
 

Niterói 
2020 

 

 

LAIANNE ABATH DA SILVA 

 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE IDOSO NO 

CENTRO CIRÚRGICO 



 

Niterói 
2020 

LAIANNE ABATH DA SILVA 

 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE IDOSO NO 

CENTRO CIRÚRGICO 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Universidade Anhanguera Niterói como requisito 

parcial para a obtenção do título de graduado no 

curso de bacharelado em Enfermagem.   

Orientadora: Profa. Marcia Dias 

 

 

 



 

 

LAIANNE ABATH DA SILVA 

 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE IDOSO NO 

CENTRO CIRÚRGICO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Anhanguera Niterói 

como requisito parcial para a obtenção do título de graduado no curso de bacharelado 

em Biomedicina.   

Orientadora: Profa. Marcia Dias 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________ 

Prof(ª). Titulação Nome do Professor(a) 

 

______________________________________ 

Prof(ª). Titulação Nome do Professor(a) 

 

______________________________________ 

Prof(ª). Titulação Nome do Professor(a) 

 

Niterói, __ de _____________ de 2020. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, agradeço a Deus, pela força e pela garra que me manteve até hoje 

nesta caminhada e que me permitiu a coragem necessária para completar esta 

graduação. 

E agradeço a minha mãe, meu tudo, que me deu carinho, força, e me permitiu estar 

aqui hoje, com todas as felicidades. Muito obrigada por tudo nessa vida!



 

 

DA SILVA, Laianne Abath. Cuidados de enfermagem ao paciente idoso no centro 
cirúrgico. 2020. 28p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) 
– Universidade Anhanguera Niterói. Niterói. 2020. 
 

RESUMO 

 

Os tratamentos cirúrgicos realizados em pacientes idosos tornam-se cada mais 
constantes e rotineiros na saúde mundial, deem virtude da mudança de perfil etário 
da população, do seu envelhecimento e, por conseguinte, pela ampliação das 
morbidades que requerem resoluções cirúrgicas. Neste sentido, buscam-se promover 
estudos que regulem e compreendam uma forma de atendimento humanizado da 
enfermagem em ambiente intraoperatório para pacientes de risco, em especial os 
idosos. O enfermeiro deve estar disposto a não somente aprender técnicas, protocolos 
e atividades fundamentais da prática diária, mas uma maior abertura de entendimento 
em diversas áreas do saber, do respeito e da ética. O objetivo geral deste trabalho 
estudo foi desenvolver um estudo sobre a atuação do profissional enfermeiro no 
cuidado ao paciente idoso internado em centro cirúrgico. A pesquisa desenvolvida 
pautou-se na metodologia de revisão da literatura. Como resultados, o presente 
trabalho demonstrou-se bem-sucedido na apresentação dos cuidados que o 
profissional enfermeiro deve promover em ambiente crítico como o centro cirúrgico, 
na promoção do cuidado ao paciente idoso, por suas comorbidades, especificidades 
e singularidades da idade e da importância empática ao seu cuidado, dignidade e 
respeito. 
 

Palavras – chave:  enfermagem; idosos; centro cirúrgico.
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ABSTRACT 

 

Surgical treatments performed on elderly patients become more and more constant 
and routine in global health, due to the change in the age profile of the population, its 
aging and, therefore, by the expansion of morbidities that require surgical resolutions. 
In this sense, we seek to promote studies that regulate and understand a form of 
humanized nursing care in an intraoperative environment for patients at risk, especially 
the elderly. The nurse must be willing to not only learn fundamental techniques, 
protocols and activities of daily practice, but a greater opening of understanding in 
several areas of knowledge, respect and ethics. The general objective of this study 
was to develop a study on the role of the professional nurse in the care of elderly 
patients admitted to the operating room. The research developed was based on the 
literature review methodology. As a result, the present study proved to be successful 
in presenting the care that the professional nurse should promote in a critical 
environment such as the operating room, in promoting care for the elderly patient, due 
to their comorbidities, specificities and singularities of age and importance empathetic 
to your care, dignity and respect. 
 

Keywords: nursing; elderly; surgery Center. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O serviço de Centro Cirúrgico (CC) representa o setor com a mais alta 

complexidade e multiplicidade dentro do ambiente hospitalar, já de alto grau de 

especialização no cuidado. Relaciona-se a um setor que objetiva realizar 

procedimentos invasivos de baixa, média e alta complexidade, considerados de 

âmbito cirúrgico, sendo assim de caráter eletivo, urgente ou emergencial. O propósito 

primordial do Centro Cirúrgico é prestar cuidado e atendimentos cirúrgicos ao usuário 

do sistema de saúde com finalidades curativas, paliativas ou estéticas, objetivando a 

recuperação do paciente e, consequentemente, sua integridade à saúde. 

A enfermagem é a principal provedora do cuidado em todos os âmbitos 

assistenciais, dentro de uma equipe multidisciplinar. Assim, elucida-se como 

assistência de enfermagem a totalidade das ações terapêuticas promovidas pelo 

profissional enfermeiro baseadas, principalmente em saberes técnico-científicos e que 

também pressupõem os aspectos sociais, econômicos, culturais, políticos e religiosos 

do paciente e do meio cultural inserido, sendo organizados de forma pensada e 

planejada para o alcance dos resultados desejáveis quanto à segurança e tratamento 

do paciente, com a participação da família. 

As atividades do enfermeiro, que historicamente se contentavam ao amparo na 

restrição do paciente e na limpeza e manutenção do ambiente cirúrgico, atualmente 

mudaram de foco. Desta forma, o presente trabalho de conclusão de curso apresentou 

o seguinte problema de pesquisa: Quais os cuidados de enfermagem que podem ser 

aplicados em pacientes idosos pelo profissional atuante em centro cirúrgico? 

