteção para quedas em idosos, pela redução dos sistemas envolvidos na 

mobilidade, quando indicado e treinado por um profissional. Já a utilização imprópria 

do dispositivo gera aumento no gasto energético, podendo provocar um padrão 

inadequado de marcha, tornando-se um fator de risco para queda. De acordo com 

estudo, a maioria dos idosos usa dispositivos pelo medo de cair associado à fraqueza 

muscular e redução no equilíbrio (RICO, et. al., 2012).  
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Quadro 12 - Dispositivos que auxiliavam na marcha utilizados pelos idosos antes da 
queda.  

  

Dispositivos  Nº de Idosos Porcentagem 

Bengala 27 65,87 

Andador 5 4,90 

Bengala e andador 3 7,31 

Bengala e cadeira de rodas 1 2,43 

Andador e cadeira de rodas 1 2,43 

Bengala, andador e cadeira de rodas 1 2,43 

Muletas 1 2,43 

Não informado 2 4,97 
 

Fonte: elaboração própria autora, Santa Maria, RS, Brasil, 2017. 

 

 

Dentre os que usavam dispositivos para auxiliar na marcha antes da queda, 27 

(65,8%) utilizavam bengala (Quadro 12). Ela é frequentemente empregada, pois é uma 

base de apoio de menor custo e se adapta em locais pequenos, mas nem todas são 

ajustáveis à altura dos idosos (GLISOI, et. al., 2012). A ocorrência de quedas foi maior 

dentre os idosos com bengalas, o que é corroborado outro estudo, que relacionou esse 

fato a necessidade de treinamento para a utilização desse tipo de órtese como estratégia 

de redução da incidência desses eventos (FERREIRA, YOSHITOME, 2010). Muitas 

vezes, os idosos adquirem dispositivos por necessidade própria, mas não são orientados 

ou não recebem treino e adequações do dispositivo (RICO, et. al., 2012).  

O uso adequado e escolha do tipo de dispositivo de auxílio à marcha depende da 

conscientização do idoso de que ele precisa de apoio para deambular (RICO, et.al., 

2012). Entretanto, evidenciou-se certa resistência na utilização desses equipamentos, 

considerado uma confissão de perda da independência do idoso. Mesmo após a cirurgia 

quando orientados acerca da importância do andador na recuperação e segurança para 

recomeçar a marcha, alguns se mostravam relutantes a necessidade do uso do 

dispositivo.  

De maneira geral, o uso de equipamentos para auxiliar na marcha melhora na 

funcionalidade dos idosos durante o período de uso, que pode ser permanente ou 

temporário. Mas demandam explicações para sua utilização correta para que, assim, não 

abandonem seu uso e mantenham a mobilidade dentro e fora de casa (RICO, et. al., 

2012).  
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Estudo que apresentou prevalência de quedas em idosos de 32,4% em 12 meses 

aponta que os idosos que caem apresentam menor aptidão funcional relacionada à força 

muscular, equilíbrio e agilidade (VITOR, OLIVEIRA, KOHLER, 2015). Os autores 

inferem que exercícios físicos de resistência previnem o risco de quedas, pois mantém a 

força muscular. Surge a necessidade de incluir programas de exercícios para ampliar a 

realização de movimentos rápidos e capacidade muscular (VITOR, OLIVEIRA, 

KOHLER, 2015). Entretanto, ao enfatizar-se a importância de exercitarem-se, notou-se 

que os idosos tinham resistência em realizar exercícios físicos, mesmo os ativos antes 

da queda, consideravam, assim como seus acompanhantes, que não era apropriado para 

a idade e para a condição de saúde atual.  

Neste contexto, infere-se que na cultura brasileira, a tendência do idoso é 

permanecer em repouso. Na situação de repouso, supostamente, ele economizaria 

energia para a recuperação, entretanto, ocorre um efeito contrário, pois a imobilidade no 

leito acarreta complicações em diversos sistemas do corpo, retardando a recuperação.  

Estudo comprovou que as atividades psicomotoras são benéficas para os idosos, 

ressaltando a importância de capacitar os profissionais para o cuidado em saúde ao 

idoso, numa perspectiva de estimulações combinadas da capacidade cognitiva e 

atividades psicomotoras (FERREIRA, SÁ, SANTANA, 2014). Nesse contexto, cabe a 

enfermagem modificar essa perspectiva a fim de tornar os idosos mais ativos, até 

aqueles que vivenciaram quedas e estão em reabilitação. Para isso, é preciso que a 

própria profissão compreenda que manter o idoso em movimento é a melhor opção para 

a independência, autonomia e redução do declínio do estado de saúde durante a 

hospitalização. 

Diante do exposto, infere-se que a caracterização dos idosos internados por FFP 

por queda no HUSM foi importante para conhecer as especificidades desse grupo 

populacional, como nível de instrução, vínculos familiares, uso de medicamentos e 

dispositivos para auxílio na deambulação, dentre outros. Esses elementos demonstram a 

complexidade em trabalhar com idosos considerando a realidade deles. A partir disso, 

ocorreu o planejamento e a construção do protocolo nas etapas subsequentes da 

pesquisa.  

 

4.2 DEMANDAS DOS IDOSOS COM CORREÇÃO DE FFP E AÇÕES 

REALIZADAS 
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 Frente as demandas que emergiram durante as entrevistas conversação e 

observação participante em saúde, a pesquisadora buscou realizar ações de educação em 

saúde. Essa interface gerou informações que subsidiaram a construção do protocolo, 

visto que o conteúdo desse material precisa estar embasado na realidade das pessoas a 

quem ele se destina. As ações de educação em saúde implementadas com cada idoso 

durante a entrevista conversação e observação participante foram organizadas em um 

quadro, para facilitar o processo de apreensão, em cuidados com o pós-operatório, 

orientações sobre encaminhamentos para outros profissionais, ações técnicas e 

relacionais (APÊNDICE K).  

Para realizar ações de educação em saúde, primeiramente, é preciso considerar o 

planejamento educativo, ou seja, organizar logicamente os componentes educativos para 

se alcançar as necessidades da população-alvo. No caso de idosos, incluem-se à 

população-alvo, os familiares ou pessoas próximas a ele, que atuam como “pessoas-

chave” na integração e interação com os profissionais (MELO, SOUZA, LEANDRO, 

et. al., 2009). 

 Diante da inclusão de acompanhantes ou familiares do idoso no processo de ES, 

embasado em Freire (2001), destaca-se a necessidade da leitura das realidades 

cotidianas para efetivação da educação, passando de uma visão setorial para uma visão 

global da situação. Quando, em parceria com educandos, a educação atua sobre a 

realidade social para transformá-la numa nova realidade (FREIRE, 2001). 

 Tendo em vista essas premissas, identificaram-se as demandas de cuidado de 

idosos no pós-operatório de FFP e de seus acompanhantes durante o período de 

internação hospitalar. Nas observações e entrevistas conversação com os idosos e 

acompanhantes percebeu-se que a necessidade de orientações para o cuidado ao idoso 

aumentava quando se aproximava o retorno para casa, seja pelo medo de mobilizar-se 

ou pela necessidade de apoio familiar. 

 

 

Acompanhante conta que idosa teve episódio de dispneia (asmática) durante 

a noite e a partir de então negava-se a mobilizar-se no leito. Teve saída do 

leito liberada pelo médico, no entanto, não aceitou. A fisioterapeuta 

conseguiu colocar a idosa sentada na cama, mas ela não aceitou avançar na 

mobilização. Acompanhante também tem medo da movimentação e refere 

que já solicitou cama hospitalar ao plano de saúde, pois acredita que a idosa 

não poderá tomar banho no chuveiro no próximo mês. (I17 - NEC)  

 

Idoso refere que deseja ir para sua residência. Também demonstra 

preocupação quanto ao seu cuidado após a alta hospitalar. Relata sent ir-se 

abandonado pelos filhos, encontrava-se sem acompanhante. A alta hospitalar 

parece amedrontar-lhe, pois afirma que não poderá permanecer sozinho, visto 
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que não apresenta condições financeiras para pagar um cuidador. Está 

preocupado se contará com o auxílio dos filhos, pois morava sozinho antes da 

internação. (I35 – NOP) 

 

 

A transição do cuidado do hospital para o domicílio envolve preparar o idoso 

para a alta, favorecendo a translação de informações sobre os cuidados pós-operatórios 

para a prática do idoso e acompanhante. Weber et. al. (2017) afirmam que essa transição 

por meio do planejamento da alta favorece a agilidade no trabalho do enfermeiro, 

beneficiando pacientes e famílias. As autoras reiteram que a coleta de informações pelo 

enfermeiro possibilita gerenciar cuidados individualizados, promovendo a integração 

com a família e assim, a saúde pós-alta. 

Ainda, os idosos e acompanhantes apresentavam dubiedade de sentimentos, ora 

ansiosos com a alta hospitalar devido às apreensões com o cuidado, ora aliviados pelo 

retorno ao domicílio. As preocupações do acompanhante e do idoso decorrem da 

percepção de que mudanças serão necessárias, devido ao declínio de sua condição 

clínica e dependência durante a hospitalização. Por isso, dialogou-se sobre a 

impossibilidade do idoso permanecer sozinho após a alta hospitalar, o que refletiu na 

reorganização da dinâmica familiar para cuidar do idoso no domicílio (NA)5.  

As inquietações, que podem ser identificadas mostram-se correlacionadas com 

FFP, envolvendo a mobilização do idoso, a cirurgia, as restrições após a alta hospitalar, 

as adaptações na residência, a aquisição de dispositivo para a marcha e sua utilização 

adequada.  

 

 

Acompanhante menciona dúvidas de como movimentar o idoso, levá-lo ao 

banheiro e ao banho. Refere que os profissionais da unidade não tinham 

fornecido tais orientações, apenas a informação de  que em seis semanas a 

idosa não poderia colocar o pé no chão, devendo usar o andador. Os médicos 

centraram a conversa sobre sinais de infecção no curativo e alimentação. 

Tanto acompanhante quanto idoso não sabem como adquirir o andador. 

Ainda, o acompanhante está preocupado com o idoso, que tem medo de cair e 

menciona que será difícil lidar com essa situação. Segundo idoso e 

acompanhante, a enfermagem se detinha em informações como o alívio dos 

pontos de pressão do corpo, exceto do cóccix. (I84 - NEC) 

 

 

As lacunas no conhecimento dos profissionais da unidade refletiam nas 

orientações compartilhadas com os idosos ou na falta delas. De acordo com os idosos e 

                                                                 
5
 As ações desenvolvidas no processo de pesquisa, envolvendo pesquisadora e informantes, são 

representadas por NA – notas de assistência, conforme sugestão de Trentini (2014). Essas notas de 

assistência são apresentadas em texto corrido a fim de facilitar a discussão dos dados, evidenciando as 

ações realizadas pela pesquisadora após a identificação das demandas de idosos e acompanhantes. 
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acompanhantes, as dúvidas não eram suficientemente esclarecidas pelos profissionais da 

unidade, pois esperavam orientações mais detalhadas e específicas da equipe. No caso 

da enfermagem, a carência em salientar a importância de alívio da região do cóccix se 

associa as dúvidas sobre a mobilização de pacientes que realizaram cirurgia em nível do 

quadril. Para Vieira, Sá e Madeira (2014), as pessoas idosas apresentam maior risco 

para desenvolverem lesões por pressão, seja pela presença de doenças 

cardiocirculatórias, pela elasticidade diminuída em cirurgias ortopédicas ou pelo 

envelhecimento, que modifica a pele e tecidos subcutâneos. 

A prática da ES apresenta-se como uma forma de retardar complicações do 

processo de adoecimento e oferecer qualidade de vida às pessoas (SALCI, MACCENO, 

ROZZA, et. al. 2013). Embora a ES seja uma prática essencial para a atuação dos 

enfermeiros, observou-se que a sua implementação apresenta lacunas, pois os 

profissionais não atendem as ações educativas esperadas pelos idosos e acompanhantes. 

Infere-se que o enfermeiro de unidade cirúrgica precisa ser instrumentalizado para saber 

lidar com idosos com FFP para assim, potencializar seu papel de educador. Freire 

(2014b) refere que os homens que criam a realidade são os mesmos que podem 

transformá-la, ao perceberem seus obstáculos e assumirem compromisso e engajamento 

com a realidade. 

A partir da identificação das demandas dos idosos e acompanhantes, a 

pesquisadora realizou ações educativas de acordo com essas necessidades a fim de 

intervir na realidade encontrada.  

 

 

Idoso refere que enfermeiro da unidade e médico anestesista explicaram 

como foi feita a cirurgia. Ressalta que tem dúvidas sobre o cuidado em casa e 

a necessidade do uso de cadeira de rodas. (I46 - NEC) 

 

Idoso apresenta dúvidas  sobre quanto tempo permanecerá em casa. Também 

questiona em quanto tempo poderá mobilizar-se e pergunta sobre a 

necessidade de fisioterapia. Acompanhante reitera que está aguardando a 

equipe para orientações sobre como o idoso se movimentará. Idoso salien ta 

que sente dor na perna em que realizou o procedimento cirúrgico. (I59 - 

NEC) 

 

 

Foram efetivadas demonstrações e mobilizações dos idosos no leito com a ajuda 

do acompanhante, além de reposicionamento do decúbito e alívio de pontos de pressão. 

As mobilizações eram as dúvidas mais frequentes dos idosos e acompanhantes, que iam 

sendo esclarecidas no decorrer das visitas. Todas as ações de educação em saúde 

realizadas foram comunicadas ao enfermeiro responsável pela UCGSI (NA). 
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A reabilitação iniciada precocemente no pós-operatório associada a programas 

continuados após a alta hospitalar aumentam a capacidade funcional dos idosos que 

corrigiram cirurgicamente a FFP (MARTINS, MESQUITA, 2016). As autoras ainda 

destacam que o processo de reabilitação depende da continuidade, da coordenação e da 

inter-relação entre a equipe de saúde e o idoso, devendo ser finalizado quando o 

indivíduo se torna autônomo e independente de acordo com suas limitações. 

Nesse sentido, é preciso fortalecer a função de reabilitação do enfermeiro, bem 

como seu entendimento sobre esse processo, alinhando o planejamento e execução de 

ações de ES as demandas dos idosos. Para Ferreira e Martins (2011) o papel do 

enfermeiro na reabilitação do idoso abarca permitir uma intervenção dirigida às 

necessidades específicas dele, para assim, determinar a adaptação do idoso mantendo-o 

ativo, independente e participativo.  

Dentre as demandas identificadas pelo diálogo com os idosos e acompanhantes, 

mostraram-se necessários encaminhamentos a outros profissionais da saúde. Esses 

direcionamentos abrangiam necessidades referidas pelos sujeitos ou sugeridas pela 

pesquisadora em procurar auxílio de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, 

urologistas, geriatra, assistente social e enfermeiro da atenção básica. Quando essas 

solicitações aconteciam, a pesquisadora acionava outros profissionais presentes na 

UCGSI, como médico, nutricionista e fisioterapeuta (NA). 

 

 

Foi observado que o prontuário da idosa estava com o formulário de 

solicitação de fisioterapia incompleto. Observou-se que a idosa apresentava 

estertores pulmonares, tosse produtiva e que não havia saído do leito. (I19 - 

NOP) 

 

 

A identificação da necessidade de fisioterapia para a idosa ocorreu a partir dos 

sinais apresentados e da imobilidade no leito. A pesquisadora dialogou com o médico 

para que realizasse a solicitação de fisioterapia respiratória e motora. Também se 

conversou com a fisioterapeuta sobre a preconização no atendimento a essa idosa 

devido ao declínio funcional acentuado nessa faixa etária. Com essas ações, foi possível 

acompanhar a realização de fisioterapia respiratória e motora. Ainda foram realizadas 

ações para a busca de outros profissionais quando se identificava a necessidade de 

avaliação (NA). 

 

 

Idosa apresenta queixa de incontinência urinária há algum tempo, mas não 

investigou o caso, pois acredita ser natural da idade. Paciente refere que faz 
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os movimentos recomendados para incontinência como realizar contrações 

do músculo do períneo. Filha demonstra-se interessada nas orientações , 

sendo uma delas sobre a busca pela avaliação de urologista e geriatra. (I10 - 

NOP) 

 

 

Outras necessidades dos idosos e acompanhantes, identificadas pela 

pesquisadora, eram relatadas ao enfermeiro da UCGSI ou aos traumatologistas. O 

atendimento das demandas dos idosos após a alta hospitalar não podiam ser garantidas, 

pois o sistema de contrarreferência não funciona adequadamente, por isso era sugerida a 

procura por outros profissionais na cidade de origem (NA). 

Neste sentido, Santos, Andrade, Silva et. al. (2016) afirmam que as deficiências 

relacionadas a estrutura e organização do serviço de saúde comprometem o atendimento 

das necessidades dos idosos com abordagem integral. Os autores evidenciam que 

quando a instituição não oferece o serviço que o idoso necessita, apenas encaminha para 

outro, sem uma devolutiva de informações. De modo geral, o referenciamento para 

profissionais geriatras é demorado porque eles são raros no sistema público, 

ocasionando o rompimento da linha de cuidado neste percurso. A escassez de 

profissionais especializados no cuidado com o idoso acarreta ao direcionamento a outras 

redes de atenção, visto que as demandas dos idosos não são contempladas apenas por 

uma rede, assim são continuadas por outras. (SANTOS, ANDRADE, SILVA et. al. 

2016). Esses autores inferem que uma estratégia para minimizar a carência de 

profissionais especialistas, é capacitar os profissionais da atenção primária à saúde para 

atender aos riscos à saúde de maior magnitude no idoso.  

É importante ressaltar que os diálogos entre pesquisadora, idosos e 

acompanhantes eram descontraídos para facilitar que ambos expressassem suas 

inquietações e preocupações. A fim de intervir nesta realidade, dialogou-se com idosos 

e acompanhantes sobre o que sabiam da cirurgia e a partir disso, se decidiram os temas 

de interesse. Como já foi sinalizado, a principal dúvida foi relacionada à movimentação 

na articulação do quadril e membro operado.  

Nesses momentos, explicava-se sobre o local da cirurgia, fixação da fratura ou 

substituição da articulação, o que não impede a movimentação, mas exige alguns 

cuidados. Quando a cirurgia era de artroplastia do quadril, se demonstrava formas de 

sentar sem ultrapassar 90º, fato que pode provocar a luxação da prótese. Quando o idoso 

aceitava, ele mesmo levantava-se com auxílio e os comandos da pesquisadora (NA). 
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Entre as atividades de ES realizadas, os cuidados para a prevenção de luxação da 

prótese foram encenados pela pesquisadora, como o posicionamento da perna em 

abdução, uso de dispositivo para auxílio da marcha, maneiras de sentar-se dando 

preferência para cadeiras e poltronas mais altas, colocação de travesseiros entre os 

joelhos para não cruzar as pernas e ainda formas para colocar meias e sapatos evitando 

curvar-se (NA). Outros cuidados também foram abordados, como a adaptação da cama 

e do vaso sanitário, elevando-os se necessário, não dormir sobre o lado operado, evitar 

girar a perna da articulação operada para fora ou dentro e elevar o quadril com a perna 

contrária da cirurgia ao colocar a comadre (HINKLE, CHEEVER, 2016). De maneira 

geral, buscou-se orientar os idosos e acompanhantes que movimentos com a articulação 

excedendo os 90º, como a adução das pernas, comprometeriam a prótese, podendo 

deslocá-la (NA). 

A partir da encenação da pesquisadora, que também envolveu o uso de andador, 

os idosos e acompanhantes visualizavam as informações e questionavam, assim 

potencializava-se o aprendizado de novas práticas. 

 

 

Idosa obesa, com acompanhante que fica durante a noite, pois a filha precisa 

trabalhar. Ela vai ao HUSM no horário de visita. Observou-se que a idosa 

estava sonolenta, com pouca disposição para se movimentar. Refere que já 

sentou no leito com a fisioterapia. O acompanhante sinaliza para 

pesquisadora que a idosa tem medo em usar o andador. Presencia-se a idosa 

afirmar ao acompanhante que ficará em repouso absoluto após alta hospitalar, 

já que não sabe como caminhar com o dispositivo. (I16 - NOP) 

 

Idosa com alta hospitalar. Sente-se feliz com a mobilização realizada pela 

pesquisadora, pois refere que ainda não havia se movimentado. Permanece 

sentada na cama com os pés para fora cerca de 30 minutos, após é 

recolocada em decúbito dorsal. Acompanhante questiona como fará para 

transportar idosa até sua residência. Idosa agradece ao cuidado recebido 

refere que irá se cuidar: “nem parada demais, nem assanhada demais”. 

Questiona sobre banho de leito em casa e retoma informações sobre o início 

da marcha com andador. (I24 - NEC) 

 

 

Percebe-se o despreparo e dúvidas dos idosos e acompanhantes com relação ao 

uso do andador. Quando a mobilização do idoso no leito ainda não havia ocorrido, 

buscava-se demonstrar o uso do andador e compartilhar orientações sobre como manter 

a perna reta e formas de sentar na cama. Entende-se que a encenação pode ser utilizada 

pelos profissionais como forma de demonstrar movimentos específicos que os idosos 

precisam realizar para efetivar a mobilização com segurança. 

Nesse encontro com o idoso e o acompanhante salientava-se a importância da 

mobilização, expondo riscos da imobilização, como pneumonia e infecção do trato 
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urinário. Além disso, auxiliava-se o idoso a sentar no leito com a participação do 

acompanhante. A partir dessa evolução na recuperação, abordavam-se questões sobre o 

transporte do hospital até sua residência na alta hospitalar, sugerindo a utilização de 

almofada ou cobertor para elevar banco do carro (NA). 

O andador é um dispositivo de auxílio da marcha, considerado uma tecnologia 

importante na recuperação do idoso que corrigiu FFP. Para Freire (2014b) a tecnologia e 

o humanismo não se excluem, um complementa o outro e corroboram na melhora de 

uma realidade, assim, não se pode desfazer da tecnologia e da ciência para a educação 

libertadora.  

Em geral, o início do uso do andador é indicado no primeiro dia após a cirurgia 

com carga parcial, conforme tolerância do idoso ou recomendação específica do 

traumatologista. Esse início precoce da marcha é importante para a reabilitação global 

no pós-operatório (KOJIMA, 2009). Considera-se relevante treinar o uso do andador, 

pois sua utilização inadequada pode levar a prejuízos na marcha ou risco de novas 

quedas (RICO, LEMOS, FERREIRA, et al, 2012). Para ambos tipos de cirurgia 

conversava-se sobre o uso de andador, sendo que na cirurgia para correção de fratura 

trocantérica ele é obrigatório na deambulação, pois há necessidade de dividir a carga 

durante a marcha. Já na artroplastia do quadril ele é usado como suporte até a 

memorização dos movimentos e como segurança na prevenção de novas quedas. 

Cada nova situação apresenta diversos elementos que precisam ser 

descodificados pelo educando com o auxílio do mediador. Quanto mais informações 

correspondem à realidade do educando, mais dinâmico se torna o círculo de debates 

(FREIRE, 2014b). Assim, os idosos eram convidados a treinar o uso do andador após 

terem sido mobilizados no leito.  

 

 

Idosa afirma que se sente segura para realizar os cuidados no domicílio. 

Percebe-se que está orientada, repetindo movimentos que aprendeu com a 

pesquisadora em momentos anteriores. Apesar de ter artrose nas mãos e nos 

braços, idosa mostra-se esforçada. Suas limitações dificultam a realização de 

cuidados, como alimentar-se e segurar o andador. Idosa treina o uso do 

andador. Refere ainda, que está animada com a alta hospitalar, pois 

encontrará as netas, e pretende realizar os cuidados que foram explicados. 

(I09 - NEC) 

 

 

Após a movimentação, os idosos sentiam-se felizes ao associarem a tecnologia 

com a informação recebida, já que o andador é um dispositivo que precisam saber 

utilizar para sentirem-se confiantes nos deslocamentos. Essa deambulação foi pautada 
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nas orientações do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (2016), em que 

primeiramente se auxiliava o idoso a sentar no leito para o lado operado com auxílio do 

acompanhante e após descansar e autorizar, o idoso ficava em pé apoiado no andador. 

Logo, se tolerável, iniciavam-se os primeiros passos, na sequência: posicionar o 

andador em frente ao corpo, afastá-lo até a ponta do pé levando a perna operada junto. 

Neste momento, a carga permanece sobre a perna não operada, a seguir a força é 

colocada nos braços, pisando para dentro do andador com a perna não operada (INTO, 

2016). Assim, o peso do corpo é dividido entre o andador e a articulação operada, 

caracterizando a marcha com carga parcial. Salienta-se que o processo de ensinar e 

aprender o uso do andador ocorreu quando os idosos não haviam sido treinados pelo 

serviço de fisioterapia, pois de modo geral, dedicavam-se à fisioterapia respiratória e na 

medida do possível, à motora (NA). 

Vital, Cameron, Cunha et. al. (2018) inferem que, principalmente no caso dos 

idosos, o conhecimento deficiente, que pode acontecer pelo esquecimento por parte do 

paciente, falta de atenção nas orientações ou deficiências no preparo para a alta 

hospitalar, pode causar complicações evitáveis e deterioração do estado de saúde. Por 

isso, esses autores afirmam que o paciente e o cuidador devem receber as informações 

necessárias não só no momento da alta, mas no decorrer da internação. As informações 

ao paciente cirúrgico são fundamentais no tratamento e de responsabilidade de todos os 

profissionais de saúde envolvidos na assistência (VITAL, CAMERON, CUNHA, et. al. 

2018). 

A partir do diálogo com idosos e acompanhantes sobre informações e situações 

vivenciadas, percebeu-se que a ES foi um instrumento importante para incentivar a 

deambulação. Isso demonstra que a ES está imbricada com o empoderamento das 

pessoas, já que é uma ferramenta que fomenta ações individuais e coletivas capazes de 

trazer resultados eficazes. O empoderamento propicia maior interação do indivíduo com 

sua saúde e autonomia para a tomada de decisões com conhecimento, consciência das 

vantagens e desvantagens e das consequências de suas escolhas (SALCI, MACCENO, 

ROZZA, et. al. 2013). 

Em algumas situações, os idosos estavam com alta hospitalar e ainda não haviam 

saído do leito, acreditavam que esta condição os acompanharia no domicílio, seja pelo 

medo de novas quedas ou por concepções de que velhos não aprendem informações 

novas e que permanecer na cama é seu destino.  
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Idoso com alta hospitalar. Ainda não saiu do leito. Exibem resistência a 

aceitar a importância da mobilização. Observa-se que o acompanhante não 

aceita orientações e refere que o idoso permanecerá acamado após a alta 

devido ao medo de novas quedas. (I12 - NOP) 

 

Na primeira entrevista conversação, o idoso apresenta-se quieto, responde 

brevemente as perguntas realizadas. Está na companhia do neto. Idoso está 

abatido, questiona várias vezes quem cuidará dele após a alta hospitalar, já 

que o neto precisa trabalhar. Refere que não tem dinheiro para remédios, 

bengala ou andador. Idoso insiste estar no fim da vida e se questiona como 

vai ser sua vida e até quando viverá. O neto conversa com o idoso e explica 

que ele cuidará dele como sempre fez. Idoso refere ao neto que não poderá 

caminhar, nem tomar banho, já que caiu no banheiro. Acompanhante 

compreende as orientações e mostra interesse na fala da pesquisadora. Em 

outra visita antes da alta, o idoso se mantém na posição no leito, apresenta-se 

prostrado, afirmando que é um velho e por isso, não aprende coisas novas. 

(I13 - NEC) 

 

 

A preparação dos idosos e acompanhantes para a alta hospitalar abrange a 

educação em saúde dessas pessoas para o cuidado no domicílio. Weber et. al. (2017) 

afirma que na transição do cuidado do hospital para a residência, a educação em saúde, 

o apoio na continuidade dos cuidados e o acompanhamento pós-alta refletem a 

qualidade do serviço prestado pelas instituições de saúde. Necessitando assim, 

aprimorar as práticas e organizar as atividades dos enfermeiros para facilitar a transição 

do cuidado (WEBER, et. al., 2017). 

A velhice foi caracterizada por doenças, declínio e a proximidade com a morte. 

Recolher-se à cama significa, ainda hoje, ter sofrido um acidente incapacitante, ter uma 

doença grave e aproximar-se do fim da vida (GINESTE, PELLISIER, 2007). A fim de 

modificar esta concepção de velhice e o medo de novas quedas, os idosos foram 

convidados a saírem da cama e caminharem pela primeira vez (NA). Gineste & 

Pellissier (2007) reiteram que a dependência é condição que enfraquece a liberdade e a 

manutenção da cidadania na velhice está relacionada com remediar impasses da 

mobilidade.  

A movimentação dos idosos, mesmo que com auxílio, envolvia sentimentos de 

medo e ansiedade, deixando-os mais confiantes na recuperação e na possibilidade de ser 

menos dependentes. Os idosos sentiam-se motivados para seguir vivendo, o que pode 

ser percebido quando conseguiam ir com andador até a janela, pois se sentiam 

renovados ao ver-se em uma situação de independência e autonomia, demonstrando 

sorrisos e suspiros de esperança. O entendimento pelos idosos de que a movimentação é 

possível, atua como uma estratégia do envelhecimento ativo, que reduz o isolamento 
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social e aumenta a participação dos idosos em atividades que influenciam na sua vida 

(WHO, 2005). 

O papel do enfermeiro diante dessas situações envolve demitificar as 

construções negativas sobre a velhice, os auxiliando a encontrar a motivação em seguir 

vivendo com suas limitações. Essas concepções negativas, muitas vezes, vão além do 

procedimento cirúrgico e abrangem o sentir-se fraco pela imobilização e pela espera da 

cirurgia, bem como a falta de confiança na sua própria recuperação. 

A necessidade de cuidado é inerente a condição humana e o cuidado 

desempenhado pela enfermagem durante a internação, possuirá, também, caráter 

preventivo no retorno ao domicílio, no intuito de evitar novas quedas. Vivenciar o 

processo de hospitalização levou os acompanhantes a questionarem como evitar novas 

quedas na residência.  

A partir da identificação da preocupação de idosos e acompanhantes com o fator 

causador da queda no domicílio, a pesquisadora discutiu com eles sobre adaptações 

gerais na residência, envolvendo além do fator causador daquela internação (NA).  

 

 

Neto do idoso refere estar disposto a aprender sobre adaptações e cuidados 

necessários após a alta. Menciona que já fez algumas adaptações na 

residência, como instalar barras de apoio no banheiro onde o idoso caiu, 

conforme orientado na visita anterior da pesquis adora. Afirma que irá se 

esforçar para manter a renda da família e que o dinheiro do idoso ficará 

apenas para cuidados com ele mesmo. (I13 - NEC) 

 

 

As modificações na residência para evitar novas quedas visam manter o idoso 

ativo com segurança, pois o ciclo vicioso das quedas envolve a imobilidade após cair, 

que resulta na redução da capacidade funcional, deixando o idoso mais propenso a 

novas quedas. Oliveira, Rodrigues, Caruso et al (2017) afirmam que a prática regular de 

exercícios físicos promove melhora aspectos do equilíbrio, da flexibilidade, da 

funcionalidade e promove ampliação da resistência muscular, reduzindo o risco de 

quedas e, por conseguinte, rescindindo o ciclo dependente das quedas. 

Com o diálogo entre pesquisadora, idosos e acompanhantes sobre maneiras de 

evitar novas quedas, ocorreu a dialética reflexão-ação, que os levou a identificarem a 

necessidade de mudança para a criação de uma nova realidade no domicílio. Freire 

(2001) infere que a criação da nova realidade não pode esgotar o processo de 

conscientização, ou seja, necessidade de outras mudanças. Entende-se que, 

primeiramente, os idosos e acompanhantes modificariam o fator causador da queda, e 
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após tomarem conhecimento e refletirem sobre outros riscos seguirão modificando sua 

realidade. As alterações envolvem além de modificações físicas, o estímulo, 

perseverança e paciência de idosos e familiares, para que assim, atuem como agentes de 

sua transformação. 

A inquietação em conversar sobre adaptações para evitar novas quedas 

aconteceu por que quando idosos que já realizaram cirurgia para correção de FFP caem, 

apresentam-se frágeis pela internação anterior, além de haver risco cirúrgico elevado 

para a realização de uma nova cirurgia no quadril. Entretanto, os ajustes para prevenir 

quedas envolvem custos e frente a baixa condição socioeconômica, os participantes 

mostravam-se preocupados para atender as adaptações. Por isso, a pesquisadora buscou 

valores e discutiu com os participantes formas economicamente acessíveis para adaptar 

a residência (NA). 

 Foram sugeridas adaptações no banheiro, como a instalação de barras de apoio 

no box e próximas ao vaso que poderiam ser de plástico, desde que estivessem firmes 

na parede. Para os pacientes com correção de fratura trocantérica conversou-se sobre 

colocar uma cadeira firme dentro do box. Além disso, foi discutido o uso de tapetes 

emborrachados e ajuste da altura do vaso com elevador para evitar fletir mais que 90º o 

quadril (NA). 

As estratégias educativas necessitam de modificações que atendam às demandas 

sociais apontadas por meio da percepção dialógica estabelecida no processo de educar 

em saúde pelo enfermeiro (MENEZES JUNIOR, et. al., 2011). A ES precisa fazer 

sentido para a população que ela se dirige, assim, possibilita-se a interação com idosos e 

acompanhantes, obtendo-se melhores soluções. 

Quando orientado sobre o cuidado de evitar sentar em locais baixos, para 

impedir a flexão excessiva do quadril, os idosos e acompanhantes questionavam sobre 

como poderiam adaptar a cama. Dentro das possibilidades dos idosos, discutia-se com 

eles, maneiras de adaptar essa realidade de acordo com as necessidades de reabilitação 

da cirurgia, como por exemplo, ajustar a altura da cama com madeira ou tijolos. Ainda, 

explicou-se aos idosos sobre a importância em deixar o chão livre de obstáculos, 

atentando para a remoção de tapetes da casa ou a fixação deles no chão (NA). 

