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RESUMO 

 

MEDEIROS, R. A. O conforto do idoso em pós-operatório na perspectiva do 

enfermeiro. 2014. 123 fls. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós- Graduação 

em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.  

 

Objetivou-se identificar o cuidado realizado pelo enfermeiro para o conforto de 
pacientes idosos em pós-operatório. Especificamente objetivou-se: 1) Identificar a 
perspectiva dos enfermeiros sobre os desconfortos nos contextos físicos, 
psicoespiritual, ambiental e sociocultural nos idosos em pós-operatório; 2) Verificar 
as características definidoras e os fatores relacionados inseridos ao diagnóstico de 
enfermagem conforto prejudicado identificado pelos enfermeiros no idoso em pós-
operatório; 3) Identificar as intervenções de enfermagem para promoção de conforto 
que são realizadas pelos enfermeiros no seu cuidar ao idoso no pós-operatório. Os 
aportes teóricos de Kolcaba sobre conforto constituiu o referencial teórico. Pesquisa 
exploratória, descritiva, de abordagem quantitativa, desenvolvida em um hospital 
universitário de Natal/RN, Brasil. Os sujeitos do estudo foram todos os 30 
enfermeiros que trabalhavam nas unidades de internação cirúrgica e na terapia 
intensiva, por atenderem os critérios de inclusão de ter tempo de seis meses de 
atividade no setor e fazer parte da escala de serviço no período de coleta. Os dados 
foram coletados em maio e junho de 2014 por meio de um questionário composto de 
questões abertas e fechadas sobre a caracterização dos enfermeiros, as 
necessidades de conforto do idoso no pós-operatório, o diagnóstico de enfermagem, 
e as intervenções de enfermagem. Os dados foram analisados por meio de 
estatística descritiva, utilizando o SPSS versão 20.0, e apresentados em tabelas. O 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, CAAE No 25976613.7.0000.5537. Os enfermeiros (96,7%) 
conceituaram conforto como sinônimo de bem-estar e mais de 50% dos sujeitos 
identificaram dois ou mais desconfortos nos quatro contextos de conforto, o físico, 
ambiental, sociocultural e psicoespiritual. Os desconfortos mais observados pelos 
enfermeiros foram: dor (100%), ansiedade (93,3%), sensação de deslocamento do 
ambiente residencial (76,7%) e ruídos excessivos (56,7%). Avaliaram o diagnóstico 
de enfermagem como importante/muito importante (90,0%); indicaram ter 
conhecimento razoável a muito bom sobre: os diagnósticos de enfermagem (83,3%); 
diagnóstico de enfermagem em idosos (73,4%) e o diagnóstico Conforto Prejudicado 
(60,%). As características definidoras do diagnóstico de enfermagem Conforto 
Prejudicado identificadas com maior percentual foram: dor (75,9%), inquietação 
(58,6%), alteração dos sinais vitais (41,4%) e ansiedade (34,5%). O principal fator 
relacionado identificado para o diagnóstico de enfermagem foi o efeito secundário 
relacionado ao tratamento (88%). As principais intervenções que os enfermeiros 
indicaram realizar foram ouvir atentamente, controle da dor e monitorização de 
sinais vitais e identificaram essas intervenções como prioritárias no cuidado. 
Referiram que registram os desconfortos (80%) no prontuário. Conclui-se que os 
enfermeiros deste estudo reconhecem os desconfortos na diversidade dos contextos 
teóricos de conforto, os fatores que provocam as necessidades de conforto 
relacionadas ao diagnóstico Conforto Prejudicado, e realizam intervenções 
recomendadas para o alívio, em conformidade com o conceito de conforto como 



 
 

bem-estar que possuem. A sinalização do “efeitos secundários relacionados ao 
tratamento” como fator relacionado é conhecimento básico para a compreensão do 
diagnóstico de enfermagem. Acredita-se que o estudo contribui para a reflexão 
acerca do conceito de conforto e sua perspectiva teórica e filosófica, bem como 
sobre a sensibilidade dos enfermeiros para as necessidades dos idosos, no âmbito 
do cuidado. Os resultados constituem conhecimento que podem subsidiar o 
planejamento da assistência de enfermagem de forma individualizada, ética, e 
humanizada. A falta de observação das práticas in loco com relação aos objetivos do 
estudo, porém, constitui uma limitação. Outros estudos que permitam verificar esses 
resultados em idosos e em outras populações são necessários para confirmar a 
aplicação dos aportes teóricos do fenômeno de conforto pela enfermagem. 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Idoso; Procedimentos Cirúrgicos Operatórios; 

Cuidados Pós-operatórios.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A transição demográfica é fato marcante nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento e gera demandas específicas para pessoas idosas, em termos de 

cuidados e atenção, por sua potencialidade às fragilidades biológica, psicológica e 

social. Essa tendência do envelhecimento na sociedade atual contribui para as 

mudanças de perfis de saúde e o incremento da prevalência das doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT) em indivíduos acima de 60 anos e assim, os predispõe a 

permanentes situações de riscos (GOTTLIEB; SCHWANKE; GOMES; CRUZ, 2011). 

Diante disso, é perceptível o impacto desse fenômeno no Sistema Único de 

Saúde (SUS), com consequente necessidade de adequações das políticas públicas, 

especialmente nas áreas da saúde, previdência e assistência social. No que se 

refere à promoção e recuperação da saúde, ressalta-se a prevenção de doenças e 

incapacidades para o prolongamento da vida com qualidade e à atenção adequada 

às demandas especificas e inclusão social desses cidadãos (MENDES, 2011). 

Assim, a gestão do SUS reformulou as ações de vigilância em saúde na 

busca de resposta às demandas de uma sociedade cada vez mais plural e 

complexa. De acordo com a Portaria/GM no 399 de 26/02/2006, a saúde do idoso 

tornou-se uma das prioridades do pacto pela vida. Recentemente, a Comissão 

Intergestora Tripartide (CIT) estabeleceu as diretrizes, metas e indicadores 2013-

2015, na qual uma das premissas, diz respeito à garantia de atenção integral à 

saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas com estímulo ao 

envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção. 

(BRASIL, 2010; BRASIL, 2014). 

Assim, diante do impacto do envelhecimento no sistema de saúde, é 

possível evidenciar a partir de dados do Sistema de Informação Hospitalar (SIH) do 

SUS, uma frequência de internação de pessoas com mais de 60 anos sobreposta às 

demais faixas etárias. E somado a isso, o aumento no tempo de permanência 

hospitalar tem causado ônus ao sistema de saúde, quando comparado à população 

idosa a outros grupos etários (BRASIL, 2009; BRASIL, 2013b; GÓIS; VERAS, 2010; 

MENDOZA; PENICHE, 2009). 
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Nesse contexto, estudo realizado por Góis e Veras (2010) revelou que as 

principais causas de internação de idosos no âmbito do SUS, entre 1994 e 2005, 

foram decorrentes de doenças do aparelho circulatório, oscilando de 32% a 28% no 

período, seguido pelas doenças do aparelho respiratório com variação de 19% a 

17%, pelas doenças do aparelho digestivo de 8% a 10%, e pelas neoplasias com 

percentual de 4,6% a 8%.   

Essas doenças são decorrentes das alterações provenientes do processo de 

envelhecimento, das mudanças fisiológicas, associadas às doenças crônicas e 

eventualmente, afecções agudas. Em vista disso, a intervenção cirúrgica se constitui 

uma forma de tratamento seguro, devido aos avanços tecnológicos que envolvem a 

cirurgia, anestesia, os recursos humanos e diagnósticos disponíveis na atualidade 

(CARVALHO FILHO; BETITO, 2005; MENDOZA; PENICHE, 2009). 

Portanto, é importante enfatizar que no cenário atual, a idade cronológica 

por si só, não se constitui um obstáculo para a efetivação de cirurgias. Sua 

realização está relacionada a alguns aspectos que incluem as características 

pessoais, o grau de dependência, o declínio de reservas funcionais e aspectos 

referentes ao processo cirúrgico (HAGEMEYER; GUSMAN, 2011; MENDOZA; 

PENICHE, 2009; SITTA; JACOB FILHO; FARFEL, 2006). 

Dados epidemiológicos revelam que o número de internações hospitalares 

no Brasil, promovidas pelo SUS, segundo a especialidade em clínica cirúrgica, 

correspondeu a 462.221 internações nos meses de janeiro e fevereiro de 2013. 

Entretanto, não foi possível identificar o número desses procedimentos em idosos na 

base de dados DATASUS (BRASIL, 2013b).  

Em países desenvolvidos como os Estados Unidos da América (EUA), há 

informações de que são realizadas cerca de 600.000 cirurgias por ano em pessoas 

com mais de 65 anos, cabendo a esse grupo etário 70% das mortes e complicações 

pós-operatórias (FERREIRA JÚNIOR; BENEDET, 2012). 

Em geral, o paciente idoso cirúrgico é submetido a vários procedimentos 

invasivos para mantê-lo com vida, tais como: via aérea artificial, drenos e cateteres 

que somados às extensas incisões cirúrgicas, causam não apenas desconforto 

físico, mas situações de estresse e despersonificação da imagem corporal dos 

doentes.   
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Ressalta-se que em indivíduos idosos, a recuperação pós-operatória ocorre 

de forma mais lenta, em decorrência da diminuição do metabolismo e da capacidade 

de reserva funcional dos diversos órgãos e sistemas. Assim evidencia-se uma menor 

resposta imunológica, com consequente retardo no processo de cicatrização e 

maiores riscos de complicações infecciosas, alterações cardíacas, decréscimo da 

função renal e hepática que prolonga o tempo na metabolização e eliminação de 

anestésicos e outros fármacos (HAGEMEYER; GUSMAN, 2011). 

Além disso, os mesmos autores reforçam que o estresse orgânico 

ocasionado pela cirurgia no idoso, corrobora para a o estabelecimento de 

instabilidades hemodinâmicas que interferem em sua homeostasia e pode ocasionar 

complicações exigindo em muitas situações internação em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). 

A realização de procedimentos invasivos que envolvem a condição de 

insegurança, estresse, crenças e riscos e as tecnologias duras e leve-duras 

representadas respectivamente pelos equipamentos e saberes com especialização 

da técnica, exige uma maior competência e habilidade por parte desses profissionais 

essenciais na prestação do cuidado (MERHY, 1997).  

O cuidado para Waldow (2008) é um objeto e uma ação da enfermagem que 

busca promover, manter, recuperar a dignidade e totalidade humana, buscando não 

somente a cura, mas atitudes, comportamentos e procedimentos técnicos que 

aliviam o sofrimento, orientam as crises e as experiências do viver e morrer. 

Assim, conforme a autora, o cuidado destaca-se como essência da profissão 

de enfermagem e tem como metas proporcionar sensações de confiança, 

segurança, tranquilidade, alívio e conforto. Portanto, o cuidado de enfermagem é 

primordial para a promoção da saúde, proteção, recuperação, alívio da dor e do 

sofrimento dos indivíduos.  

Diante do envelhecimento, saber cuidar do idoso torna-se primordial para o 

enfermeiro, com o objetivo maior de atender as necessidades não satisfeitas devido 

às doenças e a hospitalização, e assim, promover o conforto (RIBEIRO; COSTA, 

2012). Assim, o enfermeiro deve reconhecer quais são as necessidades de conforto 

requeridas pelo paciente idoso em pós-operatório, já que nesse período é comum 

evidenciar situações de desconfortos que demandam ações que visem seu alívio. 
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Nesse sentido o conforto constitui-se em um foco de cuidado do enfermeiro 

e para sua viabilização, necessita fundamentar sua prática com base em 

conhecimento técnico científico, que inclui a aplicação do Processo de Enfermagem 

(PE). Acredita-se que é através da aplicação do PE que as situações de desconforto 

nos pacientes idosos submetidos à cirurgia são diagnosticadas para que o 

planejamento das ações de enfermagem seja efetivado. 

Para Garcia e Nóbrega (2009), o PE é um instrumento metodológico que 

possibilita identificar, compreender, descrever, explicar e/ou predizer como os 

pacientes respondem aos problemas de saúde ou aos processos vitais, e determinar 

que aspectos dessas respostas exigem uma intervenção profissional.  

A Resolução 358/2009 sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) recomenda que 

para favorecer o cuidado, o PE seja implementado por meio de suas etapas inter-

relacionadas, interdependentes e recorrentes que são: histórico de enfermagem, 

diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação de 

enfermagem (COFEN, 2009). 

Dentre essas etapas, destaca-se a segunda, dos diagnósticos de 

enfermagem que permite individualizar o cuidado, transformar a prática, tendo em 

vista que é a partir dessa que são traçadas as intervenções e os resultados a serem 

alcançados, organizando o saber da enfermagem. Portanto os erros advindos dessa 

etapa comprometerão a qualidade do cuidado prestado (KRUSE; SILVA; RIBEIRO; 

FORTES, 2008).  

No caso de pacientes cirúrgicos acredita-se que se sobressai o domínio 12 

da taxonomia da NANDA internacional, intitulado conforto. Dentre os diagnósticos 

desse domínio selecionou-se o diagnóstico de enfermagem conforto prejudicado, em 

virtude da sua relação com a clientela escolhida neste estudo (HERDMAN, 2013).  

O COFEN, no artigo 3o da Resolução 558/2009, sobre a SAE, adverte que:  

 
 

O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte 
teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de 
diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou 
intervenções de enfermagem; e que forneça a base para a 
avaliação dos resultados de enfermagem alcançados (COFEN, 
2009, p.3). 
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Nesse contexto, a teoria guia e aprimora a prática, dirigindo a observação 

dos fenômenos, a intervenção de enfermagem e os resultados a esperar. E a SAE 

com base em teorias, proporciona meios para organizar as informações dos clientes, 

analisar e interpretar esses dados, cuidar e avaliar os resultados do processo de 

cuidar. A exemplo disso, a NANDA Internacional usa a definição de conforto 

proposta por Kolcaba (2003) no diagnóstico conforto prejudicado, o qual é definido 

como sendo “falta percebida de sensação de conforto, alívio e transcendência nas 

dimensões física, psicoespiritual, ambiental, cultural e social” (CIANCIANRULLO; 

GUALDA; MELLEIRO; ANABUKI, 2012; HERDMAN, 2013).  

Na literatura evidenciam-se estudos que abordam esses fenômenos na 

prática voltados ao conforto do paciente em trabalho de parto, condições clínicas 

como infarto agudo do miocárdio, câncer de mama, na perspectiva do paciente. 

(DANTAS, 2010; PONTE, 2011; SILVEIRA, 2010).  

Dentre estes teóricos que estudaram o fenômeno do conforto como parte do 

processo de cuidar em enfermagem, destaca-se Katherine Kolcaba, pois essa 

teórica focaliza o conforto como ação da enfermagem, oferece uma forma de 

operacionalizar esse conceito e orienta o enfermeiro na realização de intervenções 

para aliviar as sensações de desconforto dos indivíduos. De forma divergente de 

outros teóricos, que incluem o conforto entre os diversos aspectos do cuidado, sem 

focar as características que definem o termo (APÓSTOLO, 2009). 

Para Kolcaba (2009, p. 285), o conforto é o resultado das ações de 

enfermagem. O conceito é definido como: 

 
 

A experiência imediata e holística promovida mediante 
satisfação das necessidades de três tipos de conforto, ou seja, 
alívio, tranquilidade e transcendência, nos quatro contextos da 
experiência humana que são: o físico, o psicoespiritual, o social 
e o ambiental.  