O objetivo geral deste estudo foi desenvolver um estudo sobre a atuação do 

profissional enfermeiro no cuidado ao paciente idoso internado em centro cirúrgico. 

Como objetivos específicos, esperou-se compreender as principais características de 

um ambiente cirúrgico e, ainda entender os protocolos de cirurgia segura aplicados 

em pacientes idosos em perioperatório e, por fim, apreender o papel do enfermeiro 

em ambiente hospitalar. 

A pesquisa desenvolvida pautou-se na metodologia de revisão da literatura. 

Foram realizadas pesquisas sobre a literatura acadêmica na área da enfermagem no 

período temporal que compreende de 2010 a 2020, contemplando um período 

amostral de, no máximo, 10 anos de estudos sobre os cuidados de enfermagem ao 

paciente idoso em centro cirúrgico. As pesquisas serão realizadas utilizando 



9 

 

periódicos, revistas de enfermagem e bancos de dados de acesso gratuito na internet, 

como Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). 

Biblioteca Eletrônica Científica Online (Scielo) e Google Acadêmico, utilizando 

marcadores descritores como “centro cirúrgico”, “idosos”, “enfermagem”, “cuidados de 

enfermagem” e “assistência”. E como critério de exclusão, as publicações que não 

abordavam a temática. 
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2. O AMBIENTE CIRÚRGICO 

 

Os tratamentos cirúrgicos realizados em pacientes idosos tornam-se cada mais 

constantes e rotineiros na saúde mundial, deem virtude da mudança de perfil etário 

da população, do seu envelhecimento e, por conseguinte, pela ampliação das 

morbidades que requerem resoluções cirúrgicas. Dessa forma, complicações agudas 

e condições crônicas relacionadas diretamente a modificações associadas ao 

processo de envelhecimento populacional são índices primordiais que devem ser 

analisados pela equipe de saúde atuante no período logo antes da cirurgia, chamado 

período perioperatório. O grau de complexidade e periculosidade do ambiente 

cirúrgico são âmbitos que demonstram a importância de maior organização e atenção 

a fim de assegurar a preservação do paciente neste atendimento (LOCKS et al., 2016). 

Para compreender a formação destes ambientes, pode-se compreender sua 

história, e, com ela, suas necessidades conforme o avanço das tecnologias. Os 

primeiros Centros Cirúrgicos (CC) apareceram na Era Antiga, com o objetivo de 

favorecer a facilitação do trabalho da equipe de saúde, sobretudo dos médicos. 

Apenas do nascer da era moderna percebeu-se a necessidade da centralização das 

salas de cirurgia e de áreas comuns do CC, como lavabos, vestiários e laboratórios. 

Assim, a Unidade de Centro Cirúrgico (UCC) começou a se responsabilizar pelo 

processamento e pela esterilização dos materiais necessários à prestação da 

assistência a todos os pacientes hospitalizados ou em tratamento ambulatorial. Com 

o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas e a crescente demanda de materiais, houve 

a necessidade de centralizar as atividades de preparo, esterilização, armazenamento 

e distribuição em um único local. Surgiu, então, a unidade de centro de material ou o 

Centro de Material e Esterilização (CME) (SOBECC, 2013). 

O Centro Cirúrgico é formado por um complexo de espaços predeterminados e 

equipamentos que possibilita a equipe média realizar procedimentos cirúrgicos 

invasivos em condições de segurança adequadas e eficazes para a manutenção da 

vida do paciente, além de conforto e diligência para a equipe que o acompanha. É um 

setor crítico do hospital, entendido como um espaço de risco em potencial para o 

desenvolvimento de diversas infecções nosocomiais e instalação de problemas 

relacionados à institucionalização do paciente. O escopo do Centro Cirúrgico (CC) é 

praticar procedimentos cirúrgicos, retornando o paciente, uma vez com condição 

clínica crítica, com melhores respostas e condições físicas e, ainda, sem maiores 
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riscos de infecção. O CC também pode ser aplicado para o desenvolvimento dos 

recursos humanos hospitalares e para aplicação de pesquisas científicas clínicas, 

assim como para promoção de novas técnicas cirúrgicas (DOS SANTOS et al., 2018). 

Nele, o enfermeiro possui a responsabilidade de conduzir e evoluir o paciente, 

desde sua entrada no setor até o momento de pós cirúrgico, no acompanhamento 

posterior ao procedimento, buscando compreender toda e qualquer necessidade 

básica a condição clínica do paciente. Dentro do Centro Cirúrgico podem coexistir 

duas diferentes classificações para o enfermeiro: o coordenador e o enfermeiro 

assistencial. A Sociedade Brasileira de Enfermeiros do Centro Cirúrgico (SOBECC) 

preconiza que, em cada classificação, o profissional atuante seja especializado e 

capacitado a ela. É primordial, então, que neste ambiente de tratamento crítico, 

principalmente no cuidado ao idoso institucionalizado, performe e incentive, não 

somente por desígnio do enfermeiro, mais de toda equipe multiprofissional, o 

tratamento humanizado (SOBECC, 2013). 

Precisamente, o profissional de enfermagem desempenha funções inexoráveis 

na implementação de medidas, protocolos e técnicas de prevenção, manejo e cuidado 

de inúmeras condições, como a dor, o surgimento de hipotermia em CC, de forma a 

evitar complicações que elas podem desencadear. Anda, há relevância na promoção 

do autocuidado do paciente idoso, na compreensão da autonomia e do 

acompanhamento cuidadoso da variação da temperatura do paciente, em todo 

momento do processo anestésico-cirúrgico, sendo primordial para confirmar sua 

homeostase, diminuindo as possibilidades de complicações e propiciando conforto e 

segurança ao paciente (NASCIMENTO; BREDES; DE MATTIA, 2015). 