A demanda dos idosos de conhecer formas para evitar novas quedas foi 

abordada pela pesquisadora por meio do diálogo para conhecer a realidade dos idosos, 

como eram suas moradias e como acreditavam que poderiam torná-las mais seguras.  
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Acompanhante afirma que a idosa estava assistindo televisão, levantou do 

sofá, desequilibrou-se e caiu. Refere que a idosa utilizava dispositivos para 

deslocamento, sendo ativa antes da queda, pois caminhava sem grandes 

dificuldades. Informa que essa é a segunda queda da idosa. A primeira queda 

resultou em fratura do braço. A filha afirma que realizará todas as orientações 

que receberá no hospital a fim de evitar uma nova queda. (I47 - NEC) 

 

Idosa informa que a queda ocorreu na sala de casa, oriunda de um resvalo. 

Refere que era ativa antes da queda, e que já caiu duas vezes antes da FFP, 

uma vez no banheiro e outra na escada. (I88 - NEC) 

 

Idosa que reside em ILPI conta que caiu após o banho. Ela iria tomar café e 

antes de chegar a mesa, desequilibrou-se e caiu. Refere que uma profissional 

da limpeza da ILPI a ajudou, seguida da profissional responsável pelo banho. 

Já o filho, informou que a direção da ILPI comunicou que a queda ocorreu 

próximo à meia noite, na porta do banheiro, quando a idosa levantou sozinha. 

Até então, não fazia uso de nenhum dispositivo de auxílio para marcha. (I50 - 

NEC) 

 

 

Percebe-se que as quedas aconteceram em suas residências enquanto realizavam 

atividades rotineiras, fato que ocasiona medo de novas quedas no domicílio. Orientou-se 

aos idosos, mesmo aqueles residentes em ILPI, e seus acompanhantes, que na presença 

de escadas é importante manter boa iluminação e ter corrimãos. Entretanto, diante das 

condições financeiras dos participantes, uma adaptação que eles não conheciam e que 

consideraram acessível, foi a colagem de fita antiderrapante nos degraus da escada. Para 

manter o ambiente iluminado durante a noite, a solução encontrada foi a colocação de 

luminária próxima a cama. Também, discutiu-se com idosos e acompanhantes, 

possibilidades de fixar fios de eletrônicos na casa, remover móveis ou objetos da área de 

circulação, assim a passagem com andador ficaria facilitada e com menos riscos (NA).  

Para evitar novas quedas, é importante manter o piso da residência seco, limpo e 

sem objetos soltos, a fim de evitar escorregões. Ainda, o uso de armários baixos para 

evitar uso de escadas torna a cozinha mais segura. Para aqueles que tinham telefone, 

seguindo recomendações do Centro de Telesaúde (2017) podiam deixar fixado em local 

de fácil visualização o número do SAMU para ligarem em caso de urgência. 

A partir do diálogo com idosos e acompanhantes foi possível problematizar suas 

necessidades e construir ações educativas condizentes com essas realidades. Essa forma 

de construção de dados demonstra que ensinar exige respeitar a liberdade e ter a 

convicção de que a mudança é possível com a escuta dos educandos (FREIRE, 2015). 

Para Nogueira, Ferreira & Trentini (2017) a participação de idosos no diálogo permite 

maior interação e discussão, possibilitando a mudança na visão sobre a saúde a partir 
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das intervenções realizadas. Essas ações alcançam a prática através da atuação do 

enfermeiro, que visualiza estratégias efetivas para a promoção da saúde dos idosos. 

A medida que a coleta de dados ocorria, os idosos e seus acompanhantes 

agregavam conhecimentos e questionavam a equipe sobre demais cuidados, condutas e 

alta hospitalar, passando de expectadores do atendimento a participantes desse processo. 

Iniciou-se um movimento de discussão sobre o tema frente ao fato dos idosos e 

acompanhantes questionarem os profissionais respaldados no pensamento crítico-

reflexivo acarretando em mudanças, que podem ser consideradas positivas. A partir 

disso, identificaram-se progressos como a evolução de enfermagem, no prontuário 

eletrônico, sobre o reposicionamento do paciente e iniciativa dos enfermeiros pela 

liberação para movimentação nas prescrições médicas. 

Esse movimento dialógico foi incluindo, além dos enfermeiros, os técnicos de 

enfermagem, os médicos e os fisioterapeutas, que discutiam os casos e condutas na 

medida em que a pesquisadora realizava conversas informais sobre os idosos. Ao atingir 

a dimensão das ações, o discurso teórico, que é necessário para a reflexão crítica, 

aproxima-se da prática de tal modo que se confluem (FREIRE, 2015). 

O diálogo entre a pesquisadora e os participantes asseguraram a sintonia 

necessária para oferecer subsídios a transformações na realidade. Freire (2014c) reitera 

que debates do grupo em busca do aclaramento de situações, levam a realização de 

ações, que não acontecem de forma mecânica, mas com promoção da crítica. Para 

Trentini (2016), a participação dos envolvidos facilita a agregação de sujeitos e propicia 

espaços de discussão, que são a convergência entre a pesquisa e a assistência em 

reciprocidade até que o debate evolui e acrescenta mudanças à assistência. Essa 

concretização de mudanças na prática assistencial em saúde é a efetivação do 

compromisso que a PCA constrói entre o trabalho do pesquisador e o trabalho dos 

profissionais da assistência (PAIM, TRENTINI, 2014). 

A relação dialógica estabelecida com idosos e acompanhantes propiciou 

identificar que as necessidades apontadas eram demandas instrumentais, permeadas pela 

preocupação com os custos dispendidos em levar o idoso para o domicílio. Essa 

preocupação tem relação com as condições socioeconômicas dos pacientes atendidos 

atualmente no SUS. Um dos problemas encontrados foi que alguns idosos já utilizavam 

uma cadeira na função de andador devido à falta de recursos, o que influencia na 

qualidade do cuidado e na ocorrência de novas quedas. A carência de informações 

identificada, levou a pesquisadora a empoderá-los sobre a busca de assistente social ou 



93 

 

da Secretaria de Saúde de seu município, a fim de conseguir dispositivo para auxílio da 

marcha (NA). 

 

 

Paciente no leito com lençóis desalinhados, dedos amarelados pelo cigarro e 

com cabelo despenteado. Idoso e acompanhante estão preocupados com a 

compra de andador ou bengala devido a problemas socioeconômicos. 

Observa-se que o acompanhante tem dificuldade no entendimento das 

orientações (I02 - NOP)  

 

Paciente no leito, cabelo desalinhado e com odor forte. Apresenta-se 

comunicativa, aperta mão da pesquisadora e refere que quer ir para casa. 

Idosa apresenta lapsos de perda da concentração e memória. Consegue 

alternar decúbito sozinha. Filha refere que irá à rádio solicitar ajuda para 

comprar de andador e de cadeira de rodas, pois não tem recursos financeiros. 

Também menciona que pretende conversar com a assistente social sobre 

aquisição desses dispositivos. (I21 - NOP) 

 

 

Diante da situação econômica desfavorável, a ES gera uma responsabilização e 

consequentemente, os participantes encontram alternativas para adquirir dispositivos 

fundamentais para a recuperação, que não seriam as ideais, uma vez que, o sistema 

deveria oferecer condições para a reabilitação. Alguns acompanhantes que eram 

familiares dos idosos encontraram na rádio do seu município ou em rifas, formas para 

arrecadar dinheiro para comprar andador e realizar as adaptações no domicílio.  

A forma como se estabeleceram as relações da pesquisadora com idosos e 

acompanhantes embasaram-se nos pressupostos da educação em saúde e da pedagogia 

libertadora, a qual acontece a partir do diálogo horizontalizado entre profissional e 

paciente. Essa abordagem contribui na emancipação do sujeito para cuidar da saúde de 

forma individual e coletiva (SALCI, MACCENO, ROZZA, et. al., 2013). 

A educação em saúde durante a EC possibilitou a articulação de conhecimentos 

científicos e do senso comum por meio da interação da pesquisadora/enfermeira com 

idoso e acompanhante. Essa valorização dos saberes dos sujeitos respeita os 

pressupostos de Freire e possibilita a convergência de forma participativa e não 

impositiva (TEIXEIRA, FERREIRA, 2009). Os momentos de pesquisa e assistência 

demonstraram-se intimamente imbricados, ao descobrir as dúvidas que eram objetivo da 

pesquisa e mediar às possibilidades de cuidado ao idoso por meio da ES. 

Entende-se que o educador atua como problematizador e mediador do 

aprendizado, educando pelo seu exemplo e coerência entre o discurso e ação. Assim, a 

informação tem de ser transformada em ação e pode ser notada pelo observador externo 

(SILVA, 2009). Esse novo saber se constrói a partir de uma constante superação, por 
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isso o educador não pode se colocar em situação superior, mas manter a humildade em 

comunicar possibilidades de soluções para a realidade (FREIRE, 2014b). 

Infere-se que ensinar os idosos e acompanhantes, ao conhecer seus interesses, 

evidencia a flexibilidade do educador para planejar a partir das necessidades dos 

sujeitos. A partir disso, eles tomam consciência crítica da realidade, podendo chegar a 

conscientização por meio da reflexão-ação, assumindo posição transformadora diante da 

nova situação (FREIRE, 2001). 

Não haveria educação se o homem fosse um ser acabado, ele está em constante 

busca porque sabe que está inacabado. Assim, torna-se sujeito de sua própria educação, 

mas a busca por ela não pode ser solitária e sim, com outros seres que buscam mais. O 

homem não é uma ilha, ele é comunicação (FREIRE, 2014b). Desse modo, a partir das 

conversas estabelecidas com os participantes, os diálogos começaram a ter significado e 

promoveram a mudança por meio da construção de adaptações plausíveis para aquele 

idoso. 

O desafio de ações educativas para idosos é justamente a carência da abordagem 

educacional que tem o idoso como alvo de ações, além da necessidade de enfermeiros 

com conhecimento gerontológico. Ensinar idosos envolve demitificar a cultura de que 

“velho não aprende”, pois se sabe que aprender é um processo natural que não se 

encerra com o envelhecimento, ele persiste durante toda a vida. Entende-se que idosos 

podem apresentar declínios cognitivos que influenciam no processo de aprendizagem, 

para isso infere-se a necessidade de uma abordagem individual e coerente com cada 

condição de saúde. Freire (2015), afirma que ensinar exige rejeição a qualquer forma de 

discriminação e que a tarefa do educador é justamente, desafiar o educando a produzir a 

compreensão do que vem sendo comunicado, por isso o pensar é dialógico e não 

polêmico. 

As intervenções em saúde, por meio do diálogo e atividades práticas, 

transgridem o enfrentamento de adversidades para uma forma mais adequada e levam a 

hábitos de vida mais saudáveis dos idosos (CARVALHO, FONSECA, PEDROSA, 

2004). Entende-se que a ES seria potencializada se existissem programas de apoio para 

sua realização, já que é imprescindível em todos os níveis de assistência. Entretanto, 

atualmente a educação em saúde atua como um meio de superação da deficiência de 

programas que atendam a saúde do idoso, sendo um elo entre o desejo e expectativas 

por uma vida melhor (MELO, SOUZA, LEANDRO, 2009). 
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No contato com os idosos, no decorrer da pesquisa, foi possível perceber a 

demanda dos acompanhantes em manter o idoso acordado a fim de receber dieta e 

propiciar o diálogo. Observou-se efeitos da sedação residual decorrentes do uso de 

benzodiazepínicos ou ansiolíticos pela sonolência dos idosos durante o dia, como pelo 

relato dos acompanhantes.  

 

 

Idosa sonolenta, não respondendo aos estímulos verbais. Apresenta-se 

deitada num ângulo de 45º com o pescoço caído para o lado direito, com a 

boca aberta. Filha conversa com profissional da equipe de enfermagem da 

unidade sobre a administração de outra medicação ao invés de rivotril, o qual 

é de uso contínuo no domicílio, porque o hospital não tem essa medicação. 

(I08 - NOP) 

 

 

Nestes casos, a pesquisadora questionava o uso desses medicamentos anteriores 

a internação visando identificar se a sonolência diurna acontecia no domicílio ou foi 

gerada pelos medicamentos prescritos durante a hospitalização. Quando o hospital não 

possuía os remédios que o idoso utilizava na residência ou havia com doses diferentes, 

sugeria-se aos acompanhantes que trouxessem estes medicamentos de casa, bem como 

aos enfermeiros que conversassem com o médico para substituir a droga que 

possivelmente estava causando efeito sedativo (NA). 

 Com a mudança dos medicamentos benzodiazepínicos e ansiolíticos prescritos 

no hospital para aqueles de uso rotineiro no domicílio, verificou-se a redução na 

sonolência diurna do idoso nas visitas subsequentes. Essa intervenção foi importante 

para facilitar o diálogo com o idoso e a movimentação no leito (NA). 

A partir das conversas na EC, percebeu-se que os idosos e acompanhantes 

necessitavam de algum material que lhe oferecesse segurança e servisse como lembrete 

dos cuidados após a alta hospitalar. Alguns disseram que gostariam de anotar como 

fazer algum cuidado, pois ocorrera uma mudança significativa das condições de 

mobilização do idoso comparadas àquelas anteriores à queda.  

 

 

Idosa em bom estado geral, lúcida e acompanhada da sobrinha. Observa-se 

dificuldade na memória. Idosa solicita que as orientações sejam 

compartilhadas com sua sobrinha. Nota-se a manifestação de sinais de dor no 

membro operado. Demonstra preocupação com a fisioterapia no domicílio. 

(I55 - NOP) 

 

Acompanhante refere ter recebido orientações acerca dos cuidados com o 

período pós-operatório. Os profissionais que lhe forneceram as orientações 

foram: o médico, os enfermeiros e a fisioterapeuta. Menciona que recebeu 

muitas orientações e não conseguiu memorizar todas, registrando apenas o 
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cuidado para não apoiar a perna ao chão nos primeiros dias após a cirurgia. 

(I71 - NEC) 

 

A idosa e a acompanhante dizem que irão contratar um cuidador quando a 

alta hospitalar acontecer. Idosa é analfabeta, mas familiar não. Idosa diz que 

o médico explicou os cuidados e a equipe de enfermagem a tratou bem. 

Menciona que ela e a filha já esqueceram do que foi dito, gostariam de ter 

anotado as informações. (I44 - NEC) 

 

 

Associou-se o processo dialógico construído com idoso e acompanhante ao 

desenvolvimento de dois folders (APÊNDICE A), um com orientações de cuidados 

após a correção de fratura trocantérica e outro, após a artroplastia de quadril. As 

inquietações identificadas nessa categoria serviram como base para a elaboração dos 

materiais. Compreende-se que esse recurso subsidia a aquisição de habilidades sobre a 

recuperação de cirurgias para correção de FFP e auxilia no processo de educação em 

saúde. 

A partir das considerações apontadas, percebe-se que a identificação das dúvidas 

de idosos e acompanhantes foi indispensável para a elaboração do protocolo de serviço 

de maneira condizente com as necessidades desse público. As dúvidas encontradas 

foram sanadas por meio da ES a fim de resolver ou minimizar os problemas 

encontrados, efetivando assim, os preceitos da PCA. Durante o processo de ES 

percebeu-se que o compartilhamento e construção de saberes com os participantes da 

pesquisa possibilitou que eles encontrassem o melhor caminho para se manterem ativos 

após a queda, o que reflete positivamente na construção do protocolo e na recuperação 

desses idosos. 

 

4.3 A PRÁTICA ASSISTENCIAL DOS ENFERMEIROS COM OS IDOSOS PÓS-

CORREÇÃO DE FRATURA DE FÊMUR PROXIMAL E SEUS 

ACOMPANHANTES  

 

Para a construção do protocolo de serviço considerou-se importante identificar 

as informações oferecidas pelos enfermeiros e as questionadas pelos idosos e 

acompanhantes. Frente a isso, os enfermeiros da UCGSI foram acompanhados 

utilizando-se da observação participante anterior aos grupos de convergência com 

roteiro previamente estabelecido (APÊNDICE C) e notas de observação participante dos 

acontecimentos que não estavam previstos em roteiro (APÊNDICE F), como descrito na 

metodologia. Nesse processo foram apontadas as dificuldades a serem tratadas no 
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decorrer da pesquisa e as necessidades de mudança perante a atuação dos enfermeiros 

da UCGSI.  

A educação em saúde é um dos elementos fundamentais do cuidado de 

enfermagem. Para desenvolvê-la, é preciso incorporar aos processos de cuidar e educar 

em saúde: o cotidiano das pessoas, os modos de vida e as formas de enfrentamento da 

situação de adoecimento. Assim, alcançando as pessoas cuidadas em suas necessidades. 

As práticas educativas vão muito além de ajudar ou orientar a partir do conhecimento 

científico, elas envolvem trabalhar com pessoas marcadas pelas suas crenças, valores e 

cultura que direcionam suas ações. Por isso, o preparo do enfermeiro para a educação 

em saúde é elemento fundamental para tornar as abordagens reflexivas e críticas 

(BUDÓ, SAUPE, 2004). 

Notou-se que o foco das informações compartilhadas com idosos e 

acompanhantes durante a visita do enfermeiro envolveram predominantemente as 

questões biológicas, seguidas de restrições na movimentação.  

 

 

Observou-se em acompanhamento do enfermeiro que ele avaliou abdômen, 

curativo no quadril e edema nos membros inferiores. Verificou aspecto e 

quantidade de drenagem da sonda vesical. Explicou para acompanhante sobre 

a relevância da movimentação para evitar pneumonia e lesões por pressão. O 

enfermeiro perguntou ao acompanhante sobre a aceitação da dieta pelo idoso, 

deglutição e presença de diarreia, já que tivera episódios anteriores. (ENF 01 

-NOP) 

 

Ao chegar no leito da idosa, enfermeiro a questionou sobre o histórico de  

doenças e o uso de medicações pregressas. Explicou para a idosa e a 

acompanhante a ação das coberturas na ferida operatória. Incentivou a 

acompanhante e idosa a esclarecer dúvidas com o médico. Enfermeiro 

perguntou a acompanhante como ela realizava a movimentação da idosa no 

leito, e explicou sobre a saída dela do leito. (ENF 02 - NOP) 

 

 

Evidenciou-se nas observações participantes que as questões biológicas foram 

abordadas por todos os enfermeiros. Entende-se que isso aconteceu devido à própria 

formação dos enfermeiros, que compreende o tratamento de enfermidades como ênfase. 

A ES ainda é entendida como complementar a ação de enfermagem, aludindo ao 

potencial inaudito do papel de educador (NT)6. 

Rodrigues, Pereira e Amendoeira (2015) afirmam que o cuidado de enfermagem 

é amplo, dentro de um contexto de diversidade cultural, o que requer constantes 

adequações que evitem a acomodação e intervenções padronizadas. Os enfermeiros 

                                                                 
6
 As notas teóricas, identificadas por NT no decorrer do texto, são definidas por Trentini (2014) como 

relatos das interpretações feitas pelo pesquisador durante a coleta e a organização dos dados. 
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confrontam-se com comportamentos plurais, o que justifica diferentes formas de cuidar 

que abarquem essa pluralidade. Assim, esses profissionais têm revisto suas práticas a 

partir da compreensão da mudança de paradigmas de uma intervenção cada vez menos 

padronizada e orientada para um cuidado global (RODRIGUES, PEREIRA, 

AMENDOEIRA, 2015). 

Estudo que abordou a atuação dos enfermeiros como educadores no contexto 

hospitalar, evidenciou que 100% dos enfermeiros consideram importante exercer a 

função assistencial e 50%, desenvolver seu papel de educador (LIS, AFONSO, 2014). 

Ao analisar estes dados percebeu-se que a ES ainda não está incorporada como uma 

atividade primordial do enfermeiro. Isto também foi observado na presente pesquisa, na 

qual os enfermeiros não contemplavam em sua prática assistencial nas ações educativas. 

O foco da assistência ao idoso estava nas técnicas a serem desenvolvidas e nas 

alterações clínicas, ficando a educação em saúde em segundo plano. Compreendeu-se 

que, é preciso haver um investimento em educação permanente em saúde, por parte da 

instituição, possibilitando a aquisição de conhecimentos específicos de seu escopo 

profissional. 

 A observação dos enfermeiros permitiu identificar problemáticas e necessidades. 

Identificou-se com o roteiro de observação que as questões sociais não foram abordadas 

pelos enfermeiros. Esses profissionais comentaram que isso não ocorreu com todos os 

pacientes devido à grande demanda de atividades, mas que ao identificar sinais de 

vulnerabilidade social, acionaram a assistente social da unidade no intuito de não deixar 

o idoso desassistido. 

 

 

Enfermeiro identificou que muitos idosos internados tinham dificuldades 

socioeconômicas e por isso, pediu a assistente social da unidade que 

conversasse com idosos e familiares. Observou-se que o enfermeiro não 

conseguiu envolver-se com tais necessidades devido a rotina agitada da 

unidade. (ENF 02 -NOP) 

 

 

Presotto et. al (2014) identificaram, em sua pesquisa, que enfermeiros atuantes 

em hospitais universitários percebem o seu trabalho atrelado a dimensões assistenciais, 

administrativas, educativas e de pesquisa. A dimensão assistencial é a prioridade dos 

enfermeiros por abranger o cuidado em sua forma elementar, que ocorre pela supervisão 

direta da equipe ou pela realização de cuidados que exijam complexidade técnica, como 

curativos, sondagens e punções venosas (PRESOTTO, et. al., 2014). Entende-se que a 

atuação do enfermeiro precisa enfatizar o cuidado integral ao idoso, de modo a 
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assegurar a assistência das necessidades identificadas na internação hospitalar. Para 

isso, o planejamento de atividades e o estabelecimento de prioridades é relevante, a fim 

de realizar ações gerenciais da unidade com eficácia, maximizando o uso do tempo do 

enfermeiro. 

Frente a integralidade do cuidado, a educação em saúde mostrou-se mister no 

decorrer da internação. Esse processo precisa ser acentuado na proximidade da alta 

hospitalar, momento em que se faz preciso reforçar os cuidados que serão 

desenvolvidos no domicílio. Diante do roteiro de observação participante, as adaptações 

no domicílio para a alta hospitalar foram abordadas por seis enfermeiros e as restrições 

na movimentação do idoso por nove, evidenciando que poucas orientações sobre as 

necessidades de modificações na residência e cuidados no domicílio eram ofertadas. 

Observou-se na prática, que as informações para alta eram fornecidas, geralmente, pelos 

médicos. Isso apontou para a necessidade de instrumentalização dos enfermeiros, uma 

vez que as informações são decisivas para a recuperação do idoso. 

A realização do plano de alta hospitalar propicia a continuidade do cuidado, 

redução da ansiedade e insegurança do paciente. Para potencializar a educação em 

saúde, o uso de instrumentos de classificação NANDA, NIC e NOC no planejamento 

das necessidades de cuidado no domicílio possibilita a comunicação interprofissional. 

Além disso, o plano de alta mostra-se especialmente relevante à população idosa, para 

antever agravos à recuperação cirúrgica e à inserção do familiar no cuidado após a alta 

(PEREIRA, SANTANA, MORAES, 2016). As orientações devem ser documentadas no 

prontuário do paciente e compartilhadas antes mesmo da alta formal, no momento em 

que o paciente tiver condições cognitivas ou antes do horário previsto para sua saída, 

para assim, avaliar a compreensão das informações e possíveis dúvidas (PEREIRA, 

SANTANA, MORAES, 2016). 

Entendeu-se que foi imprescindível a participação do idoso no diálogo sobre sua 

internação e alta hospitalar. A partir do roteiro de observação participante, constatou-se 

que dois enfermeiros endereçaram suas falas somente ao acompanhante, excluindo o 

idoso da conversa. O diálogo com idosos no pós-operatório dependeu das condições 

cognitivas deles naquele momento, por isso os enfermeiros avaliaram a orientação no 

tempo e espaço dos idosos e se eles reconheciam seus familiares. Assim observou-se 

que 14 enfermeiros tentaram conversar com os idosos e estabeleceram diálogo com 

aqueles orientados. Nesses diálogos todos os enfermeiros posicionaram-se em frente ao 



100 

 

idoso e falaram lentamente para facilitar a escuta do idoso e a visualização dos 

movimentos labiais do profissional.  

Embora os enfermeiros tentassem conversar com idosos e acompanhantes, essa 

fala restringiu-se ao fornecimento de informações a idosos e acompanhantes. Isto foi 

notado pelo fato de apenas seis enfermeiros ouvirem e esclarecerem as dúvidas dos 

pacientes e dos acompanhantes. Aqueles “diálogos” tiveram concepções da educação 

bancária, em que o único espaço destinado aos educandos – neste caso, idosos e 

acompanhantes - foi o de guardar as informações fornecidas, sem causar transformação 

(FREIRE, 2014a). 

Freire (2015) afirma que ensinar exige segurança, entretanto, percebeu-se 

insegurança dos enfermeiros no que concerne às possíveis dúvidas de idosos e 

acompanhantes, o que pode ter desencadeado uma conduta de educadores bancários a 

fim de evitar questionamentos sobre suas orientações. Também, se observou 

desprovimento de informações para a alta hospitalar, apenas cinco enfermeiros 

realizaram orientação sobre o uso de dispositivos que auxiliariam na marcha.  

 

Ao acompanhar uma alta hospitalar, o enfermeiro enfocou sua orientação a 

realização do curativo. Quando a alta aconteceu no final de semana, ofereceu 

material para o curativo ser trocado em casa. Identificou-se que a maior 

dúvida dos idosos e acompanhantes para alta hospitalar estava relacionada 

com a mobilização. Enfermeiro tinha receio de deslocar a prótese de quadril 

do idoso e de auxiliá-lo na utilização do andador, por isso não retirou o idoso 

do leito. (ENF 03 - NOP) 

 

Essas situações sinalizaram para a necessidade de instrumentalização desses 

profissionais, que foi realizada no decorrer da pesquisa. Como a mobilização do idoso 

foi a demanda mais frequente sinalizada pelos enfermeiros, idosos e acompanhantes, 

considerou-se essencial que tais informações estivessem descritas no protocolo. Essas 

orientações também foram colocadas em folders construídos a posteriori, a fim de que o 

próprio idoso e o familiar tenham subsídio para realizar a movimentação no domicílio. 

 Foi observado que 13 enfermeiros orientaram idosos e acompanhantes nas 

questões práticas do cotidiano do paciente hospitalizado, como higiene, curativos e 

outros cuidados pessoais. Considerou-se que esses cuidados foram importantes e de 

competência da enfermagem, porém, não era necessário restringir a atuação da 

enfermagem apenas aos cuidados técnicos. De maneira geral, os enfermeiros 

estabeleceram uma relação com o paciente, mas poderiam potencializá-la com um olhar 
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para suas necessidades, por meio da escuta ativa, valorização do paciente, valores 

morais e éticos e estabelecimento de vínculo (CHERNICHARO, SILVA, FERREIRA, 

2014). Essas relações foram fundamentais quando se tratava de um idoso, que 

geralmente, vivenciou perdas físicas, as quais geraram dependência, e perdas de 

cônjuges e amigos, culminando na solidão. Assim, os idosos tinham necessidade de 

atenção, compreensão e carinho (NT). 

Muitos idosos apresentaram resistência em aceitar a dieta oferecida pelo 

hospital. Foi observado que dez enfermeiros negociaram com o idoso a aceitação das 

refeições, visando evitar complicações como a desnutrição, desidratação e a necessidade 

de receber dieta por sonda nasoenteral. Nesses casos, os enfermeiros solicitaram o 

auxílio da nutricionista, para verificar possibilidades de ajustes.  

 

 

Foi observado o diálogo do enfermeiro com o idoso para que ele aceitasse a 

dieta, incentivando a mudança de hábitos. O enfermeiro sinalizou que o idoso 

deveria assumir o compromisso de contribuir para sua alta hospitalar, 

utilizando-se do ditado popular: “saco vazio não para em pé”. Profissional 

acalmou acompanhante sobre o uso de sonda nasoenteral, pois encontrava-se 

ansioso frente a essa possibilidade. Questionou o idoso sobre o porquê de não 

estar alimentando-se, explicando a necessidade da ingesta hídrica e alimentar 

para ajudar na cicatrização da ferida operatória. Encaminhou o idoso para 

nutricionista pela dificuldade em convencê-lo a aceitar dieta. (ENF 13 - 

NOP) 

 

 

Observou-se que na situação de hospitalização do idoso a sua condição 

nutricional era um fator fundamental para a recuperação e precisava ser avaliada pelo 

nutricionista assim que possível. Estudo que analisou um programa de atenção ao idoso 

com fratura de quadril por queda considerou pertinente o modelo colaborativo entre 

equipes de saúde, dentre elas a nutrição, por permitir uma assistência mais planejada, 

com aumento na quantidade de avaliações nutricionais e identificação de desnutrição 

em idosos (FARIAS, TERRA, GUERRA, 2017).  

As condições nutricionais são essenciais para a recuperação do paciente e a 

carência da investigação dessa conjuntura pelos enfermeiros pode ocasionar maior risco 

de complicações pós-operatórias, de mortalidade, acréscimo do tempo de internação 

hospitalar e, consequente, aumento dos custos do tratamento (ARAÚJO, MOURA, 

ARAÚJO, 2016). 

A conversa dos enfermeiros sobre a aceitação da alimentação clarificou os riscos 

a que estavam expostos os idosos que não se alimentaram por via oral, exemplando a 
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dificuldade em ter forças para voltar a deambular. Para Freire (2014b) a consciência 

reflexiva deve ser estimulada, para que o educando reflita sobre sua própria realidade. 

Isso leva-o a buscar soluções e assim recriar sua cultura. A educação não é adaptação, 

mas transformação a partir do estabelecimento de relações que estimulam a autonomia 

permitindo assim, uma escolha do educando e não uma relação de submissão (FREIRE, 

2014b). 

Contemplando o roteiro de observação participante, o estímulo à participação do 

acompanhante na recuperação do idoso foi observado na atitude de dez enfermeiros. 

Essa participação dos acompanhantes no cuidado dos idosos tornou-se importante no 

período da hospitalização, pois foi uma oportunidade de aprendizado que incluiu a 

identificação de sinais de dor, o posicionamento correto do idoso para o oferecimento de 

água e alimentos e a prevenção de LPP. Assim, o acompanhante familiarizou-se com 

algumas medidas de cuidado que poderiam ser necessárias no cuidado domiciliar.  

 

 

Enfermeiro tinha dificuldade em estabelecer diálogo com o idoso. Tentou 

apurar sobre a presença de dor e orientou acompanhante sobre movimentação 

do paciente no leito, almejando evitar o desenvolvimento de lesão por 

pressão. (ENF 16 - NOP) 

 

Enfermeiro esclareceu ao idoso e acompanhante dúvidas sobre o efeito dos 

medicamentos. Questionou o acompanhante sobre como realizariam os 

cuidados em casa, se possuíam cadeira de rodas ou poltrona. Acalmou o 

idoso e acompanhante que se apresentavam ansiosos com a alta hospitalar, 

explicando sobre a possibilidade de banho no chuveiro, sem necessidade de 

banho de leito e compra de cama hospitalar (ENF 07 - NOP). 

 

 

Para se construir um protocolo a partir da realidade dos enfermeiros foi essencial 

conhecer a prática assistencial deles com os idosos e acompanhantes, bem como para 

sua implementação, foi importante apreender a participação do acompanhante e idoso 

no cuidado durante a internação. Percebeu-se que nos casos em que os idosos tiveram 

dificuldade no entendimento de orientações oferecidas pelos profissionais de saúde, os 

acompanhantes desempenharam função primordial na efetivação do diálogo a fim de 

garantirem o aprendizado e sanarem dúvidas sobre as informações compartilhadas.  

A orientação de medidas de cuidado pelo enfermeiro não interfere na 

dialogicidade de suas relações com os idosos e os acompanhantes (NT). Segundo Freire 

(2015), momentos explicativos ou narrativos, em que o educador fala do objeto são 

necessários. Ainda, para esse autor, o fundamental é que a relação estabelecida seja 

caracterizada por uma postura aberta, curiosa e dialógica. 
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A maneira como se efetuou a comunicação com idosos e acompanhantes foi 

notada como importante no presente estudo, tanto no momento de prestar o cuidado 

como nas orientações para o autocuidado. Todos os profissionais chamaram o idoso 

pelo seu nome, dilapidando os estereótipos de “vozinha” ou “vó” e valorizando os 

idosos ao manter sua identidade e autonomia, mesmo dependentes de cuidado. Para 

Both et. al. (2014), a comunicação faz parte do cuidado e exige que a equipe de 

enfermagem seja qualificada tecnicamente e consiga sanar inquietações dos idosos, 

incluindo seus acompanhantes.  

Durante a internação, o idoso permaneceu fora do seu ambiente familiar e foi 

exposto a um ambiente completamente estranho, com rotinas e normas, por isso, a 

prática do cuidado na enfermagem foi articulada considerando essa realidade (NT). Os 

enfermeiros usam a comunicação verbal, por meio do diálogo, e a não verbal, visando 

identificar as necessidades individuais do idoso, ouvir queixas físicas e emocionais para 

assim, avaliar o que é mais importante para eles, naquele momento (DIAS, LOPES, 

FRANÇA, 2015).  

A comunicação verbal e não verbal, quando valorizada pelo profissional, 

fortaleceu o vínculo do enfermeiro com idoso hospitalizado e acompanhantes (NT). 

Além de, possibilitar uma assistência de enfermagem humanizada ao idoso, que se torna 

vulnerável pela hospitalização, procurando oferecer-lhe informações de forma clara e 

objetiva, sanando dúvidas, inclusive sobre os cuidados que serão realizados (DIAS, 

LOPES, FRANÇA, 2015). 