 
 
Segundo a autora, o contexto físico diz respeito às sensações corporais; o 

sociocultural às relações interpessoais, familiares e sociais; o psicoespiritual envolve 

aspectos como à consciência de si, o autoconceito, a autoestima, sentido da vida, 

sexualidade e a relação com um ser superior; já o contexto ambiental refere-se à luz, 

ao barulho, ao mobiliário, à temperatura, entre outros (KOLCABA, 2009). 
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Por sua vez, o desconforto assume uma posição antagônica ao termo 

conforto e, durante o processo de cuidar muitas intervenções causam um estado 

temporário de desconforto para proporcionar uma sensação de bem-estar. Já o 

sofrimento, é um desconforto multidimensional, incluindo componentes sensoriais, 

cognitivos e afetivos, com intensidades variadas, influenciadas por fatores 

psicoespirituais, sociocultural e pelo meio ambiente. Assim, o sofrimento abrange a 

não satisfação de alguma necessidade, que quando satisfeita, resultam na 

experiência de conforto (APÓSTOLO, 2009; KOLCABA, 1992; MUSSI, 1996). 

Ressalta-se que, entre as proposições teóricas expostas por Kolcaba na sua 

teoria encontram-se duas que relacionam o conforto com a ação do enfermeiro. 

Essas proposições afirmam que: os enfermeiros em conjunto com outros membros 

da equipe multiprofissional identificam as necessidades não satisfeitas dos pacientes 

no sistema de suporte existente e definem intervenções que vão ao encontro da 

satisfação dessas necessidades (KOLCABA, 2003). Ao propor essa relação, a 

teórica direciona para o estudo do conforto nos diversos contextos em que ocorre o 

cuidado de enfermagem.  

Dependendo do contexto em que o paciente se insere, suas 

particularidades, necessidades, crenças e valores, o cuidado de enfermagem, 

relacionado ao conforto, pode assumir inúmeros significados. Uma vez que, cada 

indivíduo exprime suas angústias, medos, mal-estar, expectativas ou desconforto de 

acordo com sua individualidade e particularidade, frente à doença e estresse do 

internamento (APÓSTOLO, 2009; RIBEIRO; COSTA, 2012).  

No entanto, durante atuação como enfermeira, assistindo idosos submetidos 

a cirurgias de diversas complexidades geralmente, percebia-se que esses indivíduos 

apresentavam diversos desconfortos e o cuidado do enfermeiro focava-se no 

atendimento às necessidades biológicas, com ênfase nos procedimentos técnicos, 

em detrimento a uma prática fundamentada em um aporte teórico que pudesse 

atender o paciente na sua pluralidade biopsicossocial e espiritual.  

 Levando-se em consideração as dificuldades de comunicação, os idosos 

não conseguem comunicar os seus anseios em tais circunstâncias. Por isso torna-se 

importante aos profissionais de saúde um maior conhecimento na área de geriatria e 

gerontologia para atender essa demanda (ELIOPOULUS, 2011). 
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Ressalta-se ainda uma lacuna no processo de formação desses profissionais 

para o cuidado holístico. Além disso, a assistência prestada para os idosos parece 

não atender integralmente as suas necessidades prioritárias, consequentemente a 

equipe multiprofissional não está capacitada o suficiente para diferenciar as 

mudanças físicas e fisiológicas próprias do envelhecimento, das complicações 

decorrentes do procedimento cirúrgico (FURUYA; BIROLIN; BIAZIN; ROSSI, 2011).  

Somado a isso, observa-se nas práticas assistenciais, um comportamento 

pouco empático e comprometido com as necessidades integrais da pessoa idosa, 

pois muitos profissionais de saúde, incluindo o enfermeiro, não compreendem que 

em decorrência do processo de envelhecimento, a perspectiva de vida, saúde e o 

conforto destes indivíduos são distintos dos adultos em geral, o que requer cuidados 

diferenciados (LEITE; GONÇALVES, 2009; LENARDT; NEU; BETIOLLI; SEIMA; 

MICHEL, 2010).  

Nesse sentido, com base nos conceitos reconhecidos do cuidado de 

enfermagem, os aportes teóricos de Kolcaba sobre a enfermagem e o conforto, há 

necessidade de estudos que abordem esse cuidar. E, considera-se, que cabe ao 

enfermeiro, diagnosticar situações em que o idoso em pós-operatório poderá 

vivenciar sensações que requerem alívio, tranquilidade e transcendência e propor 

intervenções para a promoção do conforto nesse contexto.  

Ademais, é escassa a literatura que aborda as reflexões e ações do 

enfermeiro sobre o conforto, especialmente com o idoso no pós-operatório. Esse 

contexto impõe a necessidade da realização de trabalhos que verifiquem a 

capacidade dos profissionais para a promoção de conforto nessa população visando 

o cuidado holístico. O que torna importante saber como eles expressam esse 

cuidado. Nesse sentido, há necessidade de verificar como os enfermeiros visualizam 

o cuidado que exercem para atender o conforto do paciente idoso no pós-operatório. 

O estudo possui relevância para a prática de enfermagem, pois oferece aos 

enfermeiros uma oportunidade de reflexão sobre a percepção de uma necessidade 

de conforto holístico, em detrimento apenas aos cuidados físicos e biológicos, a fim 

de sensibilizar os profissionais sobre o conforto. 

Considerando que o enfermeiro dentro da equipe multidisciplinar, planeja, 

executa e avalia ações no sentido de atender as necessidades afetadas dos 

clientes, dentre essas as de conforto, e ainda, há a escassez de estudos sobre a 
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temática do conforto em idosos na perspectiva desse profissional a nível nacional, 

torna-se imprescindível à realização do estudo. 

Além disso, ressalta-se a importância para o desenvolvimento do 

conhecimento da enfermagem, enquanto disciplina, com base na teoria exposta 

neste estudo, realidade pouco frequente nas pesquisas de enfermagem atuais. 

Justifica-se, ainda, pelo fato do hospital desta pesquisa estar inserido no contexto de 

ensino e aprendizagem da formação de diversos profissionais da área de saúde, 

inclusive, do enfermeiro.  

Espera-se que os resultados alcançados possam contribuir para a melhoria 

da assistência de enfermagem, com base na fundamentação teórica do conforto 

holístico, auxiliando os enfermeiros a identificar as demandas de cuidados em 

pessoas idosas e minimizar o sofrimento por meio do cuidado de conforto, 

favorecendo sua reinserção na sociedade. 

Com esse entendimento e na perspectiva de que o idoso em pós-operatório 

vivencia desconforto em seu processo saúde e doença, e que esse necessita do 

atendimento as suas necessidades nesse aspecto, este estudo pretende responder 

ao seguinte questionamento: Qual a perspectiva do enfermeiro acerca do Conforto 

prejudicado nos pacientes idosos em pós-operatório? 

Como hipótese a ser investigada nesse estudo afirma-se: Os enfermeiros 

identificam principalmente o desconforto físico em detrimento dos aspectos 

psicoespiritual, sociocultural e ambiental. Além disso, esses profissionais conhecem 

as características definidoras, os fatores relacionados e as intervenções inerentes ao 

Conforto prejudicado nessa clientela. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL 

 

 

- Analisar o cuidado de enfermagem realizado para o conforto de pacientes 

idosos em pós-operatório na perspectiva do enfermeiro. 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS  

 

 

          - Identificar a perspectiva dos enfermeiros sobre os desconfortos nos 

contextos físicos, psicoespiritual, ambiental e sociocultural evidenciados em idosos 

no pós-operatório; 

- Verificar as características definidoras e os fatores relacionados inseridos ao 

diagnóstico de enfermagem conforto prejudicado, identificados pelos enfermeiros no 

idoso em pós-operatório; 

- Identificar as intervenções de enfermagem para promoção do conforto ao 

idoso em pós-operatório realizadas pelos enfermeiros. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Esta seção proporciona alguns conceitos, teorias e antecedentes que fazem 

parte do conhecimento existente acerca do fenômeno investigado e possibilita o 

embasamento teórico para alcançar os objetivos do estudo. Em particular, ao 

conforto do idoso em situações de pós-operatório, de maneira que contribua na 

fundamentação da análise dos dados.  

A partir desse entendimento inicial, convergiram alguns temas que 

complementam a compreensão geral desse estudo apresentados na sequência: o 

envelhecimento humano e as alterações fisiológicas do organismo; aspectos 

relacionados à cirurgia em idosos; o cuidado de enfermagem à pessoa idosa em 

pós-operatório; as teorias de enfermagem na promoção do conforto; e a teoria do 

conforto. 

 

 

3.1 O ENVELHECIMENTO HUMANO E AS ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS DO 

ORGANISMO 

 

 

Uma das maiores conquistas do século XX se deu através dos avanços na 

área da ciência e da tecnologia e, como consequência, houve a elevação da 

expectativa de vida da população e o aumento do número de pessoas idosas, de 

forma mais evidente nos países em desenvolvimento (IBGE, 2010). 

            O envelhecimento é um processo irreversível, dinâmico de diferenciação e 

degradação progressiva que perpassa por todas as fases da vida desde a 

concepção até a morte, onde ocorrem diversas modificações que vão do nível 

molecular, bioquímico, até o morfofisiológico e psicológico, determinando perdas 

funcionais e maior vulnerabilidade à instalação de processos patológicos 

(ELIOPOULUS, 2011; GOTTLIEB; SCHWANKE; GOMES; CRUZ, 2011). 

Dados do censo demográfico de 2000 demonstram uma modificação na 

pirâmide etária no Brasil, com alargamento do topo, devido principalmente à 

presença dos indivíduos com 60 anos e mais. Em 1991, os idosos significavam 4,8% 
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da população, em 2000, 5,9%, chegando a 7,4% da população total do país em 

2010, totalizando 15 milhões de pessoas idosas (IBGE, 2011). 

A expectativa de vida no Brasil passou de 46,6 anos entre 1950 e 1955 para 

67,6 anos no período de 2005 a 2010, principalmente em decorrência de uma menor 

taxa de natalidade, mortalidade e melhores condições de vida (IBGE, 2011). 

Segundo Ramos (2002), estima-se que de 1990 a 2025, a população idosa 

no mundo crescerá 2,4% ao ano, contra 1,2% de crescimento anual da população 

em sua totalidade. 

Considerando tais projeções em nosso país, as estimativas apontam que em 

2025, o Brasil ocupará o sexto lugar no mundo desse grupo populacional, com um 

contingente superior a 30 milhões de idosos (IBGE, 2011; VERAS, 2009). 

Nesse sentido, Carvalho Filho e Netto (2005) ressalta as estatísticas da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e avaliam que entre 1950 e 2025, a 

população de idosos no Brasil aumentará 16 vezes comparada à sua população total 

e, em 2025, chegará a mais de 32 milhões de pessoas.  

Esta ascensão na proporção de idosos da população também é 

acompanhada na região Nordeste do Brasil, uma vez que em 1991 representava 

5,1% do total de habitantes, passando para 5,8%, em 2000, e 7,2% em 2010 (IBGE, 

2011). 

Nesse contexto, as mudanças no quadro demográfico, aliadas às alterações 

no perfil epidemiológico, corroboraram para a diminuição da morbimortalidade por 

doenças infecciosas e parasitárias, em paralelo ao crescimento de DCNT e causas 

externas exigindo novas demandas aos serviços e políticas de saúde (IBGE, 2010). 

Este novo retrato da população vai requerer profissionais de saúde cada vez 

mais habilitados para assistir a pessoa idosa de forma integral em todas as 

dimensões do cuidado, nos diversos níveis de atenção e complexidade. 

Segundo Silva e Duarte (2001), os profissionais que prestam cuidados à 

pessoa idosa, em especial o enfermeiro, devem considerar todas as especificidades 

inerentes ao envelhecimento, pois nesta população os processos patológicos se 

instalam de forma rápida, aumentando declínios e dependências.  

Sendo assim, a gerontologia como disciplina inter e multidisciplinar, surgiu 

com o objetivo de estudar a pessoa idosa, as características da velhice, o processo 
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de envelhecimento e seus determinantes biopsicossociais, uma vez que o esse 

processo, ou fase de vida é multifacetado e multifatorial (PAPALÉO NETTO, 2011).   

No entanto, na atualidade é possível observar lacunas na formação de 

muitos profissionais, segundo Eliopoulos (2011) e Papaléo Netto (2011), houve um 

atraso na construção do conhecimento em gerontologia, principalmente nas áreas 

de pesquisa e ensino, devido à soberania disciplinar da medicina e geriatria com fins 

a atender o idoso enfermo sobre as demais disciplinas, assim como pela resistência 

à investigação com caráter interdisciplinar.  

E dentro deste contexto, apesar da profissão de enfermagem ser pioneira no 

cuidado gerontológico, esta com o decorrer do tempo perdeu a autonomia dessa 

assistência para outras categorias profissionais. No entanto, atualmente, a 

enfermagem vem buscando qualificar-se de forma emergente, através de 

especializações e aumento das pesquisas neste campo do saber a fim de atender a 

essa demanda populacional (ELIOPOULOS, 2011). 

Papaléo Netto (2011) considera a velhice como a última fase do ciclo da vida 

marcada por manifestações somáticas e psicossociais como a redução da 

capacidade funcional, para o trabalho, perdas afetivas, psicológicas e motoras, dos 

papéis sociais e solidão. Seu início é indefinido, ocorrendo no final da terceira 

década de vida, bem antes da idade cronológica que demarca socialmente o início 

desta. 

Contudo, não é apenas a idade que influencia o estado de saúde deste 

grupo populacional, pois fatores socioeconômicos, sexo, estilo de vida, saúde e 

influências constitucionais são determinantes para a categorização funcional nas 

pessoas após os 60 anos, contribuindo para a heterogeneidade nessa população 

(SHEPHARD, 2003). 

Segundo a OMS, o idoso é aquele indivíduo com 65 anos e mais para 

países desenvolvidos e com idade igual ou maior a 60 anos em países em 

desenvolvimento. No entanto, a velocidade e as consequências do envelhecimento 

variam de um indivíduo a outro a depender de fatores determinantes de caráter 

biológico, psíquico e social (ELIOPOULUS, 2011; PAPALÉO NETTO, 2011). 

A senescência se constitui pelas alterações fisiológicas naturais decorrentes 

do processo de envelhecimento, provocando declínio do metabolismo celular e dos 

sistemas orgânicos que tornam o idoso susceptível à piora das condições clínicas, 



 
 

 

 
 

25 

principalmente, se associadas à presença de comorbidades. Podem ser verificadas 

alterações emocionais decorrentes do meio social, devido a situações como perdas, 

separação, solidão, levando muitas vezes ao isolamento e marginalização social 

(PAPALÉO NETTO, 2011).  

É importante destacar que a assistência adequada à saúde, as intervenções 

sociais, econômicas e ambientais são capazes de prevenir ou retardar condições 

crônicas e incapacitantes após os 60 anos, uma vez que o organismo possui um 

nível de reserva funcional que possibilita a convivência com as limitações impostas 

pela idade (BRASIL, 1996). 

Torna-se então necessário que o enfermeiro e sua equipe conheçam esse 

período de vida associado às alterações próprias da idade, a fim de melhor entender 

a necessidade das intervenções individualizadas a esses pacientes.  

As principais alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento humano, 

segundo Fechine e Trompieri (2012), são expostas no Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento.  

SISTEMA ALTERAÇÕES 

Neurológico Diminuição sensorial e dos reflexos; diminuição da massa cerebral; 

perda de controle postural; termorregulação; alterações vasculares; 

alterações neurotransmissoras. 

Cardiovascular Aumento na pós-carga, rigidez cardíaca e pressão arterial; 

diminuição do débito cardíaco e da frequência cardíaca; alterações 

da circulação periférica. 

Respiratório Endurecimento da parede torácica; redução da elasticidade 

pulmonar e endurecimento dos músculos respiratórios; redução do 

fluxo respiratório. 

Gastrointestinal Deterioração e perda de dentes; alterações no paladar; atrofia da 

mucosa bucal; diminuição de secreções salivares; diminuição da 

peristalse e da produção de enzimas digestivas; constipação 

intestinal; alterações da musculatura abdominal e intestinal. 

Geniturinário Diminuição da massa renal e filtração glomerular; incontinência 

urinária. 

Tegumentar Enrugamento, ressecamento, descamação, aumento da 

suscetibilidade a lesões; comprometimento das funções de 
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regulação, proteção, sensação e excreção 

Musculoesquelético Osteoporose; deformidades ósseas; diminuição do tamanho, força e 

resistência muscular 

Imunológico Comprometimento das células T 

Fonte: Fechine e Trompieri (2012). 