Dessa forma, o paciente idoso carece e necessita de atenção e assistência 

permanentes da equipe de saúde, sobretudo da enfermagem durante o período 

intraoperatório e, ainda mais, no CC pois tais atitudes desenvolvem grande impacto 

na redução e diagnóstico precoce das implicações frequentes após o procedimento, 

possibilitando que o paciente idoso possa se restabelecer. Assim, é de suma 

importância a compreensão do papel do enfermeiro como elemento indispensável em 

Centro Cirúrgico para acompanhamento do paciente idoso (NASCIMENTO; BREDES; 

DE MATTIA, 2015). 

Assim, a gradativa ampliação da expectativa de vida da população, em geral, 

resulta em, proporcionalmente, um acréscimo no número total da população idosa, 

modificando o perfil populacional e o perfil dos possíveis casos de internação e 
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necessidades de intervenções cirúrgicas em todo mundo e também no Brasil. 

Segundo dados epidemiológicos da Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro 

Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC), 

atualmente as cirurgias mais comuns realizadas nos diferentes tipos de pacientes 

percorrem patologias oculares, ortopédicas, de doenças coronarianas e vasculares e 

ainda provenientes de complicações de neoplasias do aparelho pulmonar, digestivo e 

urinário. O processo avaliativo da equipe atuante em centro cirúrgico busca 

compreender e determinar os principais fatores de risco e comorbidades dos 

pacientes admitidos, principalmente aos pacientes mais críticos ou mais idosos, 

compreendendo assim grupos de risco e debilidade a fim de desenvolver estratégias 

dinâmicas para corrigir e prevenir as possíveis complicações do período perioperatório 

e também pós-operatório (SOBECC, 2013).  

O cuidado promovido no período intraoperatório transforma-se 

progressivamente vulnerável, a medida que se aumenta a idade do paciente atendido 

e das condições cirúrgicas abordadas. Além disso, também pioram por meio da 

existência de inúmeras condições e morbidades crônicas e por meio das 

transformações da fisiologia do idoso.  A permanência, de forma recorrente, de 

estados crônicos ainda é dilatada dentro deste grupo populacional, como por exemplo, 

em usuários do sistema de saúde acima de 65 anos, são encontrados mais de três 

diagnósticos diferentes em cerca de 30% deles. Seu histórico e antecedentes 

patológicos familiares, além da terapia medicamentosa seguida e antecedentes 

cirúrgicos são fatores associados relativos à avaliação perioperatória, realizada pela 

equipe de saúde. Usualmente, são solicitados exames de eletrocardiograma de 

repouso, radiografia do tórax e alguns exames laboratoriais como hemograma, ureia, 

creatinina e coagulograma, a fim de atestarem a capacidade do organismo de passar 

por uma intervenção cirúrgica e garantir a segurança contra os riscos e 

particularidades do perioperatório (WICKHAM et al., 2016).  

 

2.1 PARTICULARIDADES DO PERIOPERATÓRIO 

 

Entendido, dentro da área de saúde, como um ambiente de alta periculosidade, 

na Unidade de Centro Cirúrgico os contratempos e complicações ocorridas tornam-se 

responsáveis por considerável correlação entre as mortes e morbidades temporárias 

ou permanentes ocasionadas pela assistência em saúde, problemas estes 



13 

 

considerados evitáveis. Dessa forma, as intervenções realizadas por este ambiente 

demandam maior atenção e cuidado nos procedimentos que envolvem o paciente, 

sobretudo o paciente idoso, sua saúde e sua segurança. A fim de que se processe 

contínuas melhorias na promoção da segurança do paciente, assim como na 

prevenção dos efeitos adversos possíveis causados pelas intervenções 

medicamentosas, é necessário a instalação de uma cultura de segurança ao paciente, 

seguida por toda a equipe multiprofissional (DE ABREU et al., 2019). 

O suporte e acolhimento a pacientes idosos que precisam de intervenção 

cirúrgica demanda, assim, uma caracterização de um tratamento multidisciplinar e 

interprofissional. Um elemento associado a este conceito é o preparo do paciente em 

período pré-operatório, entendida como melhor quando estabelecida bem antes da 

efetiva internação em unidade hospitalar. Através deste cuidado pode-se promover a 

retificação de estados de deficiência metabólica, a melhora no tratamento crônico de 

medicamentos e suporte continuado de ventilação. Outro fator de importância 

compreende parâmetros pré e pós-operatórios a fim de prevenir o surgimento do 

chamado delirium, entendido como um estado de confusão mental ainda comum 

nestes pacientes, dentro destas condições de assistência. Esses parâmetros, quando 

aplicados com antecedência, conseguem decrescer a incidência dessa complicação. 

Ainda, promovem orientação, profilaxia de tratamento medicamentoso inadequado, 

analgesia apropriada e mobilização precoce (OLOTU et al., 2019). 

A principal finalidade dos cuidados de enfermagem em período perioperatório 

em pacientes idosos é conseguir relatar, de forma confiável, fatores de risco mais 

evidentes nesta faixa etária e, assim, mitigar as chances de efeitos e complicações do 

pós-operatório, através de medidas profiláticas. Ainda, o cuidado com o período 

imediatamente anterior ao procedimento cirúrgico, a promoção e conservação da 

anestesia e a fase pós-operatória precoce são fatores extremamente importantes para 

seu sucesso geral. Uma revisão da literatura de Bechstein e Schnitzbauer (2019) 

promove uma lista de índices que necessitam ser estimados no tratamento 

perioperatório de pacientes idosos. Além dos fatores de risco conhecidos, os 

principais fatores listados são fragilidade, comprometimento cognitivo preexistente, 

osteoporose e risco de quedas, desnutrição e anticoagulação. 