De acordo com o roteiro da observação participante, presenciou-se que 11 

enfermeiros buscaram esclarecer dúvidas dos idosos e acompanhantes quando essas 

foram espontâneas, mas poucos enfermeiros perguntaram se eles possuíam alguma 

incerteza. Para Fontes e Alvim (2008), a expectativa do paciente é que a enfermeira 

escute seus anseios com atenção e zelo e ofereça explicações sobre os cuidados, além de 

esclarecer as dúvidas e demonstrar competência técnica. Os enfermeiros explicaram 

sobre o tratamento: uso de antibióticos, tempo de internação e resultado de exames. 

 O estabelecimento de contato com outros profissionais fez parte do papel do 

enfermeiro como gerente do cuidado. Esta função foi percebida durante a observação 

participante quando seis enfermeiros verificaram a necessidade de avaliação do idoso 

por parte de outros profissionais, assim encaminharam solicitações à fonoaudióloga, 

fisioterapeuta e assistente social. Waldow (2014) afirma que o enfermeiro tem 

responsabilidade integradora entre a equipe multiprofissional. O enfermeiro é 
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considerado o líder no cuidado colaborativo, o qual conta com a cooperação de todos os 

profissionais para desenvolver ações que tenham como foco o paciente e sua família 

(WALDOW, 2014). 

No cuidado ao idoso, entendeu-se que essa função do enfermeiro como 

articulador ocorreu devido a sua capacidade de identificação de riscos e necessidades 

que influenciaram a recuperação. A assimilação das demandas e assim, 

encaminhamentos para outro profissional mostraram-se importantes para a prevenção de 

complicações e agravos pós-operatórios que poderiam ocorrer em um pequeno intervalo 

de tempo (NT). 

Nessa perspectiva, Waldow (2014) alude que o enfermeiro tem suas ações 

embasadas em princípios de cuidado, visando a colaboração de todos para repercutir no 

respeito, confiança e consideração entre as relações de profissionais, pacientes e 

familiares, e para um cuidado competente e sensível. Assim, a instituição se beneficia 

com a satisfação dos profissionais, bem como os pacientes e familiares com a qualidade 

do cuidado (WALDOW, 2014).  

 Durante o acompanhamento das visitas dos enfermeiros aos pacientes idosos no 

pós-operatório de cirurgia de quadril, observou-se que o cuidado prestado por oito 

enfermeiros da UCGSI aos idosos envolveu a avaliação diária de proeminências ósseas 

e a preocupação em liberar pontos de pressão. Com isso, orientaram os acompanhantes 

sobre a movimentação no leito e a prevenção ou estadiamento da LPP.  

 

 

Observou-se nas atividades educativas do enfermeiro que ele incentivou a 

troca de decúbito dentro da tolerância do idoso. Avaliou proeminências 

ósseas e após, tentou alternar decúbito com ajuda do familiar. Avaliou 

calcâneos e explicou, para idoso e acompanhante acerca da mobilização para 

prevenção de lesões por pressão. Ressaltou sobre os pontos de pressão dos 

pés e costas mostrando ao acompanhante como realizar esse cuidado. 

Orientou sobre o risco de lesões por pressão na região sacra. (ENF 12 - NOP) 

 

 

 A prevenção de LPP foi relevante para a qualidade do serviço e cuidado. 

Destaca-se que tal ação compunha uma das metas anuais do setor, visando reduzir a 

prevalência de LPP (NT). Os enfermeiros realizaram intervenções ao aliviar pontos de 

pressão nos calcâneos e falar sobre o risco de LPP e a importância da mudança de 

decúbito no leito para a prevenção de lesões na região sacra e costas. 

Realizada por dez enfermeiros, outra atividade que permeou o cotidiano deles, 

foi a avaliação do acesso venoso, quanto a sinais de infecção, data da punção e 
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medicamento infundido. Nesse contexto, estabeleceram uma relação dialógica na qual 

os enfermeiros esclareciam dúvidas sobre o cateter central de inserção periférica, 

explicavam a indicação da medicação e seus efeitos, além de fixarem o acesso periférico 

ou central. Três enfermeiros também orientaram os idosos e acompanhantes sobre as 

rotinas concernentes ao isolamento do idoso por germe multirresistente: das restrições 

ao quarto, tempo de internação para antibioticoterapia, lavagem das mãos e cuidados 

para evitar a transmissão pelo acompanhante. O diálogo entre enfermeiro, idoso e 

acompanhante sobre as precauções necessárias para evitar a contaminação de outras 

pessoas foi delicado porque se constituiu de restrições na liberdade envolvendo o toque 

direto do familiar, a deambulação fora do quarto e o contato com outras pessoas (NT). 

Essa rotina foi percebida como de difícil aceitação pelo acompanhante e idoso, pois 

incluiu uma série de impedimentos e cuidados. 

 

Enfermeiro explicou sobre bactéria multirresistente que o idoso possui e os 

cuidados com o isolamento de contato. Enfatizou a necessidade do 

acompanhante ter cuidados especiais para evitar a contaminação de outras 

pessoas. (ENF 08 - NOP) 

 

Enfermeiro explicou sobre os cuidados do isolamento por contato, inclusive 

acerca da proibição do idoso ir a parte externa do hospital até controle da 

infecção. (ENF 12 - NOP) 

 

 Diante de situações que restringiam a liberdade de idosos e acompanhantes, o 

enfermeiro enfrentou um desafio em orientar sobre a prevenção da transmissão de 

germes e a necessidade de movimentação do idoso; perceberam-se situações de 

enfrentamento quando familiares e idosos optaram por não realizar as orientações para 

evitar a transmissão. Nessas circunstâncias, as ações dos enfermeiros adquiriram caráter 

impositivo. Notou-se a delicada situação do enfermeiro em equilibrar as demandas dos 

idosos e acompanhantes com o premente perigo de difusão de patógenos. Freire (2015) 

afirma que a relação autoridade-liberdade é sempre tensa e quando exacerbada, assume 

forma indisciplinada de comportamento. As práticas de liberdade e autoridade exigem 

respeito de limites que não podem ser ultrapassados, para produzir relações dialógicas 

pautadas no respeito comum (FREIRE, 2015).  

 Dentre os temas abordados pelos enfermeiros durante a visita diária ao idoso, 

observou-se que três profissionais associaram questões específicas do envelhecimento, 

como demandas apresentadas pelos idosos. Eles realçaram orientações sobre a pele 

sensível do idoso, que aumenta o risco de desenvolvimento de LPP. Também, 
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abordaram sobre os riscos do idoso acamado, situação que propicia complicações no 

sistema pulmonar pela imobilidade. Outro profissional associou a nutrição do paciente 

idoso como fator determinante para a recuperação devido ao emagrecimento e 

desnutrição rápidos. 

 Nesse ínterim, destaca-se o Estatuto do Idoso (2003), o qual sinaliza como 

notório que os recursos humanos envolvidos no processo de cuidar sejam capacitados e 

atualizados para uma assistência ao idoso. A educação dos enfermeiros, através de 

cursos de atualização e educação continuada contribui para aperfeiçoar conhecimentos e 

assim, habilidades e competências nas ações de enfermagem e cuidado a pacientes e 

familiares (WALDOW, 2014).  

 Percebeu-se a realização da primeira etapa do processo de enfermagem por meio 

do exame físico, o qual foi efetivado por todos os enfermeiros através da inspeção e 

palpação do abdome, identificando a presença de distensão abdominal e bexiga, 

avaliação do aspecto da drenagem da sonda vesical e da ferida operatória, coletando 

swab cultural ao suspeitar de possíveis infecções pelo endurecimento e rubor do 

membro operado. Avaliaram alterações da pele nos pontos mais comuns de pressão, 

como calcâneos e região dorsal. Também foram avaliados: o sistema respiratório por 

meio da identificação da dispneia; a presença da dor por uso de escala; o edema em 

membros inferiores; o turgor da pele e sua a coloração, considerando a possibilidade da 

retirada de pontos da incisão cirúrgica. 

 

 

Enfermeiro questionou idoso sobre a aceitação da alimentação, possíveis 

dificuldades na respiração e se a tosse era produtiva. Também, avaliou a 

ferida operatória e após coletou swab para identificar possíveis infecções. 

Explicou que conversaria com o médico para que ele fizesse a solicitação de 

encaminhamento do material de cultura ao laboratório, uma vez que, 

enfermeiros não eram autorizados a solicitar esse tipo de exame. (ENF 03 - 

NOP) 

 

Enfermeiro avaliou edema de membros inferiores do idoso. Realizou 

palpação no abdômen, incentivou ingesta hídrica e movimentação para 

estimular movimentos peristálticos. Também questionou a idosa sobre a 

presença e regularidade de eliminações urinárias em fraldas no leito. Avaliou 

dor utilizando escala numérica da dor. Verificou a pele adjacente ao curativo 

no quadril, atentando para temperatura e presença de turgor. (ENF 06 - NOP) 

  

 As necessidades básicas avaliadas por todos os enfermeiros foram a respiração, 

alimentação e anormalidades na eliminação - como presença de diarreia, constipação ou 

retenção urinária. A avaliação da capacidade de ingesta da dieta compreendeu a 
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deglutição, risco de aspiração, presença de náusea ou vômitos. Os enfermeiros também 

explicaram sobre a importância de estimular movimentos peristálticos por meio da 

aceitação da dieta e líquidos e da movimentação. O sono dos idosos também foi 

avaliado pelos enfermeiros, já que por vezes, ocorreu a inversão do padrão sono-vigília. 

Os enfermeiros explicaram a importância de manter o idoso acordado durante o dia, 

assim evitando a insônia noturna. 

 A realização do exame físico foi um momento primordial para a assistência do 

enfermeiro, que precisou estar embasada em competências e conhecimentos científicos. 

Para Barros et. al. (2016), ao realizar o exame físico acontece a fusão entre a arte e a 

ciência da enfermagem, já que os dados objetivos coletados são apoiados nas ciências 

biológicas e o momento de entrevista aflora a relação subjetiva com o paciente. 

 O histórico do idoso foi investigado por nove enfermeiros, que conversaram com 

o idoso e o acompanhante, além de realizarem a leitura do prontuário. Esta etapa ainda 

caracteriza a primeira fase do processo de enfermagem. Os enfermeiros questionaram 

hábitos anteriores, presença de doenças como as demências, tremores, uso de 

medicações, aceitação da dieta via oral, eliminações intestinais ou urinárias, núcleo 

familiar, moradia e como aconteceu a queda. Com essas informações, os enfermeiros 

planejaram o atendimento ao idoso, os resultados esperados diante da situação e as 

demandas que ele teria.  

As necessidades para o cuidado pós-operatório, questionadas por idosos e 

acompanhantes a quatro enfermeiros envolveram a busca de informações adicionais 

com o médico sobre as demandas do idoso para a alta hospitalar. Essas incluíram o uso 

de cadeira de rodas, poltronas e explicações ao acompanhante sobre a alimentação do 

idoso, o uso de fraldas e de comadre e a realização do curativo cirúrgico. 

 Neste contexto, percebeu-se que os enfermeiros buscaram soluções para as 

necessidades dos idosos a partir da reflexão, conversando com idoso e familiar e com 

demais membros da equipe de saúde (NT). Freire (2014a) assegura que o plano falha 

quando permanece em uma visão unipessoal, assim a dialogicidade começa não quando 

o educador se encontra com os educandos numa situação pedagógica, mas antes, quando 

ele pergunta sobre o que vão dialogar, essa resposta será o conteúdo programático da 

educação.  

A interação com o idoso ocorreu por meio do toque, da conversa, do olhar, da 

atenção e da escuta sensível. A escuta crítica do paciente foi importante para o processo 

de ensinar, pois somente ouvindo é que se aprende a falar com o educando, mesmo que 
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por vezes, tenha que falar a ele. O educador que escuta, aprende a não falar de maneira 

impositiva, de cima para baixo, mas a transformar seu discurso, se necessário (FREIRE, 

2015). 

Durante a realização de procedimentos de enfermagem como curativos, os 

enfermeiros falaram com o idoso e acompanhante sobre a cobertura da lesão e da 

necessidade de estimular a movimentação dos pés para ativar a circulação e o alívio do 

edema (NT). A execução do cuidado técnico possibilitou um momento de diálogo com 

o idoso, que consistiu em saber como ele esteve no turno anterior e um espaço para 

dúvidas sobre exames, alta a pedido, uso de medicamentos e dispositivos como uripen, 

sonda nasoenteral e contenção mecânica.  

Salci, Maceno e Rozza (2013) expressam que todos os momentos que envolvem 

interação entre os usuários do serviço de saúde podem ser desenvolvidas atividades de 

educação em saúde - na assistência de enfermagem e na realização de procedimentos 

técnicos - desde que haja condições para o diálogo, informação e escuta qualificada. 

Os enfermeiros também estimularam os idosos e seus acompanhantes a 

conversar com os médicos, pois muitos pacientes tinham dúvidas sobre a cirurgia e 

plano terapêutico, mas verbalizaram ter receio e constrangimento de questionar. 

 

 

Enfermeiro apresentou-se para o idoso e o acompanhante colocando-se como 

responsável pelo turno e a disposição para dúvidas. Enunciou ao idoso que 

não tivesse medo de questionar as possibilidades de mobilização ao médico, 

bem como as demandas para a alta hospitalar. (ENF 03 - NOP) 

 

 

A relação hierárquica entre médico e paciente ainda existe e foi cultivada pelos 

próprios idosos ou profissionais quando não problematizaram suas dúvidas (NT). Para 

Freire (2014a), os oprimidos falam de si como os que não sabem e do “doutor” como 

aquele que sabe e a quem devem somente escutar, evidenciando uma autodesvalia. Para 

romper com estas relações, o autor afirma que os oprimidos refletem e conscientizam-se 

que precisam ser mais e os opressores precisam vê-los como capazes de pensar também. 

Assim, não se libertam sozinhos, mas alcançam na reflexão e ação a libertação em 

comunhão (FREIRE, 2014a). 

O enfermeiro atuou como motivador desse processo de libertação porque 

vivenciou a relação dialógica como potencializadora do cuidado de enfermagem (NT). 

Quando o idoso não tinha acompanhante e não conseguia se comunicar, os enfermeiros 

buscaram informações com acompanhantes de outros pacientes da enfermaria. A 
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maioria dos enfermeiros da UCGSI procuraram realizar atividades de educação em 

saúde problematizando situações a partir de dúvidas, e incentivando a reflexão conjunta 

de possíveis ações/soluções. Com isso, percebe-se que o diálogo entre enfermeiro e 

acompanhantes pode subsidiar o planejamento da assistência de enfermagem e não atuar 

como uma barreira da autonomia do idoso (DIAS, LOPES, FRANÇA, 2015). 

Destaca-se que a avalição geriátrica deveria ocorrer em todos os níveis, desde a 

atenção primária até a hospitalar (BOTH, et. al., 2014). A dimensão física e funcional é 

a mais investigada pelos profissionais de saúde e a social a menos contemplada. A 

avaliação de idosos submetidos a cirurgia ortopédica pode utilizar-se de instrumentos e 

ter participação multiprofissional (ALVARENGA, MEDONZA, FARO, 2007).  

Neste estudo, percebeu-se que os enfermeiros realizaram uma avaliação do idoso 

congruente com a rotina diária para conhecer os pacientes e suas peculiaridades, 

coletando informações suficientes para identificar anormalidades e necessidades básicas 

no adulto. Assim não aconteceram avaliações amplas, as quais demandariam maior 

tempo e conhecimento geriátricos e gerontológicos dos profissionais (NT). 

A participação da pesquisadora nos momentos de educação em saúde, realizada 

pelos enfermeiros, ocorreu na medida que os idosos e acompanhantes questionavam 

sobre algo e o enfermeiro perguntava à pesquisadora como atuar naquela situação. 

Estabeleceu-se o diálogo com idosos e acompanhantes conforme a necessidade 

identificada. Assim, as ações de pesquisa e assistência ocorreram de forma 

concomitante. Isso é corroborado pelas afirmações de Paim, Trentini e Silva (2016) 

sobre a simultaneidade das ações, cada uma com suas próprias configurações, bem 

como a prática assistencial de enfermagem consistir em cocriação coletiva de 

tecnologias, técnicas e ações educativas que necessitam de progressivas renovações. 

  

4.3.1 Avaliação e mobilização do idoso: indicativos para a construção do protocolo 

de serviço 

 

Esta categoria foi construída a partir da codificação das notas de entrevistas 

conversação (NEC) com os enfermeiros e mostrou que eles apresentavam dúvidas sobre 

a mobilização e avaliação do paciente idoso pós-cirurgia de quadril. O desconhecimento 

das especificidades e possíveis complicações do idoso referentes ao tipo de cirurgia e 

material utilizado fizeram com que os enfermeiros não desempenhassem todo seu 
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potencial no processo de educação em saúde. Alguns enfermeiros relataram insegurança 

para orientação dos pacientes em relação ao cuidado com esses idosos. 

 

Enfermeiro referiu que desde sua entrada na instituição não orientou 

pacientes para a alta hospitalar. Não conhece os cuidados com a cirurgia, por 

isso fica a critério do médico compartilhar orientações. Procurou dentre os 

documentos da unidade algum material que pudesse auxiliá-lo no cuidado a 

idosos no pós-operatório, mas não encontrou, afirmando que se sente 

perdido. (ENF 02 - NEC) 

 

Profissional enfermeiro inferiu que possui receio de ser repreendido pelos 

médicos ao mobilizar idoso com dúvidas, pois poderia acontecer algum erro 

que prejudicasse a cirurgia. (ENF 05 - NEC) 

 

 

A cirurgia ortopédica tem evoluído muito nos últimos anos, contudo os cuidados 

com as fraturas do colo do fêmur em idosos continuam sendo um desafio, por ainda 

apresentarem uma elevada taxa de complicações. A recuperação dos idosos exige um 

sistema musculoesquelético funcionante para manter uma adequada capacidade de 

mobilidade física. Quando há redução da capacidade, ocorre lentidão em reaprender 

movimentos e utilizar os músculos lesados. Essas transformações no organismo do 

idoso exigem o conhecimento e a perícia do enfermeiro para prestar um cuidado 

qualificado, no sentido de promover maior e/ou melhor qualidade de vida 

(FERNANDES, 2016). 

Os enfermeiros referiram dificuldade em realizar alternância de decúbito do 

idoso, fletir membros, sair do leito, pisar no chão, sentar na cama ou na cadeira, devido 

à insegurança relacionada a maneira de como movimentá-lo após a cirurgia no quadril.  

 

 

Profissional enfermeiro não tinha certeza do que o idoso poderia fazer a partir 

do material que foi utilizado na cirurgia. Afirmou que a especialidade da 

traumatologia é a mais difícil para o enfermeiro saber quais os cuidados 

referentes à mobilização. (ENF 03 - NEC) 

 

Foi referido pelo enfermeiro que não tinha certeza do que seria possível fazer 

na movimentação do idoso. Mencionou que nos casos em que o paciente 

apresentava fixador externo a mobilização tornava-se mais fácil porque o 

próprio paciente sabia o que poderia fazer. Entretanto, a prótese de quadril é 

a maior dúvida da equipe de enfermagem, dos idosos e acompanhantes. (ENF 

04 - NEC) 

 

Enfermeiro se questionou: com quantos dias no pós -operatório o idoso pode 

levantar? Quando mobilizar? Reiterou que não consegue responder suas 

perguntas porque não possui experiência em traumatologia e nenhum de seus 

colegas enfermeiros têm. (ENF 07 - NEC) 
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Como as correções de FFP não apresentavam dispositivos externos contínuos, 

como fixadores ou gesso, geraram incerteza para os cuidados sobre o que está oculto à 

visão dos enfermeiros. Eles tendiam a ficar omissos, relegando o idoso no leito, e 

comentaram sobre as complicações de idosos acamados - sabendo que a permanência na 

cama não era o melhor para a recuperação. E ao não correrem o risco de prestarem um 

cuidado sem conhecimento, minimizaram as possíveis complicações de suas atitudes. 

Assim, o idoso permaneceu no leito pelo receio em realizar algum cuidado que poderia 

ser considerado como fator de risco para o surgimento de complicações com a cirurgia. 

A assistência de enfermagem aos pacientes que realizaram artroplastia de quadril 

exige conhecimento de todas as etapas perioperatórias e após a alta hospitalar para 

assim, propiciar que o paciente evolua positivamente no tratamento proposto e as 

complicações possam ser evitadas ou reduzidas (VITAL, et. al., 2018). Entretanto, há 

uma incerteza para diversos profissionais de enfermagem que parecem não estar 

suficientemente capacitados a atender as necessidades da população idosa, pois a 

maioria dos cursos de enfermagem não abrange conteúdos sobre o cuidado ao idoso em 

seu projeto pedagógico (SILVA, BARLEM, LUNARDI, 2008) e, ainda, menos 

provável sobre idosos que realizaram cirurgia no quadril. Neste sentido, a 

instrumentalização dos enfermeiros para desenvolverem uma postura crítica e reflexiva 

transforma os processos de trabalho, no sentido de melhorar o leque de opções de 

cuidados que a enfermagem pode utilizar durante a assistência ao idoso pós-cirurgia no 

quadril. 

Nesse contexto, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (2009) 

salienta que a educação permanente, que é uma estratégia global para a mudança 

institucional, pode incluir dentre suas ações, as capacitações de pessoal da saúde. As 

capacitações possibilitam a melhoria do desempenho profissional de grupos específicos 

de trabalhadores (BRASIL, 2009b). Com isso, entende-se que, no momento em que se 

identifica as carências em um serviço, torna-se necessário efetuar instrumentalizações 

daquele contingente de profissionais. 

O conhecimento compartilhado com enfermeiros por meio da educação 

permanente em saúde, entendida como aprendizagem no trabalho, deve ocorrer pautado 

em uma proposta libertadora. Essa forma de educação aos enfermeiros torna-os sujeitos 

de um processo de construção social de saberes e práticas, que instrumentaliza a 

transformação da realidade da enfermagem por meio da ação consciente (SILVA, 

BARLEM, LUNARDI, 2008). A educação libertadora para os enfermeiros permite que 
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eles possam confiar mais na própria capacidade, conferindo segurança e independência 

no desenvolvimento do cuidado de enfermagem. 

Outra situação relatada pelos enfermeiros foi de não ter claro para si quais os 

profissionais que deveriam realizar os cuidados na mobilização após a cirurgia. Essa 

conjuntura os deixou reféns de seu conhecimento e assim, sem embasamento para 

enfrentarem a resistência da própria equipe de enfermagem em mobilizar o paciente.  

 

 

Enfermeiro relatou que a equipe de enfermagem não mobiliza 

espontaneamente o idoso, somente quando ele solicita. Referiu que em alguns 

dias a rotina da unidade permitia mobilizar o idoso, já quando a unidade está 

agitada a mobilização não acontecia. Outra problemática ocorria pela noite, 

pois a equipe não mobilizava o paciente por entender que o turno não é para 

isso, somente para o paciente descansar. (ENF 01 - NEC) 

 

Enfermeiro afirmou que a enfermagem, no decorrer da prática profissional, 

perdeu cuidados, como, a mobilização. Referiu que os enfermeiros, quando 

estão ocupados, solicitam para o técnico de enfermagem realizar os cuidados 

como a movimentação, mas não são ouvidos. (ENF 05 - NEC) 

 

Frequentemente estava na prescrição médica: “tirar paciente do leito”, mas os 

técnicos de enfermagem não fazem porque para eles é mais fácil dar o banho 

de leito, trocar as roupas de cama e deixar o paciente pronto ao invés de 

auxiliar na saída da cama até o banheiro. (ENF 14 - NEC) 
 

Por vezes, havia prescrição médica liberando a saída do leito do idoso e o setor 

estava em condições de trabalho para a realização dos cuidados, mesmo assim, os 

profissionais não os realizavam por considerarem mais prático e rápido manter o idoso 

como ser passivo no cuidado. Notou-se que a enfermagem tendia a esquecer de ações de 

cuidado, caindo em uma rotina de conforto agravada pela percepção de que não havia 

tempo disponível e competência para realizar a movimentação (NT). 

O processo educativo pode motivar a realização de cuidados de enfermagem ao 

idoso pós-cirurgia traumatológica. Fernandes (2016) infere que os procedimentos 

cirúrgicos afetam a capacidade de andar, o cuidado com a higiene pessoal, as ações que 

o mantém ativo socialmente e a independência. Para este autor, a inatividade imposta 

durante a internação hospitalar resulta no aumento da perda funcional, tornando o idoso 

menos capaz de atingir seu nível de atividade anterior e com risco elevado de adquirir 

problemas físicos adicionais. Dessa forma, a reabilitação precisa ser iniciada 

precocemente e ser contínua dentre os membros da equipe, enfatizando as capacidades 

remanescentes do idoso e visando adquirir o mais alto nível possível de independência 

funcional e qualidade de vida (FERNANDES, 2016). 
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Os cuidados pós-operatórios em pacientes com ATQ independem da técnica 

utilizada pelo cirurgião. Eles abrangem na fase pós-operatória: a movimentação no leito 

com o coxim abdutor, as orientações na deambulação para evitar a rotação do membro 

operado, a profilaxia da trombose venosa, embolia e outras complicações em potencial e 

as orientações para os cuidados na residência (VITAL, CAMERON, 2009).  

A responsabilidade pelos cuidados dos idosos foi indicada pelos enfermeiros 

como sendo de competência das áreas da fisioterapia, da medicina e da enfermagem.  

 

 

Profissional enfermeiro mencionou que a mobilização do idoso ficava por 

conta da fisioterapeuta, desde a primeira saída do leito até as mobilizações no 

decorrer da internação hospitalar. Referiu que os técnicos de enfermagem não 

fazem a mobilização, pois percebiam que o próprio enfermeiro não sabe os 

cuidados específicos para cada tipo de cirurgia. (ENF 03 - NEC) 

 

Enfermeiro afirmou que antigamente os médicos estavam presentes na 

primeira saído do leito, agora não mais. A mobilização ficou a critério dos 

outros profissionais da saúde como fisioterapia e enfermagem. (ENF 05 - 

NEC) 

 

Enfermeiro inferiu que nunca presenciou algum profissional auxiliar o 

paciente sair do leito na unidade, apenas a sentar na cama. (ENF 12 - NEC) 

 

 

A compreensão de que a mobilização do idoso cabia apenas a fisioterapia foi 

equivocada, pois a equipe de enfermagem precisava saber como realizar esse 

procedimento, já que permanece mais tempo com o paciente e é responsável pelo 

encaminhamento a exames, troca de roupa de cama e higiene pessoal. O papel do 

médico e do fisioterapeuta é importante, mas não substitui a função da enfermagem, que 

acaba restringindo suas ações por insegurança em determinados aspectos da 

mobilização. 

Salienta-se a importância do Código de Ética da Enfermagem (2007), uma vez 

que os enfermeiros têm sua atuação pautada na promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e 

legais, sendo dever da enfermagem aprimorar os conhecimentos em benefício da 

pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. A partir dessas 

afirmações entendeu-se que os cuidados necessários para a recuperação do idoso são 

dever do profissional, sendo a mobilização necessária para banhar-se, vestir-se e 

transferir-se, as quais são atividades básicas de vida diária, alvos do cuidado da 

enfermagem. Essas atividades são imprescindíveis durante a internação e após a alta 

hospitalar para dar continuidade ao cuidado e propiciar a recuperação do idoso. 
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Refletiu-se que a mobilização do idoso precisa ser frequente no decorrer do dia e 

no retorno do idoso a comunidade. Sabe-se que a maioria dos idosos não tem condições 

financeiras de pagar profissionais de enfermagem ou fisioterapia por 24 horas. Por isso, 

a participação do acompanhante ou familiar nas mobilizações durante a internação 

hospitalar se tornou um momento de aprendizado, que influencia no cotidiano do idoso. 

A maioria dos profissionais enfermeiros referiram que estimulavam a 

participação do acompanhante nos cuidados, entretanto, alguns diziam ao paciente que 

os esclarecimentos e os cuidados solicitados seriam realizados no próximo turno, 

transferindo-os para outro colega. Também inquiriram os idosos sobre as orientações 

médicas recebidas, como ocorreu a cirurgia e como o fisioterapeuta realizou a 

movimentação. Quando o paciente expressava dúvidas, os enfermeiros orientaram o 

idoso a questionar o médico sobre os cuidados para a alta hospitalar, evidenciando sua 

carência de conhecimento sobre especificidades dos idosos que realizaram correção de 

FFP. 

 

 

Enfermeiro justificou que não tinha orientado idosos e acompanhantes para 

alta hospitalar devido à falta de conhecimento sobre os cuidados que 

deveriam realizar no decorrer da recuperação. Explicou ao idoso e 

acompanhante somente como realizar curativo na ferida operatória (ENF 01 - 

NEC) 

 

Enfermeiro disse que os técnicos de enfermagem não valorizavam a 

prescrição de enfermagem que está sendo implantada na UCGSI. Por outro 

lado, os enfermeiros não realizam o exame físico para confeccionar a 

prescrição, então, não tem respaldo no que prescrevem. O tempo em que o 

enfermeiro deveria mobilizar e dialogar com idoso e efetivar todo o processo 

de enfermagem, ele resolve problemas que não lhe cabem, como solicitar 

conserto para equipamentos. Referiu que os enfermeiros perdem tempo no 

cumprimento de tarefas porque resolvê-las dá visibilidade perante os colegas. 

(ENF 13 - NEC) 

 

 
Os enfermeiros referiram que utilizavam o tempo que seria para avaliação do 

paciente para realizar tarefas da unidade, pois geravam mais reconhecimento perante a 

equipe do que a realização do processo de enfermagem com o paciente idoso. 

Explicavam somente sobre o curativo e isso provocava angústia para os enfermeiros, 

que podia ser observada quando referiram vontade de fazer algo a mais, mas frearam 

suas ações pelo medo em deslocar a prótese. A incerteza do que fazer gerou receio, 

resultando na falta de execução da prescrição de cuidados de enfermagem.  

Nesse contexto, os enfermeiros precisam conhecer seu papel diante do objeto de 

trabalho, o cuidado ao idoso. Os idosos necessitam de cuidados de enfermagem que 
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abranjam o processo de envelhecimento, para possibilitar a assistência perioperatória. A 

recuperação cirúrgica do idoso é mais prolongada pela dificuldade de movimentação, 

dependência e própria percepção sobre a recuperação (SANTANA, AMARAL, 

PEREIRA, 2014).  

O desejo em instrumentalizarem-se surgiu após os enfermeiros problematizarem 

e refletirem sobre suas capacidades de responder as dúvidas dos pacientes referentes à 

mobilização. Essa vontade precedeu à pesquisa, pois eles haviam solicitado à 

traumatologia uma instrumentalização sobre os pacientes no pós-operatório de próteses 

de quadril.  

 

 

Enfermeiro referiu que faltaram orientações sobre o cuidado com os idosos 

com FFP quando os enfermeiros novos começaram a trabalhar na UCGSI. Se 

houvesse uma capacitação do que se pode fazer ou não com o idoso 

facilitaria a assistência dos enfermeiros. (ENF 07 - NEC) 

 

Enfermeiro mencionou que se sente desmotivado para trabalhar por que 

alguns colegas não sabem certos cuidados e não se interessam em aprender. 

Reiterou que deseja aprender cuidados novos com idosos pós -cirurgia de 

quadril. (ENF 05 - NEC) 

 

Afirmou que cabe a cada enfermeiro estudar e buscar quais são os cuidados 

no caso dos idosos pós-cirurgia de quadril, mas sentiu-se culpado por não 

procurar estudos na internet para melhorar a qualidade de sua assistência. 

(ENF 06 - NEC) 

 

 

Salienta-se que muitos enfermeiros foram contratados a partir de 2014 e vieram 

de instituições menores ou da atenção básica, o que acarretou na busca por capacitações 

de várias áreas, já que a unidade atende diversas especialidades cirúrgicas. A carência 

de interesse do próprio do enfermeiro em buscar conhecimentos sobre o cuidado a 

idosos pós-cirurgia para correção de FFP foi fator desmotivador com o trabalho ou que 

levou o próprio enfermeiro a sentir-se culpado por não buscar estudos por conta própria.  

O sentimento de responsabilidade pode ser entendido como início de um 

processo de reflexão, que fez os enfermeiros pensarem na necessidade de desenvolver 

novos conhecimentos. Freire (2001) assegura que a conscientização não existe fora da 

práxis ação-reflexão, assim o educando precisa tomar posse da realidade e se distanciar 

dela com olhar crítico, refletindo sobre quem deseja ajudar a educar-se, 

comprometendo-se e mudando a si mesmo para estabelecer relações e realizar 

transformações na realidade. 

Os enfermeiros que trabalham com traumato-ortopedia precisam discutir e 

aprofundar seu conhecimento sobre os cuidados referentes ao tratamento que deve ser 
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instituído no pós-operatório de cirurgia de quadril, buscando uma assistência de 

qualidade aos idosos, com redução de complicações e diminuição dos custos (VITAL, 

CAMERON, 2009). A fim de contribuir na educação em saúde realizada pelos 

enfermeiros, a pesquisadora problematizou a carência de conhecimento sobre o idoso no 

pós-operatório na discussão nos GC, acreditando que é possível potencializar o cuidado 

pela instrumentalização do enfermeiro (NA). 

Os enfermeiros da UCGSI possuíam expectativas de quais modificações 

aconteceriam após conhecerem os cuidados ao idoso no pós-operatório de correção de 

FFP, acreditando na redução da insegurança e na melhorara da qualidade do cuidado 

prestado.  

 

 

Enfermeiro acredita que se houvesse capacitação com todos os enfermeiros 

da UCGSI sobre os cuidados pós-operatórios com idosos pós-correção de 

FFP, eles conseguiriam orientar e implementar o protocolo de serviço. 

Afirmou que as informações discutidas na capacitação serão importantes para 

reduzir o medo e ansiedade dos pacientes e seus acompanhantes. (ENF 15 - 

NEC) 

 

 

O interesse dos enfermeiros em conhecer sobre o cuidado ao idoso evidenciou o 

compromisso do profissional com a sociedade, pois refletiram sobre si e suas ações no 

mundo, objetivando transformá-las (NT). Para Freire (2014b), refletir sobre a realidade 

demonstra o humanismo que deve estar fundado no compromisso do constante 

aperfeiçoamento para ampliar os conhecimentos sobre o homem. 