 

 Portanto, para que a enfermagem seja provedora de um cuidado adequado 

ao paciente idoso, torna-se imprescindível, que sejam consideradas as alterações 

morfofisiológicas da idade nos diversos órgãos e sistemas, sem excluir aspectos 

como comprometimento funcional, comorbidades e complicações.  

Sendo assim, esses profissionais devem aprimorar o conhecimento científico 

em busca da qualidade assistencial com ênfase em um novo paradigma, o holismo, 

o qual considera o ser humano em sua integralidade, nas dimensões biopsicossocial 

e espiritual, acolhendo-os e estabelecendo maior relação interpessoal e um cuidado 

humanizado. 

 

 

3.2. ASPECTOS RELACIONADOS À CIRURGIA EM IDOSOS 

 

 

A predominância das afecções do sistema cardiovascular, respiratório, 

gastrointestinal e neoplasias levam o idoso a hospitalizações frequentes e muitas 

vezes requer tratamento cirúrgico (GÓIS; VERAS, 2010; IBGE, 2010). 

Segundo Borghi (2007), além da idade cronológica, a redução da 

capacidade funcional dos vários sistemas e órgãos, a presença de uma ou mais 

comorbidades e as peculiaridades fisiológicas do organismo que aumentam a 

recidiva de sinais clínicos, tornam esses indivíduos mais susceptíveis a 

complicações no trans e pós-operatório. Com isso, aumenta-se o tempo de 

hospitalização, os custos com o tratamento.  

Carvalho Filho e Betito (2005) ressaltam que cerca de 40% das admissões 

hospitalares de indivíduos maiores de 60 anos têm relação com procedimentos 

cirúrgicos e, nesses indivíduos, a capacidade de suportar o estresse cirúrgico está 

reduzida.  
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O estresse imposto pela cirurgia compreende os muitos fatores fisiológicos e 

psicológicos que causam alterações neuroquímicas no corpo. Suas principais 

causas incluem: trauma tecidual, dor, sangramento, mudança de temperatura, 

imobilização no leito, ansiedade, medo e a própria anestesia (HAGEMEYER; 

GUSMAN, 2011). 

Eliopoulus (2011) complementa que quando ocorrem alterações na fisiologia 

dos órgãos e sistemas, o idoso passa a apresentar uma capacidade reduzida de 

enfrentamento ao estresse que lhe é imposto no decorrer da internação. 

Hagemeyer e Gusman (2011) enfatizam que os problemas agudos nesses 

indivíduos ocorrem na maioria das vezes nas primeiras 72 horas do pós-operatório e 

se associam principalmente aos declínios e diminuição da reserva funcional, o que 

exige o acompanhamento contínuo de uma equipe especializada.  

Desta forma, a equipe de enfermagem deve garantir o cumprimento de 

procedimentos técnicos que visem à estabilização e monitoramento dos sinais vitais, 

tais como a infusão de líquidos e drogas vasoativas, suprimento adequado de 

oxigênio, manutenção da permeabilidade das vias aéreas, observação da 

permeabilidade e funcionamento de sondas, drenos, cateteres, supervisão e controle 

de sangramentos e da hipotermia.  

Além disso, é prioritário que na prescrição do plano de cuidados de 

enfermagem sejam incluídas medidas de conforto, como controle da dor, uso de 

colchões piramidais, mobilização de decúbito, avaliação do nível de sedação e 

necessidade de reavaliação quanto à contenção mecânica, relação empática com o 

paciente e seus familiares, com respeito aos aspectos sociais, psicológicos e 

espirituais da pessoa idosa. 

A observação minuciosa das especificidades do idoso é de suma 

importância para a prevenção de complicações e da tomada de decisões assertiva, 

que vai se constituir um diferencial na qualidade da assistência e reduzir o tempo de 

internação, com consequente diminuição da mortalidade desse grupo etário 

(HAGEMEYER; GUSMAN, 2011).  

Acerca da assistência ao idoso cirúrgico, alguns autores concordam que o 

objetivo do cuidado não implica apenas no aumento dos anos de vida, mas também 

em um aumento do tempo funcional. Diante disso, torna-se primordial na avaliação 

inicial o reconhecimento de alguns aspectos que influenciam no desfecho do estado 
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funcional desses pacientes, como por exemplo, as alterações de órgãos 

relacionados à idade, presença de doenças crônicas e a intensidade da agressão 

imposta pelo procedimento cirúrgico (ELIOPOULOS, 2011; FERREIRA JÚNIOR; 

BENEDET, 2011; FIGUEIREDO; TONINI, 2006). 

Tendo em vista a necessidade de haver um conhecimento por parte do 

enfermeiro e sua equipe, em geriatria e gerontologia, os parágrafos seguintes 

descrevem os principais achados clínicos que irão subsidiar a elaboração do plano 

de cuidados de enfermagem para o idoso em pós-operatório.  

Autores revelam que é comum a subnotificação da dor pós-operatória pelos 

idosos, pois seu correto diagnóstico requer do profissional de enfermagem a 

avaliação do estado funcional, psíquico e social, em conjunto com o exame físico 

detalhado, uma vez que muitos fatores interferem na detecção deste sintoma 

subjetivo (ANDRADE; PEREIRA; SOUZA, 2006; HAGEMEYER; GUSMAN, 2011). 

No cotidiano, a dor é percebida através de comportamentos e sintomas 

como: agitação psicomotora, apatia, vocalização, expressões faciais, postura 

antálgica no leito, dilatação pupilar, taquicardia e hipertensão, estes dois últimos 

sinais em decorrência do aumento do tônus simpático e influência nos 

barorreceptores (ANDRADE; PEREIRA; SOUZA, 2006; HAGEMEYER; GUSMAN, 

2011). 

Hagemeyer e Gusman (2011), ao discorrerem sobre as causas comuns da 

hipoxemia, apontam a baixa fração inspirada de oxigênio, hipoventilação e distúrbios 

da relação ventilação/perfusão. Fatores como as alterações funcionais do pulmão, 

diminuição do débito cardíaco, menor metabolização dos fármacos como opióides, 

anestésicos. Além de complicações pós-operatórias como atelectasia, entubação 

seletiva, tromboembolismo pulmonar, pneumonia e obstrução de vias aéreas, 

contribuem para o surgimento dessa complicação levando a hipo-oxigenação de 

órgãos vitais. A hipoxemia se estabelece quando a pressão parcial de oxigênio é 

inferior a 60mmHg, a saturação de oxigênio arterial é menor que 90% ou decresce 

em mais que 5% do seu valor inicial.  

A hipoperfusão tecidual pode ser associada não só a uma oferta inadequada 

de oxigênio, mas ainda à diminuição da pré-carga, associada ainda à perda 

volêmica, redução da contratilidade miocárdica e da resistência vascular periférica, o 
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que colabora para o estabelecimento da hipotensão arterial (HAGEMEYER; 

GUSMAN, 2011).   

A equipe de enfermagem deve estar atenta aos sinais de choque que incluem 

a presença de sudorese, pele fria, palidez, cianose, pulsos rápidos e filiformes, 

taquicardia, declínio do débito urinário e alteração do nível de consciência, a fim de 

intervir de forma assertiva e rápida (HAGEMEYER; GUSMAN, 2011).   

O estresse cirúrgico associado ao efeito prolongado dos anestésicos em 

pessoas idosas torna a disfunção renal um achado clínico comum no pós-operatório, 

uma vez que estimulam a secreção do hormônio antidiurético (ADH) e aldosterona, 

causando retenção hídrica. Além disso, a hipoperfusão renal secundária à 

hipotensão arterial e hipovolemia no trans e pós-operatório imediato, levam à 

necrose tubular aguda pela hipoperfusão dos néfrons e, consequentemente, à Injúria 

Renal Aguda (IRA) (HAGEMEYER; GUSMAN, 2011).   

Uma das medidas terapêuticas mais comuns nos casos de IRA é a reposição 

agressiva da volemia nas primeiras 6 horas para a manutenção de um balanço 

hídrico positivo. No entanto, a equipe deve observar a ocorrência de alterações do 

nível de consciência e até delirium pela hiponatremia dilucional, comunicando estas 

alterações precocemente (HAGEMEYER; GUSMAN, 2011).    

Outro ponto relevante é discutido por Ferreira Júnior e Benedet (2011) é a 

alteração na eliminação de drogas devido às alterações funcionais a nível renal, 

hepático e estado nutricional, aumentando a meia vida dos fármacos e as 

interações.   

O comprometimento imunológico está associado à involução progressiva do 

timo, com consequente diminuição da produção dos linfócitos T e secreção de 

interleucina-2 que permeia o recrutamento de outras células de defesa, como os 

macrófagos e a quimiotaxia dos neutrófilos. A carência nutricional interfere na 

produção de anticorpos como as células T, na atividade das células natural Killer 

(NK) e aumenta a formação de prostaglandinas imunossupressoras, o que resulta na 

maior susceptibilidade a infecções (TONET; NÓBREGA, 2008). 

O pós-operatório é cercado por diversos fatores estressores que contribuem 

com o surgimento de desconfortos e complicações decorrentes do confinamento a 

que são submetidos os pacientes senis, dentre eles: instabilidade emocional, 

dificuldade de comunicação, de alimentação, medo da morte, limitações decorrentes 
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da doença, problemas cardiovasculares, respiratórios, rigidez articular, deformidades 

ósseas, úlceras de pressão e risco de quedas (COELHO; FIGUEIREDO, 2002). 

Diante do exposto, é notória a necessidade de equipes interdisciplinares 

frente à multiplicidade de demandas específicas nessa fase do desenvolvimento 

humano. Merece destaque os profissionais da área de enfermagem, devido ao maior 

tempo de permanência junto ao paciente que oportuniza a detecção de muitos 

achados clínicos e a prevenção de complicações (ARAÚJO; BECHION, 2005). 

No entanto, ainda é preciso qualificar um maior número destes profissionais, 

criar novos espaços para atender ao idoso e propor novas abordagens teóricas, a 

fim de oferecer uma assistência especializada e integral. 

 

 

3.3 O CUIDADO DE ENFERMAGEM À PESSOA IDOSA EM PÓS-OPERATÓRIO 

 

 

O cuidado humano, a princípio denominado cuidado natural, reflete o modo 

de ser do indivíduo inserido em seu meio social, no qual o instinto de proteção e 

atendimento às necessidades básicas para a sobrevivência humana e manutenção 

da vida são inatos ao ser que cuida (WALDOW, 2004). 

Nos primórdios, o cuidar era sinônimo de socorrer, ajudar e assistir. Com o 

passar do tempo, diversos autores interpretaram-no numa concepção filosófica 

oferecendo-lhes amplo sentido. Autores como Heidegger (2008) e Boff (1999), 

defenderam o cuidado como um modo de ser, outros como Noddings (1984) e 

Mayeroff (1971) referiram-se ao mesmo como uma forma de se relacionar 

(WALDOW, 2004). 

Para Boff (1999), o cuidar não representa um ato e sim uma atitude, pois 

como modo de ser, perpassa toda existência humana e possui influência de diversas 

atitudes importantes. Heidegger (2008), ao considerar o cuidar como essência do 

ser humano, aborda que o ser deve cuidar de si e do próximo independente de sua 

capacidade de se autocuidar (WALDOW, 2004).  

Já Noddings (1984) amplia o campo de interação do cuidado que 

dependente de relacionamento interpessoal, apoiando-se em fatores como 
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reciprocidade, receptividade e conectividade, afirmando que o desejo de prevenir e 

aliviar a dor e o sofrimento como um componente inerente do assistir/cuidar. 

 

O cuidar, na concepção de Mayeroff (1971), tem como finalidade ajudar o 

outro a crescer e realizar-se através de um relacionamento interpessoal, que inclui 

confiança mútua, vendo-o como uma extensão de si mesmo. Para isto, torna-se 

necessário o conhecimento do indivíduo e suas necessidades, além de valores 

éticos.  

Para Collière e Abecasis (1999), o cuidar também significa uma forma de 

promover o viver à vida e para isso necessita interação com o outro, valorização das 

capacidades de cada ser humano e, acima de tudo, essência do amor.   

Nesse sentido, o fenômeno do cuidar decorre durante toda a vida, como um 

processo interativo e manifesta-se pela ética humana, pois parte de um conjunto de 

valores e princípios éticos como a compaixão, a honestidade, a solidariedade, a 

preocupação e o desvelo (BOFF, 1999; WALDOW, 2004).  

 Em concordância com outros autores, Garcia e Nóbrega (2010) afirmam que 

o cuidar expressa uma ação de transitividade relacional que acontece com no 

mínimo duas pessoas, uma como cuidador e outra com o papel de ser cuidado e 

essa inter-relação vai refletir em um processo de trabalho fundamentado num modo 

de pensar e agir que orienta o exercício da enfermagem. 

Dentro desse universo está o cuidado à pessoa idosa que exige uma atenção 

especial, diferente da dispensada aos pacientes hospitalizados de outras faixas 

etárias. E requer um cuidado individualizado, com maior sensibilidade e perspicácia 

por parte do profissional de enfermagem. 

Influenciados pelo sentido moral e ético do cuidar, a enfermagem, como 

ciência foi buscar, através de modelos e teorias, um modo de profissionalizar a 

capacidade humana de cuidar, pela aquisição de conhecimentos científicos, 

habilidades técnicas, atitudes e posturas éticas, intuição, interação, afetividade, 

interesse, além do julgamento clínico para uma atuação pertinente (NASCIMENTO; 

TRENTINI, 2004; WALDOW, 2004). 

O ambiente hospitalar, influenciado principalmente pelo paradigma 

positivista-determinista, fragmentador, contribui para que o cuidado de enfermagem 

seja determinado pela execução de ações de cunho técnico, operacional, com base 
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na prescrição médica, de forma a atender as necessidades clínico-biológicas do 

paciente, para a restauração da saúde, ou da parte do corpo afetado, em detrimento 

do indivíduo como um ser biopsicossocial e espiritual (PIRES, 2007). 

A internação hospitalar determina um estado de restrições e dependência de 

cuidados ao paciente, seja pela gravidade da doença, pelo isolamento do seu meio 

social e familiar, pelo medo da morte, sequelas, iatrogenias, prognóstico, exigindo 

dos profissionais da área da saúde, em especial do enfermeiro, um estreitamento 

nas relações interpessoais que amenizem essas situações de estresse (PIRES, 

2007). 

No caso dos pacientes idosos submetidos a tratamento cirúrgico às 

respostas frente às restrições e estresse, são exacerbadas por fatores 

multidimensionais, não só do campo biológico, principalmente quando o pós-

operatório é realizado em UTI.  

A UTI é um ambiente tecnológico e este universo pode ser representado 

pelos equipamentos, que constituem as tecnologias duras; pelo conhecimento e 

saberes estruturados em disciplinas como anatomia, fisiologia, clínica médica e 

cirúrgica, dentre outros ou protocolos, que representam as tecnologias leve-duras; 

ou pela tecnologia leve, que simboliza as relações entre os sujeitos envolvidos no 

cuidar, e aspectos como acolhimento, empatia, vínculo e respeito à subjetividade 

(BARRA; NASCIMENTO; MARTINS; ALBUQUERQUE; ERDMANN, 2006; BOLELA; 

JERICÓ, 2006; MARTINS, NASCIMENTO, 2005; MERHY, 1997).  

Nesse contexto, o cuidado a ser prestado aos idosos requer uma série de 

reflexões, pois para uma assistência adequada devem ser avaliadas, além das 

alterações orgânicas normais, psicológicas e sociais, suas peculiaridades 

(MARTINS; NASCIMENTO, 2005). 

Frente a isso, é imprescindível reconhecer o idoso como um ser dotado de 

anseios, sentimentos e aflições, que possui autonomia e uma história de vida 

agregada a valores, crenças e experiências. Cabe, então, ao profissional de 

enfermagem estabelecer uma relação sujeito-sujeito com vistas ao cuidado holístico 

(FURUYA; BIROLIN; BIAZIN; ROSSI, 2011). 