De forma geral, pode-se compreender a cirurgia como uma intervenção de alta 

complexidade que acomete modificações de inúmeros recursos metabólicos e 

fisiológicos além de maior proximidade com terapias medicamentosas e aparelhos 
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que podem causar danos permanentes ao organismo do paciente e ainda, institui um 

maior quadro de estresse orgânico. Ela exige suporte, atenção e cuidados pós-

operatórios profundos, com o intuito de promover uma excelente recuperação do 

paciente. Ainda assim, podem acometer este paciente, no período pós-operatório, 

complicações de difícil manejo e controle, que podem promover sequelas graves ou 

até mesmo levar o paciente a óbito. Assim, principalmente quando se trata de 

pacientes idosos e críticos, o período pós-operatório deve ser uma fase de reabilitação 

assistida, prevenindo-se maior número de lesões orgânicas (VASCONCELOS FILHO; 

CARMONA; AULER JUNIOR, 2004). 

Os profissionais de enfermagem e sua equipe exercem atuação essencial 

nessa promoção de cuidados e prevenção de complicações, pois os cuidados de 

enfermagem são capazes de auxiliar na promoção de um melhor período 

perioperatório, com menos complicações e maiores chances de sobrevida e 

recuperação. É, dessa forma, dispensado um cuidado resolutivo eficaz, que garanta 

a segurança deste paciente durante seu período institucionalizado, na tentativa de 

reduzir resultados indesejados e prevenir complicações. Os idosos, mesmo 

apresentando diferenças morfofuncionais extremamente variantes, como já exposto, 

têm maior probabilidade de morbimortalidade, exigindo maior atenção dos 

profissionais de saúde (LOCKS et al., 2016). 

Essas ações e artifícios conseguem determinar as principais ameaças que 

geram complicações no período logo após a cirurgia. Algumas escalas e protocolos 

foram compreendidos, ao longo do tempo nesta conjectura de implicações 

prognósticas dos procedimentos. Entretanto, como não são exclusivamente de 

pacientes idosos, outros artifícios devem ser utilizados de forma simultânea pela 

equipe de enfermagem, a fim de um entendimento mais amplo do estado clínico e 

cirúrgico do paciente (WICKHAM et al., 2016). 

Com o aumento da longevidade, estima-se que cerca de 234 milhões de 

operações sejam realizadas no mundo anualmente. Deste modo, é importante que se 

apliquem estratégias e protocolos como escalas para avaliação do risco 

perioperatório, que são preparadas e desenvolvidas pela equipe de saúde a fim de 

desenvolver uma melhor assistência ao paciente idoso em um procedimento crítico.  
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3. PERIOPERATÓRIO DE PACIENTES IDOSOS 

 

Dentro dos conceitos médicos, as intervenções cirúrgicas podem ser 

compreendidas em três diferentes momentos: a fase pré-operatória, a intraoperatória 

e a fase pós-operatória. Em síntese, todas estas fases podem ser convergidas a uma 

única palavra, que incorpora todas elas no processo cirúrgico, denominada de período 

perioperatório. Dessa forma, o cuidado multiprofissional ao usuário do sistema de 

saúde que se submete a uma intervenção cirúrgica não abrange somente a inquietude 

médica com as suas patologias orgânicas, mas o cuidado de enfermagem também 

necessita enfatizar e se relacionar com todas as condições biológicas, sociais e 

psicológicas indispensáveis do indivíduo, para que ele e sua rede de apoio consigam 

enfrentar o processo invasivo, tanto antes, quanto durante e também após a sua 

permanência em ambiente hospitalar (SILVA, 2013). 

Por isso, trata-se tanto da relevância de um tratamento humanizado a 

diferentes pacientes. A humanização é uma das temáticas mais debatidas nos dias 

atuais, principalmente quando desenvolvida em uma circunstância voltada ao cuidado 

de saúde. Ela, relacionada à assistência ao paciente hospitalizado, principalmente no 

cuidado crítico e operatório possui extrema relevância na qualidade do serviço 

prestado, e é bem aplicada e controlada em hospitais e clínicas que mantém filosofias 

de trabalho que exaltem uma qualidade da assistência, possuindo um maior interesse 

na oferta de satisfação ao atendimento ao cliente e reconhecimento quanto à 

qualidade dos serviços oferecidos. Dessa forma, é uma tendência mundial e que visa 

benefícios tanto pessoais quanto coletivos e empresariais, quando se destaca o 

cuidado humanizado no centro de qualquer terapêutica. Para isso, o paciente deve 

receber um cuidado individualizado, que atenda suas necessidades e expectativas 

durante todo o período perioperatório, propiciando maior segurança, autoestima e 

proteção da integridade física e emocional do usuário do sistema (BARBOSA; TERRA; 

DE CARVALHO, 2014). 

Neste sentido, buscam-se promover estudos que regulem e compreendam uma 

forma de atendimento humanizado da enfermagem em ambiente intraoperatório para 

pacientes de risco, em especial os idosos. As modificações fisiológicas relacionadas 

ao avanço da idade predispõem a população idosa a novos fatores de riscos, 

presumivelmente ausentes em grupos de populações mais jovens. Como fatores de 

risco da população geriátrica, pode-se apresentar patologias crônicas como a 
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insuficiência cardíaca congestiva, a doença isquêmica do coração, o quadro 

psiquiátrico de delirium, predisposição à pneumonia e infecções recorrentes do trato 

geniturinário. Ainda, pode-se compreender como condições agravantes a síndrome 

de fragilidade e outras comorbidades. É importante se destacar que a questão da 

fragilidade e idade não são totalmente lineares. Alguns indivíduos podem ser mais 

idosos e não apresentarem tantas patologias agravantes, possuindo um quadro geral 

saudável e alguns outros podem ter menos idade, mas estar mais debilitados, criando-

se subgrupos de atenção especializada dentro de um cuidado intraoperatório. A 

aplicação de alguns fatores e escalas de risco cirúrgico para esta população é 

extremamente útil, onde apresenta-se melhores estimativas de ocorrência de eventos 

adversos, porém, muita das vezes, relatam-se imperfeições em suas metodologias 

(VENDITES; ALMADA-FILHO; MINOSSI, 2010). 