 A partir das entrevistas conversação, notou-se que ao perceberem alterações no 

idoso, os enfermeiros solicitaram avaliação da traumatologia. Entretanto, referiram 

insegurança por muitas condutas médicas tomadas ou pela falta delas. Nesses casos, 

enfermeiros e residentes dialogaram e chegaram a decisão de solicitar avaliação de outra 

especialidade.  

 

 

Enfermeiro disse que solicitou avaliação da parte clínica dos idosos aos 

residentes da traumatologia, mas percebeu que eles não tinham certeza do 

que podiam fazer, por exemplo: o idoso estava com sinais de excesso de 

líquido pulmonar, dispneia, ruídos pulmonares e o residente pediu avaliação 

para a clínica. Enquanto o retorno da clínica não acontecia ele nem 

suspendeu a solução endovenosa que estava contínua em bomba de infusão. 

Para ele, representou que sabia apenas sobre fratura. Por vezes, tomou 

condutas por conta própria, por que não via as condutas dos residentes. Os 

médicos requereram parecer da clínica médica, mas a resposta do parecer 

demorou muito. Enquanto isso o idoso seguiu agravando sua condição 

clínica. (ENF 08 - NEC) 

 

 



117 

 

Por outro lado, essa avaliação poderia atrasar a realização de intervenções 

imediatas e acarretar na piora do idoso, pois as especialidades solicitadas têm até 48 

horas para responder o parecer requisitado pelo traumatologista. Na espera de uma 

resposta da avaliação da clínica médica, os enfermeiros, a partir da avaliação do 

histórico do idoso e do pensamento crítico, estabeleceram diagnósticos de enfermagem 

com base em sinais e sintomas como ruídos pulmonares, dispneia, alterações no ritmo, 

profundidade ou regularidade da respiração ou rebaixamento de sensório (DEZORZI, 

BOAZ, ECHER, 2011). A partir disso, realizaram intervenções como suspender ou 

modificar vazão de soluções intravenosas ou outros medicamentos até a conduta médica 

ser efetivada. 

No hospital, o idoso chega sem muitas informações sobre as condições e os 

antecedentes de saúde, sendo a história clínica centrada no problema atual, faltando o 

olhar gerontológico (PAVARINI, D’ELBOUX, DUARTE, 2010). No caso dos idosos 

internados no HUSM, frequentemente, eles internam na UCGSI em estado clínico 

agravado, com doenças de base descompensadas, o que acarretava em complicações 

pós-operatórias e retardo na recuperação. Entendeu-se que os médicos residentes eram 

estudantes que buscavam especializar-se em traumatologia, mas esperava-se que 

abordassem o idoso de maneira integral em suas avaliações, uma vez que, já eram 

médicos formados. Essa perspectiva está presente na literatura, na qual afirma-se que as 

complicações pós-operatórias dos idosos ocorrem, geralmente, por problemas clínicos, 

apontando para a necessidade de suporte clínico adequado (LEME, et. al., 2011). 

Na internação por trauma, há necessidade de minimizar riscos que são elevados 

nesse grupo etário e maximizar efeitos positivos dos procedimentos na evolução clínica 

e cirúrgica dos idosos. A assistência com participação da equipe geriátrica, ortopédica, 

anestésica e de demais profissionais da saúde beneficia os idosos pela atenção geriátrica 

diferenciada após a cirurgia. Essa atenção interprofissional junto com a intervenção e 

reabilitação precoces oferecem maior segurança na assistência, reduzindo 

significativamente a mortalidade de idosos com fratura do quadril (LEME, et. al., 2011). 

Nesse sentido, infere-se que a abordagem da clínica do paciente idoso é 

complexa e que poucos cursos de graduação em medicina e seus estudantes dão a 

atenção necessária para este assunto. De acordo com as perspectivas do envelhecimento 

humano, a área da saúde não tem como fugir da assistência ao idoso, que geralmente, 

possui doenças crônicas e demandas além das traumatológicas que precisam ser 

atendidas durante o processo de hospitalização. 
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Por vezes, estava dentre os cuidados da prescrição médica a saída do leito, mas 

os enfermeiros argumentaram que o paciente estava com sensório rebaixado ou fazia 

uso de oxigenoterapia, apresentando mesmo assim, baixa saturação de oxigênio e 

esforço respiratório, o que tornava contraindicada a saída do leito. Entendeu-se que a 

autonomia na avaliação de risco e benefício é relevante para a realização de um cuidado 

seguro, visando não expor o idoso a complicações evitáveis.  

 

 

Enfermeiro disse que as prescrições de cuidados realizadas na prescrição 

médica não foram avaliadas, por exemplo: o idoso estava urinando bem, sem 

distensão vesical e havia prescrição de sondagem vesical de alívio a cada seis 

horas para retirada de material residual. Neste caso, não realizava o 

procedimento. (ENF 13 – NEC) 

 

Enfermeiro argumentou vivenciar dificuldades no manejo clínico dos 

pacientes idosos. Às vezes estava liberada a saída do leito na prescrição 

médica, mas o paciente não estava em condições de sair da cama, estava com 

esforço respiratório, usando oxigênio e com saturação baixa. Então, se 

avaliava a possibilidade de realizar ou não o que está prescrito. (ENF 14 - 

NEC) 

 

 

O trabalho em equipe na saúde é complexo e exige responsabilidade para 

transformações na atenção, sendo a comunicação efetiva uma condição importante na 

assistência. A comunicação ineficaz refletiu no cuidado inseguro, provocando desfechos 

desfavoráveis (NT). Para melhorar a comunicação entre equipes interdisciplinares, 

pode-se realizar treinamentos de habilidades, simulações práticas e maneiras 

padronizadas para abordar informações. A cultura organizacional com avaliação 

permanente de normas, de experiências dos profissionais e de hábitos, inclusive os de 

comunicação, reflete positivamente nos processos de assistência, e assim, na qualidade 

dos serviços e segurança do paciente (NOGUEIRA, RODRIGUES, 2015). 

 O cuidado ao idoso dependia de vários profissionais, exigindo comunicação 

entre eles para que os atendimentos se concretizassem. Essa comunicação quando 

fragilizada interferiu na progressão da recuperação, como por exemplo, quando os 

fisioterapeutas não receberam a solicitação médica para trabalhar com o idoso após a 

cirurgia de quadril ou quando não havia atualização de cuidados da prescrição médica, o 

que levou a realização de banho de leito por vários dias e restrição do paciente a cama.  

 

 

Enfermeiro disse que, frequentemente, as prescrições médicas são 

reimpressas mudando somente a data. Os mesmos cuidados são copiados e 

colados durante dias e não evoluem conforme o paciente. (ENF 05 - NEC) 
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Enfermeiro mencionou que os residentes até escreveram na prescrição 

médica que o idoso precisava de fisioterapia motora e respiratória duas vezes 

por dia, mas isso não ocorreu. Primeiramente, porque a fisioterapia ocorre 

uma vez ao dia e outra porque eles tinham que fazer a solicitação de 

fisioterapia, eles sabiam disso, mas esqueceram. (ENF 08 - NEC) 

 

Enfermeiro referiu que há uma incidência importante de lesões por pressão 

em pacientes da traumatologia e tal problema inicia porque não são 

mobilizados. Comentou que estava realizando banho de leito numa idosa e 

que ao ver o banho, o residente disse que a paciente poderia ir até o banheiro, 

sendo desnecessário o banho na cama. A equipe de enfermagem não sabia e 

deu o banho de leito durante dias. (ENF 14 - NEC) 

 

 

A existência de um protocolo pós-operatório pode minimizar situações de 

imobilidade do idoso por dias seguidos, uma vez que, a mobilização segue critérios 

conforme a progressão do idoso no pós-operatório. Dessa forma, seria necessária a 

prescrição médica de cuidados que sejam exceções, isto é, possíveis situações em que 

há necessidade de condutas diferentes daquelas do protocolo, caracterizando a avaliação 

multiprofissional. 

Outra situação, foi quando a alta hospitalar era desconhecida pelo enfermeiro, o 

que prejudicou o processo de ES, já que deveria relembrar cuidados pós-cirurgia 

importantes para a recuperação do idoso no domicílio. Presenciou-se que essa situação 

interferiu indiretamente na recuperação do idoso, que precisaria sair da instituição ciente 

dos cuidados a serem desenvolvidos. Esses casos poderiam ser minimizados se o 

enfermeiro reconhecesse o desenvolvimento da recuperação do idoso até a alta 

hospitalar. 

 A evolução do idoso até a alta hospitalar foi descrita no protocolo. As condutas 

que consideraram as experiências dos profissionais e o conhecimento científico podem 

ser entendidas como resultado de um processo de reflexão da própria realidade e de 

superação constante do saber, construindo um novo saber a partir das soluções 

encontradas. Nesse sentido, Freire (2014b) aponta que o homem é um ser inacabado, 

por isso se educa, reflete sobre si e está em constante busca pela educação. Essa busca 

precisa ser feita com outros seres que também procuram ser mais, já que o homem não é 

uma ilha, ele é comunicação e recriação (FREIRE, 2014b). 

A partir das entrevistas conversação realizadas com os enfermeiros, percebeu-se 

a necessidade de instrumentalização acerca do pós-operatório dos idosos que realizaram 

correção de FFP para criar momentos em que os enfermeiros pudessem conversar sobre 

as indagações que possuíam, construindo novos saberes. Assim, foram realizados 
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grupos de convergência com os enfermeiros da UCGSI como forma de 

instrumentalização.  

 

4.4 INSTRUMENTALIZAÇÃO COM OS ENFERMEIROS DA UCGSI POR MEIO 

DOS GRUPOS DE CONVERGÊNCIA 

 

Os cinco GC foram fundamentais na construção do protocolo, pois permitiram 

que esses profissionais discutissem sobre as demandas levantadas nas observações 

participante e entrevistas conversação, realizados anteriormente. Nestes grupos foram 

utilizados materiais e dinâmica visando instigar o diálogo entre enfermeiros e 

pesquisadora. Salienta-se que esta categoria e a subcategoria intitulada “Pós-operatório 

no idoso: temática abordada nos grupos de convergência com os enfermeiros” foram 

construídas a partir de notas dos auxiliares de pesquisa, transcrição dos GC e materiais 

utilizados durante a dinâmica do semáforo.  

Considerou-se que os diálogos entre os enfermeiros foram facilitados pela 

acomodação em círculo desses profissionais, debatendo sobre suas ações e dizeres, de 

modo a aclarar situações, identificando lacunas e repensando ações (FREIRE, 2014c). 

Esse posicionamento reúne o educador como coordenador do diálogo, que ocorre com 

respeito a liberdade dos participantes para que assim, reconheçam-se como criadores de 

cultura e tomem consciência a partir de situações reais vividas por eles (FREIRE, 

2001). 

A pesquisadora atuou como mediadora do diálogo dos enfermeiros nos GC, 

instigando o movimento dinâmico e dialético entre o fazer - assistência - e o pensar - 

reflexão - sobre a atuação desses profissionais. Para Freire (2015) quando se assume as 

consequências que alguma ação pode causar, move-se no sentido de evitá-las por meio 

de opções e rupturas que se concretizam pelas atitudes. O pensar certo é produzido pelo 

próprio aprendiz em comunhão com o docente, neste caso, com o pesquisador. Assim, 

o ensinar exige reflexão crítica sobre a prática (FREIRE, 2015).  

No decorrer dos GC, os assuntos que motivaram o diálogo foram aqueles 

decorrentes da primeira fase da pesquisa, além de figuras de fraturas, de materiais 

cirúrgicos, de radiografias e da descrição cirúrgica. A partir da troca de ideias, os 

enfermeiros sintetizavam as ações que poderiam tomar e encontravam possíveis 

soluções para os problemas expostos, como atender as dúvidas sobre mobilização para 

reduzir a resistência dos técnicos de enfermagem em mobilizar o idoso. Esse 
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movimento de mudança (ação-reflexão) acontece pela tomada de consciência em que o 

homem assume função transformadora (FREIRE, 2001). 

Quando se dialogou sobre problemas identificados na observação participante, 

como a falta do diálogo com idosos e acompanhantes sobre questões sociais, uso de 

dispositivos para auxílio da marcha, orientações para a alta hospitalar ou 

especificidades do envelhecimento, alguns enfermeiros tentaram justificar ações ou a 

falta delas; outros expuseram uma visão distinta sobre o assunto até chegarem ao 

consenso da melhor atitude a ser tomada. A expressão de expectativas, opiniões e 

identificação de experiências prévias sobre a prática assistencial ao idoso contemplam 

a fase de revelação do grupo de convergência com os enfermeiros. Esses profissionais 

salientaram a necessidade de padronizarem suas ações assistenciais, inclusive dentre 

temas que não fizeram parte do protocolo. 

Esse processo de reflexão e conscientização percebido nos GC ocorre na práxis 

por meio da enunciação de problemas identificados e o compromisso com a 

transformação (FREIRE, 2001). Os grupos propiciaram que os profissionais 

discutissem o que é um protocolo, a fim de refletirem, juntos e de modo crítico, 

definições e objetivos de construir um protocolo. Assim, discutiram o cuidado ao idoso 

no pós-operatório de correção de FFP por queda, seguindo com os diálogos a partir da 

descodificação do abstrato em concreto.  

Os enfermeiros consideraram o protocolo como um documento específico que 

guia ações para determinada situação, sendo uma referência na unidade para as ações 

dos enfermeiros.  

 

O protocolo não seria como regras, mas determinações que são específicas 

para um fato. Assim, revela como seguir diante de uma situação mais 
específica. (ENF 05 - GC) 

O protocolo evidencia ações para sistematizar o cuidado e a assistência. (ENF 

11 - GC) 

 

O protocolo é um guia para tu seguir. Ele vai ter definições pré-estabelecidas 

para guiar a assistência. Serve para manter uma rotina. Todos os enfermeiros 

têm que seguir o mesmo, isso evita que cada um atue de um jeito. O 

protocolo mostra a melhor forma de como proceder com o caso de 

determinado idoso. (ENF 15 - GC) 

 

O protocolo foi ponderado pelos enfermeiros como um instrumento para 

padronizar a rotina, que possui uma sequência de passos a seguir, tanto para ações 

assistenciais quanto educativas com o paciente. Desse modo, tornou-se possível 
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conhecer os saberes e experiências dos enfermeiros. Essas vivências são indispensáveis 

para a prática educativa, uma vez que, após refletir sobre o conteúdo, os educandos 

operam por si mesmos (FREIRE, 2015). 

Com a concepção acerca do protocolo elaborada, ocorreram discussões sobre os 

tipos de FFP e cirurgias. Nesse momento, se recordou a anatomia do quadril, 

explicando-se sobre os tipos de cirurgias e materiais cirúrgicos com auxílio de vídeo e 

figuras (APÊNDICE I e J). Com o diálogo horizontal, os enfermeiros questionaram 

dúvidas sobre vantagens e desvantagens dos tipos de materiais cirúrgicos e de 

artroplastias parciais ou totais cimentadas ou não. Ainda interrogaram sobre como 

realizar cuidados diários, troca de fraldas pós-cirurgia, movimentação de forma a evitar 

a luxação no período pós-operatório, nos casos de prótese do quadril.  

 

Como sentar o paciente? É preciso sentá-lo girando ele em bloco, com as 

pernas retas até colocá-las para a lateral da cama? Como é que faz? Não pode 

juntar as pernas para evitar a luxação da artroplastia? (ENF 16 - GC) 

 

 

As respostas aos questionamentos eram compartilhadas pela pesquisadora, a 

qual explicava como girar o idoso para o lado operado e colocá-lo sentado no leito. 

Esses cuidados com a mobilização foram semelhantes aos explicados aos idosos e 

acompanhantes, já discutidos em categoria anterior. Quando a pesquisadora não tinha 

conhecimento acerca de dúvidas dos enfermeiros, como os custos das cirurgias, eles 

tiveram o retorno posteriormente ao grupo. Essa ação é corroborada por Freire (2015), 

que compreende que o ensinar exige cultivo da humildade na busca do saber, sem 

temer demonstrar o desconhecimento, mas seguir buscando conhecimento para se 

educar e educar os homens. 

Também, aconteceram diálogos sobre a luxação da artroplastia de quadril, que 

sucede em decorrência do deslocamento parcial ou completo dos ossos da articulação e 

pode ser uma complicação pela movimentação incorreta, ou seja, pela adução do 

membro operado ou flexão do quadril maior que 90°. As mulheres, que foram 

prevalentes nesse estudo, apresentam maior risco de luxação devido a massa muscular 

menos eficiente para conter a prótese. A enfermagem pode minimizar esse risco ao 

realizar manobras com segurança, ao posicionar e movimentar o paciente mantendo a 

perna operada em abdução (TASHIRO, 2001). 
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No decorrer do GC, os enfermeiros debateram entre si os temas dialogados sobre 

o pós-operatório do idoso pós-correção de FFP por queda, visando retomar o 

conhecimento apreendido e abordar os tipos de fraturas e tratamentos possíveis.  

 

A diferença entre artroplastia parcial e total é do encaixe menor (apontando 

para componente femural), os dois encaixes são duplos. Deixa-se a estrutura 

do fêmur, o que sinaliza o tipo de artroplastia é o envolvimento do acetábulo 

ou não. A não cimentada utiliza um parafuso para fixação, mas pode ficar 

com folga (refere-se ao componente acetabular). (ENF 07 - GC) 

 

Na prótese cimentada, o cimento vai embaixo (refere-se ao componente 

femural), certo? Quando a gente coloca o cimento na parte superior 

(componente acetabular) nós temos uma artroplastia total, é isso? Quando 

mexe o acetábulo é uma total. Quando a cirurgia envolve só o fêmur é 

parcial. Inclusive, a artroplastia do paciente do leito 20 é a parcial, que é a 

mais comum. (ENF 08 -  GC) 

 

Nos casos em que os enfermeiros não chegaram a um consenso, a pesquisadora 

instigou novamente o diálogo sobre a temática em debate e o processo de 

problematização foi retomado. Os enfermeiros mostraram-se interessados em conhecer 

os procedimentos cirúrgicos, pois sanaram suas dúvidas sobre as diferenças entre as 

cirurgias utilizando-se das imagens oferecidas pela pesquisadora (NT). 

A partir da síntese das evidências científicas discutidas e das experiências dos 

enfermeiros, a pesquisadora utilizou as descrições do ato cirúrgico dos pacientes 

internados por FFP durante a pesquisa, para que assim interpretassem o que foi 

realizado na cirurgia e reconhecessem os cuidados específicos. Os profissionais 

referiram que não atentavam para a descrição cirúrgica, pois anteriormente ela era 

escrita à mão e então, a letra do cirurgião era indecifrável impedindo a interpretação 

das informações. Como as descrições passaram a ser digitadas, com a informatização 

do hospital, consideraram o documento como ferramenta esclarecedora para identificar 

o tipo de artroplastia, seja ela cimentada ou não, e qual o material cirúrgico utilizado no 

procedimento.  

 

A prótese do fulano é cimentada. Isso eu vi aqui na descrição cirúrgica. Tinha 

coisas que não entendíamos na descrição escrita à mão, a gente procurava 

informações e não encontrava, não conseguia se achar. Às vezes, a gente 

perguntava para os residentes o que aconteceu no procedimento. A descrição 

cirúrgica era uma segunda via com carbono, cada um escrevia de um jeito e a 

gente não entendia a letra. Era tipo criptografia. (ENF 05 - GC) 

Aqui na descrição cirúrgica tem o nome do procedimento: redução cirúrgica 

de fratura transtrocanteriana. O que foi realizado no centro cirúrgico está 

descrito também. Agora vamos entender o que isso significa. (ENF 15 - GC) 
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A mudança no hábito dos enfermeiros, que passaram a ler a descrição cirúrgica 

aponta para a transformação na rotina de cuidados. A partir da interpretação do 

enfermeiro sobre o que foi realizado no paciente, ele poderá planejar o cuidado para o 

idoso pós-correção de FFP com auxílio do protocolo de serviço. 

 Conhecer o tipo de fratura, tratamento e cuidados específicos fez com que os 

enfermeiros tivessem as ferramentas que favorecem a recuperação do idoso na 

perspectiva do envelhecimento ativo. Entretanto, a cultura e o conhecimento dos 

próprios profissionais sobre a imobilidade do idoso influenciou nas alterações crônico-

degenerativas e declínio funcional. O confinamento dos idosos ao leito gerou angústia 

nos enfermeiros, pela perda da autonomia e desenvolvimento de complicações.  

 

 

Além das complicações que o idoso já possuía antes da internação, ele 

interna e passa pela imobilização no leito desde o pré-operatório. O manuseio 

para a troca de fraldas e o banho é frequentemente realizado pelos técnicos de 

enfermagem. As maneiras de realizar tais cuidados precisam ser passadas 

para eles. O protocolo vai ser muito bem-vindo para resgatar cuidados que 

vão se perdendo ao longo do tempo na prática da enfermagem. (ENF 14 - 

GC) 

 

 

Percebeu-se na fala do enfermeiro que ele considera importante a movimentação 

do idoso pela equipe de enfermagem, a fim de minimizar complicações da imobilidade. 

O repouso no leito foi reconhecido como modalidade terapêutica no século XIX com 

vista a poupar energia, que estaria sendo consumida pela doença. Essa perspectiva tem 

sido utilizada até hoje, de maneira abusiva, principalmente entre os idosos que 

permanecem acamados nas instituições e na comunidade (LEDUC, LEDUC, 

SUGUINO, 2017). Os autores ainda afirmam que os cuidadores impedem que o idoso 

permaneça útil e ativo, induzindo ao repouso prolongado, que acelera o declínio 

funcional. Com isso, idosos fisicamente capazes passam dias sem sair do leito e após 

esse período se torna difícil tirá-los da cama, pois ficam com medo de cair, podem 

gritar, agredir e perdem força muscular e equilíbrio (LEDUC, LEDUC, SUGUINO, 

2017). 

As quedas, a limitação da marcha e a imobilidade prolongada levam a 

deterioração funcional progressiva dos sistemas orgânicos, que ultrapassa a senescência 

e déficit cognitivo, agravando o caso e levando a síndrome da imobilidade (LEDUC, 

LEDUC, SUGUINO, 2017). Os autores consideram que essa síndrome acontece em 

consequência da supressão de todos os movimentos, prejudicando, a mudança postural, 
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independência, podendo resultar em incapacidade, fragilidade e morte. Salienta-se que a 

síndrome da imobilidade é uma das indicações para os cuidados paliativos. 

Caracteriza-se repouso no leito de sete a dez dias; de 11 a 15, imobilização; e 

depois de 15 dias, decúbito de longa duração (LEDUC, LEDUC, SUGUINO, 2017). 

Para reduzir essa enfermidade, a prevenção tem papel fundamental e os profissionais da 

saúde, em especial, a enfermagem, podem contribuir durante a internação hospitalar, 

período em que o idoso é vulnerável à imobilidade (NT). Salienta-se que os idosos desta 

pesquisa permaneceram imobilizados já no pré-operatório por cerca de sete dias até a 

cirurgia, apontando para a importância da mobilidade precoce no pós-operatório. Para 

Edelmuth, et. al. (2018), a incapacidade locomotora desencadeada pelas quedas e 

fraturas no idoso pode gerar um quadro de imobilidade, com diversas consequências à 

saúde, como falta de apetite, constipação, diminuição da densidade óssea, atrofia 

muscular, intensificação da osteoporose e degeneração articular. 

No decorrer dos GC, os enfermeiros foram instruídos sobre os impactos da 

conduta de imobilização do idoso no pós-operatório. Evitar a imobilidade nesse período, 

almejando reduzir consequências negativas, vai ao encontro dos pressupostos do 

envelhecimento ativo, que visa o aumento da expectativa de vida de forma saudável e 

com qualidade de vida, inclusive para aqueles que são frágeis, fisicamente incapacitados 

ou requerem cuidados (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005).  

Para compreender o envelhecimento ativo, a cultura é um determinante, pois 

modela a maneira de envelhecer e das pessoas enxergarem o idoso (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2005). A cultura de que existem dois tipos de doentes, os deixados 

deitados ou sentados, que são os imobilizados e aqueles capazes de saírem sozinhos da 

cama e poltrona, os válidos, pesa ainda hoje (GINESTE, PELLISSIER, 2007). Para 

esses autores, existem aqueles que não podem levantar; os que podem ser sentados; os 

que conseguem suportar seu peso e andar quando ajudados e; os que andam sozinhos. A 

mudança nessa perspectiva é essencial, pois ela muda a abordagem do cuidar, 

incentivando verticalização do idoso, mesmo com ajuda de dispositivos, o que acontece 

pós-cirurgia de correção de FFP. Dessa forma, o idoso utiliza suas capacidades com 

auxílio de profissionais para melhorar e manter sua saúde (GINESTE, PELLISSIER, 

2007). 

Assim, entendeu-se que os axiomas dos enfermeiros influenciaram na 

mobilidade dos idosos, havendo necessidade de demitificar condutas ultrapassadas e 

informações errôneas acerca desse tema. Freire (2014d) afirma que mudar é difícil, mas 
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é possível. É preciso assumir a decisão e ruptura das próprias premissas, assim a 

mudança inicia com a transformação de si mesmo. Isso significa que para mudar a 

imobilidade dos idosos no pós-operatório de FFP, é preciso que os profissionais 

progridam seus saberes, para assim, fundamentar sua transformação. A partir dessa 

mudança os enfermeiros têm propriedade para respeitar a autonomia do idoso e 

estimular a independência (NT).  

Nesta perspectiva, considera-se que no estabelecimento de mudanças nas 

relações com outros seres humanos, é preciso a empatia. Podem-se aplicar essas 

afirmações na relação do profissional com o idoso que realizou cirurgia de quadril, que 

não vivenciou o que é ser idoso e estar hospitalizado e imóvel. Quanto mais um ser 

humano se assemelha com o outro, mais fácil é de reconhecê-lo como semelhante, como 

humano (GINESTE, PELLISSIER, 2007). Essa permuta facilita o estabelecimento de 

relações de empatia e é indispensável para o cuidar de idosos, de modo a ajudar a 

melhorar ou manter a saúde. 

A realização dos grupos se caracterizou como um momento de convergência 

entre prática e pesquisa, por meio da discussão entre os saberes diversificados dos 

enfermeiros acerca do paciente idoso. Várias orientações foram compartilhadas com os 

participantes quando esses apresentaram dúvidas ou quando descreveram situações 

ocorridas com eles e os idosos. Esse momento visou instigar os enfermeiros sobre 

possíveis estratégias para resolver problemas, subsidiar o diálogo com outros 

profissionais da equipe e qualificar o cuidado ao idoso. 

 

Então o enfermeiro pode tomar a decisão de mobilizar o paciente? Veja só, 

como uma conversa dessas é boa para a gente se atualizar no conhecimento e 

dar base às discussões com os colegas da equipe de saúde. (ENF 13 - GC) 

 

Esse grupo foi bom porque ele partiu do princípio que nós, enfermeiros, 

precisamos saber como é realizada a cirurgia para entender como está o 

paciente. (ENF 04 - GC) 

 

 

 Nos GC os enfermeiros tiveram espaço para discorrer sobre as necessidades da 

unidade, da realidade e de possibilidades, além de serem ouvidos pelos colegas e 

pesquisadora. A produção de dados, com o compartilhamento de condutas entre colegas 

e se necessário, intervenção da pesquisadora, contribuiu para que os enfermeiros 

tomassem consciência e a partir disso, se tornassem sujeitos de mudança da realidade 

(NT).  
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Com isso, os enfermeiros entenderam seu papel fundamental diante de idosos 

que enfrentam uma nova condição de saúde, considerando as adversidades, tanto as 

decorrentes da cirurgia como as do envelhecimento. Lopes e Souza (2017) afirmam que 

as ações educativas realizadas por profissionais de enfermagem no pós-operatório são 

eficazes na reabilitação após artroplastia total de quadril. Para efetivar essas ações, os 

autores certificam que é importante estabelecer a comunicação com o paciente, valorizar 

os medos, os anseios, a dor e esclarecer as dúvidas do paciente e de seus familiares. 

Frente a essas considerações, os GC foram entendidos como um espaço de 

liberdade para o diálogo. Essa confiança entre os participantes desencadeou a discussão 

sobre a movimentação do idoso no turno da noite.  

 

 

Temos dúvidas sobre a mobilização de paciente com fratura trocantérica e 

próteses. Para realizar isso, seria bom uma unidade só de pacientes 

traumatológicos. Acho ruim para nós, do turno da noite, mobilizarmos os 

pacientes porque não tem nenhum médico ou fisioterapeuta para tirarmos 

dúvidas. Seja qual for a clínica, tu estás sempre sozinho, isso significa que é 

só tu e teu colega enfermeiro, não tem para quem recorrer (ENF 16 - GC) 

 

 

Notou-se que o receio em mobilizar o idoso no turno da noite acontece devido a 

insegurança em realizar esse cuidado com contingente reduzido de outros profissionais. 

Os enfermeiros precisavam de atualizações do conhecimento para solicitar a equipe de 

enfermagem a realização de cuidados além da higiene e administração de medicamentos 

pela noite. Nesse turno, há médico plantonista da traumatologia para urgências e 

emergências, entretanto a mobilização do idoso não é atribuição desses profissionais e 

sim da enfermagem. Assim, dialogou-se com os enfermeiros de que o turno da noite é 

importante para a recuperação do idoso, já que corresponde a 12 horas por dia da 

internação hospitalar e os cuidados para a mobilização podem ser realizados no início 

da noite, sem necessitar de outros profissionais da equipe de saúde, que não estão 

presentes no período noturno.  

Os próprios enfermeiros afirmaram, em notas apresentadas anteriormente, que a 

equipe de enfermagem precisa retomar alguns cuidados básicos que foram perdidos à 

medida que outras profissões entraram em atuação, como a mobilização. Alguns 

enfermeiros desabafaram a desesperança com a mudança na qualidade da assistência 

diante de muitas pesquisas realizadas na unidade e que não deram retorno ao setor. 

Posteriormente a essa crítica, demonstraram sentimento de esperança ao mencionar a 
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importância que teve aquele momento para sua prática profissional, que ofereceu 

condições para reaver cuidados, como a mobilização. 

Após os encontros, os enfermeiros e técnicos de enfermagem, que sabiam a 

temática do estudo, passaram a mobilizar o idoso quando a pesquisadora estava na 

unidade e registrar suas ações. Pequenas mudanças, como dar o banho de leito e após 

deixar o idoso sentado na poltrona ou no leito ocorreram à medida que os profissionais 

perdiam o medo de realizar esse cuidado e viam a satisfação do idoso, que embora 

sentisse dor, havia alterado para posição vertical. Quando isso ocorria, parabenizava-se 

o profissional a fim de reconhecer a importância de sua atitude e assim, estimulá-lo a 

continuar realizando este cuidado. Observou-se que advieram mudanças nas condutas 

durante a realização da pesquisa, antes da confecção do protocolo. Isso apontou para a 

efetividade da realização de encontros na perspectiva freireana, em que participantes se 

tornaram ativos no processo de construção do saber, a partir de uma relação horizontal 

(NT). 

Nesta perspectiva, Freire (2014b) afirma que o profissional precisa reconhecer a 

realidade social a qual se encontra, e preocupar-se com a estabilidade e com a mudança 

de algo. Assim, percebe as forças que podem impulsioná-lo para frente e ao olhar para o 

passado, refletir sobre as ações antimudança. O objetivo do trabalhador social que opta 

pela mudança é a esperança crítica pela transformação da realidade. O profissional é um 

dos agentes de mudança, pois a transformação na estrutura social - local de trabalho, 

cabe também aos demais homens realizar, já que as partes em interação constituem essa 

estrutura (FREIRE, 2014b). 

Para Freire (2014b), a nova estrutura criada a partir das transformações sociais 

não significa que haverá mudança cultural, pois o que é consolidado continua na nova 

estrutura social. Salienta-se que cultural é tudo que o homem cria e recria, que guia a 

sua forma de agir, falar, gostar e vestir. Assim, a mudança cultural ocorrerá quando os 

fundamentos velhos forem acompanhados de experiência histórica dos homens com a 

estrutura nova, seguidos da transformação de atitudes e a valorização disso. Essa 

mudança chega quando os profissionais não realizam a técnica por ela mesma, mas 

quando a técnica desenvolvida tem sentido para os trabalhadores com a promoção 

humana (FREIRE, 2014b). 

Neste sentido, compreendeu-se que a mudança na assistência aos idosos com 

FFP ocorre à medida que os profissionais adotam novas condutas, tornando-as naturais 

no cuidado e entendendo o motivo pelo qual as realizam. Desse modo, surge a 
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mudança na UCGSI, e após visualizarem as transformações sucede, em marcha mais 

lenta, a mudança cultural na mobilização dos idosos. Isso acontecerá quando o idoso 

for considerado, pelos profissionais, capaz de recuperar-se de uma cirurgia de FFP, 

diante da positividade dos resultados da mobilização e valorização de suas ações (NT). 

A abordagem dos tipos de procedimentos, materiais cirúrgicos, mobilização do 

idoso, bem como problemáticas que surgiram no decorrer do GC foram relevantes para 

os enfermeiros reverem e construírem novos saberes e práticas sobre a mobilização. A 

medida que o diálogo acontecia, os enfermeiros perguntaram sobre questões que 

transgrediam o procedimento cirúrgico e seus cuidados. Assim, tópicos sobre o período 

pós-operatório do idoso foram discutidos a partir de dinâmica descrita na subcategoria a 

seguir. 