Ainda nessa perspectiva, as autoras ressaltam que a busca por um cuidado 

holístico permeia o modo de pensar e agir dos enfermeiros na atualidade, com vistas 

a promover relações de cuidado e ambientes, e amenizar os impactos negativos da 
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internação e do processo saúde doença (FURUYA; BIROLIN; BIAZIN; ROSSI, 

2011). 

Tendo em vista que a enfermagem tem como finalidade promover o bem 

estar do indivíduo através da relação interpessoal, cuja meta terapêutica inclui a 

cura ou conforto, é imprescindível que esses profissionais possuam competência, e 

habilidades para execução de tarefas e manuseio do arsenal tecnológico, bem como 

a busca de conhecimento técnico-científico e atualização (FIGUEIREDO, 2009; 

PIRES, 2009). 

Nessa perspectiva, a utilização das teorias de enfermagem oportunizou o seu 

avanço como ciência através do desenvolvimento do processo de enfermagem que, 

nada mais é do que a prática organizada do enfermeiro em etapas interdependentes 

e inter-relacionadas, embasada em conhecimentos científicos que oportuniza as 

tomadas de decisão pelo enfermeiro (ALFARO LEFEVRE, 2010; COFEN, 2009; 

TANNURE, GONÇALVES, 2010). 

Desde a década de 50 do século passado, a enfermagem vem se firmando 

como ciência por meio da produção do conhecimento científico.  E ao longo do 

processo histórico a acepção do PE, sofreu modificações tanto pela influência do 

estágio de conhecimento da época, como dos cenários da prática assistencial, se 

estratificando em gerações distintas (GARCIA; NÓBREGA, 2009; KLETEMBERG; 

SIQUEIRA; MANTOVANI, 2006). 

A estratificação histórica do PE está descrita no Quadro 2.  

Quadro 2 - Historicidade do PE 

Geração do 
PE 

Significado do 
PE 

Conhecimento de 
enfermagem da 

época 

Relação com as teorias de 
enfermagem 

1
a
 Geração: 

Problemas e 
Processos 
(1950 a 1970) 

O PE era visto 
como um 
método lógico 
linear de 
soluções de 
problemas com 
base no 
método 
científico 

- Ensino focava a 
solução de 
problemas com base 
na coleta sistemática 
e análise dos dados;  
 
- As necessidades 
de cuidado tinham 
relação com 
condições 
Fisiopatológicas e 
médicas 

- Pioneiras na elaboração do PE em 
três fases: Lydia Hall (1955), Dorothy 
Johnson (1959), Ida Orlando (1961) e 
Ernestine Wiedenbach (1963).   
- Faye Abdellah: 21 problemas como 
foco do cuidado de enfermagem 
- Virgínia Henderson: 14 áreas de 
necessidades humanas básicas 
- Faye McCain: instrumento de coleta 
dados com 13 áreas funcionais 
- Helen Yura e Mary B. Walsh: PE em 
quatro fases (coleta de dados, 
planejamento, intervenção e 
avaliação). 

2
a 

Geração: 
diagnóstico e 
raciocínio 

PE dinâmico  
com ênfase no 
raciocínio 

- O ensino de 
enfermagem visava 
meta desenvolver 

- No Brasil: Wanda de Aguiar Horta 
- Outros teóricos acrescentaram às 
etapas já existentes do PE a fase de 
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diagnóstico 
(1970 a 1990) 

diagnóstico e 
pensamento 
crítico 

habilidades teórico 
práticas de como o  
julgamento clínico se 
processa e aumentar 
o raciocínio 
diagnóstico; 
- Necessidade de 
modificar o modo de 
pensar o PE devido 
às modificações 
emergentes no 
sistema de saúde 
para especificar e 
avaliar os 
resultados da 
atenção à saúde 

diagnóstico e dentre eles destacam-
se: Bloch (1974), Roy (1975), 
Mundinger e Jauron (1975) e Aspinall 
(1976)  
 

3
a 

Geração: 
Especificação 
e Teste de 
Resultados 
(1990 até o 
presente) 

O PE tem 
como foco 
diante do 
diagnóstico 
identificado, 
intervir avaliar 
a eficácia da 
intervenção 
realizada. 

- O ensino vincula os 
elementos da prática 
profissional, 
inerentes ao PE 
(diagnósticos, 
intervenções e 
resultados) e à 
pesquisa científica. 
- O ensino de 
enfermagem tende a 
romper o modelo 
verticalizado e inserir 
a prática interativo-
reflexivo devido 
inserção da 
enfermagem como 
ciência inserida no 
contexto social e de 
saúde  

- Enfatiza que o PE deve ser 
conduzido à luz de uma teoria de 
enfermagem, uma vez que ela é 
norteadora de todas as suas etapas.  
- No Brasil destacaram-se a Lei 
7498/86 que dispões sobre a 
participação do enfermeiro na 
elaboração do plano de cuidados, o 
Decreto-lei 94406/87 que dispõe 
sobre a prescrição de enfermagem, a  
272/2002, revogada pela 358/2009 
que dispõe sobre a SAE nas 
instituições de saúde e definem cada 
etapa do PE. 

Fonte: Garcia e Nóbrega (2009) 

O PE é uma forma sistemática e dinâmica de proporcionar o cuidado 

humanizado, dirigido a resultados. Para isso torna-se necessária a quebra de 

conceitos estruturais da prática, visualizado pelo cumprimento de tarefas e técnicas 

mecanicistas do cotidiano da profissão e a estruturação do pensamento crítico, 

necessário ao exercício de forma mais eficiente e segura (ALFARO LEFEVRE, 

2010). 

 Sua aplicabilidade tem como finalidade evitar doenças e agravos decorrentes 

do tratamento, controlar sintomas, promover conforto, maximizar capacidades 

funcionais, atender as necessidades individuais com baixo custo, tornando-se 

imprescindível à assistência à pessoa idosa. 

O PE é represento por etapas distintas e interligadas que interagem entre si 

de forma dinâmica em busca de resultados. E essas etapas variam de acordo com o 

referencial. Nesse estudo serão consideradas as fases estabelecidas pela 
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Resolução No358/2009 do COFEN que delibera o PE como atividade privativa do 

enfermeiro e descreve as etapas necessárias ao seu desenvolvimento que incluem: 

investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação (GARCIA, 

NÓBEGA, 2009; COFEN, 2009; ALFARO LEFREVE, 2010). 

Nóbrega e Silva (2009) afirmam que inicialmente deve ser realizada entrevista 

para o preenchimento do histórico de enfermagem, seguido pelo exame físico que 

subsidia a elaboração dos diagnósticos de enfermagem. O enfermeiro deve ainda 

por meio da observação direta ou indireta destacar aspectos percebidos pela 

comunicação não verbal, bem como a leitura de documentos legais constantes no 

prontuário  

O primeiro pressuposto da teoria de Kolcaba (2003) consiste que o 

enfermeiro em conjunto com outros membros da equipe multiprofissional identificam 

as necessidades não satisfeitas dos pacientes no sistema de suporte existente. É 

nessa fase que o enfermeiro vai identificar através da relação interpessoal os 

desconfortos que acometem o idoso no pós-operatório.  

A partir das demandas identificadas por meio da investigação de 

enfermagem, serão estabelecidos os diagnósticos de enfermagem em conformidade 

com uma linguagem padronizada e validada. Segundo a NANDA o diagnóstico de 

enfermagem consiste  

“[...] em um julgamento clínico sobre a resposta de um indivíduo, uma 
família ou uma comunidade com relação a problemas de saúde reais 
ou potenciais/ processos devida que fornecem a base para uma 
terapia definitiva que busca alcançar resultados nos quais a 
enfermagem é necessária” (HERDMAN, 2013, p.105). 
 

 O domínio conforto está representado na figura 1. 

 Figura 1: domínio conforto 

Fonte: Herdman (2013). 
 

     Dentre esses, destaca-se no estudo o diagnóstico conforto prejudicado 

que é definido como a falta percebida de sensação de conforto, alívio e 

Classe 1:  

Conforto físico 

•Disposição para 
melhora do conforto 

•Conforto prejudicado 

•Dor aguda 

•Naúsea 

Classe 2:  

Conforto ambiental 

•Disposição para 
melhora do conforto 

•Conforto prejudicado 

Classe 3:  

Conforto social 

•Disposição para 
melhora do conforto 

•Conforto prejudicado 
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transcendência nas dimensões física, psicoespiritual, ambiental, social e cultural 

(HERDMAN, 2013). 

Esse diagnóstico tem como características definidoras: ansiedade, choro, 

relatos de sentir-se desconfortável, da falta de satisfação com a situação, de falta de 

sentir-se à vontade com a situação, fome, inquietação, prurido, calor, frio, suspiros, 

incapacidade de relaxar, inquietação, lamentação, medo, padrão de sono perturbado 

e sintoma de angústia (HERDMAN, 2013). 

Herdman (2013) enumera os seguintes fatores relacionados para o 

diagnóstico conforto prejudicado: estímulos ambientais nocivos; efeitos secundários 

relacionados ao tratamento; falta de controle do ambiente; falta de privacidade; falta 

de controle da situação; recursos insuficientes e, sintomas relacionados à doença. 

A terceira etapa é o planejamento da assistência que se inicia com a 

avaliação dos diagnósticos e a definição de prioridades, aprazamento de 

atendimentos a médio e longo prazo, estabelecimento de metas, resultados e 

intervenções (NÓBREGA; SILVA, 2009; TANNURE; GONÇALVES, 2010). 

Correlacionando à Teoria da Visão Holística do Cuidado em Saúde e 

Pesquisa é nessa fase que o enfermeiro em conjunto com os outros componentes 

da equipe define intervenções que vão ao encontro da satisfação das necessidades 

de conforto. 

A quarta fase do processo de enfermagem é a implementação da assistência 

ou prescrição de enfermagem que consiste na implementação do plano de ação 

estabelecido, direcionado ao paciente conforme as necessidades afetadas. Sendo 

primordial nesta etapa estabelecer prioridades diariamente, investigar e reinvestigar 

a fim de executar mudanças oportunas (NÓBREGA; SILVA, 2009; TANNURE; 

GONÇALVES, 2010). 

 Para Kolcaba (2003), é nesta etapa em que o conforto é aumentado quando 

forem implementadas cuidados de conforto de forma apropriada. Sendo o conforto o 

resultado das intervenções de enfermagem. 

Segundo a Nursing Intervention Classification (NIC), a intervenção de 

enfermagem é qualquer tratamento baseado no julgamento e no conhecimento 

clínico realizado por um enfermeiro para melhorar os resultados do paciente. 

Padroniza e define a base do conhecimento científico e prática de enfermagem 

(BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010). 
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As autoras afirmam ainda, que a identificação das intervenções essenciais por 

especialidade é essencial para o sistema de informação em saúde, influenciando no 

desenvolvimento do ensino, pesquisa, avaliação de competências, elaboração de 

currículos e construção de teoria, por alcançar benefícios inerentes à linguagem 

padronizada (BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010). 

Nesse estudo foram selecionadas as intervenções essenciais da American 

Association of Critical-care Nurses; National Gerontological Nursing Association;  e,  

Academy of Medical-sirurgical Nurses. 

A avaliação das intervenções representa a quinta fase do processo de 

enfermagem e tem como objetivo avaliar as respostas dos clientes aos cuidados 

prescritos, com vistas a melhorar a qualidade da assistência prestada (TANNURE; 

GONÇALVES, 2010). 

Kolcaba (2003) afirma que a cada intervenção de enfermagem o paciente 

deve avaliar de forma ativa sua satisfação, pois só assim vai desenvolver 

comportamentos de busca pela saúde e alcançar o conforto.   

A resolução do No358/2009 do COFEN define a etapa de avaliação como: 

 
 

“[...] processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de 
mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana, 
em um dado momento do processo saúde doença, para determinar 
se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado 
esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou 

adaptações nas etapas do processo de Enfermagem” (COFEN, 
2009). 
 
 

Segundo o COFEN (2009) a SAE organiza o trabalho profissional quanto ao 

método pessoal e instrumental, tornando a operacionalização do PE viável. Nesse 

sentido, a SAE surge como alicerce para a busca de uma assistência igualitária, 

integral em todos os níveis de atenção à saúde e é pilar de sustentação da melhoria 

da prestação dos serviços de saúde a população, sendo privativa do enfermeiro 

(GARCIA; NÓBREGA, 2000). 

Desse modo, entende-se que o PE é a prática do enfermeiro organizada por 

etapas e embasada, que prioriza o cuidar, valorizando o indivíduo não sua doença, 

tendo como base o conhecimento científico. Enquanto a Sistematização da 
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Assistência de Enfermagem (SAE) é a maneira coerente, organizada e ordenada de 

conduzir esse processo (ALFARO-LEFRÈVE, 2010; CIANCIANRULLO; GUALDA; 

MELLEIRO; ANABUKI, 2012; TANNURE; GONÇALVES, 2010) 

 

Portanto, embora o método de assistir/ cuidar da enfermagem, 

operacionalizado pelo processo de enfermagem tenha o objetivo de atender o 

indivíduo em sua totalidade biopsicossocial-espiritual e conflua para o holismo, na 

prática as intervenções são determinadas pelo enfermeiro, com pouca interferência 

do paciente e família. 

Entender o cuidado como ciência e refletir criticamente sobre o fazer da 

enfermagem, em que paradigmas e princípios se apoiam, pode levar a uma 

transformação na prática da enfermagem, de forma a reduzir a dicotomia teoria-

prática. 

 

 

3.4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.4.1 As teorias de enfermagem na promoção do conforto 

 

 

Teoria de enfermagem pode ser definida como um padrão empírico de 

conhecimento ou ciência, aplicável a qualquer campo da prática profissional, seja ele 

ensino, pesquisa ou assistência. Construída a partir de conceitos dos fenômenos de 

interesse da profissão, de forma a descrever, explicar, predizer ou controlar os 

fenômenos da enfermagem, a teoria cria subsídios para a prática (GARCIA; 

NÓBREGA, 2010).  

Segundo George (2000) o marco conceitual formado pelos pressupostos, 

proposições e conceitos articulados guia o processo de cuidar da enfermagem, pois 

altera o modo de pensar e agir do enfermeiro nos diversos elementos do 

metaparadigma. 

O metaparadigma identifica o conteúdo nuclear de uma disciplina, os 

fenômenos primários, suas interações, inclusive as principais orientações filosóficas, 
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modelos conceituais, teorias que orientam a pesquisa e indicadores empíricos que 

operacionalizam os conceitos teóricos. O metaparadigma da enfermagem é o 

conjunto dos quatro conceitos principais usados na enfermagem que fundamentam 

sua prática: pessoa, ambiente, saúde e enfermagem (FAWCETT, 2000; HICKMAN, 

2000; McEWEN; WILSS, 2009).  

Os elementos que formam o metaparadigma da enfermagem podem ser 

definidos como: indivíduo, considerado como o foco do cuidado de enfermagem que 

inclui o paciente, família ou comunidade a depender da teoria; ambiente, que 

engloba desde as condições externas e internas que influenciam o organismo, até 

as circunstâncias da perspectiva do indivíduo, como as estruturas sociopolíticas, 

econômicas e ideologias; saúde, definida como a aquisição do potencial total para a 

vida; e enfermagem, identificada como uma ciência, arte, disciplina prática que tem 

como cerne o cuidado e como meta promover a adaptação do indivíduo para 

manter, recuperar a saúde, reduzir e amenizar os efeitos das doenças (McEWEN; 

WILSS, 2009). 

Corbellini (2007) adverte sobre a relevância do desenvolvimento de um 

arcabouço teórico, uma vez que este aumenta a visibilidade e favorece a autonomia 

da profissão e contribui para a ruptura do modelo das ações do cuidado de 

enfermagem como complementar ao ato médico.  

Por sua vez, Pires (2009) revela que a prática de enfermagem refere-se a 

fenômenos ou ações específicas e é representada principalmente pelo cuidado. Este 

requer a produção de conhecimentos voltados à compreensão das individualidades 

complexas do ser humano, nas dimensões familiar e sociocultural. 