A assistência em saúde ao usuário idoso que deverá enfrentar um 

procedimento cirúrgico é diferente da assistência prestada a alguns outros grupos 

etários, por conta das suas já citadas modificações fisiológicas provenientes do 

processo de envelhecimento e comorbidades. Estas condições podem ter efeito 

importante para o equilíbrio funcional do organismo, aumentando uma vulnerabilidade 

do indivíduo frente a alterações do pós-operatório. A maior parte das cirurgias 

realizadas por esta faixa etária estavam relacionadas a fatores modificáveis e não 

modificáveis associados ao quadro de envelhecimento, como aplicação de implante 

valvar aórtico, revascularização miocárdica decorrente de doença coronariana e 

implante de marca-passo. Além dos procedimentos cardíacos, percebe-se também 

uma grande demanda de operações abdominais, ortopédicas, vasculares e plásticas, 

além de cirurgias no aparelho digestivo. No entanto, procedimentos cirúrgicos 

agressivos possuem baixa frequência e isto decorre de que a equipe médica pondera 

a aplicação destas condutas, por conta da maior possibilidade de morbimortalidade 

dos idosos (OLIVEIRA; NAKAJIMA; BYK, 2019). 

O desenvolvimento do envelhecimento tem causas multifatoriais e subjetivas, 

de maneira que cada ser humano possui uma forma e estratégia para enfrentar os 

diferentes estágios da vida. Da mesma maneira, um processo invasivo pode ter 

diferentes consequências, para diferentes indivíduos, mesmo quando dentro da 

mesma faixa de idade. Com o frequente aumento das tecnologias em saúde e a 

melhora da qualidade sanitária de vida, sobretudo em países desenvolvidos, a melhor 

idade, na atualidade, é vista como um modelo de saúde a ser alcançada. Um idoso 
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que tomou suas medidas de prevenção e que, mesmo depois de tanto que percorreu, 

mantém uma saúde vigorosa e disposta. Cada vez mais o serviço em saúde e a 

medicina trabalham para que, mesmo em idades avançadas, o indivíduo esteja bem-

disposto, com uma qualidade de vida que lhe permita passar até mesmo por 

procedimentos cirúrgicos com as menores sequelas (IMBELLONI et al., 2014). 

As abordagens multiprofissionais em ambiente perioperatório possuem um 

relevante impacto nas consequências dos pós-cirúrgico, no geral. Várias rotinas 

aplicadas em cirúrgicas protocolares, como a prática usual de intubação nasogástrica 

e drenos abdominais, quando observadas através da medicina baseada em 

evidências, não são amplamente utilizadas quando se pensam em uma abordagem 

específica para idosos. Algumas das correlações não aplicadas a indivíduos jovens 

saudáveis até mesmo são aplicadas como protocolos a idosos. Dessa forma, a 

enfermagem deve estar atenta em como tratar, de forma qualificada, estes pacientes 

em diversos setores, como dentro de um ambiente cirúrgico (IMBELLONI et al., 2014). 

Indivíduos idosos são mais frágeis e, portanto, mais suscetíveis a complicações 

devido às variações da homeostase Como por exemplo, o estudo de Aguilar-

Nascimento et al. (2010) compreende estratégias que podem ser aplicadas em 

período perioperatório para populações de idosos, apresenta estratégia eficazmente 

segura de jejum pré-operatório de forma mais breve, que também é capaz de mitigar, 

nestes indivíduos, a resistência à insulina, preservando dessa forma, a massa 

muscular após o procedimento cirúrgico (AGUILAR-NASCIMENTO et al., 2010). 

Encontram-se implicações clínicas preocupantes no tratamento da 

enfermagem no perioperatório, como na administração dos fluidos cirúrgicos, o que 

pode ocasionar aplicação excessiva e baixa tolerância do indivíduo a estes. Na 

literatura, é bastante encontrado e descrito uma pior complacência de indivíduos 

susceptíveis, como desnutridos e idosos a estas variações, demonstrando a 

importância de uma prática acurada na promoção da segurança destes pacientes. 

Quando bem aplicados, de forma restrita e acompanhados, demonstra-se menor 

complicação pós-operatória destes pacientes, diminuindo o período hospitalar e 

adiantando a alta médica. A terapia de fluidos também deve ser constantemente 

avaliada e ajustada, pois pode aumentar o peso corporal do indivíduo e produzir 

edema, complicações pulmonares e íleo prolongado. Quando avaliado um novo 

protocolo para tratamento destes fluidos em perioperatório para idosos, observou0se 

uma boa aceitação e prognóstico positivo destes indivíduos, com queda significativa 
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dos fluidos intravenosos no pós-cirúrgico, diminuindo a duração da terapia intravenosa 

e em bons resultados na saúde do indivíduo de forma geral, sendo bem aceito quando 

aplicados em sistemas de saúde que abordam tratamento diferenciado e qualidade 

do atendimento para pacientes idosos (IMBELLONI et al., 2014). 

O mesmo estudo, sobre o protocolo ACERTO de fluidos perioperatórios em 

pacientes idosos, onde utilizavam-se uma abordagem multiprofissional ainda foi capaz 

de eliminar a utilização do preparo mecânico pré-operatório do cólon para operações 

colorretais eletivas, demonstrando que existem maneiras de um manejo desenvolvido 

e especializado a estes pacientes baseados em mudanças simples e muito efetivas. 