 

4.4.1 Pós-operatório do idoso que corrigiu FFP por queda: temática abordada nos 

grupos de convergência com os enfermeiros 

 

Os argumentos clínicos sobre o pós-operatório do idoso foram dialogados entre 

os enfermeiros nos GC por meio de questões da dinâmica do semáforo. A discussão dos 

profissionais prosseguia até decidirem se o assunto iria ou não compor o protocolo de 

serviço. Considerou-se relevante abordar questões clínicas do idoso nesse momento, 

uma vez que a fisiopatologia do paciente idoso é diferente de outras faixas etárias e 

exige conhecimentos específicos para a avaliação geriátrica. 

A problematização nos GC acerca do pós-operatório do idoso propiciou um 

momento de convergência - pela intervenção indireta na prática profissional do 

enfermeiro durante a produção de dados. No quadro 13, apresentam-se as temáticas das 

questões e as decisões dos grupos de enfermeiros sobre incluir ou não determinado tema 

no protocolo de serviço. As temáticas foram abordadas por meio de indagações e 

respostas impressas distribuídas entre os enfermeiros. 

 

 

Quadro 13 - Decisão dos cinco grupos de enfermeiros sobre as temáticas do protocolo. 

 

Temática da questão Nº de 

sim 

Nº de 

não 

Assunto no 

protocolo 

Devolução de órteses e próteses no pós-

operatório 

3 2 Sim 
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Sinais de dor no idoso 5 0 Sim 

Uso de analgésicos e opióides em idosos 4 1 Sim 

Volume de diurese do idoso no pós-operatório 4 1 Sim 

Choque hipovolêmico no idoso 4 1 Sim 

Acúmulo de secreção no pulmão do idoso 4 1 Sim 

Risco de broncoaspiração, pneumonia e 

atelectasia 

4 1 Sim 

Delirium no idoso 3 2 Sim 

Perda da memória do idoso 2 3 Não 

Sonda nasoenteral no idoso 3 2 Sim 

Febre no idoso 4 1 Sim 
 

Fonte: elaboração própria autora, Santa Maria, RS, Brasil, 2017. 

 

 

Os enfermeiros foram questionados quanto à presença de diferenças na 

recuperação pós-operatória de adultos e idosos. Assim, eles relataram experiências 

sobre a recuperação de idosos e desconhecem os motivos de diversas alterações no 

idoso. Por meio do diálogo salientou-se o fato de a habilidade dos idosos em se 

recuperar do trauma causado pela cirurgia é menor do que outras faixas etárias, 

tornando-os mais vulneráveis a complicações. Isso acontece devido à baixa reserva 

funcional e a diminuição da capacidade de defesa e adaptação dos idosos com múltiplas 

comorbidades (SANTOS, 2017).  

Explicando sobre a funcionalidade dos idosos, se entende que a motivação para 

prevenir complicações, preservar a autonomia e independência precisam fundamentar a 

assistência dos profissionais de saúde aos idosos. A devolução de órteses como óculos, 

aparelhos auditivos e prótese dentária no pós-operatório, assim como sentar fora do leito 

e deambulação precoce evitam complicações que podem reduzir a funcionalidade 

(SANTOS, 2017).  

O tópico desenvolvido nos GC sobre a devolução de órteses e próteses abarcou a 

comunicação do idoso. A visão e audição são responsáveis por receber os estímulos 

para processá-los (MORAES, HANSEN, AZEVEDO, 2016). Com isso, foi ressaltado 

para os enfermeiros a situação do idoso em local desconhecido após a cirurgia, sem 

aparelho auditivo, prótese dentária ou óculos - o que prejudica ou impossibilita a 

comunicação. 

 

 

Se o idoso está com alta anestésica e orientado, eu acho que tem que entregar 

as próteses. Ele vai poder interagir. A compreensão dele, se não está 

enxergando direito, não está ouvindo ou não consegue falar, fica afetada caso 



131 

 
ele esteja acostumado a falar com prótese dentária. Isso tem uma influência 

grande para se comunicar. Os aparelhos já fazem parte dele, por isso não se 

sentem completos. (ENF 15 - GC) 

 

Isso (devolução de órteses e próteses) tem que estar no protocolo por que, 

para os idosos, é uma coisa que faz parte da vida deles. Também podem ficar 

com medo que perderam ou que não tem dinheiro para comprar outro. (ENF 

16 - GC)  

 

 

Segundo os enfermeiros, as situações mais recorrentes que provocam ansiedade 

aos idosos são as seguintes: não escutar, dificuldades na mastigação e na fala pela 

ausência da prótese dentária. O idoso fica ansioso e pode se desorientar, predispondo-o 

ao delirium. Por isso, a relevância na devolução imediata de órteses e próteses na 

UCGSI após identificar idosos sem elas. 

Outra temática discutida foi a presença de dor, a qual prejudica a mobilização e 

o conforto do idoso. Quando o idoso não consegue referir sua dor, é importante 

observar a expressão facial à procura de dor ou desconforto, buscando com o 

acompanhante como ele agia antes da cirurgia. A avaliação de comportamento como 

agitação, apatia, expressão facial do tipo careteamento, postura antálgica, atitudes 

inadequadas no leito, dilatação pupilar e sudorese devem servir de parâmetros 

referenciais na avaliação da dor. Quando a dor não é identificada e tratada, podem surgir 

reações como hipertensão e taquicardia, que em pacientes hemodinamicamente instáveis 

podem levar a arritmias cardíacas (HAGEMEYER, GUSMAN, 2013).  

A dor é uma experiência sensorial ou emocional desagradável, que por ter 

características subjetivas torna sua avaliação mais desafiadora (WATERKEMPER, 

REIBNITZ, 2017). A ponderação detalhada da dor antes de administrar as medicações 

prescritas foi dialogada com os enfermeiros. 

 

 

Se a pessoa já internou no pré-operatório na unidade a gente conhece as 

medicações que fazia uso, já sei que se está nos primeiros dias pós -

operatórios e utilizo a escala de dor. Temos que avaliar, às vezes os pacientes 

já conhecem a escala e dizem a intensidade da dor. A gente excede muito o 

uso dos opioides, qualquer coisa administra morfina ou t ramadol. Acabamos 

não usando o recurso do analgésico. Eu sinto falta, na prescrição médica, de 

drogas que auxiliam no controle da dor, como anti-inflamatórios, que acabam 

ajudando sem ter que abusar do uso de opioides. (ENF 02 - GC) 

 

As medicações para dor no idoso tinham que aparecer no protocolo, pois isso 

é muito importante. Até para os técnicos de enfermagem terem acesso, por 

que muitas vezes, se o idoso está com dor, eles já chegam e administram 

morfina. O paciente se desorienta, pode se agitar ou ter uma depressão 

respiratória e os enfermeiros pensam em outras causas, mas o técnico pode 

ter administrado morfina. (ENF 08 - GC) 
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O uso de escalas para avaliação da dor foi mencionado pelos enfermeiros como 

relevante para realizar a conduta mais adequada a tal situação. Os enfermeiros podem 

usar escalas verbais, numéricas ou de face para mensurar a dor, além de atentar para as 

alterações associadas, como hipertensão e taquicardia. Assim, podem identificar a 

intensidade da dor, administrar medicamentos congruentes com a necessidade do idoso 

e sugerir opções não farmacológicas associadas ao remédio, tornando o cuidado na dor 

mais efetivo. 

Os idosos apresentam maior sensibilidade aos opioides do que os jovens, pois a 

distribuição, metabolismo e eliminação são afetados com o passar da idade. A 

quantidade metabolizada de opioide está relacionada com a depressão respiratória 

(HAGEMEYER, GUSMAN, 2013). Esse tema foi considerado relevante pelos 

profissionais, que compartilharam experiências sobre a aplicação de morfina como 

primeira opção no tratamento da dor do idoso. Nessa situação, os enfermeiros 

observaram a realidade, refletindo sobre a assistência e suas fragilidades que 

demandaram soluções.  

Ainda, os enfermeiros dialogaram acerca do aprazamento dos horários da 

prescrição médica, sendo destacado a necessidade de intercalar analgésico com anti-

inflamatório e com opioide - quando as medicações estão prescritas de forma fixa. 

Assim, os medicamentos seriam administrados em intervalos regulares, antes da perda 

do efeito da dose anterior. Já para os fármacos prescritos na forma “Se necessário”, o 

uso da escada analgésica foi discutido, sendo analisado como importante na 

administração, pois evitaria o uso desnecessário de opioides. Nessa escada, criada pela 

OMS, inicia-se pelo uso de analgésicos não opioides, como dipirona e anti-

inflamatórios, após opioide fraco como o tramadol e por último os fortes, representados 

pela morfina (HAGEMEYER, GUSMAN, 2013).  

A partir do diálogo, os enfermeiros repensaram sua forma assistemática e 

intuitiva de avaliar a dor dos idosos. Também, é importante orientar o paciente para 

comunicar à equipe de enfermagem qualquer manifestação de dor, bem como 

comunicar o alívio dela. Pedrosa, Pimenta e Cruz (20017) reiteram que mesmo a dor 

resultante da cirurgia, a percepção da dor envolve lembranças, expectativas, estado 

emocional e crenças, logo, possui significado para o paciente e requer intervenção do 

profissional. Por isso, as explicações sobre a dor pós-operatória aliviam medos, 
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esclarecem mitos e amenizam a intensidade da dor e o consumo de analgésicos 

(PEDROSA, PIMENTA, CRUZ, 2007). 

A avaliação da dor pelos enfermeiros precisa ocorrer diariamente durante a 

internação, coletando informações para direcionar o cuidado a cada paciente 

(WATERKEMPER, REIBNITZ, 2017). A baixa presença de dor é importante indicador 

para manter uma boa qualidade de vida pós-operatória de artroplastia parcial do quadril 

(CHIKUDE, et. al., 2007). Os enfermeiros concluíram que com o esquema de analgesia 

planejado, os riscos de depressão respiratória diminuem, assim como a dor do idoso. 

Dessa forma, facilita-se a movimentação no leito e o sono, reduzindo o medo da dor e a 

ansiedade do idoso e seu familiar, favorecendo a recuperação após a cirurgia. 

Durante o questionamento sobre o volume de diurese do idoso no pós-

operatório, os enfermeiros começaram a discutir outra demanda: a presença e a retirada 

do cateter vesical de demora. Presenciou-se o retardo na retirada do dispositivo pela 

equipe de enfermagem devido à comodidade e a carência no conhecimento de como 

mobilizar para colocar comadre ou fralda. Foi argumentado que a sonda é colocada 

devido a cirurgia ser prolongada com necessidade de controle de débito urinário, sem 

necessidade de mantê-la após o primeiro dia pós-operatório. 

Estudo revelou associação significativa entre a retirada precoce da sonda vesical 

de demora e a redução do número de infecções do trato urinário para idosos com fratura 

de quadril (FARIAS, TERRA, GUERRA, 2016). Sousa (2015) afirma que evitar 

equipamentos que diminuam mobilidade, como a sonda vesical é uma estratégia 

protetiva para o fator de risco imobilidade, o qual pode resultar em delirium.  

Com a participação de forma crítica, os educandos pensam antes de agir e tem 

capacidade de optar e decidir (FREIRE, 2014c). A partir da troca de saberes sobre o 

tema, os profissionais consideraram que a retirada da sonda vesical de demora é o 

melhor para o idoso, pois reduz riscos e estimula a funcionalidade. 

Também, foi abordado com enfermeiros sobre o procedimento cirúrgico e a 

anestesia. Ela estimula a produção de hormônio antidiurético levando à redução do 

volume urinário, mesmo com a administração de líquidos (HAGEMEYER, GUSMAN, 

2013).  

 

 

Eu acho importante colocar sobre a diurese do idoso no protocolo por que, 

muitas vezes, até os próprios técnicos nos comunicam que o idoso tem pouca 

diurese e a gente já tem gravado na cabeça que pouca diurese pode ser 

desidratação. Daí vai administrar solução. E isso tem complicações, se fez 
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pouca diurese e ele já está bem hidratado e infundimos mais volume, 

complica... (ENF 07 - GC) 

 

 

A informação sobre a redução do volume de diurese foi relatada pelos 

enfermeiros como uma novidade, pois eles desconheciam essa característica do idoso. A 

partir disso, discutiu-se a cautela requerida pela reposição hídrica realizada no paciente 

idoso, a fim de evitar o excesso de líquidos (HAGEMEYER, GUSMAN, 2013). Esses 

autores mencionam que, geralmente, as alterações renais normalizam-se com o decorrer 

do pós-operatório. 

Dentre os sinais e sintomas de alterações a serem identificadas no idoso, é 

relevante considerar que a redução do débito urinário associada ao pulso fraco, pele fria, 

úmida e pálida, hipotensão com agitação, diminuição do nível de consciência e aumento 

ou redução da frequência cardíaca caracterizam o choque no idoso (HAGEMEYER, 

GUSMAN, 2013). Reconhecer esses sinais é importante, pois eles podem indicar 

sangramento, insuficiência circulatória ou perda de líquido para o terceiro espaço. Nesse 

caso de emergência, deve-se chamar o médico prontamente. O tratamento imediato, que 

é a reposição volêmica, deve ser criterioso pelo risco de congestão pulmonar 

(HAGEMEYER, GUSMAN, 2013).  

Percebeu-se que a relação dialógica e coletiva propiciou a reflexão dos 

enfermeiros sobre as experiências na UCGSI, identificando potencialidades e 

fragilidades do seu fazer. Isso foi evidenciado pelo interesse demonstrado pelos 

profissionais em obter novos conhecimentos sobre o idoso no pós-operatório e buscar 

soluções para sua realidade. A fim de melhorar a qualidade da assistência, dentre as 

questões da dinâmica, instigou-se quais seriam os motivos para o risco aumentado do 

acúmulo de secreção pulmonar, broncoaspiração e pneumonia no idoso. Os enfermeiros 

associaram estas alterações a implicações tardias da anestesia, que reduzem o sensório e 

os reflexos protetores. 

 

 

Essa diminuição de estímulo da tosse acontece pelo efeito anestésico, pela 

sonolência ou pela medicação ainda da anestesia. Para tentar iniciar a 

alimentação tem que ver se ele está bem acordado, muitas vezes, está 

prescrita: “dieta livre pós-alta anestésica”, mas o paciente chega à unidade 

bem sonolento ainda. Nesses casos, tem que esperar o idoso estar bem 

acordado para dar comida. (ENF 03 - GC) 

 

Se o paciente está se tratando com a enfermagem e tem que estimular, 

levantar a cabeceira, deixar o paciente mais sentado e sair do leito, com 

certeza as complicações pulmonares devem estar no protocolo, pois são 

comuns. Esse não é o propósito do protocolo? Movimentar o paciente, tirar 
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do leito o idoso. Logo após a chegada à unidade, a broncoaspiração pode 

ocorrer por redução do sensório. Tem paciente que demora mais para 

metabolizar a anestesia, dependendo, não sei. Tem uma diminuição do 

sensório que pode levar à broncoaspiração. (ENF 07- GC) 

 

 

Além da sedação residual a qual o idoso fica exposto após a cirurgia, as 

modificações no decorrer do envelhecimento tornam o idoso mais vulnerável a 

complicações pulmonares, como aspiração, pneumonias e atelectasia. Tais alterações 

naturais podem estar acrescidas, no pós-operatório, de outros fatores como uso de 

medicamentos para dor, tabagismo ou doenças pulmonares (FERREIRA, BENEDET, 

2012).  

Os enfermeiros dialogaram sobre a necessidade de cuidados de enfermagem 

como o posicionamento da cabeceira à 45º, a alternância de decúbito do idoso, o 

estímulo à tosse e a deambulação precoce. Tais cuidados facilitam a expansão pulmonar 

e reduzem o acúmulo de secreção nos pulmões dos idosos. 

Dentre as alterações mais comuns no período pós-operatório do idoso, está o 

delirium. Esse é um estado de confusão mental aguda, de início súbito e complexo que 

demanda conhecimento, paciência e tempo por parte de profissionais e acompanhantes. 

O delirium pode ser causado pela hospitalização, anestesia, infecções, fecaloma, 

desidratação, dor, sondas, contenção física ou abstinência alcoólica (MORAES, et. al., 

2016). É considerado uma urgência, pois está relacionado com aumento da mortalidade, 

internação prolongada e deterioração cognitiva (HAGEMEYER, GUSMAN, 2013).  

Debateu-se com os enfermeiros sobre a relação com os acompanhantes, tendo a 

possibilidade da atuação deles como aliados na identificação do delirium. Nessa 

conjuntura, o enfermeiro precisa questionar o acompanhante sobre o estado prévio à 

hospitalização do idoso, para assim obter dados para avaliar o estado mental do idoso – 

diferenciando demência e delírio.  

 

 

Eu pergunto ao acompanhante como que era em casa e faço um comparativo 

com o idoso que está aqui. Os familiares dizem assim, ele está diferente, em 

casa é isso e isso. Não está reconhecendo ninguém. Eu peço isso para o 

familiar por que, muitas vezes, ele sabe melhor do que nós. Tem coisinhas 

que os idosos vão perdendo no dia a dia, mas às vezes aqui é demais. O 

familiar mesmo, diz isso. Os enfermeiros avaliam pelo bom s enso em ver a 

parte clínica do paciente, por que o delirium é clínica, além da parte 

traumatológica. (ENF 05 - GC) 

 

Todas as noites a idosa do leito 22 agita horrores. Ela veio com a sonda 

nasoentérica e acabou arrancando. Num desses eventos de agitação fo i ligado 

(ao médico) para saber qual conduta tomar em função dela já ter haldol fixo 
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prescrito e foi orientado a fazer outro haldol. Isso causou tanta dúvida na 

familiar que ela não permitiu que fosse administrado. Foi explicado que era 

uma dosagem menor e tudo, mas ela achou muito arriscado. E não foi 

prescrito outra coisa, nenhum diazepam ou outra maneira de deixá-la mais 

calma de noite. Se ela não tem o sono regular, por exemplo, não dormiu a 

noite inteira, vai dormir o dia inteiro. Então, vai ter risco de aspirar, 

sonolência, pouca mobilidade e risco de pneumonia aumentado. (ENF 01 - 

GC) 

 

 

O delirium é considerado a complicação mais frequente entre os idosos 

internados com fratura de fêmur que se submetem a intervenções cirúrgicas ortopédicas 

(MOUZINHO, FARIA, MADUREIRA, 2016). Os autores afirmam que essa afecção 

gera um prognóstico negativo com maior tempo de internação, taxas elevadas de 

mortalidade e de institucionalização após a alta; além da redução da recuperação 

funcional. Eles discorrem acerca da relevância da identificação dos casos, assim como 

estabelecer medidas de prevenção, já que é um sintoma exige manejo rápido de suas 

causas. Quando os possíveis desencadeadores são removidos e não surge efeito, ocorre a 

administração de haloperidol, conforme a prescrição médica, a fim de controlar a 

psicose ou de lorazepam quando a desorientação ocorrer por abstinência alcoólica 

(HAGEMEYER, GUSMAN, 2013).  

Instigou-se os enfermeiros a debaterem sobre a avaliação do idoso, pois as 

prescrições médicas, geralmente, utilizam o mesmo padrão para todos os idosos. Por 

vezes, idosos debilitados podem receber a mesma dose de haldol que outros pacientes; 

por isso é válida a conversa com o médico, quando o idoso for frágil, sobre a redução da 

dose intravenosa que visa evitar: a sedação, arritmia e síndrome extrapiramidal. 

Também se problematizou o uso das medicações contínuas precedentes à cirurgia de 

modo que sejam reintroduzidas, se possível, no pós-operatório imediato com atenção 

especial aos ansiolíticos e antidepressivos.  

O diálogo estabelecido nos GC propiciou que os enfermeiros realizassem 

questionamentos aos colegas e à pesquisadora, estimulando a problematização das 

experiências. Freire (2014c) afirma que basta ser homem para captar a realidade, 

entretanto, o homem não capta a situação problemática pura, mas com seus nexos 

causais. A captação depende da apreensão da causalidade com consciência crítica, 

compreendendo as correlações causais e circunstanciais (FREIRE, 2014c).  

Com essas premissas, entende-se que os enfermeiros revisaram suas condutas no 

manejo do delirium. Eles referiram que quando não conseguiam reorientar o idoso, 

chamavam outros colegas ou acalmavam o paciente enquanto apagavam a luz, 
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almejando facilitar o sono. Contudo, é importante evitar a alternância entre 

acompanhantes, sendo alternativas para acalmar o idoso e auxiliar na sua reorientação: a 

restrição ao leito; devolver óculos, aparelhos auditivos e algum objeto pessoal já 

conhecido. Além disso, outras ações para controlar o delirium envolvem proporcionar 

ambiente tranquilo, com poucos ruídos e com iluminação suave à noite, bem como a 

presença de familiares e reorientação verbal no tempo e espaço (FABBRI, 2013).  

Os enfermeiros identificaram que os idosos que iniciam o uso de SNE durante a 

internação têm dificuldades de retornar à alimentação por via oral.  

 

 

Após a passagem da sonda entérica, os idosos têm irritação e náusea por que 

eles não gostam. É muito complicado. Se ele pode ficar confuso após a 

sondagem, tem que ir no protocolo sim, para lembrarmos disso. (ENF 15 - 

GC) 

 

O que eu sempre discuti com os residentes é que o idoso, normalmente, 

depois que coloca a sonda nasoenteral com dieta exclusiva por essa via, para 

trazer para via oral novamente, é mais difícil. Quando eu trabalhava na visita 

domiciliar era comum ver pacientes idosos, que mesmo trabalhando com a 

fonoaudiologia, ficaram com a via oral muito prejudicada depois de um 

tempinho com a nasoenterica. É um esforço nosso aqui de tentar iniciar o 

mais rápido possível a alimentação via oral. Essa estimulação é para evitar 

que o paciente precise da nasoenterica. A sonda não chega a ser 

contraindicada como risco de delirium? (ENF 04 - GC) 

 

 

A vivência profissional acerca de complicações na utilização da SNE em idosos 

fez com que os enfermeiros dialogassem sobre a influência da sonda na recuperação 

desses pacientes e sua relação com o retorno à alimentação por via oral. Conforme o 

enfermeiro relatou à pesquisadora, a presença de sonda para alimentação é fator de risco 

ambiental para delirium e por isso, considerando o potencial de intervenção, o enfoque 

deve ser na prevenção desse fator de risco modificável (FARIA, MORENO,2013). 

A alimentação do idoso requer menos calorias que a do jovem, mas precisa de 

todos os componentes nutricionais (NASCIMENTO, TOURINHO, 2012). Dialogou-se 

sobre os fatores que influenciam na má nutrição durante a hospitalização, os quais são 

diversos, como a redução do sensório do idoso levando a disfagia e risco de aspiração 

oral, acrescido a resistência em comer devido à alimentação não atender suas 

preferências alimentares.  

Para Freire (2014b), a ação das pessoas depende da tomada de consciência da 

realidade. Desse modo, acredita-se que a discussão sobre a situação e complicações do 

idoso com SNE possam contribuir na organização reflexiva do pensamento do 
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enfermeiro, superando a captação ingênua da realidade e assim, modificando o cuidado 

de enfermagem.  

Outra alteração discutida com os enfermeiros a partir das perguntas que eles 

receberam diz respeito a presença da febre no idoso. Por vezes, na rotina agitada da 

unidade, os enfermeiros mencionaram que acabam esquecendo essas peculiaridades do 

idoso, que seria suspeitar de uma infecção. 

 

 

O problema é tu pensar que o idoso com febre é normal por causa da cirurgia. 

Agora a gente vê que não é tão normal assim. Eu acho que no caso infeccioso 

ele pode não fazer febre como primeiro sinal, mas pode fazer confusão 

mental como primeiro sinal. (ENF 01 - GC) 

 

No idoso, até a febre é diferente, é mais tardia. Achei bem interessante isso, 

vou anotar. A febre no idoso não decorre de pneumonia, por que isso não 

causa febre no idoso, mas alguma infecção de sítio cirúrgico ou infecção 

urinária pode causar febre. É pertinente que essas informações estejam no 

protocolo, por que quanto mais completo melhor, eu posso saber, mas alguém 

não sabe. (ENF 11 - GC) 

 

Eu achei muito válido para a gente aprender sobre a febre no idoso. Isso é de 

fundamento e precisamos saber no dia a dia. (ENF 15 - GC) 

 

 

A febre é um sinal que, no idoso, não indica primeiramente uma etiologia 

infecciosa. Somente 30% das temperaturas elevadas são de origem infecciosa, os outros 

70% são por causas variadas, incluindo desde fraqueza, flebite, reação a medicações, 

embolia e até falência de múltiplos órgãos (SEMAN, et. al., 2016). Para a pessoa idosa, 

a febre é definida como uma temperatura axilar igual ou maior que 37,8°C ou uma 

variação de temperatura de 1,3°C na temperatura basal habitualmente medida durante 

um período de 24 horas (SEMAN, et. al., 2016). Nas primeiras 24 horas, a febre ocorre 

pela resposta inflamatória, nas 48 horas acontece por infecção respiratória, de três a 

cinco dias de pós-operatório pode decorrer de infecção urinária; e após cinco dias pode 

ter origem por infecção na ferida operatória (SANTOS, 2017). Os enfermeiros 

afirmaram que essas informações eram desconhecidas por eles, assim discorreram sobre 

novidades da clínica do idoso, selecionando para compor o protocolo. A partir desse 

conhecimento, terão à disposição na UCGSI informações que podem auxiliar na 

assistência ao idoso por meio do reconhecimento de outros sinais e sintomas referentes 

à presença de infecção, como a desorientação.  

Dentre os temas dialogados no decorrer do GC, o único ponto que os 

enfermeiros decidiram que não estaria exposto no protocolo foi perda da memória do 

idoso. Essa decisão foi justificada devido ao prejuízo da memória não ser comum na 
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unidade e por terem vários outros aspectos como prioridade, assim não fazia parte da 

realidade deles.  

A construção de diferentes possibilidades de cuidado para o idoso instigou os 

enfermeiros a refletirem sobre sua aplicabilidade no trabalho, fortalecendo sua 

autonomia em colocar-se como enfermeiro. Nesse sentido, o enfermeiro dentre suas 

atividades de cuidado tem a função de promover a saúde visando melhorar a qualidade 

de vida por meio da prática clínica e educativa (NOGUEIRA, FERREIRA, TRENTINI, 

2017). 

A problematização da realidade dos participantes foi possível com a dinâmica do 

semáforo. Com o lúdico, os enfermeiros sentiram-se à vontade, compartilharam 

experiências de sua prática, esclareceram dúvidas, ajudaram os colegas com seus 

saberes, perceberam suas responsabilidades no atendimento ao idoso e refletiram suas 

condutas. A discussão entre o grupo propõe uma relação de companheirismo em que se 

evita a educação bancária, ou seja, depósitos de conhecimento nos educandos. Esse 

sistema faz com que educador e educando sejam sujeitos no processo da prática 

educativa (FREIRE, 2014a). 

Os momentos dos GC atuaram como instrumentalização para a assistência de 

enfermagem. Foi possível notar que a receptividade para o diálogo e interesse 

demonstrado aconteceu devido a relação de coleguismo, respeito e liberdade 

estabelecida entre educador/pesquisadora/enfermeira e educandos/enfermeiros. 

Também, alguns profissionais surpreenderam-se com as respostas das questões e com as 

explicações da pesquisadora acerca dos motivos das alterações fisiológicas no idoso. 

Isso pode ser identificado pelas afirmações dos enfermeiros que idosos são diferentes 

dos adultos e assim, demandam avaliação e cuidados específicos de enfermagem. 

Com o diálogo estabelecido com os enfermeiros nos GC, compreendeu-se que 

eles atendem aos idosos conforme seu conhecimento e condições de trabalho. A 

relevância das informações compartilhadas entre os próprios enfermeiros e pesquisadora 

foram vistas como uma necessidade para melhora na assistência. O cuidado foi 

considerado por eles como inevitável a população idosa, pois é o contingente mais 

presente na UCGSI. Nesse sentido, Ferreira e Benedt (2012) mencionam que a 

população idosa responde por cerca de 70% das complicações pós-operatórias, 

demandando um cuidado direcionado a essa clientela. Assim, entende-se que o 

compartilhamento dessas informações acerca do idoso no pós-operatório possa facilitar 
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o raciocínio clínico dos enfermeiros, promovendo a assistência de enfermagem com 

qualidade. 

 

4.5 ENCONTRO ENTRE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO DIALÓGICA: 

POSSIBILIDADES PARA A CONSTRUÇÃO TEÓRICA 

 

Os dados apresentados nas categorias anteriores levantaram informações e 

conhecimentos acerca do pós-operatório de idosos com FFP por queda pelos idosos, 

familiares e enfermeiros. Dentre achados, foi considerado relevante a falta de 

conhecimento dos enfermeiros sobre a mobilização do idoso no pós-operatório, uma vez 

que esses profissionais podem mudar a realidade por meio de ações assistenciais – 

sejam elas técnicas ou educativas. Portanto, discutir essa demanda a luz da 

fundamentação teórica da Educação em Saúde e dos preceitos de Paulo Freire, com 

ênfase na conscientização, Autonomia, Educação Libertadora e, Educação e Mudança, 

mostrou-se imprescindível para a construção teórica do protocolo que visa implementar 

mudanças nesta realidade.  

A construção teórica resultou da inter-relação de construtos provenientes da 

apreensão e da síntese dos dados presentes na justaposição da pesquisa e assistência 

(pontos de convergência) ao longo do desenvolvimento da PCA (PAIM, TRENTINI, 

SILVA, 2016). Assim, teorizar envolve construções, reconstruções, desconstruções e 

reconstruções, elevando as informações obtidas em um alto nível de abstração até 

chegar a um esquema que possa descrever e explicar fenômenos reais da vida cotidiana 

(TRENTINI, PAIM, SILVA, 2014). Para isso, os diversos pontos de convergência 

produziram as “ondas” da PCA em direção à melhora do cuidado ao idoso no pós-

operatório de correção de FFP por queda (Figura 15).   



141 

 

Figura 15 – Ondas que representam a aproximação, o distanciamento e os pontos de convergência da prática assistencial e pesquisa.  

 

Fonte: elaboração própria autora, Santa Maria, RS, Brasil, 2017.
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As ondas de afastamentos e aproximações da PCA, demonstradas na figura 15, 

seguem após o término da pesquisa. Entende-se que os enfermeiros irão se deparar com 

necessidades e, ao buscarem conhecimentos em geriatria e gerontologia e modificarem 

sua prática assistencial, encontrarão um novo ponto de convergência, agora entre sua 

busca científica e seu cuidado.  

A conscientização dos profissionais aconteceu pela atitude crítica, seguida da 

reflexão e ação na realidade. O processo de conscientização dos enfermeiros foi guiado 

pelas seis Ideias Força de Freire (2001). A educação dos profissionais foi precedida de 

reflexão, o que aconteceu nas entrevistas conversação, momento em que começaram a 

refletir sobre as problemáticas da realidade. Nos GC, a reflexão sobre as demandas 

levou ao comprometimento dos enfermeiros com o cuidado aos idosos no pós-

operatório, momentos em que se reconheceram como sujeitos da realidade em que 

trabalham e buscaram estratégias para mudar a assistência, qualificando o cuidado de 

enfermagem. Isso converge com os pressupostos de Freire (2001) de que os sujeitos 

constroem respostas aos desafios e criam cultura com as mudanças elaboradas. Assim, 

fazem história ao participarem das instrumentalizações e mudarem suas atitudes, que 

são efetivadas pela intervenção. O alcance dos objetivos se dá pela participação ativa na 

transição, que significa que a educação que liberta exige a revisão de sistemas 

(FREIRE, 2001). 

Os preceitos Freireanos coadunam com a PCA, pois a etapa de teorização inicia 

a partir do momento que os sujeitos problematizam sua realidade. Neste estudo, a 

problematização dos temas como o pós-operatório do idoso e sua mobilização fizeram 

sentido para os enfermeiros, pois são as demandas de sua realidade. A reflexão sobre a 

realidade enfrentada por idosos, acompanhantes e enfermeiros serviu como base para o 

compromisso dos profissionais com a construção de novos conhecimentos para a 

mudança na prática assistencial. Dessa forma, a convergência entre a pesquisa e a 

prática possibilitou aos enfermeiros a elaboração de estratégias, para a melhora no 

cuidado e ES ao idoso, as quais compõem o protocolo construído. A participação desses 

profissionais no processo de transformação da assistência reflete na autonomia deles e 

na recuperação do idoso, permeada por princípios do envelhecimento ativo e 

funcionalidade. 

As ondas da PCA representam os movimentos de aproximação e de 

distanciamento e de convergência da pesquisa e da prática formando espaços de 
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justaposição destas atividades, espaços estes que apontam a compreensão acerca das 

alterações no pós-operatório decorrentes do processo de envelhecimento, objetivos da 

cirurgia e seus cuidados. A construção do protocolo foi elaborada com os enfermeiros 

na perspectiva de manter a funcionalidade do idoso e auxiliar na sua recuperação quanto 

para facilitar o cuidado dos profissionais aos idosos – não se restringindo aos que 

realizaram cirurgia traumatológica. 

Com a abstração sobre as relações que os construtos estabeleceram entre si, 

criou-se o espiral de teorização (Figura 16). Esse esquema teórico representa os valores 

que cada situação possui e que a transformação do cuidado ao idoso no pós-operatório 

de correção de FFP por queda e acompanhante é dependente de um processo, com 

elementos complementares e condicionantes, que acontece quando o enfermeiro reflete 

e problematiza a realidade encontrada, assumindo compromisso com a construção do 

conhecimento. Assim, sintetiza-se a tese de que a tomada de consciência de enfermeiros 

para a construção de um protocolo de serviço é uma prática de liberdade para a 

emancipação por meio da ES em uma relação dialógica, com idosos pós-correção de 

FFP por queda e seus acompanhantes, favorecendo a transformação da realidade de 

cuidado. 

 

 

Figura 16 – Espiral de teorização. 
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Fonte: elaboração própria autora, Santa Maria, RS, Brasil, 2018. 