Tendo em vista o cuidado, considerado como a essência da profissão, Mussi 

(2005) ressalta o conforto como parte do referencial teórico da enfermagem, 

representado como um objetivo a ser alcançado no cuidado de enfermagem ou uma 

dimensão deste. Assim, identifica-se que ao longo da evolução científica da 

enfermagem, diversos teóricos abordaram o conforto em seus estudos. 

Desde o princípio, com início em Florence Nightingale, Enfermeira Inglesa, 

que com grande notoriedade é aclamada como precursora da enfermagem moderna 

ou científica, e que em sua obra Notes on Nursing em 1856 propôs premissas 

básicas para o exercício de enfermagem, que incluíam os conceitos do 

metaparadigma da enfermagem, o enfermeiro, a observação, avaliação do doente e 
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a influência do ambiente, para a promoção da cura, influenciando os modelos 

conceituais contemporâneos e criando uma filosofia para a profissão (GARCIA; 

NÓBREGA, 2010; McEWEN; WILSS, 2009). 

Em sua teoria ambientalista, a precursora da enfermagem moderna 

enfatizava a relevância do ambiente como fator decisivo para a recuperação da 

saúde, pela observação e manutenção de ar puro, silêncio, limpeza, aquecimento e 

outros aspectos. Além da avaliação das habilidades das enfermeiras pelo conforto 

alcançado pelos seus cuidados (NIGHTINGALE; FERRAZ; COUTO; 2005; TOMEY; 

ALIGOOD, 1999).  

Segundo Apóstolo (2009), o conforto está vinculado à origem e ao 

desenvolvimento da enfermagem, sendo referenciado por alguns teóricos, como 

Leininger e Watson, que o consideram como um componente do cuidado, e por 

Morse, que avalia o cuidar como um constructo do conforto. 

O Oxford English Dictionary (1989), dicionário referenciado por Kolcaba 

(1991), descreve que a etimologia da palavra comfort é também a palavra latina 

confortare, cujo significado é dar forças, dar alento de forma nobre ou grandiosa. A 

origem da palavra deriva dos termos “cum”, que significa em conjunto, e “fortis”, que 

significa forte (APÓSTOLO, 2009). 

Kolcaba (2003) identificou através da análise do conceito três tipos de 

conforto: alívio, tranquilidade e transcendência, os quais foram influenciados 

diretamente pelas teoristas de enfermagem Orlando, Henderson, Paterson e 

Zderard. 

A teoria do processo de enfermagem de Ida Jean Orlando, baseada na 

interação enfermeiro paciente, forneceu subsídios para o conceito de conforto como 

alívio, uma vez que discutiu as necessidades de conforto do paciente e as 

habilidades de enfermagem para suprir essas necessidades através do controle dos 

fatores que causam desconforto, levando o mesmo a um estado de calma ou 

condição imediata (KOLCABA, 2003; APÓSTOLO, 2009).  

Virgínia Henderson colaborou para o conceito de tranquilidade, condição 

mais duradoura e contínua de bem estar, com enfoque no atendimento individual de 

14 necessidades humanas básicas (fisiológicas e psicológicas) que são direcionadas 

pela enfermagem para manter a homeostase, para manutenção da saúde, 

recuperação ou morte pacífica (KOLCABA, 2003). 
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A teoria da prática de enfermagem humanística de Paterson e Zderard 

influenciou o conceito de transcendência, pois a situação dos indivíduos é 

vivenciada existencialmente pelos enfermeiros, que podem fundamentar suas 

relações interpessoais para desenvolver a capacidade de superar suas 

necessidades e possuir maior autonomia e autocontrole.  Este elevado estado de 

conforto perpassa a satisfação da necessidade de educação e motivação, 

traduzindo-se em crescimento pessoal, busca de hábitos de vida saudável e maior 

grau de independência (KOLCABA, 2003).  

De acordo com Apóstolo (2009), as teoristas Paterson e Zderard consideram 

o conforto como um fim global que pode ser planejado e controlado pelo paciente 

através da relação conforto-desconforto em etapas que incluem a inter-relação 

pessoal, adaptação emocional ao ambiente, a compreensão do presente em relação 

ao passado e o reconhecimento da sua capacidade em relação ao futuro, superando 

experiências anteriormente vividas. Elas focaram os aspectos psicossociais do 

conforto em detrimento ao físico, considerando que os desconfortos mentais podem 

levar a desconfortos físicos. 

Por sua vez, outros teoristas referenciaram o conforto em seus modelos 

como na teoria da adaptação de Peplau, que abordou as intervenções de 

enfermagem como requisito para o aumento do conforto psicológico, e na teoria 

humana do cuidar, de Watson, julgando o conforto como o maior constructo do 

cuidado. Embasada na espiritualidade, fenomenologia e existencialismo e levando 

em consideração o contexto cultural no qual o indivíduo está inserido, propôs dez 

fatores do cuidar com objetivos de atender as necessidades e conforto dos doentes 

de forma a obter uma harmonia mente-corpo-espírito, com consequente 

transcendência (APÓSTOLO, 2009). 

 

 

3.4.2 A teoria do conforto 

 

 

No planejamento e implementação dos cuidados de enfermagem, uma das 

metas primordiais é a promoção do conforto nas várias dimensões do ser humano. 

Desta forma, torna-se imperativo a esses profissionais o aprofundamento dos 
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conhecimentos nessa área, a fim de qualificar a assistência, impactando na 

qualidade de vida dos pacientes, por meio de uma assistência mais humana.   

Kolcaba (1994) ressalta que o conforto é a experiência imediata do ser, 

fortificada através da necessidade de alívio, calma e transcendência, é encontrado 

nos quatro contextos da experiência: físico, psicoespiritual, sociocultural e ambiental. 

O conforto pode assumir um caráter subjetivo quando se confunde com 

bem-estar físico, mental, alívio da dor física, ansiedade e desejo. Pode significar 

ainda um estado, quando as necessidades humanas básicas são satisfeitas e a 

homeostase fisiológica é conservada (MUSSI, 1996).  

Assim, é possível evidenciar encorajamento, alívio, consolo, comodidade, 

estando o ser à vontade consigo mesmo, com os outros e o meio ambiente. E ainda 

com consciência de si e harmonia, pela total integração corpo-mente-espírito, 

conservando um potencial para desempenhar seus papéis usuais, mesmo de forma 

temporal ou em longo prazo, no processo saúde-doença (MUSSI, 1996). 

Kolcaba (1991) evidenciou que as necessidades de conforto podem ser 

percebidas em quatro contextos:  

● físico: pertinente às sensações corporais ou mecanismos homeostáticos; 

● psicoespiritual: que diz respeito à consciência interna de si, 

compreendendo o significado da vida do indivíduo, autoestima, autoconceito, 

sexualidade, além das relações do sujeito com uma ordem ou ser superior;  

● ambiental: relacionado ao meio externo, condições e influências que 

englobam a infraestrutura como barulho, luz, temperatura, cor, ambiente e 

elementos naturais e sintéticos;  

● sociocultural: se refere aos relacionamentos interpessoais, familiares e 

sociais, incluindo tradições, práticas religiosas e rituais.   

 A teorista considera, ainda, que o conforto possui três sentidos técnicos:  

●  alívio: estado do indivíduo de ter sua necessidade atendida, ou seja, um 

desconforto aliviado; 

●  calma: pressupõe uma condição mais duradoura e contínua, um estado 

de contentamento e bem-estar. 

●  transcendência: estado em que alguém está acima dos problemas ou 

sofrimento (KOLCABA, 1991, 1994, MORSE, 1992). 
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Para o entendimento holístico da teoria do conforto, Kolcaba afirma que 

todos os aspectos do conforto estão inter-relacionados e diagramados em uma 

grade bidimensional, onde a primeira dimensão é a intensidade das necessidades 

satisfeitas ou não para alívio, calma e transcendência e a segunda grade é 

composta pelos graus de necessidade de conforto internas e externas de natureza 

física, psicoespiritual, ambiental e sociocultural. Essa estrutura taxonômica está 

descrita no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Estrutura taxonômica da Teoria do Conforto.  

 

Contexto 

Estado 

Alívio Calma Transcendência 

Físico    

Psicoespiritual    

Ambiental    

Sociocultural    

Fonte: KOLCABA, 2003, p.15. 

 

A operacionalização do conforto se baseia no significado do holismo para a 

enfermagem, que pressupõe que o paciente é um ser físico, psíquico, espiritual, 

social e cultural e, portanto, suas ações devem ter impacto positivo num ser 

indivisível em todas as dimensões (KOLCABA, 1992). 

No que tange à teoria do conforto, os elementos do metaparadigma da 

enfermagem se definem como:  

● enfermagem: avaliação intencional das necessidades dos pacientes, 

família ou comunidade, com a finalidade de apresentar medidas para a satisfação 

das necessidades de conforto e reavaliar após a implementação das intervenções, a 

fim de obter uma comparação com a linha de base anterior;  

●  paciente: indivíduo, família ou comunidade que necessita de cuidados 

de saúde em qualquer nível de atenção. 

● ambiente: qualquer aspecto que envolva o paciente, família ou 

comunidade que pode ser manipulado para obter o conforto. 

●  saúde: funcionamento ótimo do paciente, família ou comunidade 

facilitado pelo aumento do conforto.  
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Apóstolo (2009) ressalta que o foco do processo de conforto de Morse (1992) 

era centrado nas ações de enfermagem, sem se preocupar com a avaliação destas, 

enquanto Kolcaba analisou que esse processo só é finalizado com a avaliação dos 

resultados das intervenções de enfermagem.  

Morse (1992) afirma ainda que no ínterim do processo saúde doença para 

alcançar o conforto, muitas vezes o indivíduo vivencia situações temporárias de 

desconforto para a promoção do bem-estar e reabilitação como, por exemplo, 

realizar exercícios pós-operatórios, administrar uma injeção, realizar um curativo, 

dentre outras intervenções. 

Nas práticas, é possível perceber que algumas medidas de conforto são 

indicadas para prevenir a instalação de um desconforto, enquanto outras, para 

aliviar ou reverter um desconforto. Nesse sentido, o conforto pode assumir um 

caráter de substantivo ou verbo. Substantivo quando o conforto é visto como 

resultado de uma ação e como verbo quando se confunde com um processo ou ato 

de confortar (MORSE, 2000). 

As causas de desconforto muitas vezes são identificadas e eliminadas pelos 

enfermeiros previamente ao surgimento de sintomas, promovendo um estado de 

tranquilidade. No entanto, nem sempre o alívio do desconforto se traduz em alcançar 

o conforto, ele pode ser atingido parcialmente, ou por um período variável, o que 

leva a necessidade de reavaliação das intervenções positivas (KOLCABA, 1991). 

Sendo assim, à proporção em que as necessidades de conforto não são 

atendidas devem ser propostas intervenções de enfermagem ou medidas de 

conforto para maximizá-lo. Embora nem sempre o controle dos fatores internos e 

externos que aumentam ou diminuem os desconfortos dependam do enfermeiro e 

sua equipe, tendo em vista a complexidade do termo, alguns estudos apontam a 

contribuição desses profissionais que dão suporte no processo saúde-doença na 

concepção do paciente (MUSSI, 1996). 

A UTI é um ambiente hostil e negativo, impessoal, onde predomina o uso de 

tecnologias para a manutenção da vida, que devido a características como ruídos 

excessivos, temperatura, luminosidade e limitações na prestação do suporte 

psicossocial levam ao desconforto ou dificultam a promoção do conforto total 

(BITENCOURT ET AL, 2007). 
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O estresse causado pelo internamento num ambiente onde o risco de morte, 

a gravidade, a invisibilidade, a incerteza quanto à recuperação e tratamento e o 

isolamento social são frequentes, leva o paciente a uma série de sinais e sintomas 

de desestabilização física e emocional, afetando sua própria identidade (GALA; 

TELLES; SILVA, 2003; PINHO; SANTOS, 2008). 

Silva (1996) afirma que a doença, além de causar um sofrimento físico, afeta 

a dimensão psicossocial, que envolve sentimentos, preocupações e pensamentos 

do que é culturalmente aceito nessa situação de vida.Os pressupostos da teoria do 

conforto estão descritos no Quadro 4. 

Quadro 4: Pressupostos da Teoria do Conforto.  

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Os enfermeiros em conjunto com outros membros da equipe multiprofissional identificam as 

necessidades não satisfeitas dos pacientes no sistema de suporte existente. 

Os enfermeiros em conjunto com os outros componentes da equipe definem intervenções 

que vão ao encontro da satisfação dessas necessidades. 

Outras variáveis são analisadas na definição das intervenções por serem cruciais para o 

sucesso das mesmas. 

O objetivo intencional de aumentar o conforto é alcançado quando forem implementadas 

cuidados de conforto de forma apropriada. Sendo o conforto o resultado dessas 

intervenções.  

Os pacientes e enfermeiros concordam sobre o que é desejável e realista nos 

comportamentos de busca da saúde. 

O aumento do conforto é alcançado quando os pacientes intensificam o compromisso de 

busca de comportamentos de saúde.  

Fonte: Kolcaba (2003). 

  

Kolcaba apresentou a sua teoria do conforto em uma estrutura esquemática 

conforme a Figura 2. 
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Figura 2: Estrutura da Teoria do Conforto 

 

 

Fonte: Kolcaba (1994, p. 81) 

 

Kolcaba (2003) afirma que diante de um estímulo, o paciente tem uma 

tendência de resposta uniforme aos tipos de pressão que o estímulo provoca. Esta 

pressão pode ter relação com fatores internos, denominados como pressão beta, 

que correspondem à percepção do indivíduo em relação a uma situação, e também 

está associado a fatores externos, ou pressão alpha, que retratam as forças 

positivas ou facilitadoras, negativas ou obstrutivas e as forças de interação.  

Após a avaliação holística do paciente, as necessidades de conforto são 

identificadas nos quatro contextos: físico, psicoespiritual, sociocultural e ambiental, 

para os quais são implementadas intervenções para promoção do conforto. À 

medida que as ações de conforto são executadas, são gerados comportamentos de 

busca por bem-estar, divididos entre comportamentos interno (pressão beta), 

externo (pressão alpha) e morte pacífica (KOLCABA, 2003). 

No que condiz à área da saúde, as forças de obstrução são representadas 

pela necessidade de cuidados de saúde e as forças facilitadoras são as 

intervenções de enfermagem, que associadas a outras variáveis influenciam a 

percepção de conforto. A cada intervenção proposta é avaliada a satisfação do 

cliente e para isso a equipe de enfermagem deve ser treinada para melhoria 

contínua das práticas e políticas de saúde, melhorando indicadores de qualidade 

(KOLCABA, 2003). 
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Assim, a teoria de Kolcaba foi selecionada para referenciar o estudo do 

problema de identificação do cuidado de enfermagem de idosos com necessidades 

de conforto.  
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Trata-se de um estudo exploratório descritivo com enfoque quantitativo. 

Cervo, Bervian, Silva (2007) e Silva (2005) explicam que o estudo exploratório é 

aplicado quando se espera definir objetivos na busca de maiores informações sobre 

um determinado assunto. Completando esse pensamento, Polit, Beck e Hungler 

(2004) definem que o estudo exploratório investiga o fenômeno, sua natureza 

complexa e os outros fatores com os quais ele está relacionado. 

O estudo descritivo é aquele capaz de observar, registrar, analisar, 

correlacionar fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Buscando desvendar de forma 

precisa à frequência com que o fenômeno acontece, sua relação e conexão com os 

outros (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007).  

O enfoque quantitativo possibilita a coleta sistemática de informações 

numéricas através de condições controladas e de uma análise dos dados a partir da 

estatística (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

 

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

 

O estudo foi realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

localizado na Rua Nilo Peçanha, nº 620, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte 

(RN), Distrito Sanitário Leste deste município. 