Este protocolo se baseava em inúmeros estudos clínicos que apresentavam 

veemência na falta de benefícios da limpeza do intestino grosso no pré-operatório e 

que esta aplicação poderia ser, ainda, prejudicial para pacientes com fatores de risco 

e desnutrição, que sairiam ainda mais debilitados da cirurgia (FLORES et a., 2018). 

Inúmeros estudos dissertam, sobre a temática abordada que, durante situações 

de estresse, como em um procedimento cirúrgico, o paciente idoso pode não 

compreender e responder ao aumento brusco de uma demanda funcional do 

organismo, ocorrendo então um desequilíbrio homeostático perigoso para sua 

condição física. Essa brusca perda de reserva energética então, é compreendida 

como um fator importante na diminuição da tolerância do paciente idoso a 

procedimentos invasivos. Assim, também se compreendeu através das estatísticas 

destes artigos que, a cada ano de vida a mais que o paciente apresentava representou 

um aumento significativo na chance de morbidade em situações perioperatórias. Um 

estudo longitudinal em um hospital de grande porte acompanhou mais de 1000 

indivíduos com fratura de fêmur e verificou também um aumento de 8 vezes no risco 

de óbito em pacientes com 90 anos ou mais. Dessa forma, também descreveram uma 

relação importante entre uma idade maior do que 86 anos e taxa crescente de 

mortalidade e associaram ao fato de que as fraturas se desenvolvem em pacientes 

idosos com fragilidades e alto risco cirúrgico, o que aumenta a mortalidade quando 

comparadas com outros tipos de fraturas (EDELMUTH et al., 2018). 

Dessa maneira, um dos principais fatores de risco para a ocorrência de eventos 

adversos em pacientes idosos está intrinsecamente relacionado, não somente à sua 

faixa etária, mas sim às suas vulnerabilidades e fragilidades e, ainda, à exorbitante 

incidência de condições agudas e, principalmente, crônicas que impactam em 

mudanças fisiológicas e homeostáticas no paciente. Ademais, esse grupo etário 
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inclina-se a recorrer, com maior frequência, aos serviços de saúde, tornando 

internações e retornos comuns e prolongados, o que demanda, de grande forma, uma 

atuação atenciosa e contínuo aprendizado e atualização da equipe, quanto às 

medidas que podem ser tomadas no cuidado a eles. No Brasil, sobretudo dentro do 

sistema público de saúde, existe uma grande falta de profissionais realmente 

qualificados no atendimento humanizado e complexo a idosos, sobretudo voltados a 

particularidades do ambiente cirúrgico, o que desenvolve altas taxas de ocorrências 

de danos e agravos à saúde a estes indivíduos, que estão sob controle da instituição 

hospitalar, causando maiores custos e complicações (TEIXEIRA et al., 2018). 

A profilaxia e os recursos terapêuticos apropriados às comorbidades e 

condições, além das intercorrências clínicas são estratégias essenciais promovidas 

pela equipe enfermeira no cuidado ao paciente idoso em ambiente hospitalar, 

sobretudo em perioperatório, que impactam no aperfeiçoamento do prognóstico a 

curto e longo prazo desses usuários, principalmente quando são relativos a pacientes 

com idade mais avançada, fragilidade e altos riscos cardíacos e de outros sistemas 

corporais. De outra maneira, esse cuidado também é necessário a pacientes que 

ainda permanecem hospitalizados por conta de pré e pós-operatórios e no cuidado a 

seus efeitos adversos, o que torna de suma importância uma atenção clínica 

multidisciplinar do profissional para o desenvolvimento de complicações e processos 

infecciosos que podem causar desequilíbrios homeostáticos no paciente idoso.  
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4. ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM EM AMBIENTE HOSPITALAR 

 

Os usuários do sistema de saúde, mesmo de forma geral, quando se encontram 

hospitalizados, criam medo, inseguranças e se sentem perdidos sobre o que é certo 

e errado, o que eles podem ou não fazer e inclinam-se em depositar seus referenciais 

de segurança e fé na equipe de saúde. Ainda, acreditam que estes são os grandes 

responsáveis pelo destino de suas vidas, dentro de um ambiente hospitalar. Quando 

o paciente se encontra debilitado, ou possui fatores de risco, como em pacientes 

cirúrgicos idosos, esta crença e esperança no trabalho realizado pela equipe de saúde 

também é bastante percebido, principalmente pela consciência de que encontram-se 

debilitados e frente a riscos maiores do que os já esperados. Dessa forma, idosos 

inseridos em condições hospitalares sentem-se instáveis e vacilantes, pois são postos 

à frente de inúmeras dificuldades. Por conta disto, a equipe de saúde pode promover 

atividades e ações simples que, por mais banais que pareçam, fazem grande 

diferença na percepção do cuidado do paciente idoso. Consolida-se, assim, a 

relevância no cuidado e na força de reagir e responder na comunicação com seus 

pacientes, considerando suas singularidades e necessidades afetivas, além da 

atenção cuidadosa aos procedimentos que executa neles (GARCIA et al., 2014). 

Ao ser compreendido todo o panorama delicado dos pacientes idosos em 

situação hospitalar e, ainda, seus cuidados e perspectivas quando em contato com a 

equipe multiprofissional, é preciso uma maior compreensão da atuação da 

enfermagem relativa ao cuidado destes pacientes. Usuários do setor de cirurgia, de 

faixa etária mais velha, usualmente necessitam de um grau de atendimento 

diferenciado dos mais jovens, em período perioperatório. Estes indivíduos são 

predispostos ao desenvolvimento de maiores complicações além de apresentar 

declínio funcional mais brusco e possível perda de sua independência. A avaliação 

continuada de forma abrangente que aborde o estado de saúde do paciente idoso é 

fundamental. Apesar do propósito positivo desta avaliação geriátrica completa e 

personalizada, ela nem sempre é realizada com atenção, dada a rotina movimentada 

e caótica da prática cirúrgica nas instituições de saúde (MOHANTY et al., 2016). 