 

O espiral caracteriza a teorização por que tem sentido único, sem interrupções 

levando a um mesmo centro. Pode ser entendido como um percurso guia que acumula 

reflexões, conhecimentos dos envolvidos e construções que modificam a ES no decorrer 

do processo até conquistar o objetivo. Este alvo é a renovação do cuidado ao idoso pós-

correção de FFP por queda e seus acompanhantes pautado na ferramenta construída.  

A partir disso, os enfermeiros fundamentam sua capacidade de transformação ES 

e o cuidado ao idoso em conhecimentos construídos conjuntamente, sendo possível 

entender que a educação libertadora esteve presente no desenvolvimento do estudo. A 

participação crítica desses profissionais nos diálogos, auxiliou na problematização das 

temáticas consideradas importantes para compor o protocolo. Assim, eles não estão no 

mundo, mas com ele por meio de relações estabelecidas, que decorrem de criação e 

recriação da realidade para ajudar o mundo ser melhor (FREIRE, 2014c). 

Com a melhora na assistência, os enfermeiros oferecem subsídios para idosos e 

acompanhantes lidarem com sua nova condição de saúde, enfrentando as limitações 

vivenciadas, de maneira a manter a autonomia e o máximo possível da independência e 

da funcionalidade do idoso. Assim, entende-se que o protocolo de serviço promove um 

novo caminho para o cuidado e ES ao idoso que realizou cirurgia para correção de FFP, 

qualificando a assistência e auxiliando na afirmação da Enfermagem como Ciência.  

 

4.6 SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS: ESTRATÉGIAS PARA REFLETIR 

SOBRE A ASSISTÊNCIA AO IDOSO PÓS-CORREÇÃO DE FFP POR QUEDA 

 

Os conhecimentos construídos no decorrer da produção de dados possibilitaram 

a socialização dessas informações com outros membros da equipe de saúde do HUSM 

(Figura 17). Além dos enfermeiros envolvidos na pesquisa, outros profissionais e as 

chefias dos setores foram consultados para elaborar o protocolo. Isso fornece a 

possibilidade de dar significado as descobertas do estudo, organizando os dados obtidos 

e justificando possíveis adaptações que possam ser feitas (NOGUEIRA, FERREIRA, 

TRENTINI, GALIZA, FREITAS, 2017). Para isso, o protocolo de serviço sobre o 

cuidado e ES ao idoso pós-correção de FFP por queda, considerou as necessidades 

apontadas pelas chefias da UCGSI, traumatologia e de fisioterapeutas.  
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Para inovar a prática, foram realizadas três ações de socialização com 

profissionais da enfermagem, sendo uma delas aberta a outras profissões. Entende-se 

que a construção do protocolo e o encaminhamento para sua publicação pode ser 

considerada uma forma de partilhar os produtos obtidos na pesquisa. A partir dessas 

informações, é possível afirmar que esse compartilhamento de saberes converge com a 

fase de transferência de resultados da PCA, a qual consiste na possibilidade de 

contextualizá-los e socializá-los com situações parecidas (TRENTINI, PAIM, SILVA, 

2016). 

 

Figura 17 - Representação das necessidades encontradas e a ações de transferência da 

PCA. 

 

 

Fonte: elaboração própria autora, Santa Maria, RS, Brasil, 2017. 

 

Após os grupos de convergência, os enfermeiros do Grupo de Estudos de Lesão 

de Pele, formado por diversos profissionais do HUSM, inclusive alguns da UCGSI, 

convidaram a pesquisadora para realizar uma instrumentalização sobre o idoso no pós-

operatório de cirurgia de quadril. A instrumentalização aconteceu em forma de palestra, 

aberta a todos os profissionais do HUSM, com duração de uma hora e quinze minutos. 

Ocorreu no dia 27 de outubro de 2016 e fez parte da programação do evento promovido 

pelo HUSM “Desafios da Atenção Multiprofissional em Cirurgia Ortopédica” e foi 

intitulada “Cirurgia de Quadril em Idosos: Importância da Educação em Saúde”. 
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Nesse encontro participaram cerca de 90 pessoas de diversas profissões da saúde 

e setores da instituição. Os funcionários da UCGSI foram convidados e a chefia da 

unidade foi previamente contata para que liberasse a equipe, ficando livre e espontânea 

a participação na palestra. Foram abordadas as fraturas de quadril no idoso e seus 

cuidados, oferecendo aos presentes desenhos ilustrativos das fraturas e cirurgias de 

quadril (APÊNDICES H e I). Entende-se que esse momento atuou como 

instrumentalização para os profissionais que tinham interesse. A avaliação da palestra 

foi considerada positiva pelos organizadores do evento e alguns enfermeiros do HUSM.  

Os enfermeiros da UCGSI solicitaram para a pesquisadora a realização de outro 

momento de instrumentalização. Esse convite decorreu da demanda que os técnicos de 

enfermagem da unidade levaram aos enfermeiros. Eles apontaram a necessidade de 

conhecer mais sobre o envelhecimento e as necessidades de cuidado ao idoso no pós-

operatório. A partir disso, os enfermeiros demonstraram preocupação em compartilhar o 

conhecimento construído nos GC. Tais fatos evidenciam a abertura do profissional para 

escolher e conhecer quais os problemas da realidade os educandos gostariam de debater 

(FREIRE, 2014c).  

Esse encontro abrangeu as questões clínicas do idoso no pós-operatório. Embora 

o assunto solicitado não seja especificamente traumatológico, as perguntas realizadas 

pelos profissionais no decorrer da reunião levaram a problemática dos idosos pós-

cirurgia de quadril. Nesse momento, participaram quatro enfermeiros e nove técnicos de 

enfermagem da UCGSI, que problematizaram as temáticas por meio de dinâmica que 

trata de mitos e verdades. Os profissionais refletiam sobre as afirmações apresentadas 

que eram consideradas naturais do envelhecimento pelo senso comum, como por 

exemplo: “é natural que o idoso perca urina de maneira involuntária”, após se discutia 

se a frase era mito ou verdade, justificando os motivos. Nessa instrumentalização, o 

diálogo com os participantes foi facilitado pelo menor número de profissionais, o que 

possibilitou que todos discutissem sobre o pós-operatório do idoso. 

A assistência de enfermagem nas demandas clínicas dos idosos foi abordada de 

forma lúdica, propiciando o diálogo e a reflexão sobre a atenção ao idoso no pós-

operatório. Para efetivar o processo de transferência “o conhecimento teórico para a 

prática assistencial não pode simplesmente ser transferido como foi concebido pelos 

pesquisadores”, mas sofrer um processo de abstração (TRENTINI, PAIM & SILVA, 

2014). Esse processo aconteceu com base nos dados encontrados com as observações 

participante, MEEM, EC e GC, em que as reflexões realizadas serviram como fontes de 
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informações para construção de novos saberes, que são a base para a mudança para uma 

prática nova. Entende-se que ocorreu um levantamento das necessidades, construção de 

estratégias e conhecimentos para intervir no problema e após, formas de problematizar o 

conhecimento abstraído. 

Freire (2001) afirma que o afastamento da realidade é preciso na 

conscientização, de modo a demitificar e desvelar a realidade para conhecê-la. Nessa 

situação concreta e codificada, o pensamento dialético precisa descodificá-la, passando 

do abstrato ao concreto, num movimento de fluxo e refluxo que substitui a abstração 

pela percepção crítica do concreto. Isso condiz à PCA, na qual a abstração é necessária, 

retornando à realidade (transferência) com a bagagem reconstruída, de modo a 

compartilhar de maneira acessível novas práticas com os participantes e locais onde elas 

podem ser aplicadas. 

Além das instrumentalizações já mencionadas, a equipe de enfermagem da 

UCRPA, local de atuação da pesquisadora no decorrer da pesquisa, também solicitou 

um momento de discussão sobre tratamentos cirúrgicos de FFP, suas diferenças e 

cuidados pós-operatórios com os idosos que realizaram esses procedimentos. Entende-

se que o convite aconteceu devido às instrumentalizações efetuadas pela pesquisadora 

na instituição em datas anteriores. O encontro, que teve duração de duas horas, contou 

com a participação de sete enfermeiros e nove técnicos de enfermagem e foi mediado 

pela pesquisadora e um médico residente da traumatologia. Foram utilizadas 

apresentações em powerpoint que evidenciavam figuras com tipos de fraturas, materiais 

cirúrgicos e cuidados na movimentação. As exemplificações foram de situações da 

prática assistencial no contexto da sala de recuperação, o que facilitou a 

problematização da realidade e a participação ativa dos profissionais. 

Mesmo que os profissionais da UCRPA não foram participantes da pesquisa, 

tornou-se relevante apontar essa instrumentalização. Esse momento efetivou o processo 

de transferência da PCA pelo compartilhamento dos conhecimentos construídos com 

setores semelhantes. 

A transferibilidade do produto para a prática pode ser reconhecida no próprio 

protocolo de serviço construído. Conforme priorizado por Trentini, Paim & Silva 

(2014), o conteúdo do protocolo precisa estar em concordância com o conhecimento a 

ser compartilhado e em linguagem acessível para quem o consome. A fim de respeitar 

essa afirmação, o protocolo foi confeccionado a partir da investigação das necessidades 

de idosos pós-cirurgia de correção de FFP por queda, seus acompanhantes e enfermeiros 
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da UCGSI (APÊNDICE A). A elaboração contou com o movimento dialógico entre 

pesquisadora, enfermeira chefe da UCGSI, fisioterapeutas, médicos residentes, chefia 

da traumatologia, buscando as contribuições dos diferentes profissionais e relacionando 

com a prática deles. Ainda, o contato com os responsáveis pelos setores envolveu a 

validação do protocolo de serviço, conforme os trâmites do HUSM.  

A fim de complementar o produto construído e atender a necessidade de 

orientações após a alta hospitalar para idosos e acompanhantes, elaborou-se folders com 

cuidados após cada tipo de cirurgia para correção de FFP. Esses se tornaram anexos dos 

procedimentos operacionais padrão de cada tipo de cirurgia. Os folders foram 

confeccionados conforme as normas da instituição e discutidos com fisioterapeutas, 

enfermeiros, médicos preceptores e residentes da ortopedia e traumatologia. Após, 

foram enviados para análise e publicação pelo Núcleo de Educação Permanente em 

Saúde (NEPS) do HUSM. A apreciação ocorre por meio de modificações estruturais, 

custos com a publicação e avaliação do NEPS das justificativas enviadas pelo 

pesquisador da necessidade desse material na instituição. Os folders foram aprovados e 

estarão disponíveis impressos na UCGSI, bem como no site da instituição, o que 

permite o acesso de outras unidades. 

Salienta-se que os folders são uma ferramenta facilitadora, que pode ser utilizada 

como lembrete para os cuidados que já foram executados e explicados durante a 

internação. Por vezes, os acompanhantes também são idosos e podem esquecer as 

orientações, assim, tem-se como estratégia de compartilhamento de informações um 

documento em linguagem acessível e com figuras que demonstram os cuidados, 

comportamentos de risco e adaptações a serem realizadas a fim de evitar complicações 

pós-operatórias da correção de FFP (APÊNDICE A). 

É plausível lembrar que as instrumentalizações ocorreram na medida em que se 

projetava a construção do protocolo de serviço, então, abordaram temas relacionados ao 

cuidado ao idoso pós-correção de FFP e as considerações gerontológicas no pós-

operatório, mas não sob a forma apresentação do protocolo. Após a avaliação pública do 

protocolo (disponível durante 15 dias no site da instituição), a pesquisadora 

compartilhou o material com as chefias de enfermagem de toda a instituição. Essa 

instrumentalização compõe o processo de validação de protocolos institucionais. 

A inclusão de instrumentalizações sobre os cuidados ao idoso no pós-operatório 

no decorrer da pesquisa exigiu a expansibilidade da PCA, pois a pesquisadora incluiu 

demandas que surgiram no desenvolvimento da pesquisa. Essa expansão também 
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aconteceu durante a ES com idosos e acompanhantes em consequência das demandas 

encontradas no momento de coleta. Além disso, ocorreu a imersibilidade da 

pesquisadora na prática assistencial, inclusive na ES aos idosos e acompanhantes e aos 

enfermeiros, por meio das instrumentalizações. As relações estabelecidas com os 

participantes respeitaram a dialogicidade para assim, alcançar a reflexão sobre a prática 

assistencial e a construção do protocolo. Com isso, demonstra-se a simultaneidade da 

PCA, pois a pesquisadora atuou presencialmente na assistência enquanto desenvolveu a 

investigação, sem sobrepor uma sobre a outra.  

Para efetivar os cuidados discutidos com os profissionais como a mobilização do 

idoso no pós-operatório, eles precisam de alguns dispositivos, como os elevadores de 

vaso sanitário. Esses materiais facilitam o cuidado e evitam que, o idoso, ao sentar-se no 

vaso sanitário, ultrapasse os 90º de flexão do quadril. Eles são indispensáveis para 

efetivar a mobilização do idoso sem luxação da prótese. Entretanto, não há esses 

elevadores no HUSM, dificultando de maneira indireta a funcionalidade do idoso, que 

não consegue usar o vaso sanitário pelo risco de luxação. Desse modo, os idosos 

realizam suas eliminações urinárias e intestinais no leito, favorecendo a imobilidade e 

todos os malefícios que ela carrega.  

A fim de oferecer subsídios para a realização dos cuidados problematizados com 

os profissionais, passando da teoria para a prática, a pesquisadora buscou custos de 

elevadores de vasos sanitários e compartilhou com idosos e acompanhantes. Também, 

dialogou com as chefias da UCGSI e traumatologia visando efetuar a compra desse 

material. Para isso, foi elaborado, conjuntamente, um memorando com justificativas da 

importância dos elevadores de vaso sanitário na recuperação e funcionalidade do idoso e 

entregue a Divisão Administrativa do HUSM. Essas ações corroboram com as 

afirmações da PCA, a qual pode ser utilizada para investigar custos e recursos 

necessários para a transformação do conhecimento em instrumento prático (TRENTINI, 

PAIM, SILVA, 2014). 

Diante das intervenções realizadas na prática assistencial, acredita-se que os 

enfermeiros da UCGSI são os responsáveis pela transferibilidade em longo prazo, os 

quais incentivam atitudes de comprometimento com a transferência individual e 

organizacional (TRENINI, PAIM, SILVA, 2014). Isso acontece no intuito de manter 

ativas as mudanças da prática, assim os enfermeiros tornam-se os agentes capazes de 

transformar sua prática a partir dos subsídios construídos. 
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As ações de transferência atuam como ferramentas para a liberdade dos 

enfermeiros ao realizarem sua prática assistencial, pois problematizam, refletem, 

transformam e decidem sobre o cuidado aos idosos no pós-operatório de correção de 

FFP por queda. Para Trentini, Paim e Silva (2014) as práticas educativas concretizadas 

aceleraram a transformação do conhecimento em instrumentos práticos e confiáveis de 

intervenção na assistência de enfermagem.  

Assim, assume-se que a educação libertadora continua após as 

instrumentalizações com a utilização do protocolo como ferramenta para enfrentar as 

necessidades relacionadas ao cuidado do idoso. Freire (2014c) entende que a libertação 

decorre do homem se considerar um ser inacabado e se modificar, incorporando novos 

saberes, criando e recriando-os de acordo com seu contexto. Nesse sentido, os 

enfermeiros podem utilizar o protocolo para guiar processos, isso não anula o pensar 

criticamente sobre o desafio da prática assistencial. A libertação dos enfermeiros faz 

eles se tornarem sujeitos, com autonomia e pensamento crítico, ampliando 

conhecimentos sobre os idosos que atendem e qualificando o cuidado de enfermagem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados da pesquisa possibilitaram caracterizar os idosos que realizaram 

cirurgia para correção de FFP por queda no HUSM. Evidenciou-se a predominância de 

mulheres, demonstrando a feminização da velhice e que as mulheres seguem mais ativas 

no envelhecer, se expondo a mais riscos para quedas. Esse fato foi evidenciado pelo 

local mais frequente das quedas, o pátio de suas residências. Independentemente do 

sexo dos participantes a escolaridade foi baixa, bem como a pontuação deles no MEEM. 

Esses dados precisam ser considerados na assistência, pois apontam para dificuldades 

cognitivas de pessoas com baixa escolaridade. As relações estabelecidas com esse 

público podem facilitar ou não o entendimento das orientações sobre o cuidado. 

A maioria dos idosos possuía patologias prévias, fazendo uso de medicações 

contínuas. Quando a instituição não possuía tais medicamentos, acarretou na sonolência 

dos idosos e assim, afetou a comunicação, mobilização e atividades necessárias para a 

recuperação pós-operatória. 

Geralmente os idosos estavam acompanhados de seus familiares, assim como 

residiam com eles, com companheiros ou sozinhos. Com isso, conclui-se que a presença 

do familiar na internação facilitou a instrumentalização para os cuidados pós-

operatórios no domicílio devido a dependência dos idosos que fizeram correção de FFP. 

Também se verificou que há idosos que residem sozinhos, demandando uma 

reorganização familiar para auxiliar nas restrições de movimentação no domicílio após a 

alta hospitalar. Nessas situações, infere-se que o enfermeiro pode dialogar com idoso ou 

assistente social em busca de possíveis soluções para evitar que o idoso permaneça 

sozinho na residência, preservando a recuperação e prevenindo novas quedas. 

As fraturas extracapsulares foram predominantes, assinalando a necessidade de 

carga parcial no membro operado e uso de andador durante a recuperação. A partir 

desse dado, compreende-se que é indispensável o empoderamento do idoso e 

acompanhante para utilizar o andador e facilitar a mobilidade, incluindo a adaptação dos 

ambientes a fim de evitar futuras quedas e reduzir complicações pós-cirurgia.  

Também foi possível investigar, por meio da PCA, as demandas de cuidados de 

idosos com correção de FFP e seus acompanhantes, implementando concomitantemente 

ações assistenciais e educativas. Verificou-se que os idosos e acompanhantes tinham 

diversas dúvidas e receio sobre mobilização, restrições de movimentos, uso e obtenção 

de andador e revelaram a necessidade de receber mais orientações dos profissionais 
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sobre modificações na residência e prevenção de novas quedas. Com a problematização 

e diálogo estabelecido pela pesquisadora com idosos e acompanhantes, eles puderam 

problematizar acerca das necessidades e refletirem sobre possíveis estratégias para 

solucionar ou minimizar as demandas que estavam ao seu alcance. 

Frequentemente as demandas dos idosos que realizaram correção de FFP por 

queda envolveram demitificar as concepções de manter o idoso em repouso para a 

recuperação e dialogar sobre questionamentos sobre a mobilização. Entende-se que 

essas construções necessitam de conhecimento dos enfermeiros para serem 

demitificadas. Para intervir nessa realidade, a encenação dos movimentos pela 

pesquisadora e auxílio na mobilização dos idosos no leito, com a participação do 

acompanhante ou no uso do andador atuaram como facilitadores do entendimento de 

idosos e acompanhantes sobre os cuidados, uma vez que a mobilização é complexa e 

exige que se sintam seguros para realizá-la. Essas ações evidenciam que a ES deve ser 

norteada pela problematização em busca do pensar e experienciar estratégias para 

intervir na realidade. 

Dentre as demandas identificadas houve necessidade de diálogos e 

encaminhamentos a diferentes profissionais de saúde a fim de oferecer uma assistência 

integral. Compreendeu-se que esses encaminhamentos quando realizados dentro da 

instituição facilitaram a recuperação do idoso pela assistência multiprofissional 

oferecida. Infere-se que a atenção multiprofissional é indispensável para a melhora do 

idoso, o qual apresenta declínio funcional rápido. Ainda, enfermeiro como articulador 

do cuidado precisa avaliar o idoso e estar atento a complicações que podem afetar a 

recuperação pós-operatória. 

A partir do contato com os idosos e acompanhantes percebeu-se a demanda de 

construir um material com orientações sobre o cuidado no domicílio. Entendeu-se que 

idosos necessitam de lembretes dos cuidados, pois a recuperação da correção de FFP 

por queda tem diversos aspectos e informações importantes a serem recordadas. Por 

isso, construiu-se, com médicos residentes, fisioterapeutas e enfermeiros, o material 

solicitado por idosos e acompanhantes na forma de folders, que fazem parte do 

protocolo de serviço. A utilização da PCA nesta pesquisa possibilitou a flexibilização da 

forma de produzir dados, facilitando a contribuição na resolução de problemas em saúde 

por meio da introdução de inovações na prática.  

Reitera-se a importância de promover o envolvimento dos idosos e seus 

acompanhantes na ação educativa, para assim prover um cuidado de enfermagem 
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condizente com realidade deles. Essa assistência é possível por meio dos preceitos 

freireanos, em que as relações estabelecidas precisam ser horizontais com 

responsabilidades específicas de cada um e permeadas pelo respeito mútuo. A partir da 

busca direta na fonte dos escritos de Freire foi possível entender que há momentos em 

que a escuta do educador é necessária. Assim, mesmo compartilhando/explicando 

orientações o diferencial está na forma como se estabelece uma relação dialógica, 

trazendo assuntos que façam sentido para idosos e acompanhantes sobre os cuidados 

durante a hospitalização, problematizando e refletindo soluções conjuntas que sejam 

acessíveis a eles. 

A execução da PCA viabilizou conhecer como os enfermeiros realizam a ES 

com idosos pós-correção de FFP por queda e seus acompanhantes, identificando que 

eles apresentavam falta de conhecimentos sobre a cirurgia e os cuidados que poderiam 

realizar com esse paciente para efetivar o processo de ES. De maneira geral, a 

abordagem dos enfermeiros envolveu questões biológicas do idoso e questões práticas 

da internação hospitalar, com menor ênfase em questões sociais, especificidades da 

cirurgia como movimentação, marcha com dispositivo de auxílio, orientações para a alta 

hospitalar e estabelecimento de relação dialógica. Desse modo, no decorrer das 

observações participante intervenções foram realizadas, como auxiliar nas orientações 

sobre a mobilização dos idosos. 

Observou-se a expansiva quantidade de ações assistenciais que os enfermeiros 

realizam, envolvendo negociação, com idosos, do aceite das refeições e da restrição ao 

quarto pela presença de germes multirresistentes, solicitação de avaliação de outros 

profissionais da saúde; avaliação do idoso, estímulo a participação do acompanhante 

para evitar LPP, conversa diretamente com o idoso e exame físico. Embora realizassem 

todas essas ações, percebeu-se que os enfermeiros não prestavam orientações 

necessárias aos idosos e seus acompanhantes relacionadas uso de fraldas, comadre e 

cadeira de rodas. Entende-se que compartilhar esse tipo de informação é da competência 

da enfermagem, entretanto, o enfermeiro não assumia como uma atividade de sua 

responsabilidade. Essas orientações foram sanadas pela pesquisadora no durante as 

atividades de produção dos dados. 

Outros indicativos para a construção do protocolo envolveram a falta de clareza 

de qual profissional deve realizar a mobilização, insegurança para esse cuidado e a 

solicitação, para a instituição, de instrumentalização sobre próteses de quadril. Assim, 

compreendeu-se que a assistência prestada pelos enfermeiros pode ser potencializada e 
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segura se eles possuírem maior conhecimento específico sobre idosos e a cirurgia de 

correção de FFP. A mobilização do idoso é necessária para o cuidado e deve ser feita 

pela equipe de enfermagem no decorrer do dia, além do atendimento de fisioterapia, que 

é realizado de forma pontual. 

No decorrer da PCA, os enfermeiros identificaram, em sua realidade, o que seria 

importante problematizar para refletir e mudar. As necessidades apontadas por eles 

envolviam dúvidas sobre mobilização, cirurgias e suas responsabilidades, vontade em 

capacitar-se e dificuldades de visualizar a atuação da equipe médica na assistência. 

Além dessas carências, identificou-se que havia necessidade de refletir sobre o cuidado 

ao idoso no pós-operatório como um todo, indo além das questões traumatológicas. Para 

intervir nessa realidade aconteceram instrumentalizações por meio de grupos de 

convergência com os enfermeiros. 

Nestes grupos foram utilizados materiais e dinâmica visando instigar o diálogo 

entre enfermeiros e pesquisadora. Os profissionais participaram ativamente do grupo, 

compartilhando dúvidas, saberes, problemáticas e experiências com idosos que 

realizaram correção de FFP e seus acompanhantes. O espaço dos grupos propiciou a 

problematização da realidade e com isso, a reflexão sobre o cuidado que estavam 

prestando. Com isso, tornaram-se sujeitos, comprometendo-se com a mudança da 

assistência ao idoso. Perceberam que precisavam mudar suas próprias condutas para 

melhorar a realidade, criando respostas aos desafios. Assim, aplicam o que construíram 

a suas atitudes, melhorando a assistência ao idoso e acompanhante. A modalidade dos 

GC pode ser aplicada no decorrer da carreira assistencial, pois a enfermagem precisa 

entender que a melhora do cuidado depende da tomada de consciência da realidade e da 

própria capacidade de modificá- la. 

A reconstrução da prática assistencial propiciada pela PCA envolveu o despertar 

dos enfermeiros para o pensamento crítico das próprias ações de cuidado ao idoso pós-

correção de FFP por queda. Os enfermeiros refletiram sobre o que poderia ser feito para 

a melhora da assistência ao idoso, integrando itens como o pensar, o refletir, o decidir, o 

fazer e o avaliar para a condição de autonomia e transformação dos saberes e fazeres. 

Com isso, infere-se que o enfermeiro ao realizar a ES também está cuidando do idoso e 

acompanhante. Assim, o cuidado se constrói com enfermeiros e idosos a partir de uma 

realidade que necessita de soluções.  

Os enfermeiros associavam problemáticas e conhecimentos com situações 

cotidianas dos idosos pós-cirurgia no quadril, efetivando a práxis. O aprofundamento 
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sobre especificidades no cuidado ao idoso cirúrgico os fez compreender que existem 

fragilidades e elas podem ser minimizadas com o processo dialógico-reflexivo.  

Acredita-se que os objetivos em desenvolver a PCA foram alcançados, pela 

possibilidade de conscientização. Os momentos de convergência entre prática 

assistencial e pesquisa possibilitaram intervir na realidade. Embora a pesquisa e a 

assistência sejam ações simultâneas e diferentes, no desemaranhar dos “nós” aconteceu 

a construção do conhecimento arquitetado por diferentes olhares. A partir disso foi 

possível desenvolver um protocolo de serviço para o cuidado e ES de idosos no período 

pós-operatório de correção de FFP por queda, que é uma estratégia para potencializar a 

ES realizada pelo enfermeiro, na perspectiva do envelhecimento ativo.  

Sabe-se que há discussões pró e contra os protocolos, no sentido de que a ES 

pouco combina com protocolos, entretanto, a ES é uma estratégia essencial para o 

empoderamento dos usuários e profissionais, podendo ser indicada em um protocolo. 

Neste estudo o desenvolvimento desse instrumento surgiu da necessidade dos 

enfermeiros possuírem um guia com embasamento científico para suas ações. Ao lançar 

a proposta para esses profissionais da UCGSI sobre a criação de um protocolo para 

idosos que corrigiram FFP, eles consideraram necessária a abordagem desse tema para 

qualificar a assistência de enfermagem. Com isso, justifica-se a construção coletiva do 

protocolo de serviço. 

Crê-se que a partir protocolo de serviço, a avaliação, a mobilização e orientações 

para a alta hospitalar do idoso podem ser facilitadas pelas informações deste material. 

Também poderá auxiliar na reconstrução do entendimento dos profissionais e 

indiretamente, dos idosos e acompanhantes sobre a imobilização do idoso no pós-

operatório, passando da imobilidade para o máximo possível de mobilidade durante a 

internação e após a alta hospitalar.  

Diante do exposto, teoriza-se que a transformação do cuidado a esse idoso é 

dependente de um processo, com elementos complementares e condicionantes, que 

acontece quando o enfermeiro reflete e problematiza a realidade encontrada, assumindo 

compromisso com a construção do conhecimento. 

O movimento de conscientização dos profissionais os conduz para que eles 

sejam os protagonistas do uso do protocolo de serviço e possam libertar-se na realização 

da prática assistencial. A partir dessas considerações, entende-se que os referenciais 

metodológicos e teóricos facilitaram a construção da autonomia pelos enfermeiros, no 

sentido de realizarem o cuidado pautado em decisões tomadas com embasamento em 
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conhecimentos científicos. As soluções para problemas na mobilização e avaliação dos 

idosos dependem da própria instrumentalização do profissional, estando ao seu alcance 

a melhora na qualidade do cuidado a idosos com correção de FFP por queda e seus 

acompanhantes. Os enfermeiros, ao possuírem subsídios para o cuidado desse 

contingente, terão autonomia e liberdade para gerir sua assistência.  

A libertação de alguns profissionais gera um movimento semelhante entre os 

colegas. Com isso a pesquisadora foi convidada para outras instrumentalizações sobre o 

tema. Ainda, para concluir a implementação do protocolo aconteceu duas 

instrumentalizações para chefias de enfermagem da instituição e Núcleos de Segurança 

do Paciente e de Educação Permanente em Saúde, objetivando incorporar a perspectiva 

do cuidado e mobilização dos idosos pós-correção de FFP por queda em outros 

serviços. Entende-se que a elaboração do protocolo tem potencializado a assistência de 

enfermagem no HUSM e sua implementação pode, também, trazer benefícios a outras 

instituições por meio da publicação dos resultados. 

No que se refere aos desafios apresentados com o método da PCA, destaca-se a 

separação das ações de pesquisa e assistência no processo de produção e análise de 

dados, uma vez que a ES faz parte da prática assistencial dos enfermeiros. Então, ter 

dentre o objeto de estudo a educação, torna o processo de afastamento e convergência 

um trabalho minucioso e delicado.  

A mediação do diálogo não é algo fácil de realizar, pois se por um lado a relação 

horizontal com enfermeiros facilita a comunicação, por outro essa proximidade torna 

um desafio manter o foco do diálogo de várias pessoas. Ressalta-se que esses 

apontamentos são relevantes, pois o método está em construção e essas dificuldades 

podem auxiliar na melhora da PCA. 

Entende-se que este estudo contribui, primeiramente, para o desafio da 

assistência de enfermagem ao idoso que corrigiu FFP por queda e seu familiar no 

contexto da internação hospitalar ou no domicílio. Outrossim, desvela a oportunidade de 

englobar esse público e os enfermeiros por meio da construção da problematização, 

diálogo e, relações horizontais. Com o estabelecimento de confiança com idosos, 

acompanhantes e enfermeiros e demonstrando interesse em suas demandas, essas 

pessoas sentem-se ouvidas e respeitadas, facilitando a participação nas ações educativas, 

sejam elas diretamente aos idosos ou por meio dos GC. 

Assim, pressupõe-se que a translação do conhecimento construído para a prática 

assistencial poderá ser concretizada por meio da implementação do protocolo de serviço 
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na assistência direta ao paciente, efetivando o compromisso da pesquisa com o cuidado 

ao idoso.  Ainda, este estudo mostrou que ao estabelecer uma estreita relação entre o 

referencial de Freire e da ES confirma-se que esses preceitos podem ser aplicados a 

diversas situações, contribuindo na qualificação do cuidado de enfermagem e na 

consolidação da assistência fundamentada em conhecimento. 

Assume-se a validade e atualidade dos marcos teóricos freireanos e da ES, que 

associados aos metodológicos da PCA propiciaram o saber-fazer para o empoderamento 

de idosos e profissionais, possibilitando qualificar a ES que os enfermeiros realizarão 

com os idosos pós-correção de FFP por queda e seus acompanhantes. Assim, este 

estudo foi uma experiência positiva que pode ser reproduzida por pesquisadores e 

profissionais da saúde do idoso em realidades semelhantes.  

Conjectura-se que este estudo retrata construções importantes para a construção 

do conhecimento científico em Enfermagem, mostrando a potencialidade das pesquisas 

qualitativas que constroem inovações da assistência de enfermagem. Esta pesquisa pode 

servir como mentora para novas mudanças nos diferentes panoramas da prática em 

saúde. 

No que se refere as limitações destaca-se a disponibilidade de tempo dos 

enfermeiros em participarem do GC, uma vez que aqueles que estavam em serviço no 

momento do grupo, por vezes, foram solicitados pelos técnicos de enfermagem, 

precisando sair do recinto para resolver alguma questão na unidade. Considera-se que 

essa situação foi uma limitação do estudo, pois influenciou na profundidade e 

seguimento do processo de pesquisa naquele instante, mesmo que o enfermeiro 

retornasse ao grupo posteriormente. 

Merece destaque o fato de que as observações participantes e entrevistas 

conversação realizadas por alguns auxiliares de pesquisa, mesmo que previamente 

treinadas, não alcançaram tanta profundidade em suas notas quando comparadas as 

realizadas pela pesquisadora e outras auxiliares. Pondera-se que esse fato foi uma 

limitação do estudo. 

Como recomendações para outras pesquisas, destaca-se que a pesquisa 

qualitativa não permite generalizações dos resultados e conclusões, apenas 

aproximações com outros cenários. Dessa forma, é possível inferir que este estudo pode 

ser desenvolvido em outras realidades para desvelar circunstâncias não existentes na 

pesquisa com a UCGSI. Recomenda-se que outros estudos com a PCA sejam realizados 
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com idosos com FFP por queda e seus familiares ou acompanhantes, almejando a 

consolidação do conhecimento nessa área. 

Aconselha-se que as premissas da ES, de Freire e da PCA sejam referenciais de 

escolha nas pesquisas de enfermagem de maneira simultânea, uma vez que foi percebida 

a coerência entre estes referenciais. No que tange especificamente aos idosos que 

corrigiram FFP por queda, recomenda-se que realizem novas pesquisas com este grupo 

específico que está pouco presente na literatura. Salienta-se que a literatura apresenta 

evidências sobre os riscos para as quedas, abordagens cirúrgicas, mortalidade após 

quedas, dentre outros. Entretanto, são necessários estudos de intervenção nesse esse 

contingente, que vejam idosos e acompanhantes como protagonistas da mudança na 

realidade, pois ainda se sabe pouco sobre o processo de recuperação desses idosos após 

a cirurgia. 