Trata-se de um hospital geral, terciário, de alta complexidade no Estado do 

RN, que integra o Complexo Hospitalar de Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). É uma instituição de ensino universitário integrado à Rede 

do SUS pela Lei Orgânica 8080/90, que dispõe de condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes. 
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Atualmente, o HUOL disponibiliza 240 leitos para internação, distribuídos 

entre clínica médica, cirúrgica e UTI, além de atendimento ambulatorial em diversas 

especialidades médicas, como: angiologia, cardiologia, neurologia, clínica médica, 

cirurgias cardíaca, geral, torácica, vascular, neurocirurgia, transplante renal, 

dermatologia, endocrinologia, hematologia, nefrologia, otorrinolaringologia, 

pneumologia, reumatologia, infectologia e urologia. 

Conforme dados do Relatório de Gestão HUOL/2012, a estrutura atual de 

leitos supracitada gera, em média, 5.377 Internações Hospitalares Pagas (AIH) por 

ano, totalizando 7.817 internações. Desse total de internações, são 

aproximadamente 2.494 internações clínicas, 4.753 internações cirúrgicas e mais de 

570 em leitos de UTI. 

As razões para a seleção deste cenário para a realização do estudo se deu à 

capacidade para realização de cirurgias e internações de idosos, bem como ao fato 

de exercer as funções de Ensino, Pesquisa e Extensão, nas áreas de Cirurgia 

experimental, Medicina familiar e comunitária, Clínica médica e cirúrgica, Farmácia, 

Psicofarmacologia, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social, 

Contabilidade e Administração, além dos programas de residência médica e 

multiprofissional. 

Considera-se que devido a essas características, o hospital e os profissionais 

que atuam neste local exercem influência na formação de profissionais de diversas 

áreas, inclusive dos enfermeiros no estado do Rio Grande do Norte. 

O quadro de enfermeiros do hospital conta com 85 profissionais distribuídos 

entre os setores de enfermaria de clínica médica e cirúrgica; unidade de terapia 

intensiva; centro cirúrgico; ambulatórios; comissão de curativos; comissão de 

controle de infecção hospitalar; auditoria; e supervisão. 

Quanto à capacidade de pacientes cirúrgicos, cada unidade de internação 

cirúrgica possui 32 leitos, sendo dois destinados a pacientes que requerem 

precauções de contato, totalizando 128 leitos. 

A UTI geral dispõe de dez leitos para pacientes de clínica médica, cirurgia 

geral, cardiológica e neurológica. A equipe é composta por dez médicos, dez 

enfermeiros e quarenta técnicos de enfermagem, além dos profissionais de apoio, 

como burocrata, auxiliar de serviços gerais e outros.  
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Além desses profissionais os pacientes da UTI são acompanhados pelos 

demais membros da equipe multiprofissional como: fisioterapeutas, nutricionistas, 

farmacêuticos, assistentes sociais e psicólogos.  

 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

A população deste estudo foi constituída pelos enfermeiros das unidades de 

internação cirúrgica e da UTI do hospital, totalizando 30 profissionais. Foram 

considerados critérios de inclusão: ter tempo mínimo de seis meses de atividade no 

setor, por considerar que esse é um período mínimo para conhecer a rotina e o 

cuidado a esses pacientes e, fazer parte da escala de serviço no período da coleta 

dos dados; e como critérios de exclusão estar de afastamento no momento dessa 

coleta. Todos os 30 enfermeiros atenderam os critérios especificados e assim 

formaram o grupo de sujeitos do estudo.  

 

 

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Para a coleta, utilizou-se um questionário estruturado (Apêndice A), com 

questões abertas e fechadas. Este instrumento foi desenvolvido com base no 

General Comfort Questionnaire (GCQ) (KOLCABA, 2002); segundo o Diagnóstico de 

Enfermagem da NANDA international 2012-2014, ‘Conforto Prejudicado’ 

(HERDMAN, 2013); e nas intervenções de enfermagem para este diagnóstico, 

contidas na Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) (BULECHEK; 

BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010). 

Trata-se de um questionário composto por quatro partes: I - Caracterização 

dos enfermeiros (sexo, idade, religião, anos de formado, instituição formadora, 

formação complementar, tempo de trabalho na instituição, número de vínculos 

profissionais, setor de trabalho); II - Necessidades de conforto do idoso no pós-

operatório (percepção sobre o termo conforto, desconfortos físicos, ambientais, 
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sociocultural e psicoespirituais observados nos idosos no pós-operatório); III - 

Diagnóstico de Enfermagem (conhecimento do enfermeiro sobre Diagnóstico de 

Enfermagem, Diagnósticos de Enfermagem utilizados no cuidado de conforto do 

idoso em pós-operatório e Diagnóstico de Enfermagem Conforto Prejudicado e 

registro de desconforto do idoso no prontuário); IV - Intervenções de enfermagem 

(intervenções realizadas para proporcionar conforto ao paciente idoso no pós-

operatório). Neste estudo focalizam-se as partes I e II. 

 Este questionário foi validado quanto à aparência dos aspectos de 

organização, clareza, simplicidade, facilidade de leitura, adequação do vocabulário, 

objetividade, precisão, credibilidade, adequação e pertinência do conteúdo, por cinco 

enfermeiros mestres ou doutores na área de ensino-assistência.  

 Os avaliadores foram selecionados por terem conhecimento e experiência no 

cuidado de pacientes idosos em pós-operatório. Estes avaliaram os 35 itens do 

questionário quanto ao atendimento aos aspectos sob avaliação respondendo Sim 

ou Não para cada item, dando sugestões de adequações quando necessário. 

Posteriormente, alguns itens foram ajustados para atender as sugestões expostas.  

 

 

4.5 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DOS DADOS 

  

 

A coleta de dados foi concretizada pela mestranda responsável pela 

pesquisa, nos meses de maio e junho de 2014 em horário conveniente aos 

participantes e em local privativo no HUOL. Inicialmente foi realizado um contato 

prévio com os enfermeiros, no qual foram explicados os objetivos e finalidades da 

pesquisa e feito convite para participar do estudo. Em caso de aceite, foi agendado 

um dia e local para realização da coleta de dados. 

No momento agendado, os enfermeiros primeiramente foram informados 

quanto a sua participação voluntária, o sigilo das informações e do direito de desistir 

da pesquisa a qualquer momento, caso julgassem necessário. Foi solicitada a  

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice B). 

Nesse momento o questionário foi entregue para ser preenchido pelo enfermeiro 
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após devidas orientações de preenchimento. Destaca-se que nenhum enfermeiro se 

recusou a participar da investigação.   

 

 

4.6 PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

  

 

 Os dados coletados foram tabulados no software SPSS versão 20.0. Após 

correção e verificação de erros foram categorizados, tabulados e analisados no 

programa estatístico. 

 Para análise da categorização sociodemográfica, educacional e profissional 

dos enfermeiros, e identificação das intervenções de enfermagem em pós-operatório 

foi utilizada estatística descritiva com frequências absolutas e relativas e medidas de 

tendência central. 

 O conteúdo das conceituações referentes ao termo conforto foi analisado 

quanto ao tema que apresentava. Os temas identificados nos conteúdos foram 

agrupados por semelhança e classificados nos contextos em que se enquadravam,  

físico, ambiental, sociocultural e ou psicoespiritual, conforme o foco das respostas.  

 Quanto às questões acerca do diagnóstico de enfermagem os dados foram 

agregados por semelhança e classificados de acordo com as características 

definidoras e os fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem da NANDA 

Internacional, buscando a frequência das informações conforme exposto a seguir. 

Inicialmente fez-se leitura das respostas do questionário e identificaram-se as 

palavras-chaves que indicavam os objetivos propostos. Em seguida, esses registros 

foram classificados por semelhança e nomeados de acordo, com a temática do 

conforto e dos diagnósticos da NANDA. Os agrupamentos foram quantificados em 

frequências absolutas e percentuais, e apresentados em tabelas. 

Posteriormente, os resultados foram apresentados através de tabelas e 

discutidos à luz da teoria de conforto de Kolcaba e com base na literatura científica. 
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4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

A investigação foi norteada pelas diretrizes e normas de pesquisa que 

envolve seres humanos, que tem seus aspectos éticos e legais regulamentados pelo 

Conselho Nacional de saúde através da Resolução nº 466/2012 (BRASIL, 2013c). 

 Inicialmente, foi enviada uma carta de anuência (apêndice D) à Diretoria de 

Pesquisa e Extensão do HUOL, informando-lhe sobre o estudo e solicitando 

autorização para a realização do mesmo, com fins de acesso, realização da coleta 

de dados e utilização do nome da instituição no relatório final. 

 Após anuência da instituição, o projeto de pesquisa foi encaminhado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, no qual, obteve aprovação sob CAAE 25976613.7.0000.5537.  

 Todos os participantes foram consultados sobre o interesse em participar da 

pesquisa e esclarecidos sobre o objetivo do estudo, procedimentos metodológicos, 

riscos e benefícios envolvidos, tornando-os conscientes do sigilo conferido às 

informações e identidades. Então, foram solicitados a dar a anuência ao estudo 

mediante a assinatura do TCLE (apêndice B).  

Estes foram esclarecidos quanto aos riscos da pesquisa, bem como da sua 

participação voluntária. Foi garantida aos enfermeiros a liberdade para sua 

participação, sem prejuízos no ambiente de trabalho ou interrupções em suas 

atividades laborais. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Esta seção está apresentada conforme determina as normas internas do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/UFRN, por meio de dois artigos 

científicos relacionados aos objetivos do estudo. Os artigos serão submetidos à 

avaliação por periódicos qualificados e com impacto acadêmico e científico na área 

de enfermagem. 

  O artigo 1 intitulado “Os desconfortos dos idosos no pós-operatório na 

perspectiva dos enfermeiros” identifica a percepção de enfermeiros hospitalares 

sobre o conceito conforto e sobre os desconfortos que afetam os idosos no período 

pós-operatório. Este artigo foi submetido à apreciação da Revista da Rede de 

Enfermagem do Nordeste (RENE) de Qualis (B2) e atende ao primeiro objetivo 

específico proposto na dissertação. 

  O artigo 2 denominado “Diagnósticos e intervenções de enfermagem 

utilizados no cuidado de conforto em idosos no pós- operatório” verifica as 

características que definem o diagnóstico de enfermagem conforto prejudicado e os 

fatores relacionados e identifica as intervenções de enfermagem para promoção do 

conforto ao idoso em pós-operatório na perspectiva do enfermeiro. Destaca-se que 

este artigo será posteriormente submetido à apreciação da Revista Brasileira de 

Enfermagem (REBEn) de Qualis (A2) e atende ao segundo e terceiro objetivos 

específicos.  
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ARTIGO 1 

 

 

Os desconfortos dos idosos no pós-operatório na perspectiva dos enfermeiros 1 

Nurses’ perspectives of postoperative discomforts in elderly people  

La perspectiva de las enfermeras sobre los malestares de los ancianos en postoperatorio 

 

Rosemary Álvares de Medeiros
1
, Bertha Cruz Enders

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Artigo vinculado a dissertação de Mestrado intitulada: O conforto do idoso em pós-operatório na 

perspectiva do enfermeiro. 

Este artigo foi submetido à Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste - RENE. 
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Objetivou-se identificar a percepção dos enfermeiros sobre o conceito de conforto e  os desconfortos físicos, 

psicoespirituais socioculturais e ambientais que afetam os idosos no período pós-operatório. Pesquisa 

exploratória, descritiva realizada  maio e junho, 2014, com 30 enfermeiros de um hospital universitário da região 

Nordeste, Brasil. Utilizou-se questionário fundamentado na  teoria do conforto de Kolcaba. Os dados foram 

analisados através de estatística descritiva. Os enfermeiros (96,7%) conceituaram conforto como bem-estar. Nos 

quatro contextos físico, ambiental, sociocultural e psicoespiritual, dois ou mais desconfortos foram observados 

por mais de 50% dos enfermeiros. Dor (100%), ruídos excessivos (56,7%), sensação de deslocamento do 

ambiente residencial (76,7%) e ansiedade (93,3%) apresentaram-se mais frequentes. Conclui-se que  percepção 
dos enfermeiros sobre o conceito de conforto demonstra uma sinonímia com o bem-estar e identificam os 

desconfortos que afetam os idosos no pós-operatório na diversidade dos contextos estudados, com ênfase nos 

físicos, em especial, a dor.  

Descritores: Enfermagem; Idoso; Procedimentos Cirúrgicos Operatórios; Cuidados Pós-operatórios.  

 

The objective was to identify hospital nurses perceptions regarding the concept of comfort and the physical, 

psychospiritual, sociocultural and environmental, postoperative discomforts that affect the elderly . Exploratory, 

descriptive, quantitative study conducted in May and June 2014 with 30 nurses of a university hospital in 

Northeast, Brazil. A questionnaire based on Kolcaba’s holistic comfort theory was used to collect data. Analysis 

was conducted using descriptive statistics. The nurses (96,7%) perceived comfort as synonymous with well-

being. Two or more discomforts were observed by more than 50% of nurses in the four contexts studied. Pain 
(100%), excessive noise (56,7%), sense of displacement of the residential environment (76,7%) and anxiety 

(93,3%) were more frequent. It is concluded that the nurses perceive the concept of comfort as synonymous with 

well-being and  identify the discomforts that affect the elderly  in the various comfort contexts, with emphasis on 

the physical needs, especially pain.  

Descriptors: Nursing; Aged; Surgical Procedures, Operative; Postoperative Care. 

 

El objetivo fue identificar la percepción de las enfermeras sobre el concepto de conforto y los desconfortos 

físicos, psicoespirituales socioculturales y ambientales que afectan los ancianos en el postoperatorio. Estudio 

exploratorio, descriptivo y cuantitativo llevado a cabo en maio e junho 2014, con 30 enfermeras de un hospital 

universitario del Nordeste, Brazil.  Un cuestionario elaborado segundo la teoría de conforto de Kolcaba fue 

usado. Los datos fueron analizados con estadística descriptiva. Las enfermeras comprendieron conforto como 
sinónimo de bien estar (96,7%). Dos o más molestias fueron identificados por  más de 50% de las enfermeras. 

Dolor (100%), ruido excesivo (56,7%), el sentido de desplazamiento del medio ambiente residencial (76,7%) y 

ansiedad (93,3%) fueron considerados como más frecuentes. Se concluye que as enfermeras perciben el 

concepto de conforto como sinónimo del bienestar y identifican las necesidades de conforto en los ancianos en 

postoperatorio enfatizando  malestares físicos, especialmente el dolor.  

Descriptores: Enfermería; Anciano; Procedimientos Quirúrgicos Operativos; Cuidados Postoperativos. 
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Introdução 

O aumento da expectativa de vida dos idosos é acompanhado pela presença de doenças 

que requerem tratamentos clínicos e cirúrgicos prolongados
(1)

. Nos casos cirúrgicos, o pós-

operatório, requer geralmente, um aumento do tempo de hospitalização
(2)

. 

Neste período, torna-se imperativo que o enfermeiro utilize a sua sensibilidade para 

reconhecer as necessidades de conforto nesses indivíduos, haja vista que, o conforto é visto 

como inerente ao cuidado de enfermagem, conforme referem alguns estudos e abordagens 

teóricas
(1,3-4)

. Supõe-se, portanto, que quando o profissional identifica as necessidades de 

conforto, ou seja, os desconfortos que afetam seus pacientes, ele está preparado para prestar 

uma assistência mais integral e humanizada.  

Isso sugere que o enfermeiro precisa incorporar, de forma consciente, o conceito de 

conforto no seu processo de cuidar, como um fenômeno de enfermagem a ser diagnosticado. 

Entretanto, a maioria dos estudos que abordam este fenômeno centra-se na identificação 

dos níveis de conforto que os pacientes demonstram. A perspectiva do enfermeiro nesse 

processo e o conceito que este possui sobre conforto são raramente abordados. As 

investigações que focalizam os enfermeiros geralmente procuram identificar as ações de 

promoção de conforto que estes realizam no seu cuidar e como resultado identificam, 

principalmente, medidas para atender as necessidades físicas
(5)

ou aliadas às técnicas de 

cuidado, como por exemplo à administração de medicamentos
(4)

.  