A enfermagem atuante no pré-operatório especializada em cuidado do idoso, 

como explicita Carmo (2010), está de face a indivíduos de grande complexidade, 

singularidades e necessidades, com desejos e exigências profundas, que devem ser 

valorizadas, no plano empático e de cuidado clínico. O enfermeiro que atua com estes 
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pacientes deve estar disposto a não somente aprender técnicas, protocolos e 

atividades fundamentais da prática diária, mas uma maior abertura de entendimento 

em diversas áreas do saber, do respeito e da ética. Assim, o profissional objetiva estar 

em equilíbrio entre a prática profissional e mentalidade pessoal, buscando sempre 

uma atuação multidisciplinar. Seus padrões e abordagens, do campo pessoal, 

empírico, estético e ético são necessárias na definição do cuidado e na escolha da 

terapêutica aplicada e que auxiliam a enfermagem, como profissão, a vislumbrar os 

diversos paradigmas do cuidado, utilizando-se das outras sabedorias. 

Entendido todo o panorama apresentado, o trabalho de Stumm et al. (2010), 

que observou o tratamento da assistência da equipe de saúde a idosos 

institucionalizados com neoplasias, assim como o tratamento extensivo aos seus 

familiares e rede de apoio e acompanhamento, percebeu a necessidade do estímulo 

da equipe de saúde, em especial os enfermeiros, na verbalização e valorização de 

sentimentos, angústias e necessidades. Também buscou-se compreender os 

impactos no auxílio destes profissionais, e na captação da compreensão do idoso, nas 

orientações transmitidas, na mobilização de fontes de ajuda, informações e na tomada 

de decisão sobre o cuidado proposto, nessa corresponsabilidade e entendimento de 

si mesmos.  

A sensibilidade do profissional na resposta destes pacientes é imprescindível. 

Durante a atuação e exercício da profissão, demonstrou-se preocupações como 

ansiedade, dúvidas e angústia na espera de respostas e soluções a seus problemas 

e necessidades. Assim, é função do enfermeiro promover respostas e soluções firmes 

e seguras que incentive tomada de decisões por parte do paciente, além da 

compreensão do seu quadro clínico. As informações precisam ser claras, desde a 

demonstração das estratégias aplicadas até a evolução do tratamento, com intuito de 

promover uma melhor qualidade e conforto do paciente no hospital. Profissionais 

capacitados no cuidado a pacientes idosos em ala cirúrgica devem estar em constante 

atualização e na concepção da grande exigência que a responsabilidade do cargo os 

propõe (STUMM et al., 2010). 

Durante os anos, foram desenvolvidas políticas, estratégias, leis e medidas que 

visavam a proteção e o cuidado do Idoso em diversos âmbitos. Também foram 

aplicadas medidas e proteções na atividade clínica e médica voltada para estes 

indivíduos, que garantissem um cuidado digno, respeitoso e valoroso a estes 

indivíduos, no sistema de saúde. Assim, desenvolveu-se a Política Nacional do Idoso, 
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que possui como objetivo a manutenção e criação de condições válidas a fim de 

desenvolver a longevidade do indivíduo idoso com alta qualidade de vida, praticando 

estratégias relacionadas não apenas para os já idosos, mas objetivando o futuro dos 

jovens da atualidade. Assim ela objetiva compreender as incumbências das várias 

áreas, como a saúde, e suas respectivas necessidades no atendimento a este público.  

O estatuto do idoso sobretudo preconiza o direito a um cuidado humanizado de 

qualidade em todas as instâncias e, dessa forma, pauta-se na necessidade de 

estimular o desenvolvimento e atuação de profissionais que estejam atentos a níveis 

biológicos, psicológicos, social e espiritual (CARMO, 2010). 

Ainda relativo ao cuidado do paciente idoso cirúrgico, a enfermagem é uma das 

profissões que é capaz de acompanha-lo em todo seu período de assistência cirúrgica 

sendo, portanto, um dos principais pontos de apoio e identificação deste paciente em 

momentos de fragilidade no cuidado. O enfermeiro acompanha o paciente desde seu 

momento pré-cirúrgico até a alta hospitalar e consequente recuperação. Ele compõe 

um ponto de cuidado desde a admissão no setor, na preparação pré-operatória assim 

como na necessidade de orientação ao paciente e familiares e na supervisão da sua 

reabilitação pós procedimento (SILVA, 2013). 

A promoção de educação em saúde e orientação não são estratégias que 

partem de um pressuposto de existência da doença, mas sim processos de 

intervenção onde o usuário da saúde e sua coletividade estejam dispostos, munidos 

de metodologias que supram a manutenção da saúde ou recuperação da mesma, 

onde estão associados fatores fisiopatológicos, psicoemocionais, sociais e 

econômicos. Assim, a enfermagem, a fim de realizar estas abordagens em pacientes 

idosos de forma plena, necessita praticar e estimular uma escuta ativa e empática, 

que compreenda e respeite sua individualidade e expressões, considerando suas 

múltiplas dimensões (DUARTE; BORGES, 2011). 