Finalmente, é viável sugerir estudo de caráter quantitativo com a população 

deste estudo a fim de estabelecer relações entre variáveis causa e desfecho, as quais 

neste estudo qualitativo não foram possíveis analisar. Estudos que possam mensurar o 

impacto das ações de ES aos idosos e acompanhantes, com alto nível de evidência, 

culminados com investigações qualitativas são necessários na pesquisa em 

Enfermagem, em especial para avançar na Saúde do Idoso. 
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APÊNDICE A - Protocolo de Serviço para o pós-operatório de idosos que corrigiram fratura 

de fêmur proximal por queda 

 

 

 

PROTOCOLO DE SERVIÇO  

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PÓS-
OPERATÓRIO DE IDOSOS QUE CORRIGIRAM 

FRATURA DE FÊMUR PROXIMAL POR QUEDA 

Código: PS00 ABREV  

Data: 05/2018 

Responsável: Caren da Silva Jacobi  

Colaboradores: Thiana Sebben Pasa, Humberto Palma  

 

1. FINALIDADE  

Este protocolo tem por finalidade definir um padrão de assistência a ser prestado aos 

pacientes idosos no pós-operatório de cirurgia devido à fratura de fêmur proximal (FFP) por 

queda, de modo a possibilitar a reabilitação precoce e redução de complicações, com vistas à 

alta hospitalar.  

 

2. JUSTIFICATIVA  

As quedas são consideradas causas externas de morbidade, de mortalidade e de 

internação (BRASIL, 2015a). Estudos que abordam a mortalidade por causas externas, 

demonstram que as quedas são o principal evento responsável pelos óbitos de idosos, 

principalmente de mulheres idosas (OMES, BARBOSA, CALDEIRA, 2010; MATHIAS, 

JORGE, ANDRADE, 2006). O HUSM, sendo referência para cerca de 45 cidades do estado, 

recebe muitos idosos pós-queda que necessitam de tratamento cirúrgico. De 2009 a 2011, os 

idosos representaram 55,8% do total de internações na traumatologia, destas hospitalizações, 

37,1% ocorreram por queda da própria altura (JACOBI, SILVA, MAGNAGO, et. al, 2013).  

No contato com os enfermeiros da Unidade de Cirurgia Geral – Serviço de Internação 

identificou-se como demanda a necessidade de orientações para idosos que realizavam 

cirurgia no quadril. Percebe-se que as orientações prestadas aos idosos, muitas vezes, exigem 

mais tempo que outras faixas etárias, por questões relacionadas ao próprio envelhecimento, 

como diminuição da audição, visão e alterações na cognição. Também, é preciso envolver o 

acompanhante no cuidado uma vez que, o idoso necessitará de ajuda no domicílio.  

Protocolo de Serviço do 

Hospital Universitário de Santa Maria 
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Os protocolos existentes que se referem a quedas apontam a prevenção, os fatores 

causais e o risco para quedas. O risco é abordado em diferentes cenários, como em hospitais, 

instituições de longa permanência ou nas próprias residências dos idosos.  

A elaboração de um protocolo com a participação dos enfermeiros possibilita a 

expressão de seus conhecimentos e experiências, e permite a discussão do assunto até o 

consenso das condutas (HONÓRIO, CAETANO, 2009). Tópicos como o pós-operatório de 

cirurgias para correção de FFP precisam ser abordados por um protocolo, a fim de facilitar e 

qualificar o cuidado de enfermagem e refletir na recuperação do idoso que fez cirurgia. 

A prática de enfermagem relacionada ao idoso em situação cirúrgica precisa ser 

repensada. Os aspectos da gerontologia e geriatria permeiam a atuação do enfermeiro, uma 

vez que a enfermagem se defronta com um contingente cada vez maior de pacientes idosos. 

Assim, o conhecimento sobre o processo de envelhecer e as modificações dos sistemas 

corpóreos, além da assistência perioperatória são saberes necessários para a avaliação 

individualizada do idoso (FERREIRA, BENEDET, 2012). 

O protocolo será objeto de respaldo para a atuação da enfermagem nas Unidades de 

Cirurgia no que tange a mobilização do idoso no período pós-operatório e identificação de 

possíveis alterações após alguma cirurgia. Dessa maneira, poderá resultar em alta hospitalar 

precoce evitando complicações, além da redução de reinternações por luxações de artroplastia 

ou danificação do material cirúrgico. 

Cuidados para a reabilitação demonstraram evidência moderada para melhora nos 

resultados funcionais de idosos pós-cirurgia no quadril, nível de dependência e redução de 

quedas. A atuação interdisciplinar no pós-operatório apresenta evidência forte para resultados 

funcionais, prevenção de quedas por meio da reabilitação e planejamento da alta hospitalar e 

melhora nas relações sociais (AAOS, 2017). 

 

3. ABRANGÊNCIA 

Este protocolo deverá ser utilizado no Serviço de Atenção Domiciliar ou em qualquer 

unidade do HUSM que tiver, dentre os internados, pacientes idosos que realizaram cirurgia 

para correção de fratura de fêmur proximal por queda. Geralmente estes pacientes 

permanecem internados na Unidade de Cirurgia Geral - Serviço de Internação (3º andar), a 

qual contempla 52 leitos, mantendo cerca de 20 pacientes da traumatologia ou na Unidade de 

Cirurgia e Recuperação Pós-anestésica.  

 



180 

 

 

4. DEFINIÇÃO 

Segundo o Ministério da Saúde (2008), os protocolos são construídos para auxiliar na 

abordagem específica de um problema de saúde. Eles são estratégias importantes para a 

atualização científica dos cuidados em saúde e reduzem a variação inapropriada das formas de 

prática clínica. Durante a construção de um protocolo, delineia-se sua utilização específica, 

seja ela a nível ambulatorial ou hospitalar (BRASIL, 2008b). 

Serão considerados idosos aqueles pacientes com 60 anos ou mais, sendo que para 

incluírem-se no protocolo deverão também estar no pós-operatório de FFP por queda. As FFP 

ou de quadril ocorrem entre a cabeça femural e a região subtrocantérica (MUNIZ, ARNAUT, 

YOSHIDA, 2007). Já acerca das quedas, essas são definidas como vir a ficar ao solo ou em 

nível inferior de maneira não intencional (OMS, 2007). O período pós-operatório abrange: o 

imediato, o qual considera as primeiras 24 horas após a cirurgia; o mediato, que inclui após as 

24 horas de cirurgia até sete dias e o tardio, após sete dias e segue depois da alta hospitalar até 

a alta pela equipe assistente. 

As FFP são tratadas pela artroplastia total ou parcial de quadril, as quais podem ser 

cimentadas, não cimentadas ou híbridas (GALIA, DIESEL, GUIMARÃES, RIBEIRO, 2017) 

e, por fixação das fraturas transtrocantéricas ou subtrocantéricas.  

O quadro 01 esclarece os tipos de procedimentos e suas características (GALIA, 

DIESEL, GUIMARÃES, RIBEIRO, 2017; ONO, 2010; ALBUQUERQUE, 2011). 

  

Quadro 1 - Tipos de procedimentos e suas características 

Cirurgia 

         

                              

Descrição 

Artroplastia total de quadril 

(ATQ) 

Artroplastia Parcial de 

Quadril (APQ) 

Fixação de fraturas 

transtrocantéricas ou 

subtrocantéricas 

Como ocorre? Substituição do componente 

acetabular e componente 

femural. 

Substituição apenas do 

componente femural. 

Mantem-se o acetábulo 

do paciente. 

Fixação da fratura com 

hastes, placas e parafusos 

deslizantes. 

Indicação Idosos com fratura de colo do 

fêmur, com menos de 75 anos 

ou com maior capacidade 

deambulatória 

(ALBUQUERQUE, 2011). 

Idosos com fratura de 

colo do fêmur, com 

menor expectativa de 

vida ou menos ativos 

(ALBUQUERQUE, 

2011; ONO, 2010). 

Idosos com fraturas entre 

o trocanter maior e a 

região subtrocantérica. 

Cimentada Indicada para idosos com comprometimento da densidade 

óssea. Utiliza interposição de cimento ósseo entre o osso e 

o implante (GALIA, 2017). 

Não se aplica 

Não 

cimentada 

Proporciona estabilidade e crescimento ósseo. Utilizado 

para densidade óssea com pequeno comprometimento. 

Visa à obtenção de fixação biológica entre implante e osso 

(GALIA, 2017). 

Não se aplica 

Híbrida Prótese em que o componente Não se aplica Não se aplica 
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acetabular não é cimentado e 

a haste femural cimentada 

(GALIA, 2017). 

Híbrida 

reversa 

Quando o acetábulo é 

cimentado e a haste não é 

cimentada (GALIA, 2017). 

Não se aplica Não se aplica 

Abdutor Sim Sim Não 

Carga Sim Sim Sim (somente parcial até 

liberação da carga total) 

Benefícios Alívio da dor e melhora da 

função do quadril e assim, 

melhor qualidade de vida pós-

operatória, menor 

dependência nas atividades de 

vida diária (RAMPAZO, 

D'ELBOUX, 2010). 

 

Deambulação precoce, 

menor risco de 

reintervenção cirúrgica, 

baixo índice de 

complicações a curto 

prazo, cirurgia de médio 

porte, menor custo 

(SCHUROFF, 2013) 

Boa consolidação, pois 

são fraturas em áreas 

altamente vascularizadas. 

Utilização de hastes 

possibilita deambulação 

mais precoce com carga 

(SUZUKI, 2017). 

Riscos Alterações na marcha (menor 

tempo de apoio no membro e 

menor descarga de peso) com 

redução da velocidade da 

marcha, levando a maior risco 

de quedas (GUEDES, DIAS, 

DIAS, 2011). 

Risco de luxação (ROURKE, 

2013). 

Baixa capacidade 

deambulatória pós-

operatória, dependência, 

mortalidade de 21,5%, 

(SCHUROF, 2013). 

Redução da velocidade 

da marcha; 

Risco de luxação 

(ROURKE, 2013). 

Impossibilidade de carga 

logo após a cirurgia, uso 

obrigatório de 

dispositivo para auxílio 

na marcha. 

Osteoporose retarda a 

fixação, podendo 

provocar migração de 

parafuso ou perfuração 

da cartilagem articular. 

(SUZUKI, 2017) 

Fonte: GALIA, DIESEL, GUIMARÃES, RIBEIRO, 2017; ONO, 2010; ALBUQUERQUE, 2011; SUZUKI, 

2017. 

 

5. INTERVENÇÕES  

 

5.1 A Construção do protocolo para o pós-operatório de Idosos com FFP 

Dentre as ações envolvidas no processo, estiveram: 

Caracterização dos idosos que corrigiram FFP por queda por meio de entrevistas 

conversação (conversas informais sobre o protocolo e sua execução) e aplicação de 

instrumentos e conversa com acompanhantes. 

Identificação das demandas de pacientes, acompanhantes e enfermeiros da unidade por 

meio de observação participante e entrevistas conversação. 

Capacitação dos enfermeiros da Unidade de Cirurgia Geral sobre fraturas de fêmur 

proximal, tratamentos cirúrgicos e assistência ao paciente idoso a partir das demandas 

identificadas. 

Capacitação dos profissionais que tivessem interesse no tema por meio de palestra 

aberta realizada no auditório Gulerpe do HUSM dia 27 de outubro de 2016. 
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Construção e adequações do protocolo conjuntamente com os enfermeiros, 

fisioterapeutas e traumatologistas da Unidade de Cirurgia Geral a fim de potencializar sua 

implantação. 

 

5.2 Avaliação e recomendação do manejo de enfermagem no pós-operatório do Idoso 

Os tópicos abordados nesta avaliação foram sugeridos pelos enfermeiros da Unidade 

de Cirurgia Geral – Serviço de Internação como necessidades a serem expostas neste 

protocolo (anexo A). 

 

5.2.1 Manter a cabeceira elevada 

Elevar à cabeceira 30 a 45º visando prevenir broncoaspiração e por consequência, 

atelectasia e pneumonia. Lembrar-se que há redução dos reflexos faríngeos e traqueais no 

pós-operatório imediato devido a sedação residual. O próprio envelhecimento reduz o 

movimento ciliar, reflexos e eficácia da tosse, o que facilita o acúmulo de secreção, 

desencadeando broncospasmo. Salienta-se que febre, tosse e expectoração podem estar 

ausentes (FERREIRA, BENEDET, 2012; SANTOS, 2017). Assim, a mobilização precoce, 

fisioterapia respiratória e solicitar ao idoso que tussa são cuidados preventivos. 

 

5.2.2 Proporcionar melhor percepção do ambiente 

Intervenções para permitir melhor percepção do ambiente são importantes como: 

manter luzes minimamente acesas durante a noite, devolver próteses visuais e auditivas, evitar 

a privação do sono, retirar sondas e drenos assim que possível e mobilização precoce reduzem 

a incidência de delirium.  

 

5.2.3 Reintrodução das medicações 

Outra estratégia é a reintrodução das medicações utilizadas rotineiramente pelo idoso 

após a liberação da via oral no pós-operatório imediato, principalmente ansiolíticos e 

antidepressivos. A retirada desses medicamentos pode desencadear delirium (FABBRI, 2013; 

MORAES, et. al., 2016; HINKLE, CHEEVER, 2016). 

O delirium apresenta início súbito de alterações no estado mental associado a falta de 

atenção e pensamento desorganizado ou nível de consciência alterado (HINKLE, CHEEVER, 

2016). Ele tem forma hipoativa e hiperativa. No hiperativo, utilizam-se neurolépticos após 

remoção dos fatores causais e perpetuação das alterações de comportamento. O medicamento 
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de escolha é o haloperidol para controle da psicose, preferencialmente via intramuscular (IM) 

devido a curta duração do efeito intravenoso. Entretanto, sugere-se o diálogo entre enfermeiro 

e médico sobre a dose específica para tal idoso, uma vez que, muitos apresentam-se 

emagrecidos e frágeis. Assim, evita-se a sedação, as arritmias e a síndrome extrapiramidal 

(SANTOS, 2017). Informações sobre o manejo do delirium no pós-operatório dos idosos 

encontram-se no Anexo A. 

 

5.2.4 Monitoramento da saturação de oxigênio 

A saturação de oxigênio do idoso pode ser considerada hipoxemia quando está abaixo 

de 90% ou diminuiu 5% do valor inicial. Nestes casos, há necessidade da instalação de 

oxigênio suplementar a fim de corrigir a hipoventilação causada pelos anestésicos ou 

distúrbios da ventilação como atelectasia, pneumonia, broncoespasmo, dentre outros 

(SANTOS, 2017). 

 

5.2.5 Dieta  

O retorno a dieta normal o mais precocemente possível é benéfico para a função 

gastrointestinal e cicatrização da ferida cirúrgica. Se não houver perspectiva de retorno a 

alimentação após 24 horas de pós-operatório, parte-se para a opção da sonda nasoenteral 

(SNE). A presença SNE é fator de risco para delirium, por isso deve-se solicitar avaliação da 

nutricionista para avaliar sua necessidade e para negociar com idoso as opções de dieta 

possíveis na instituição (FARIA, MORENO, 2013). Quando a SNE é indicada, 

frequentemente o idoso apresenta redução do sensório e risco de aspiração, assim, exige a 

manutenção da cabeceira elevada à 45º durante a administração da dieta e o aguardo de 30 

minutos em pausa para deitá-lo a fim de evitar broncoaspiração (AZEVEDO, et. al., 2016). 

 

5.2.6 Controle dos Sinais Vitais  

Inspecionar redução abrupta da pressão arterial abaixo do basal pré-operatório 

acompanhada de aumento ou redução da frequência cardíaca e do débito urinário, pulso fraco 

e filiforme, pele fria, úmida, pálida, redução do nível de consciência ou agitação. A 

combinação de dois desses fatores pode indicar sangramento (SANTOS, 2017). 

A regulação térmica no idoso sofre alterações devido à redução da sudorese frente a 

estresse, diabetes, medicamentos e alterações da mobilidade (HINKLE, CHEEVER, 2016). 

Assim como possuem maior possibilidade de hipotermia devido a dieta inadequada, 
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mobilidade reduzida, perda de massa magra e falha de resposta adaptativa ao frio, eles 

apresentam causas de hipertermia diferenciadas, como delirium, desidratação ou uso de 

medicamentos como neurolépticos, betabloqueadores e antidepressivos (SEMAN, et. al., 

2013). 

 

5.2.7 Controle hídrico  

A cirurgia e a anestesia causam retenção hídrica, levando a redução do volume 

urinário independente da administração de líquidos. Na maioria dos casos, as causas de 

diminuição da filtração glomerular são reversíveis. Dessa forma, deve ser avaliada a reposição 

volêmica, pois a manutenção do balanço hídrico positivo nos pacientes com lesão renal aguda 

é fator de risco para mortalidade e prejudica a recuperação da função renal. Caso o médico ou 

enfermeiro considerem necessária a reposição volêmica, deve-se lembrar de que uma das 

alterações renais perioperatórias em idosos é a diminuição de sódio e que a hiponatremia 

dilucional consequente à infusão de volume pode causar delirium (SANTOS, 2017). Então, 

recomenda-se a reposição com solução de cloreto de sódio 0,9%, já que durante a cirurgia, 

geralmente, utiliza-se ringer lactato. 

 

5.2.8 Avaliação da dor 

Sinais de dor no idoso com dificuldade de comunicação podem ser escape hipertensivo 

e taquicardia. Além disso, considerar agitação, apatia, dilatação pupilar, sudorese e expressão 

facial como indícios de dor. Administrar analgésicos em intervalos regulares, antes que o 

efeito do anterior termine. Preferencialmente administrar por via intravenosa no pós-

operatório imediato e subcutânea no mais tardio (HAGEMEYER, GUSMAN, 2013). 

Utilizar a escada analgésica da Organização Mundial de Saúde representada pelos 

analgésicos e anti-inflamatórios (dipirona e cetoprofeno) como primeiro degrau, opioides 

fracos como tramadol e codeína estão no segundo degrau e como última opção os opioides 

fortes, como morfina e metadona. No caso de utilizar o terceiro degrau da escada analgésica, 

monitorar a função respiratória. Salienta-se que no idoso há alterações na farmacocinética e 

farmacodinâmica, por isso, a depressão respiratória não está ligada ao uso de opioides, mas a 

quantidade metabolizada dessa substância (SANTOS, 2017). 

 

5.3 Mobilização do idoso pós-cirurgia no quadril 
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A mobilização dependerá da avaliação clínica do idoso e a partir dessa ponderação 

custo-benefício, o idoso poderá ou não realizar a mobilização. 

 

5.3.1 Mobilização pós-artroplastia primária de quadril 

No primeiro dia pós-operatório o idoso pode sentar no leito com os pés para fora da 

cama. Já no segundo dia pós-operatório, ele deve sentar fora do leito, seja na poltrona ou 

cadeira de banho, com carga parcial no membro operado. No terceiro dia pós-operatório, o 

idoso pode deambular com carga parcial e auxílio de andador ou carga total conforme a 

tolerância. Possíveis restrições na mobilização estarão na prescrição médica. As técnicas para 

a realização da mobilização do idoso encontram-se descritas no anexo B. 

 

5.3.2 Mobilização pós-correção de fratura trocantérica ou subtrocantérica 

O idoso deve sentar no leito com os pés para fora da cama no primeiro dia pós-

operatório. No segundo dia pós-operatório o idoso deve sentar fora do leito, sem carga no 

membro operado. Já no terceiro pós-operatório, ele pode deambular com auxílio de andador, 

com carga parcial no membro operado. Possíveis restrições na mobilização estarão na 

prescrição médica. As técnicas para a realização da mobilização do idoso encontram-se 

descritas no anexo C. 

  

 

6. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO - POP  

Mobilização do idoso pós-artroplastia primária de quadril por queda (anexo B). 

Mobilização do idoso pós-cirurgia de correção de fratura trocantérica por queda 

(anexo C). 

 

7. ESTRATÉGIAS  

 

7.1 Disponibilização do Protocolo  

O protocolo ficará disponível no site do HUSM.  

 

7.2 Capacitação da Equipe de Enfermagem  

Dentre as estratégias para implementar o protocolo esteve a capacitação dos técnicos 

de enfermagem e enfermeiros a partir de encontro a realizado em 27 de outubro de 2016, além 
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de acompanhamento do uso do protocolo a fim de manter diálogos com enfermeiros, médicos 

e fisioterapeutas para potencializar sua utilização. 

Para potencializar o uso do protocolo, foi realizada uma capacitação sobre atenção ao 

idoso no pós-operatório no dia 11 de maio de 2017. A partir das capacitações realizadas com a 

equipe de enfermagem, houve melhora na assistência aos pacientes idosos que fizeram 

cirurgia devido a fratura por queda, pois os profissionais iniciaram a mobilização precoce dos 

pacientes idosos, auxiliando a recuperação mais breve. Os próprios enfermeiros da unidade 

farão o monitoramento das ações do protocolo.  

 

7.3 Indicadores de Monitoramento  

Acredita-se que indicadores podem representar o panorama de internações, tempo de 

permanência e mobilização pós-operatória, refletindo problemas de saúde e determinantes 

específicos para subsidiar ações para melhora na assistência. Dentre os indicadores do uso do 

protocolo estão: 

 

7.3.1 Tempo médio de permanência hospitalar 

 O tempo médio de permanência hospitalar de pacientes idosos com fratura de quadril, 

que é um dos indicadores do Sistema de Indicadores e Acompanhamento de Políticas do 

Idoso (SISAP - Idoso) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011); 

 

7.3.2 Taxa de internação de idosos por queda   

A taxa de morbidade por causas específicas (SISAP – Idoso), podendo ser calculada a 

taxa de internação por queda em idosos com FFP; 

 

7.3.3 Percentual de intervenções   

Percentagem de intervenções com o protocolo, ou seja, um indicador de mobilidade 

pós-operatória no HUSM. 

Outro indicador é o de complicações evitáveis (SISAP – Idoso), podendo-se incluir 

complicações pós-operatórias que ocorreram pela imobilidade (sete a dez dias no leito), dentre 

elas, podem ser incluídas a infecção de trato urinário, delirium, lesão por pressão, infecção 

respiratória, tromboembolismo venoso (LEDUC, LEDUC, SUGUINO, 2016). Esse indicador 

pode ser considerado de resultado para monitorar a prevenção de complicações pós-

operatórias. 
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No HUSM, iniciaremos com o monitoramento da taxa de internação de idosos por 

queda, tempo de internação desses idosos e taxa de intervenções no pós-operatório de 

correção de FFP. 

Também, para viabilizar a adesão das orientações para o cuidado pelo idoso pós-

cirurgia de quadril foi elaborado material educativo na forma de folder com os cuidados 

recomendados para cada tipo de cirurgia após a alta hospitalar (ANEXO D e E). Esse material 

é entregue ao idoso e acompanhante. 
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ANEXOS DO PROTOCOLO DE SERVIÇO PARA O PÓS-OPERATÓRIO DE 

IDOSOS QUE CORRIGIRAM FRATURA DE FÊMUR PROXIMAL POR QUEDA
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Anexo A – Considerações gerontológicas no pós-operatório 

Considerações Gerontológicas no pós-operatório 

Possíveis 

alterações 

Motivos Ações de enfermagem comuns a todos idosos no 

pós-operatório 

Observações 

Delirium 

(hipoativo ou 

hiperativo) 

Abstinência alcoólica, infecções, 

desidratação, distúrbios 

hidroeletrolíticos, imobilidade no 

leito, dor, presença de tubos, 

cateteres e drenos, desorientação 

visual e auditiva, polifarmácia, 

hipóxia, febre, perda sanguínea, 

arritmias, hipoglicemia, anestesia, 

fraturas, cirurgia, hospitalização 

ou depressão. 

Monitorar sinais vitais, oximetria, balanço hídrico, 

investigar e tratar impactação fecal e retenção 

urinária, retirar sonda vesical, prevenir imobilidade 

e quedas, avaliar dor, evitar interrupções no sono, 

evitar tumulto e barulhos, manter suave 

iluminação, alocar o idoso longe de outro que 

esteja em delirium, reorienta-lo no tempo e espaço 

pelo menos três vezes ao dia, solicitar presença de 

acompanhante e visita de familiares e conversar 

sobre o delirium, mobilizá-lo, auxiliar na 

alimentação, recolocar aparelhos auditivos, prótese 

dentária e óculos. 

Recomenda-se a colocação de calendário, relógio e 

fotos de familiares próximos ao leito do idoso. 

Conversar com médico para pausar medicações 

desnecessárias e evitar acrescentar outras, mantendo as de 

uso contínuo. Investigar e tratar anemia, hipóxia e 

hipotensão. 

Tratamento farmacológico preferencialmente por via 

intramuscular, pois a intravenosa, embora tendo início 

rápido, apresenta efeito curto e pode induzir a arritmias 

(FABBRI, 2013). Devido à farmacodinâmica do idoso, a 

administração de haldol (dose IM varia de 0,5mg a 1mg e 

pode ser repetida até 3mg/dia num intervalo de 30 a 60 

minutos). 

Complicações 

respiratórias 

Acúmulo de secreção devido à 

redução do movimento ciliar, do 

reflexo e eficácia da tosse com o 

envelhecimento. 

Orientações para a interrupção do tabaco. 

Elevar a cabeceira 30º à 45º visando prevenir 

broncoaspiração e por consequência, atelectasia e 

pneumonia. 

Mobilização precoce, solicitar ao idoso que tussa. 

Utilizar oxigenoterapia se saturação menor que 

Tabagismo, asma, enfisema pulmonar prévios a cirurgia 

podem aumentar riscos de complicações. 
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90% ou 5% do basal antes da cirurgia. 

Sonda 

nasoenteral 

Não retorno a dieta via oral após 

24 horas de pós-operatório e risco 

de broncoaspiração. 

Manutenção da cabeceira elevada à 45º durante a 

administração da dieta e o aguardo de 30 minutos 

em pausa para deitá-lo a fim de evitar 

broncoaspiração. 

Negociar com idoso a aceitação da dieta. 

A avaliação da fonoaudiologia e nutricionista são 

importantes após identificação de risco de deficiência no 

suporte nutricional. 

Choque Perda volêmica Identificação de pulso fraco e filiforme, pele fria, 

úmida, pálida ou cianótica, agitação associada ou 

não a hipotensão, redução do débito urinário ou do 

nível de consciência. 

A reposição volêmica deve ser criteriosa pelo risco de 

congestão pulmonar. Utilizar preferencialmente solução 

fisiológica 0,9% pelo risco de hiponatremia dilucional, a 

qual causa delirium. 

Redução 

volume diurese 

O procedimento cirúrgico e a 

anestesia estimulam a secreção de 

hormônio antidiurético, levando a 

retenção hídrica. 

Reposição volêmica com cautela, conforme exames 

laboratoriais e sinais vitais. 

Estimular a ingesta hídrica. 

Acompanhamento rigoroso do balanço hídrico, que 

não deve ser mantido positivo. 

Alguns anestésicos são nefrotóxicos, mas a diminuição da 

filtração glomerular geralmente é reversível, retornando ao 

equilíbrio no balanço hídrico no decorrer da internação. 

Dor Procedimento cirúrgico ou 

posicionamento no leito. 

Administrar analgésicos intravenosos no pós -

operatório imediato, deixando subcutâneos para o 

pós-operatório tardio. Utilizar escada analgésica da 

dor: 1ª opção -dipirona e cetoprofeno, 2ª opção - 

tramadol e codeína e 3ª opção - morfina e 

metadona. 

Ao utilizar opioides fortes com frequência (morfina 

e metadona), atentar para necessidades de 

laxativos, líquidos e fibras na dieta.  

Sinais de dor: 

Hipertensão, taquicardia, agitação, apatia, sudorese, 

dilatação pupilar. 

Monitorar a função respiratória quando administrar 3ª opção, 

mas isso não pode impedir sua administração. A depressão 

respiratória está ligada a quantidade de fármaco 

metabolizada. 

Febre (acima de Alterações no mecanismo de Investigar possíveis causas (flebites, sonda vesical, Causas comuns de febre: 
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Fonte: Tratado de Geriatria e Gerontologia, 2017.

37, 8º ou 

variação de 1,3º 

em comparação 

com o basal) 

termorregulação, deixando idosos 

mais suscetíveis a hipo e 

hipertermia. 

desidratação, neurolépticos, antidepressivo).  

Utilizar além de medicamentos prescritos, técnicas 

de resfriamento (retirada de roupas, uso de toalhas 

molhadas, melhorar a ventilação de ar). 

24horas – resposta inflamatória 

48h – infecção respiratória 

3 a 5 dias – infecção urinária 

Após 5 dias – infecção de ferida operatória. 

Tromboembolis

mo venoso 

Durante a cirurgia acontecem 

fatores desencadeantes do trombo 

e estase venosa pela imobilidade. 

Administração de anticoagulante profilático 6 a 12 

horas após cirurgia. 

Avaliar presença de dor e edema no membro, 

sudorese, calafrios ou febre e comunicar médico. 

Hidratação e deambulação precoce. 

Evitar uso de rolos sob os joelhos que podem 

comprimir os vasos. 

Inclui trombose venosa profunda e embolia pulmonar. 

Risco alto para idosos submetidos a cirurgias de correção de 

extremidade proximal do fêmur por trauma pela imobilidade 

no leito. 

Mulheres com <45kg e homens com <57kg devem receber 

20mg de enoxaparina. 

Imobilidade ou 

Síndrome da 

Imobilidade (SI) 

Quedas, limitação da marcha, 

perda da independência e 

imobilidade. 

Cultura do repouso no leito para 

poupar energia. 

A SI acontece quando há déficit 

cognitivo e múltiplas contraturas 

(critérios maiores) e pelo menos 

dois critérios menores (LPP, 

disfagia, incontinência ou afasia). 

Mobilização conforme POPs e promoção da 

autonomia (decisão) e independência, mesmo que 

parcial. Possibilitar que o idoso realize o que for 

possível, seja higiene ou alimentação. 

Orientar importância da movimentação para idoso 

e acompanhante. 

Conversar com acompanhante que estimule o idoso 

e que o auxilie no que for preciso, mas que não 

realize todas as ações por ele. 

Repouso no leito: 7 a 10 dias; Imobilização: 10 a 15 dias; 

Decúbito de Longa Duração: mais de 15 dias; Mesmo por 

curtos períodos há consequências: inversão do ritmo do 

sono, delirium, depressão, insuficiência respiratória, 

desnutrição, IR ou ITU, incontinência urinária, fecaloma, 

TEV, sarcopenia, encurtamento de tendões, micose, LPP, 

osteoporose, fraturas, retenção hídrica, redução da resposta a 

insulina, da eritropoiese e da síntese de vitamina D, 

eliminação exagerada de elementos como Na+, Ca+, Mg+ e 

K+. 
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Anexo B – Procedimento Operacional Padrão da Mobilização do idoso pós-artroplastia 

primária de quadril por queda 

 

 

Unidade de Cirurgia Geral – Serviço de Internação 
Enfermagem 

POP Técnico 

MOBILIZAÇÃO DO IDOSO PÓS-ARTROPLASTIA PRIMÁRIA DE 

QUADRIL POR QUEDA 

 Nome Rubrica Código: XXXX 01 

Elaborado por Caren da Silva Jacobi  Versão: 01 

Validado por Thiana Sebben Pasa, Humberto Palma  Data: 05/2018 

Aprovado por Marlene Kreutz Rodrigues  Páginas: 08 

Revisado por   Data revisão:       

 

1. OBJETIVO:  

Orientar os cuidados na mobilização de idosos pós-artroplastia primária de quadril parcial e total por 

queda.  

 

2. RESPONSABILIDADE:  

Enfermeiro, Técnico de enfermagem e Auxiliar de Enfermagem.  

 

3. APLICAÇÃO:  

Aplica-se a todos os idosos internados no HUSM e no Serviço de Atendimento Domiciliar que tenham 

realizado artroplastia total ou parcial de quadril a partir da avaliação do enfermeiro. Utilizado para 

orientar a realização de cuidados como higiene corporal no leito, troca de fraldas, mudança de 

decúbito e saída do leito. 

 

4. PROCEDIMENTO:  

Materiais necessários: 

 Travesseiros, cobertores e/ou coxins. 

 Coxim abdutor, se necessário. 

 Lençóis, se necessário. 

 Hidrante, se necessário. 

 Calçado antiderrapante para o idoso, se necessário. 

 Andador, se necessário. 

 Poltrona com guardas, se necessário. 

 Cadeira de banho, se necessário. 

 Elevador de vaso sanitário. 
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 Fralda, quando necessário.  

Biossegurança: 

 Precauções padrão e quando necessário outras precauções conforme estipulado pelo Controle de 

Infecção do HUSM para aquele paciente.  

Cuidados especiais: 

 PRGER E03 – POP Geral de Enfermagem de Mudança de Decúbito. 

 Usar assento sanitário elevado. 

 Se necessário, adaptar poltronas com travesseiro e cobertor para ficarem elevadas e quanto 

sentado, o quadril deve estar mais alto que os joelhos. 

 Usar travesseiro entre os joelhos até seis semanas após a cirurgia para dormir ou alternar decúbito 

para o lado não operado ou dorsal. 

 Evitar deitar sobre o lado operado. 

 Evitar flexão extrema do quadril (maior que 90°) em relação a cadeira até seis meses após a 

cirurgia. Alguns cuidados de rotina evitam essa flexão, como: não colocar meias e sapatos 

sozinho sem dispositivos de adaptação (cabo longo), não cruzar as pernas ou pés, evitar 

cadeiras/assentos baixos, quando andar ou deitar, manter o quadril em linha reta, evitando adução 

e rotação interna ou externa do membro operado, 

 Pode sentar no leito no primeiro dia de pós-operatório. O banho ocorre no leito. A retirada da 

sonda vesical de demora deve ocorrer neste dia. Após 24 horas do procedimento, retira-se o 

coxim abdutor. 