A importância de conhecer os conceitos pertinentes à prática de enfermagem, como o 

conforto, torna-se imprescindível quando se considera que respostas humanas às condições de 

saúde constituem a matéria prima para os diagnósticos da enfermagem
(6)

.  

Além disso, não se encontrou trabalhos diretamente relacionados ao fenômeno de 

conforto do idoso no pós-operatório nem de como os enfermeiros percebem essas ações.  E, 

embora seja estudado sobre as ações de conforto no cuidado de enfermagem a idosos com 

outras afecções
(1)

, demonstrando que estas medidas vão além da terapêutica, não se observa 

uma análise teórica dos resultados, o que indica que há espaço para mais conhecimento sobre 

esse fenômeno. 

Surgiu assim, a necessidade de investigar o ponto de vista dos enfermeiros sobre o 

conforto das pessoas idosas no pós-operatório e analisar esse fenômeno numa perspectiva 

teórica que focalize o conforto do indivíduo com um todo, não se limitando ao alívio físico. 

Frente a essa problemática, questionou-se: Qual a concepção dos enfermeiros sobre o conceito 

de conforto e quais os desconfortos que afetam os idosos em pós-operatório, nos contextos 
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físico, psicoespiritual sociocultural e ambiental que afetam os idosos no pós-operatório na 

percepção dos enfermeiros? 

Para abordar esses questionamentos utilizou-se o aporte teórico da Visão Holística do 

Cuidado em Saúde e Pesquisa
(4)

. Trata-se de uma teoria de médio alcance na qual se 

pressupõe que o cuidado de enfermagem inclui a realização de uma avaliação do conforto 

holístico do paciente.  

Segundo esta teoria o conforto é conceituado como “a experiência de sentir-se 

fortalecido como resultado imediato do atendimento às necessidades de alívio, tranquilidade, 

e transcendência em quatro contextos: físico, psicoespiritual, sociocultural e ambiental”
(3:258)

.    

Nessa perspectiva, a necessidade de alívio se refere à experiência de ter um desconforto 

atendido. A necessidade de tranquilidade é entendida como a exiguidade de um estado de 

contentamento. Já transcendência indica o estado em que alguém está acima dos problemas ou 

do sofrimento, ou seja, de mudança para um estado mais alto de conforto.  Promove-se o 

conforto por meio de intervenções que resultem na superação dessas demandas relacionadas 

ao estado físico, psicoespiritual, sociocultural e ambiental do paciente
(3)

.   

Neste estudo objetivou-se identificar a percepção dos enfermeiros acerca do conceito de 

conforto e sobre os desconfortos físicos, psicoespiritual, sociocultural e ambiental que afetam 

os idosos no período pós-operatório. 

 

Método 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, de abordagem quantitativa, 

desenvolvida com enfermeiros em um hospital geral da rede pública na Região Nordeste do 

Brasil.  

A população do estudo, totalizada em 30, foi composta por todos os enfermeiros que 

trabalhavam em unidades de internação cirúrgica e terapia intensiva do referido hospital e que 

prestavam atendimento à pacientes idosos em pós-operatório. 

Consideraram-se critérios de inclusão: ter tempo mínimo de seis meses de atividade no 

setor, por considerar que esse é um período mínimo para conhecer a rotina e o cuidado a esses 

pacientes e, fazer parte da escala de serviço no período da coleta dos dados. E como critérios 

de exclusão: estar de afastamento no momento dessa coleta. Todos os 30 enfermeiros 

atenderam os critérios especificados e assim formaram o grupo de sujeitos do estudo.  

A coleta de dados foi concretizada pela mestranda responsável pela pesquisa, nos meses 

de maio e junho de 2014. Inicialmente foi realizado um contato prévio com os enfermeiros, no 
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qual foram explicados os objetivos e finalidades da pesquisa e feito convite para participar do 

estudo. Em caso de aceite, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi 

devidamente lido e assinado pelos participantes. Destaca-se que nenhum enfermeiro se 

recusou a participar da investigação.  

Para a coleta, utilizou-se um instrumento desenvolvido com base no General Comfort 

Questionnaire (GCQ)
(3)

; segundo o Diagnóstico de Enfermagem Conforto Prejudicado
(6)

 e nas 

intervenções de  enfermagem para este diagnóstico, contidas na Classificação das 

Intervenções de Enfermagem (NIC)
(7)

. 

Trata-se de um questionário composto por quatro partes: I - Caracterização dos 

enfermeiros (sexo, idade, religião, anos de formado, instituição formadora, formação 

complementar, tempo de trabalho na instituição, número de vínculos profissionais, setor de 

trabalho); II - Necessidades de conforto do idoso no pós-operatório (percepção sobre o termo 

conforto, desconfortos físicos, ambientais, sociocultural e psicoespirituais observados nos 

idosos no pós-operatório); III - Diagnóstico de Enfermagem (conhecimento do enfermeiro 

sobre Diagnóstico de Enfermagem, Diagnósticos de Enfermagem utilizados no cuidado de 

conforto do idoso em pós-operatório e Diagnóstico de Enfermagem Conforto Prejudicado e 

registro de desconforto do idoso no prontuário); IV - Intervenções de enfermagem 

(intervenções realizadas para proporcionar conforto ao paciente idoso no pós-operatório). 

Neste estudo focalizam-se as partes I e II. 

Foi realizada validação de aparência do questionário, sendo avaliados quanto aos 

aspectos de organização, clareza, simplicidade, facilidade de leitura, adequação do 

vocabulário, objetividade, precisão, credibilidade, adequação e pertinência do conteúdo, por 

cinco enfermeiros mestres ou doutores na área de ensino-assistência. Os avaliadores foram 

selecionados por terem conhecimento e experiência no cuidado de pacientes idosos em pós-

operatório. Estes avaliaram os 35 itens do questionário quanto ao atendimento aos aspectos 

sob avaliação, respondendo Sim ou Não para cada item, dando sugestões de adequações 

quando necessário.  Posteriormente, alguns itens foram ajustados para atender as sugestões 

expostas.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob protocolo N
o 

25976613.7.0000.5537.  Todos os 

participantes foram informados quanto a sua participação voluntária, sigilo das informações e 

do direito de desistir da pesquisa a qualquer momento, caso julgassem necessário, e seguiu as 

legislações que regem os princípios éticos brasileiros de pesquisa em seres humanos.  
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As variáveis do perfil sociodemográfico e profissional dos participantes e os dados 

referente aos desconfortos identificados, às características definidoras e as intervenções 

indicadas, foram submetidos à estatística descritiva. As respostas ao questionamento sobre o 

conceito de conforto foram inicialmente listadas e designadas uma identificação anônima, 

Enf1, Enf2, etc., em preparação para análise. O conteúdo das conceituações foi analisado 

quanto ao tema que apresentava, agrupado por semelhança e classificado, conforme o 

contexto físico, ambiental, sociocultural e ou psicoespiritual em que se enquadrava, conforme 

o foco da resposta.   Estas foram posteriormente quantificadas em frequência e percentuais.  

As análises foram realizadas utilizando o StatisticalPackage for the Social Sciences versão 

20.0. Os dados foram apresentados utilizando-se frequências, percentuais e medidas de 

tendência central.  

 

Resultados 

 Quanto às características sociodemográficas, a maioria dos participantes, 90%, era do 

sexo feminino; 70% católica, 16,7% declararam ser evangélicos, 6,7% espíritas e 6,7% de 

outras religiões. A média da idade foi de 41,2 anos (mín=24 anos; máx=62 anos;  

dp ± 10,807). 

 Com relação ao perfil profissional, 73,3% trabalhavam no setor de clínica cirúrgica e 

26,7% em unidade de terapia intensiva (UTI). A média do tempo de trabalho foi de 10,4 anos 

mín. 6 meses; máx. 36 anos; dp ± 10 anos). Um total de 86,6%  obtiveram título de graduação 

em enfermagem em instituições públicas e 13,4% em instituições privadas. Da população, 

80% detinham formação complementar, das quais 60% eram especialistas, 16,7% mestres e 

3,3% doutores. Quanto ao vínculo de trabalho, 56,7% trabalhavam em apenas um local e 

43,3% possuíam dois vínculos empregatícios.  

 Os resultados da classificação das respostas dos enfermeiros quanto à compreensão do 

termo conforto são apresentados na Tabela 01. 

 

 

Tabela 01 – Percepção dos enfermeiros sobre o conceito de conforto. (N=30). 

Conceito de conforto N % 

Bem-estar físico e psicoespiritual 10 33,4 

Bem-estar físico, psicoespiritual, sociocultural e ambiental 4 13,4 

Bem-estar físico, psicoespiritual e ambiental 3 10,0 
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Bem-estar físico, psicoespiritual e sociocultural 2 6,7 

Bem-estar 2 6,7 

Bem-estar sociocultural 2 6,7 

Bem-estar físico 1 3,3 

Bem-estar ambiental 1 3,3 

Bem-estar psicoespiritual 1 3,3 

Bem-estar físico e ambiental 1 3,3 

Bem-estar físico e sociocultural 1 3,3 

Bem-estar sociocultural e ambiental 1 3,3 

Sensação de ter suas necessidades atendidas 1 3,3 

 

A Tabela 1 destaca que os enfermeiros, quase que unanimemente, referiram seu 

entendimento do conceito de conforto como um estado de bem estar (96,7%), divergindo 

apenas no contexto onde o situaram. A percepção do conforto como bem-estar físico e 

psicoespiritual foi preponderante entre as demais (33,4%).  

Um grupo menor de cinco enfermeiros situou o bem estar em contextos únicos, 

sociocultural (6,7%), psicoespiritual (3,3%), físico (3,3%) e ambiental (3,3%).  Dois 

referiram-no simplesmente como bem estar (6,7%), sem relacioná-lo com nenhuma área 

contextual específica. 

Exemplos das concepções expressas pelos enfermeiros classificados por tipo de 

contexto onde ocorrem foram: físico – “Sentir-se bem, sem dores” (Enf09); ambiental – 

“Sensação de bem-estar causado por um ambiente seguro, tranquilo e que atenda minhas 

necessidades” (Enf01); sociocultural – “Conforto para mim é um termo amplo, engloba desde 

as necessidades humanas básicas no acolhimento humanizado; é um instrumento utilizado 

para promover conforto” (Enf11); psicoespiritual – “Bem-estar; tudo que será relacionado ao 

prazer; aquilo que é agradável” (Enf14).   

Outros 73,4%, porém, relacionaram esse estado de bem-estar a dois ou mais contextos 

quando solicitados a expressar o seu entendimento de conforto. A exemplo: “Sentir-se bem 

físico, emocional e espiritual, em um ambiente acolhedor no qual a pessoa humana é 

respeitada e valorizada através de ações e atitudes” (Enf23). 

Observou-se que, ao conceituar conforto como bem-estar, os enfermeiros referem-se a 

este em termos de uma condição sensorial ou um modo de estar, um estado (70%). 
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Diferentemente, sete profissionais conceituaram o conforto como uma ação realizada por 

outra pessoa na procura do estado individual de bem-estar em outros.   

A Tabela 2 mostra a frequência relativa dos desconfortos, dos quatro contextos, 

observados pelos enfermeiros nos pacientes idosos em pós-operatório. Dentre os 32 

desconfortos listados no instrumento, 30 foram registrados como presentes nos idosos em 

pós-operatório, mesmo que em diferentes frequências. Lugar agitado e Incredulidade em 

relação a Deus/ser superior foram os desconfortos não identificados pelos enfermeiros. 

   

Tabela 2. Desconfortos identificados pelos enfermeiros hospitalares como sendo observados 

nos idosos em pós-operatório e o contexto onde ocorrem. (N=30) 

Desconforto e Contexto N % 

Contexto Físico 

Dor 

Náuseas 

Frio 

Dificuldade de locomoção 

Fome 

 

30 

20 

19 

16 

16 

 

100,0 

66,7 

63,3 

53,3 

53,3 

Contexto Ambiental 

Ruídos excessivos  

Lugar frio 

Lugar pouco privativo 

Iluminação inadequada 

Lugar inseguro 

Lugar quente 

 

17 

15 

14 

13 

12 

10 

 

56,7 

50,0 

46,7 

43,3 

40,0 

33,3 

Contexto Sociocultural 

Sensação de deslocamento do ambiente residencial 

Menor convivência com familiares/cuidador 

Afirmações de infelicidade por está hospitalizado 

Ausência ou pouco comparecimento dos familiares 

Dificuldade de comunicação/de se fazer compreender 

Desejo de ter consigo seus familiares 

 

23 

16 

16 

12 

9 

7 

 

76,7 

53,3 

53,3 

40,0 

30,0 

23,3 
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Contexto Psicoespiritual 

Ansiedade 

Desorientação/ delirium 

Insegurança em relação à recuperação/ prognóstico 

Sentir-se abandonado 

Sentir-se desrespeitado 

Apatia 

 

28 

24 

23 

14 

5 

8 

 

93,3 

80,0 

76,7 

46,7 

16,7 

26,6 

 

Todos os enfermeiros identificaram o desconforto físico de dor como presente nesses 

pacientes e mais de 50% identificaram dois ou mais desconfortos nos quatro contextos.  

Quando questionados sobre o desconforto que consideravam mais frequente nesses 

pacientes após o procedimento cirúrgico, os enfermeiros destacaram no  contexto físico, a dor 

(100%); no contexto ambiental: ruídos excessivos (56,7%) e lugar frio (50%); e no contexto 

sociocultural, sensação de deslocamento do ambiente residencial (76,7%) e menor 

convivência com familiares/cuidador (53,3%) e no contexto psicoespiritual, ansiedade 

(93,3%). 

 

Discussão 

Os enfermeiros eram predominantemente do sexo feminino, católicos e estavam na 

quarta década de vida. Quanto ao sexo e idade, os resultados encontrados corroboram com 

outro estudo desenvolvido em hospital universitário
(8)

. A predominância da religião católica 

no estudo, era esperada já que no geral 65% da população segue a mesma crença religiosa, 

embora o Brasil seja um país laico 
(9)

. 

Com relação às características profissionais, os enfermeiros apresentaram anos de 

experiência profissional inferior ao encontrado em um estudo desenvolvido no hospital das 

clínicas de Porto Alegre/RS (17,14 anos de trabalho; σ=6,06)
(8)

. Grande parte buscou se 

qualificar ao longo dos anos de trabalho e só possuíam um vínculo de trabalho. Resultado 

semelhante foi obtido em outro estudo, que encontrou um índice de 76,7% de profissionais 

com pós-graduação
(10)

. 

No presente estudo, os enfermeiros descreveram o termo conforto predominantemente 

com o sinônimo de bem estar. Esta percepção conceitual foi descrita na literatura de 

enfermagem há mais de duas décadas, na qual, o termo conforto foi definido como o estado 
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de bem estar que pode ocorrer durante qualquer etapa do processo saúde e doença, como o 

estado final das ações terapêuticas de enfermagem
(11)

. 

O bem estar constitui um resultado das intervenções de cuidado remete à Teoria de 

Conforto, a qual propõe que após a avaliação holística do paciente, as necessidades de 

conforto sejam identificadas de forma multidimensional e propostas ações. A partir de então, 

na proporção em que as intervenções são executadas, surgem nesses indivíduos 

comportamentos de busca por bem-estar, divididos entre comportamentos internos, externos e 

morte pacífica. Assim, percebe-se que o bem-estar tem estreita relação com o cuidado e a 

sensação de sentir-se cuidado e o conforto associa-se à prática de enfermagem
(3)

.
  

Há estudos que versam sobre a aproximação desses termos tanto na perspectiva dos 

pacientes, como dos profissionais de saúde em diversos contextos
(12)

. Em um estudo realizado 

no Brasil que aborda o conceito de conforto em unidades hospitalares 61% entre clientes e 

enfermeiros identificaram conforto como sinônimo de bem-estar
(13)

.  