A associação e a confiança prestada entre o enfermeiro e o paciente idoso 

precisa, sobretudo, estar pautada em respeito à sua autonomia e escolhas, o que 

determina a apresentação de ideias, informações e contextualizações do cuidado 

prestado, assim como informações sobre a evolução de seu quadro e prognóstico. O 

consentimento deve prevalecer, acima de qualquer coação, influencia ou indução a 

tratamentos, fortalecendo relações democráticas e dignidade entre as partes. A 

responsabilidade compartilhada do cuidado devem provir de informações e de um 

cuidado multiprofissional pautado em conhecimento e consciência. Na gerontologia, 
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busca-se adotar este respeito e estimulo, assim como na promoção da confiança do 

paciente no enfermeiro e poder compartilhado. Esta aliança terapêutica, firmada entre 

as partes compreende-se benéfica para o cuidado, onde o idoso exige pautar-se por 

integralidade na sua proteção e reabilitação, sem relações abusivas ou paternalistas 

no cuidado (CORRÊA et al., 2017). 

Compreende-se que a sistematização e consequentemente criação de 

protocolos de atividade clínica na assistência do enfermeiro ao paciente idosos em 

perioperatório facilita a realização de atendimentos padronizados, com alto nível de 

qualidade e acurácia. O grande crescimento da demanda por serviços em pacientes 

idosos, pela incidência de uma maior idade na população, com o passar dos anos, 

configura uma nova conformação social, que determina maiores demandas, saberes 

e exige do profissional, sobretudo, adaptação e aprendizado. Aliado a esta 

sistematização, o cuidado humanizado busca aproximar e individualizar a terapêutica, 

mesmo dentro de protocolos clínicos. Como por exemplo, desde o período pré-

cirúrgico, faz-se imprescindível a realização de atividades físicas que compensem e 

aperfeiçoem a funcionalidade respiratória do paciente. São aplicados protocolos de 

intervenção respiratória em idosos que melhorem sua capacidade funcional e que 

devem ser aplicados à medida que o paciente demonstre déficits e necessidades 

relativas a estas funcionalidades (SANTANA et al., 2014). 

Assim, percebe-se por inúmeros estudos, artigos e trabalhos científicos que o 

paciente idoso requer maiores e melhores disposições de acessibilidade, de 

segurança, continuidade do tratamento, além da premissa voltada ao autocuidado e 

coresponsabilização do paciente lúcido, além da promoção e estímulo por 

independência e, principalmente a integridade de sua identidade e respeito a sua 

vivência. Por isso, são práticas imprescindíveis ao profissional, a constante 

informação da execução do cuidado ao paciente, no momento da prática, o 

favorecimento e estímulo ao autocuidado e independência do paciente, tanto na 

tomada de decisões quanto em ações e práticas simples que garantam sua 

autonomia, mesmo em ambiente hospitalar assistido, a proteção a identidade e 

reserva do corpo e dignidade do idoso, além da constante avaliação de sua 

vulnerabilidade frente ao sistema e aos procedimentos adotados, pelas modificações 

fisiológicas suportadas de cada um. A humanização promovida através da simples 

comunicação com o idoso, além do protocolo de atendimento empático produz 

melhores resultados e maior segurança no cuidado do paciente, relacionado a um 
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diálogo sempre franco, de orientações e informações curtas, claras, personalizadas e 

individualizadas (ENOKIBARA et al., 2015). 

Dessa forma, é de suma importância a capacitação do profissional de 

enfermagem nas estratégias de cuidado humanizado voltados a atenção em saúde 

do paciente idoso, em suas particularidades, principalmente quando se discute suas 

necessidades fisiológicas antes, durante e depois de um processo cirúrgico. Isso 

demanda tempo, estudo, prática, empatia e dedicação, dia a dia, da equipe de 

enfermagem, assim como de cada indivíduo, num esforço amplo de promover saúde 

com segurança e eficácia. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, a partir do trabalho realizado, a fim de entender a atuação do profissional 

de enfermagem no cuidado ao paciente idoso em período perioperatório, um momento 

crítico e suas singularidades do cuidado em enfermagem, pode-se apreender a 

grande importância deste profissional, não somente em seus âmbitos laborais, mas 

empáticos e éticos, na promoção do cuidado e da educação continuada ao 

atendimento hospitalar aos idosos. O trabalho demonstrou-se completo e exitoso em 

seus objetivos, através de uma extensa revisão da literatura atualizada e pôde fazer 

uma compreensão maior acadêmica sobre este assunto tão necessário para a saúde 

pública brasileira.  

Dessa forma, primeiramente, buscou-se compreender as principais 

características de um ambiente cirúrgico suas particularidades e o que este ambiente 

e seus processos podem acarretar na saúde de um paciente idoso. Ainda, buscou-se 

entender os protocolos de cirurgia segura aplicados em pacientes idosos em 

perioperatório, tanto para os pacientes idosos com uma saúde geral em dia quanto 

para os mais debilitados. Buscou-se compreender a atuação da equipe 

multiprofissional na promoção do cuidado, segurança do paciente e prevenção de 

complicações nestes cenários e, por fim, apreender o papel do enfermeiro em 

ambiente hospitalar, principalmente no cuidado a estes pacientes. Percebeu-se a 

grande gama de atuações do profissional, tanto em conhecimentos específicos quanto 

na percepção de um cuidado complexo, humanizado e gentil, de forma a atender de 

forma individualizada as necessidades de cada um dos usuários do sistema de saúde. 

Assim, o trabalho foi conclusivo e positivo, pois dissertou-se com embasamento 

na literatura atualizada sobre os principais objetivos determinados e ainda se 

fomentou, à comunidade acadêmica, cientistas e profissionais da área, mais estudos 

e trabalhos envolvendo o tema da saúde do idoso e seus cuidados dentro de um 

ambiente perioperatório, na busca pelo desenvolvimento contínuo dos estudos e 

cuidados da equipe multiprofissional e enfermeira ao paciente idoso enfermo.  
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