 Pode sair do leito e sentar na poltrona no segundo dia de pós-operatório, com encaminhamento 

para a higiene corporal na cadeira de banho. Inicia-se a deambulação com carga parcial e uso de 

andador. 

 Auxiliar o paciente a ir para cadeira de banho, que precisa ter braços para apoio no sentar e 

levantar.  

 No terceiro dia pós-operatório, pode-se deambular com uso de andador e carga total sobre o 

membro operado. 

 Caso haja necessidade de manter carga parcial no membro operado, a equipe da traumatologia 

especificará na prescrição médica.  

 Não é permitido dirigir veículos até quatro a seis semanas após a cirurgia. 

 Não girar o tronco para pegar objetos que estejam atrás. 

 Evitar exercícios de alto impacto. 

 Quando é auxiliado a sair do leito na primeira vez, prevenir o quadril da adução, flexão maior que 

90º, rotação interna ou externa e sustentação de peso excessivo. 
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 Os cuidados para artroplastias totais e parciais são comuns. Geralmente, as totais são para idosos 

mais ativos com alta capacidade deambulatória, já a parcial é mais utilizada para idosos que 

previamente possuem baixa capacidade de deambulação. 

 Encorajar exercícios de extensão e flexão de tornozelos. 

 Atentar para sinais de redução da perfusão periférica, hemorragia, edema e dor. 

 Orientar sobre cuidados para a prevenção de novas quedas. 

 Não utilizar guindaste para a retirada do idoso do leito, pois ele propicia a flexão com mais de 90º 

na articulação do quadril, podendo luxar a prótese. 

 A liberação para a movimentação deste protocolo aplicam-se as próteses primárias de quadril, 

portanto, quando o paciente realizou revisão de artroplastia (prótese secundária), a evolução dos 

cuidados será mais lenta e restrita e devem ser discutidas com o residente que participou da 

cirurgia. 

Procedimentos Técnicos: 

1. Reunir o material conforme atividade a ser realizada 

2. Identificar número de profissionais necessários para realizar o procedimento de forma segura 

3. Calçar as luvas 

4. Avaliar as condições do paciente e do local da cirurgia 

5. Informar o paciente sobre o procedimento que será realizado 

6. No uso da Comadre : 

 Colocar a comadre sempre do lado não operado. 

 Manter a cabeceira elevada a 45º.  

 Solicitar ao paciente que faça a flexão da perna não operada apoiando o pé e se necessário, o 

paciente segura na guarda da cama com a mão do lado contrário ao da operação.  

 Utilizar travesseiro entre os joelhos durante a lateralização para evitar adução. 

7. Na higiene corporal 

 Estimular o paciente a fazer a sua higiene onde alcança, isso leva a movimentação ativa dos 

braços.  

 A higiene do membro operado é realizada pela enfermagem para o paciente não passar de 90º 

ao sentar-se.  

 Manter a cabeceira ligeiramente elevada pelo risco de hiperextensão do quadril. 

  Movimentar o idoso de uma forma única, virando tórax, quadril e perna juntos, mantendo o 

coxim de abdução, na troca lençóis. 

8. Na troca de fraldas  

 Lateralizar primeiramente o idoso, para o lado não operado e após ligeiramente para o lado da 

cirurgia. 
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  Quando se lateraliza para o lado contrário da cirurgia, deve-se colocar, o máximo da extensão 

do lençol (se necessário) e da fralda, para assim, reduzir a necessidade de lateralização total 

sobre a prótese.  

 Utilizar travesseiro entre os joelhos durante o procedimento para evitar adução. 

9. No primeiro dia pós-operatório ao sentar no leito  

 Auxiliar o idoso, no primeiro dia pós-operatório, a sentar no leito com os pés para fora, deve 

iniciar a mobilização para o lado operado. 

 Girar o corpo do idoso entre duas pessoas, uma delas pode ser o acompanhante. 

  Uma pessoa segura os membros inferiores e outra o tronco, girando o corpo do idoso para a 

lateral da cama, sem permitir que os joelhos se aproximem. 

 Manter o tronco levemente inclinado para trás.  

 Puxar o corpo para frente até que as articulações dos joelhos fiquem flexionadas na lateral da 

cama. 

 A flexão do joelho do membro operado deve ser lenta e conforme a tolerância do idoso.  

 Se ele está com coxim abdutor, mantenha-o e segure nele para girar as pernas do idoso.  

 Você pode retirar o coxim abdutor após a flexão dos joelhos, para que o idoso faça flexão e 

extensão dos joelhos e dorsiflexão dos tornozelos (dois ciclos de 10 repetições), desde que a 

abdução seja mantida. 

  O tempo de permanência do idoso nesta posição depende da tolerância dele, mas recomenda-

se um mínimo de 30 minutos.  

 Coloque travesseiros e cobertores como apoio nas costas sem ultrapassar 90º de flexão do 

quadril.  

10. Para colocar o idoso em decúbito dorsal  

 Recolocar o coxim abdutor, se o idoso não consegue ajudar na mobilização.  

 Uma pessoa segura aos membros inferiores e outra o tronco, girando o idoso para dentro da 

cama.  

Caso o idoso consiga auxiliar na movimentação, ele pode colocar a perna não operada para 

cima e apoiá-la na cama, auxiliando na força para levá-lo para trás e meio da cama. 

  Segurar a perna operada, sem aproximar os joelhos e levá-la para cima da cama. Após, 

recolocar o coxim abdutor. 

11. No segundo dia pós-operatório 

 Ajudar o idoso a sair do leito e sentar na poltrona ou encaminhá-lo para o banho na cadeira de 

banho, ele deve sentar no leito, primeiramente, conforme as orientações anteriores.  

 Abaixar o nível da cama eletrônica até que ele toque os pés no chão. 

  Para levantar, ele deve colocar o peso na perna contrária daquela da cirurgia, fazendo força com 
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os braços que devem estar apoiados no andador ou nos braços do profissional.  

 Quando o idoso levantar, confirme com ele se tem tontura e condições de dar o primeiro passo 

para sentar na poltrona (deve estar ao lado da cama). 

 Pode-se colocar um travesseiro entre os joelhos do idoso, para lembrá-lo de não aproximar as 

pernas.  

 Para isso, o idoso deve iniciar a marcha afastando o andador até a ponta do pé da perna não 

operada levando o membro operado junto. 

 Após colocar apoio e força nos braços e pisar para dentro do andador com a perna não 

operada. Dessa forma, divide-se o peso entre membros superiores e inferiores.  

12. Para sentar na poltrona ou cadeira de banho 

 Deixar que o idoso encoste as pernas na poltrona ou cadeira, para senti-las. 

 Apoiar com as mãos nas braçadeiras, esticando a perna operada e mantendo o corpo inclinado 

para trás, nunca para frente. 

  Se necessário, auxilie-o segurando abaixo dos braços dele, posicione-se atrás da poltrona ou 

cadeira. 

  Lembrar que a cadeira de banho deve estar travada ou alguém deve segurá-la.   

13. Para levantar 

 Apoiar-se nas braçadeiras, colocando o peso do corpo na perna não operada e sem inclinar-se 

para a frente.  

 Deixe o andador em frente e a seguir do impulso para levantar, o idoso assegura-se no 

dispositivo, retornando para a cama, que deve ser aproximada da poltrona de modo a manter 

o meio do leito ao lado da poltrona. 

  Para subir no leito, seguir as orientações anteriores. 

14.  No terceiro dia do pós-operatório 

 Pode deambular com carga parcial no membro operado, utilizando o andador.  

 A carga total é permitida, se houver tolerância. Entretanto, idosos que apresentam fratura de 

fêmur proximal por queda, geralmente, não conseguem deambular no pós-operatório sem 

apoio do andador. Esse dispositivo propicia segurança ao idoso no sentido de compensar 

desequilíbrios e evitar novas quedas. Por isso, tal recurso pode ser utilizado no decorrer da 

recuperação do idoso.  

15. Deixar o paciente confortável  

16.  Dar o destino adequado aos materiais e resíduos.  

17. Retirar luvas 

18. Higienizar as mãos, conforme PRGER 01 

19. Registrar procedimentos no Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários (AGHU).  

 



199 

 

 

5. RESULTADOS: 

- Assistência de enfermagem segura e adequada no procedimento de mobilização do idoso pós-

artroplastia primária de quadril por queda no HUSM.  

 

6. AÇÃO CORRETIVA:  

 A luxação do quadril resulta do deslocamento parcial (subluxação) ou total (luxação) das 

superfícies articulares e lesões das estruturas ligamentares. Os sinais de luxação do quadril são: 

encurtamento do membro, rotação externa e dor súbita no quadril. Deve-se comunicar o médico 

imediatamente pelo risco de necrose avascular. Após a luxação, a movimentação é restrita pelo 

risco de luxações repetidas, mas os procedimentos para movimentar no leito são os mesmos.  

 Em caso de dor, administrar medicação conforme prescrição médica. 

 Em caso de identificação de pontos hiperemiados, aplicar protocolo de prevenção de lesões por 

pressão. 

 Em caso de delirium hiperativo, conversar com acompanhante sobre os cuidados com o membro 

operado para que ele mantenha a vigilância constante da amplitude dos movimentos do idoso e 

comunique a enfermagem em casos de agitação.  
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8. ANEXOS: 

 Anexo 1 - Folder Cuidados após a alta hospitalar da cirurgia de artroplastia de quadril e 

prevenção de novas quedas (material aprovado pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde - 
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NEPS).  

 

 

                  ____________________________ 

                                Chefe do Serviço 
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Anexo - Folder Cuidados após a alta hospitalar da cirurgia de artroplastia de quadril.  
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Anexo C – Procedimento Operacional Padrão da Mobilização do idoso pós-cirurgia de 
correção de fratura trocantérica por queda 

 

 

 Unidade de Cirurgia Geral – Serviço de Internação 
Enfermagem 

POP Técnico 

MOBILIZAÇÃO DO IDOSO PÓS-CIRURGIA DE  

CORREÇÃO DE FRATURA TROCANTÉRICA POR QUEDA  

 Nome Rubrica Código: XXXX 01 

Elaborado por Caren da Silva Jacobi  Versão: 01 
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1. OBJETIVO:  

Orientar a mobilização de pacientes idosos pós-cirurgia de correção de fratura trocantérica por 

queda. 

 

2. RESPONSABILIDADE:  

Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem.  

 

3. APLICAÇÃO:  

Aplica-se a todos os idosos internados no HUSM e no Serviço de Atendimento Domiciliar que 

tenham realizado correção de fratura trocantérica. Utilizado para orientar a realização de cuidados 

como higiene corporal no leito, troca de fraldas, mudança de decúbito e saída do leito. 

 

4. PROCEDIMENTO:  

Materiais necessários: 

 Travesseiros, cobertores e/ou coxins. 

 Lençóis, se necessário. 

 Calçado antiderrapante para o idoso. 

 Andador. 

 Poltrona com guardas. 

 Cadeira de banho, se necessário. 

 Fralda, quando necessário. 

Biossegurança: 

 Higienização das mãos antes e depois da mobilização do paciente, conforme PRGER 01; 
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 Luvas de procedimento; 

 Avental; 

 Precauções padrão e outras precauções conforme estipulado pelo Controle de Infecção do 

HUSM para aquele paciente. 

Cuidados especiais: 

 Orientar o idoso e seu acompanhante a necessidade de uso de andador após a alta hospitalar; 

 Verificar necessidade de acionar assistência social; 

 Orientar não dormir sobre o lado operado. Deitar em decúbito dorsal ou lateral para o 

contrário da cirurgia; 

 A carga total na perna operada será liberada pelo médico da traumatologia no atendimento no 

ambulatório ou durante a internação. Essa conduta é individualizada e ocorre de acordo com a 

consolidação óssea de cada idoso. Portanto, a deambulação deverá ocorrer com carga parcial e 

sempre com uso do andador; 

 Atentar para sinais de redução da perfusão periférica, hemorragia, edema e dor do membro 

operado. 

Procedimentos Técnicos: 

1. Orientar idoso sobre o procedimento; 

2. Colocar biombo, se necessário; 

3. Calçar luvas de procedimento; 

4. Atentar para cuidados especiais conforme PRGER E03; 

5. Para uso da comadre   

 Colocá-la pelo lado contrário da cirurgia solicitando ao idoso que eleve o quadril flexionando 

e apoiando a perna não operada. 

 Se necessário, o idoso pode segurar na guarda da cama do lado contrário da cirurgia. 

6. Quando houver necessidade troca de fraldas geriátricas  

 Lateralizar o paciente para o lado contrário da cirurgia  

 Estender lençóis e fralda o máximo possível, para propiciar que a lateralização para o lado 

operado seja mínima. 

7. No primeiro dia pós-operatório  

 O idoso pode sentar no leito com os pés para fora da cama, sem colocar carga no membro 

operado. 

  Neste dia o banho ocorre no leito.  

 O idoso deve ser estimulado a fazer a higiene onde alcança, isso leva a movimentação ativa 

dos braços. 

  Para sentar no leito, deve-se iniciar a mobilização para o lado operado. 

  Girar o corpo do idoso para a lateral da cada entre duas pessoas, uma delas pode ser o 
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acompanhante. 

 Uma pessoa segura o tronco do idoso e outra os membros inferiores, colocando primeiro o 

membro operado para a lateral da cama e após a outra perna. 

 Arrastar o corpo para frente até que as articulações dos joelhos fiquem flexionadas na lateral 

da cama. 

  A flexão do joelho do membro operado deve ocorrer lentamente a fim de minimizar a dor.  

 O tempo de permanência do idoso nesta posição depende da tolerância dele, mas recomenda-

se um mínimo de 30 minutos. 

  Colocar travesseiros e cobertores como apoio nas costas e enquanto permanece sentado 

solicite que movimente as pernas, fazendo flexão e extensão (dois ciclos de 10 repetições) dos 

joelhos e dorsiflexão dos tornozelos. 

8. No segundo dia pós-operatório 

 O banho acontece no chuveiro com uso da cadeira de banho e o idoso deve sair do leito e 

sentar na poltrona.  

 Para ajudá-lo a realizar essa mobilização, primeiramente, ele deve sentar no leito conforme as 

orientações anteriores.  

 Abaixe o nível da cama eletrônica até que ele toque os pés no chão.  

 Para levantar, ele deve colocar o peso na perna contrária daquela da cirurgia, fazendo força 

com os braços que devem estar apoiados no profissional. 

  Quando o idoso levantar, confirme com ele se tem tontura e há condições de transferir-se para 

a poltrona (que deve estar ao lado da cama).  

 Se necessário, pode-se utilizar o andador levando a perna operada primeiro e após colocar 

força nos braços, levando a perna contrária para dentro do andador, sem carga no membro 

operado. 

  Para sentar na poltrona ou na cadeira de banho, deixe que o idoso encoste as pernas na cadeira 

para senti-la.  

 Ele precisa apoiar com as mãos nas braçadeiras, esticando a perna operada. Se necessário, 

auxilie-o segurando abaixo dos braços dele, posicione-se atrás da poltrona ou cadeira.  

 A cadeira de banho deve estar travada ou com alguém a segurando. 

9. Para levantar 

 É preciso apoiar-se nas braçadeiras da poltrona ou cadeira de banho, colocando o peso do 

corpo na perna não operada. 

  Deixar o andador em frente e a seguir do impulso para levantar, o idoso assegura-se no 

dispositivo, retornando para a cama, que deve ser aproximada da poltrona de modo a manter o 

meio do leito ao lado da poltrona. 

10. Para recolocar o idoso em decúbito dorsal 
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 Iniciar sentando o paciente no leito, conforme descrito. 

  Após deve-se girar o corpo para dentro da cama, colocando a perna não operada para cima, 

apoiando o membro contrário da cirurgia na cama, auxiliando na força para levá-lo para trás e 

meio cama. 

  Segurar a perna operada e levá-la para cima da cama. 

  Após, orientar a contração muscular da coxa do membro operado, isso auxiliará na 

manutenção da força muscular durante o período em que não se pode aplicar carga. 

11. No terceiro dia do pós-operatório. 

 Pode-se deambular com carga parcial no membro operado, isto é, exige o uso de andador; 

  Para isso, o idoso deve iniciar a marcha afastando o andador até a ponta do pé da perna não 

operada levando o membro operado junto;  

 Após colocar apoio e força nos braços e pisar para dentro do andador com a perna não 

operada. Dessa forma, divide-se o peso entre membros superiores e inferiores. 

12. Quando lateralizar o idoso para o lado não operado  

 Colocar travesseiro ou cobertor entre as pernas a fim de proporcionar maior conforto, evitando 

a dor. 

13. Retirar luvas; 

14. Higienizar as mãos, conforme PRGER 01; 

15. Registrar procedimentos no Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários (AGHU).  

 

5. RESULTADOS: 

 Padronização da mobilização de pacientes idosos pós-cirurgia de correção de fratura 

trocantérica por queda.  

 

6. AÇÃO CORRETIVA:  

 Caso o idoso deambule com carga total no membro operado, ele pode mobilizar/curvar o 

material cirúrgico. Nesse caso, pode apresentar dor, impossibilidade de deambular, rotação 

externa do membro. Comunicar imediatamente o médico da traumatologia. 

 Em caso de identificação de pontos hiperemiados, aplicar protocolo de manejo de lesões por 

pressão. 

 Em caso de delirium hiperativo, conversar com acompanhante sobre os cuidados com o 

membro operado para que ele mantenha a vigilância constante do impacto dos movimentos do 

idoso e comunique a enfermagem em casos de agitação. 

 

7. REFERÊNCIAS: 
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 OLIVA LB, SANTOS FC. Abordagem Geriátrica das Fraturas Proximais de Fêmur. In: 

TOMMASO ABGD, MORAES NS, CRUZ EC, KAIRALLA MC, CENDOROGLO MS. 

Geriatria: Guia Prático. 1ª edição, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

 CARNEIRO MB, ALVES DPL, MERCADANTE MT. Fisioterapia no pós-operatório de 

fratura proximal do fêmur em idosos. Revisão da literatura. Acta Ortop Bras. 2013;21(3):175-

8. 

 INSTITUTO NACIONAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Cartilha para pacientes 

submetidos à Artroplastia Total de Quadril. Unidade de Reabilitação. Rio de Janeiro, 2013.  

 

8. ANEXOS: 

 Anexo 1 - Folder Cuidados após a alta hospitalar da cirurgia de correção de fratura 

trocantérica (material aprovado pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde - NEPS).  

 

                  ____________________________ 

                                Chefe do Serviço 
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Anexo - Folder Prevenção de novas quedas e orientações para a alta hospitalar 
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9 FLUXOGRAMA - ALGORÍTMO 

PROTOCOLO DE SERVIÇO   

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PÓS-

OPERATÓRIO DE IDOSOS COM FRATURA DE 

FÊMUR PROXIMAL POR QUEDA 

Código: PS00 ABREV 

Data: 05/2018 

Responsável: Caren da Silva Jacobi 

Colaboradores: Thiana Seben Pasa, Humberto Palma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º dia pós-operatório 

Sentar no leito com pés para fora - permanecer 30min; 

banho no leito; retirar SVD; exercícios de flexão e 

extensão dos joelhos e tornozelos. 

 

Início 

Artroplastia de quadril 

 

Admissão de pessoa com 60 anos ou mais no HUSM 
com fratura de fêmur proximal por queda 

 

 

Correção de fratura trocantérica 

 

Realizou cirurgia de 
correção de FFP? 

 

Retorno no ambulatório ou Contrarreferência do 

paciente  

Seguir 
POP...... 

Não 

Sim  

Ações de enfermagem 

comuns a todos idosos no 

pós-operatório (Anexo A) 

 

Fim 

3º dia pós-operatório 

deambula com carga parcial usando andador 

 

2º dia pós-operatório  

transferência para poltrona sem carga; higiene corporal 

na cadeira de banho 
 

1º dia pós-operatório 

Sentar o leito com os pés para fora - permanecer 

30min; banho de leito; retirar SVD; exercícios de 

flexão e extensão dos membros inferiores; Retirar 

coxim abdutor após 24 horas de cirurgia. 

 

Orientações para a alta hospitalar (entrega de folder de 

cuidados pós correção de fratura trocantérica) 

2º dia pós-operatório  

transferência para poltrona; higiene na cadeira de 

banho; deambula com andador com carga parcial 

parcial. 

 
3º dia pós-operatório  

deambula com carga parcial usando andador ou com 

carga total, conforme tolerância. 

 

Orientações para a alta hospitalar (entrega do folder de 

cuidados pós artroplastia de quadril)  

Seguir 
POP...... 

 

Responsável 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para idosos e acompanhantes 
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APÊNDICE C – Roteiro para as notas de entrevista conversação com idosos e 

acompanhantes na UCGSI do HUSM 

 

 

1. Conhecimento sobre a fratura e cuidados pós-operatórios. 

2. Dúvidas sobre cuidados. 

3. Necessidades e demandas para a alta hospitalar. 

4. Orientações recebidas durante a internação hospitalar. 

5. Profissionais que compartilharam as informações. 
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APÊNDICE D - Roteiro para as notas de observação participante dos encontros com idosos 

que realizaram correção de FFP por queda internados na UCGSI do HUSM. 
 

1. Como o idoso apresenta-se no leito (organização do leito, cuidados com a higiene e com o 

membro operado) 

2. Como o idoso se comporta ao dialogar com a pesquisadora/auxiliar de pesquisa (choro, 

emoções, irritação, sonolência, interesse ou desinteresse) 

3. Relação entre idoso e acompanhante (proximidade, distanciamento, sentimentos 

demonstrados) 

4. Relação com a equipe de saúde 

5. Percepções do pesquisador 
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APÊNDICE E – Formulário para caracterização dos idosos que fizeram correção de FFP 

devido à queda e estão internados na UCGSI do HUSM. 
 

Formulário nº: _ _ _ 

1. SAME:_____________ 

2. Data da internação: ___/___/____                3. Data de nascimento: ___/___/____ 

4. Sexo: (   ) Fem (   ) Masc 

5. Ocupação: ___________________________________________________________ 

a. Aposentado (   ) 

b. Aposentado e trabalha (   ) 

c. Não aposentado (   ) 

d. Somente trabalha (   ) 

6. Cidade de origem: _____________________________________________________ 

7. Local da queda: _______________________________________________________ 

8. Data da queda: ___/___/____ 

9. Mora com quem: ______________________________________________________ 

10. Vínculo do acompanhante no hospital: ____________________________________ 

11. Agente e motivo causador da queda_______________________________________ 

12. Quedas anteriores ____________________Quantas?_________________________ 

13. Utilização de dispositivos para auxílio no deslocamento antes da queda: 

a. Não usa (   ) 

b. Usa bengala (   ) 

c. Usa andador (   ) 

d. Usa outros (   ) Quais? __________________________________________________ 

14. Ativo antes da queda? 

a. Sim (   )                         b. Não (   ) 

15. Medicamentos utilizados:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

16. Tipo de Residência____________________________________________________ 

17. Doenças associadas:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

18. Tipo e local da fratura:_________________________________________________ 

19. Data de marcação da cirurgia: ___/___/_____ 

20. Data da execução da cirurgia: ___/___/_____ 
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APÊNDICE F – Roteiro para as notas de entrevista conversação com os enfermeiros da 

UCGSI 

 

1. Necessidades para a assistência do idoso pós-correção de FFP 

2. Conhecimento sobre os cuidados ao idoso pós-correção de FFP 

3. Percepções sobre a assistência ao idoso 

4. Outros assuntos abordados pelo enfermeiro  
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APÊNDICE G - Roteiro para as notas de observação participante das ações de educação em 

saúde dos enfermeiros da UCGSI do HUSM pré-grupo de convergência 

 

1. Foco das informações oferecidas pelos enfermeiros e questionadas pelo paciente e 

acompanhante: 

(  ) questões biológicas 

(  ) questões sociais 

(  ) adaptações para a alta hospitalar 

(  ) restrições na movimentação 

 

2. Forma de compartilhamento das informações pelos enfermeiros: 

(  ) refere-se somente com o acompanhante 

(  ) tenta conversar com o idoso 

(  ) questiona se o idoso tem dúvidas 

(  ) questiona se o acompanhante tem dúvidas 

(  ) fala lentamente olhando para o idoso 

(  ) posiciona-se em frente a ele para conversar 

 

3. Descrição das orientações realizadas pelos enfermeiros: 

(  ) incentiva a mudança de hábitos  

(  ) salienta sobre a realização de curativos e cuidados pessoais 

(  ) aborda sobre o uso de dispositivos para auxiliar na marcha 

(  ) incentiva a participação do acompanhante na recuperação 

 

4. Expressão verbal e não verbal dos envolvidos: 

(  ) idoso e acompanhante demonstram interesse na fala do enfermeiro 

(  ) enfermeiro refere-se ao idoso pelo seu nome próprio 

 

5. Impressões do observador 

(  ) em caso de dúvidas, se propõe a buscar as informações 

(  ) encaminha o idoso para outros profissionais, se necessário 

 

*Notas da observação participante 
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APÊNDICE H - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Enfermeiros da UCGSI 

do HUSM 
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APÊNDICE I – Imagens oferecidas aos participantes sobre fraturas trocantéricas. Fonte: google imagens. Elaboração: próprio autor. Santa 

Maria, 2016. 
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APÊNDICE J - Imagens oferecidas aos participantes sobre fraturas de colo de fêmur. Fonte: google imagens. Elaboração: próprio autor. Santa 

Maria, 2016. 
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APÊNDICE K – Exemplo do quadro de organização das ações realizadas aos idosos no pós-operatório de correção de FFP por queda.  

 

Idoso Observações e entrevista conversação Ações de Enfermagem 

Formulário 02 

Feminino, 66 
anos, 

acompanhada 
da filha, três 

AVE prévios, 
tabagista, sete 

dias de 

internação, 
duas visitas 

MEEM =14 

Paciente no leito bagunçado com dedos 
amarelados pelo cigarro, cabelo por pentear. 
Representa falta de autoestima, desânimo com a 

situação. Familiar apresenta medo em realizar 
movimentação e adaptação dos pés. Representam 

baixo nível socioeconômico. Referem que não 
terão condições de comprar andador ou bengala. 
Paciente tem dificuldade de locomoção por 

Acidentes Vasculares Encefálicos prévios. 
Familiar quieto, não demonstra interesse ou 

entendimento pelas orientações. Paciente não 
responde aos estímulos, mas está em com alta 
hospitalar. Não se comunicava anteriormente a 

internação. 
 

Orientações sobre encaminhamentos: Oriento conversar com assistente 
social do município a fim de agilizar andador ou cadeira de rodas para a 
alta hospitalar. 

Cuidados com o pós-operatório: Explico sobre o posicionamento dos 
calcâneos para deixá-los suspensos, entretanto, não realizou; mobilização 

no leito, não dormir sobre a perna operada. Não cruzar as pernas, nem 
tentar colocar meias, pelo menos no 1º mês. Explico acerca da sonda 
vesical de demora (SVD) como possível fonte de infecção, oferece 

comodidade, mas idoso não ficará com SVD no domicílio. Oriento alertar 
para sinais de infecção como febre e drenagem de secreção da ferida 

operatória. 
Ações técnicas: Verifico culturas dos pacientes no sistema e 
compatibilidade com o antibiótico prescrito. Solicito ao médico que 

prescreva antibiótico indicado para aquela cultura, conforme 
sensibilidade. Verifico pasta médica se o paciente está liberado para sentar 

ou sair do leito ou outros cuidados. 
Ações relacionais: Acalmo paciente e familiar e estímulo mobilização, 
parecem ter medo quanto ao pós-operatório; Explico necessidade da saída 

precoce do leito devido ao risco de permanecer acamado e que os riscos 
superam os benefícios, pois paciente deambulava (com dificuldade) antes 

da queda. Converso sobre necessidade de reorganização familiar para 
cuidar do idoso no domicílio. 
 

Formulário 

20 

Feminino, 90 

anos, 
acompanhada 

Paciente diz que não sabe como caiu, que não 

sente dor, não consegue eliminar secreção 
pulmonar. Acompanhante atenciosa refere que 

estão se revezando para acompanhar no hospital, 
um fica o dia todo, outro durante a noite.  

Orientações sobre encaminhamentos: Revisado prontuário da paciente, 

encontrada solicitação de raio X. Entrego para enfermeiro responsável, 
que refere que a paciente estava sem raio X porque não havia luz no 

HUSM.  
Cuidados com o pós-operatório: Falo com filho, explico como pode ser 
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da neta, HAS, 
DM, 18 dias 
de internação, 

cinco visitas. 
MEEM = 17 

 

Em outra visita está acompanhada da nora, que 
cuida da paciente em casa, parece atenciosa. 
Refere que paciente era ativa, mas dependente 

em algumas atividades como banho e 
alimentação. Se locomovia com andador. 

Paciente aguarda raio X. 
Paciente sonolenta, responsiva ao chamado, com 
SNE, vomitou três vezes pela tarde. Não aceita 

dieta e água, pele seca e sensível. Parecia mais 
acordada no dia anterior. Tem 

esfigmomanômetro em casa, mantém DM e HAS 
sob controle.  

Acompanhante refere que recebeu liberação do 

médico, para sentar paciente no leito mas que 
tem medo de realizar mobilização sozinho. Em 

outra visita, não recebeu fisioterapia respiratória 
ainda. 
Paciente sonolenta, no leito acompanhada do 

filho que refere que ela dorme muito, inclusive 
antes da internação. Apresentou dispneia pela 

noite. Foi instalado O2 ON. 

feita a mobilização de sentar no leito. Dialogo com a idosa para 
movimentar-se e com familiar para oferecer dieta com paciente bem 
sentada no leito. Explico sobre SVD, risco de infecção e necessidade de 

colocar comadre, caso tirem SVD. 
Ações técnicas: Reposiciono paciente no leito. Alivio pontos de pressão, 

explico para familiar onde foi a cirurgia. Mobilizo idosano leito com ajuda 
do filho para a lateral direita. Deixo sentada no leito. Coloco travesseiros 
nas costas, peço para respirar fundo e deixo-a segurando na cama por 

alguns minutos. Reposicionada idosa no leito em decúbito dorsal. Paciente 
gemente, mas nega dor, ajuda-se pouco. A todo momento solicita para 

deitar novamente, filho explica para mãe se assegurar na cama, sem 
sucesso. Tolera mais ou menos 5min sentada e volta a decúbito dorsal.  
Converso com residente para solicitar por escrito fisioterapia respiratória 

para a paciente já que percebo necessidade e ela não está recebendo 
fisioterapia. Apresentou dificuldade para se sustentar no leito sem auxílio. 

Ações relacionais: Converso com enfermeira do setor para supervisionar 
exercício, se possível. Falo com paciente para que se esforce e familiares 
dizem que ela é preguiçosa. Incentivo a idosa a mobilizar-se. Converso 

com técnico de enfermagem para alternar decúbito e comunico acadêmico 
de enfermagem do 7º sem que a SVD está com depósitos no extensor.  
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ANEXO A - Mini exame do estado mental  

 
Nº formulário: ______ SAME:__________ Data nasc.:__/__/__ Escolaridade: (  ) Analfabeto 
( ) 0 à 3 anos ( ) 4 à 7 anos ( ) > 7 anos  Avaliador:________________Data avaliação:__/__/__ 

1.ORIENTAÇÃO TEMPORAL 

ESPACIAL 

2.REGISTROS 

 

1.1 Em que ano estamos? 1 Mencione 3 palavras levando 1 segundo 
para cada uma. Peça ao paciente para repetir 
as 3 palavras que você disse. Estabeleça um 

ponto para cada resposta correta. 
CAMA         PENTE       FLOR 

 

Repetir até que evoque corretamente e anote 
o número de vezes (até 5):____ 

1.2 Qual estação? 1 

1.3 Dia da semana? 1 

1.4 Mês? 1 

1.5 Dia do mês? 1 

1.6 País? 1 

1.7 Estado? 1 

1.8 Cidade? 1 

1.9 Local (instituição)? 1 

1.10 Andar? 1 

TOTAL (0-10)  TOTAL (0-3)  

3.ATENÇÃO E CÁLCULO  4.EVOCAÇÃO 

3.1 Subtrair 100 – 7 (5 tentativas)  Repita as palavras que disse 
anteriormente 

 

93 1 CAMA 1 

86 1 PENTE 1 

79 1 FLOR 1 

72 1  
 
TOTAL (0-3) 

 

65 1 

TOTAL (0-5)  

5. LINGUAGEM OBSERVAÇÕES 

5.1 Mostre objetos e peça para 
identifica- los 

 Orientação: Não dar dicas. O local é o 
hospital em que ele está. Não precisa 

confirmar ao paciente se ele está correto ou 
não, apenas passe para a próxima questão. 

Caneta 1 

Relógio de pulso 1 

5.2 Repetir:  

Nem aqui, nem ali, nem lá 

 

1 

Registro: dizer 3 palavras claramente. 

Sempre as mesmas. Registre o número de 
palavras evocadas. Quando ele não dizer as 

3 palavras deve-se repetir pedindo que ele 
preste atenção. Não se registra o escore 
dessa vez, a repetição ocorre para que ele 

adquira as palavras para a evocação tardia 
(item 4). Pode-se repetir até 5 vezes. 

5.3 Seguir o comando de três estágios 

Pegue o papel com a mão direita 1 

Dobre-o ao meio 1 

Ponha-o no leito  1 

5.4 Ler e executar: FECHE OS 

OLHOS 

1 

5.5 Escrever uma frase completa 1 Atenção e cálculo: Considere 1 ponto para 
cada resultado correto. Se houver erro, 
corrija-o e prossiga. Considere correto se o 

examinado espontaneamente se autocorrigir. 

5.6 Copiar o desenho 
 

 

1 Linguagem: mostre a folha com o comando 
feche os olhos. No desenho: considere 

apenas se houver 2 pentágonos 
interseccionados formando uma figura de 4 

lados na intersecção. 
TOTAL (0-9)  

TOTAL DO MEEM (0-30)  
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ANEXO B – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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