Quanto à temporalidade, o conforto remete a uma situação imediata que ocorre no 

momento do cuidado quando o paciente é fortalecido, encorajado e tem seu desconforto 

aliviado de forma física, emocional, ou muito mais que isso pelo sujeito que cuida, e por isso 

está intimamente relacionado aos resultados das intervenções de enfermagem
(14)

.
 

Já o bem-estar, possui o sentido de satisfação, de estar de bem com a vida, abrangendo 

aspectos multidimensionais incluindo o autoconceito, as relações interpessoais, grau de 

satisfação nas relações físicas, profissionais, aspectos espirituais, físicos, alcançados em longo 

prazo, com estreita relação com a qualidade de vidas das pessoas. E denota um sentido de 

ausência de sintomas ou problemas
(14)

. 

Diante disso, se explicam os resultados do estudo no qual a maioria dos enfermeiros 

interpretam o conforto como bem-estar, já que ambos têm caráter subjetivo e são muito 

próximos. Ambos os termos, de forma direta ou indireta dependem da relação interpessoal 

entre que cuida e quem é cuidado, seja de uma forma mais adjacente às intervenções de 

enfermagem, minimizando os desconfortos, ou de maneira mais complexa como um balanço 

positivo de vários resultados da vida pessoal
(14)

. 

No estudo foi visto que o bem-estar discorreu em mais de um contexto, com a 

predominância dos contextos físicos e psicoespiritual, seguido pelo bem-estar físico, 

psicoespiritual, sociocultural e ambiental. 

Uma pesquisa qualitativa brasileira com clientes e enfermeiros oncológicos revelou que 

o conforto representa uma experiência subjetiva que transcende a dimensão física, 
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necessitando uma harmonia com outros contextos que incluem o psicoespiritual e 

sociocultural
(12)

. E isso leva a crer que o atendimento a essa necessidade holística é o ideal 

esperado por todos, seja o paciente ou o enfermeiro.  

Os dados permitiram identificar que 73,3% dos enfermeiros enfatizaram a conjuntura 

física do conforto. Acredita-se que este fato esteja ligado a influência da formação desses 

profissionais, uma vez que, na vivência hospitalar, os enfermeiros assistenciais interagem com 

os pacientes para atender suas necessidades físicas, e a partir daí descobrem outras nuances 

desencadeadoras de desconfortos multidimensionais. 

Por meio da interação interpessoal e do aprimoramento de habilidades e valores que vão 

além da técnica para atender o aspecto físico do cuidar, os enfermeiros estreitam uma relação 

social com o paciente, em busca de uma assistência mais humanizada e integral. E através 

dessa relação promovem um benefício mútuo. 
 

No presente estudo os enfermeiros relataram dentre os desconfortos no contexto físico, 

a dor como principal. Trata-se de uma manifestação subjetiva que está intimamente ligada a 

interpretação individual da pessoa e sofre influência de variáveis biológicas como idade e 

sexo, ambiente, meio social, vivência pregressas, religião, aspectos psicológicos e 

emocionais, que muitas vezes a desvinculam de lesões teciduais
(15)

. 

Durante a internação hospitalar, muitos procedimentos contribuem para o 

desencadeamento ou exacerbação da dor em idosos. Um estudo na Região Sudeste do Brasil, 

destaca a mobilização no leito, a realização de cuidados e transporte deste pacientes, como os 

principais fatores relacionados a esse fenômeno
(16)

.
 

Há estudos que apontam a dor como um importante sinal de desconforto
(17-18)

. Uma 

pesquisa realizada com 70 idosos em pós-operatório de cirurgia cardíaca demonstrou a 

incidência de dor aguda em cerca de 80% no 1º e 2º dias de pós-operatório (DPO), 

apresentando intensidade moderada neste período. Que decresceu a partir do terceiro dia 

(60%), com menores manifestações
(18)

.
 

Devido ao caráter subjetivo da dor, a melhor forma de identificá-la é através do próprio 

relato do paciente
(2)

.  No entanto, as dificuldades de comunicação verbal dos idosos se 

constituem um entrave para sua expressão. Portanto, é imprescindível ao profissional de 

enfermagem, reconhecê-la através de sinais paralinguísticos (expressões faciais, gestos, 

gemidos, inquietudes, alterações no humor, hipoatividades), adequando as intervenções para 

alívio deste
(19)

. 
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Já quanto ao principal desconforto ambiental que afetam os idosos no período pós-

operatório, destacou-se na percepção dos enfermeiros, o frio. Este fator termorregulação, com 

menor resposta vasoconstrictora e menor limiar ao tremor, fatores estes ligados ao processo 

de envelhecimento
(20)

. 

Somado a isso, a diminuição do metabolismo corporal, a exposição ao frio do centro 

cirúrgico e UTI, junto aos efeitos inibidores do mecanismo fisiológico de termorregulação, 

incluindo o efeito dos anestésicos, contribuem para a instalação de hipotermia e consequente 

desconforto comum nas primeiras horas do pós-operatório
(2)

. 

No estudo, os enfermeiros relataram ainda, os ruídos excessivos como um desconforto 

comum para idosos após a cirurgia. Pressupõe-se que isto se deva ao fato do hospital de 

estudo, ser uma instituição de ensino, onde além da equipe permanente do serviço, participam 

estudantes de diversas áreas no ambiente, que junto a aspectos estruturais e sociais como 

condições para acomodar visitas, corroboram para o aumento da poluição sonora. 

 Este fato é igualmente compartilhado por outro estudo desenvolvido no Brasil com 

pacientes em pós-operatório
(16)

. Além disso, pode estar relacionado à passagem de plantão e 

visitas médicas, como mostra uma pesquisa em um hospital universitário de Campinas
(21)

.
 

Outro fato que pode contribuir para a percepção de ruídos excessivos como importante 

indutor de desconforto ambiental para idosos é que na UTI, além das características 

anteriormente expostas, soma-se um elevado número de alarmes sonoros provenientes de 

equipamentos eletromédicos, que trazem prejuízos fisiológicos, e psicológicos aos pacientes, 

prolongando a internação e interferindo na recuperação. Esse fato foi igualmente identificado 

em um estudo realizado em UTI brasileira
(21)

. 

Em relação ao contexto sociocultural que cerca a internação da pessoa idosa no pós-

operatório, a maioria dos enfermeiros destacou como principal desconforto deste contexto, o 

deslocamento desses indivíduos da sua residência. De fato, a modificação de habitat pode ser 

considerada como causa relevante na determinação de declínios durante a hospitalização, pois 

a carência da convivência social e de seu cotidiano leva a um estado de apatia, nesses 

indivíduos que corrobora para a perda de autonomia e maior grau de dependência
(22)

. 

Além disso, a menor convivência com familiares e cuidador também obteve destaque na 

percepção dos enfermeiros como fator sociocultural desconfortante. Nesse universo, a família/ 

cuidador forma um elo entre o hospital e o meio externo e auxilia no enfrentamento e 

recuperação do idoso frente ao estresse imposto pela cirurgia e hospitalização
(23)

. 
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A ansiedade representa o desconforto psico-espiritual mais frequente na clientela do 

estudo. Um estudo desenvolvido em Niteroi/RJ encontrou uma prevalência do Diagnóstico de 

Enfermagem ‘Ansiedade’ em 75% dos idosos em pós-operatório
(24)

. Diversos fatores 

desencadeiam a instalação deste estado emocional nos idosos, como o medo da morte e 

prognóstico, a falta de informação sobre a doença e esclarecimento de dúvidas quanto ao 

procedimento cirúrgico e as situações decorrentes da internação, o confinamento e isolamento 

social pela ausência da família e até a despersonalização oriundas de práticas desumanizadas 

pela equipe
(25)

.  

Diante disso, torna-se imperativo o desenvolvimento de outros estudos, que investiguem 

junto ao paciente idoso em pós-operatório, quais os principais desconfortos de todos os 

contextos propostos por Kolcaba, afligem estes indivíduos, afim de que possa complementar 

os dados apresentados neste estudo. 

 

Conclusões 

Conclui-se que a percepção dos enfermeiros quanto ao conceito de conforto demonstra 

uma sinonímia com o bem-estar e que estes, identificam os desconfortos que afetam os idosos 

no pós-operatório na diversidade dos contextos estudados, com ênfase aos desconfortos 

físicos, em especial, a dor. 

Uma dificuldade na realização do estudo foi o fato de não poder evidenciar o cuidado 

confortador na prática desses sujeitos.  Frente a essa limitação e aos resultados desta 

investigação, sugere-se, portanto, o desenvolvimento de outros estudos que possam comparar 

os resultados ora apresentados com a atuação prática dos enfermeiros no cuidado ao idoso em 

pós-operatório utilizando o referencial teórico abordado, e assim ampliar o campo de 

conhecimento desses profissionais, afim que possa expandir os dados aqui apresentados.  

 O estudo oferece uma contribuição para a reflexão sobre o conceito de conforto e sua 

perspectiva teórica e filosófica, bem como sobre a sensibilidade dos enfermeiros para as 

necessidades dos idosos, neste contexto de cuidado. Dessa forma, pode gerar conhecimento 

que fundamente o planejamento da assistência de enfermagem de forma individualizada e 

humanizada a esses pacientes com um enfoque maior para esta problemática. Visa-se também 

contribuir para o aperfeiçoamento do conceito de conforto na perspectiva da teoria de 

conforto de Kolcaba. 
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RESUMO 

 

Objetivou-se identificar as características definidoras e os fatores relacionados ao Diagnóstico 

de Enfermagem Conforto Prejudicado em idosos no pós-operatório percebidos pelos 

enfermeiros e as intervenções que realizam para promover o conforto. Estudo descritivo 

realizado com 30 enfermeiros de um hospital universitário de Natal/RN. Dados foram 

coletados com questionário elaborado especificamente para o estudo e analisados utilizando 

estatística descritiva. Os enfermeiros (60%) avaliaram que possuem conhecimento sobre o 

Diagnóstico de Enfermagem Conforto Prejudicado; destacaram dor, inquietação, sinais vitais 

e ansiedade, como características que evidenciam o desconforto após cirurgia e o efeito 

secundário ao tratamento (88%) como  principal fator relacionado; as intervenções de 

conforto que realizam foram: controlar a dor, ouvir atentamente e monitorar sinais vitais. 

Conclui-se que os enfermeiros deste estudo possuem conhecimento para detecção do 

diagnostico Conforto Prejudicado em idosos no pós-operatório e que  intervêm com cuidados 

de conforto na área física, condizentes com o diagnóstico identificado. 

Descritores: Enfermagem, Cuidados de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Cuidados 

Pós-Operatórios, Idoso 

 

ABSTRACT 

The objective was to identify the defining characteristics and the related factors of the 

Impaired Comfort Nursing Diagnosis that nurses perceive in elderly postoperative patients 

and the nursing interventions they conduct to promote comfort.   Descriptive study conducted 

with 30 nurses of a university hospital in Natal/RN. Data were collected with a questionnaire 

constructed for the study and analyzed using descriptive statistics. The nurses (60%) 

evaluated as adequate their knowledge of the Impaired Comfort Nursing Diagnosis. They 

denoted pain, restlessness, vital signs, and anxiety as the defining characteristics and the 

effects of the treatment as the main relating factor. Pain control, attentive listening and vital 

signs monitoring were identified as priority interventions to promote comfort. It is concluded 

that the nurses in this study have knowledge for the detection of the diagnosis of Impaired 

Comfort in postoperative elderly patients and intervene with comfort care in the physical 

context primarily. 

Keywords: Nursing, Nursing Care, Nursing Diagnosis, Postoperative Care, Aged 

 

RESUMEN 

El objetivo fue identificar las características definidoras y los factores relacionados al  

Diagnostico de Enfermería  Conforto Perjudicado que las enfermeras perciben en los ancianos 

en postoperatorio y las intervenciones que hacen para promover el conforto. Estudio 

descriptivo realizado con 30 enfermeras de un hospital universitario de Natal/RN. Los datos 

fueron obtenidos con un cuestionario hecho específicamente para el estudio y analizados con 

estadística descriptiva. Las enfermeras (60%) plantearon que tienen conocimiento adecuado 

sobre el Diagnóstico de Enfermería Conforto Perjudicado. Destacaron  dolor,  disturbio, los 

signos vitales y ansiedad, como las características definidoras y el efecto secundario al 

tratamiento (88%) como el principal factor relacionado. Las intervenciones  que hacen para 

promover conforto fueron: controlar el dolor, escuchar atentamente y monitorear los signos 

vitales. Se concluye que las enfermeras del estudio tienen conocimiento para hacer el 

diagnostico Conforto Perjudicado en ancianos en postoperatorio y hacen intervenciones de 

conforto principalmente en el contexto físico. 

Palabras clave: Enfermería, Atención de Enfermería, Diagnostico de Enfermería, Cuidados 

Postoperatorios, Anciano 
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INTRODUÇÃO 

No âmbito da hospitalização, o período pós-operatório é um momento predisponente a 

situações de desconfortos nos pacientes
(1)

. No caso do idoso, considera-se que essa condição é 

permeada por um maior nível de desconforto, uma vez que a recuperação ocorre de forma 

mais lenta nesses indivíduos, principalmente devido às peculiaridades próprias do 

envelhecimento e à diminuição da capacidade da reserva funcional dos órgãos e sistemas, que 

exacerbam as respostas orgânicas diante do estresse cirúrgico
(2)

. Nesse sentido, considera-se 

que o profissional enfermeiro, assume papel preponderante na restauração do conforto desses 

pacientes, sendo sua responsabilidade profissional e ética, aliviar o sofrimento e promover o 

conforto
(1).

  

Entende-se conforto como a experiência imediata e holística promovida quando ocorre  

a satisfação das necessidades de alívio, tranquilidade e transcendência, nos quatro contextos 

da experiência humana que são: o físico, o psicoespiritual, o social e o ambiental
(3)

. Promover 

o conforto do paciente, portanto, constitui um cuidado de enfermagem.  

Entretanto, para que o cuidado de conforto seja efetivo, o enfermeiro necessita 

fundamentar sua prática com base em conhecimento técnico e científico, o que inclui a 

aplicação do Processo de Enfermagem (PE). Acredita-se que é através desse método que as 

situações de desconforto nos pacientes idosos submetidos à cirurgia, são diagnosticadas para 

que o planejamento das ações de enfermagem esteja focado nas necessidades próprias e de 

acordo com a forma que esses indivíduos respondem a suas condições no pós-operatório. É 

com base nessa sistematização que são implementadas as intervenções necessárias  para 

atender as necessidades de conforto. 

 Ressalta-se, então, a importância do levantamento dos Diagnósticos de Enfermagem 

(DE) nos idosos em pós-operatório e as características que identificam a resposta do individuo 

a sua situação pós-cirúrgica. Considerado como o julgamento clínico sobre as respostas 

individuais, da família ou de uma comunidade com relação às questões de saúde reais ou 

potenciais nos processos de vida
(4)

 , o DE constitui  ponto crucial para a avaliação crítica e 

tomada de decisão
(5)

. 

 Com relação aos DE de conforto, a NANDA compõe um domínio de diagnósticos para 

esse fenômeno.  Nesse domínio destaca-se o DE Conforto Prejudicado, definido como a falta 

percebida de sensação de conforto, alívio e transcendência nas dimensões física, 

psicoespiritual, ambiental, social e cultural. Suas características definidoras são ansiedade, 

choro, relatos de sentir-se desconfortável, falta de satisfação com a situação, falta de sentir-se 
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à vontade com a situação, fome, inquietação, prurido, calor, frio, suspiros, incapacidade de 

relaxar, inquietação, lamentação, medo, padrão de sono perturbado e sintoma de angústia
(6)

. 

Neste estudo, decidiu-se focalizar o DE Conforto Prejudicado da NANDA 

Internacional devido às suas características definidoras e seus fatores relacionados  

apresentarem correspondência com os elementos contidos na definição teórica de conforto, 

como um estado de alívio, tranquilidade e transcendência do ser humano, ocasionado pela 

satisfação das suas necessidades fisicas, psicoespirituais, sociais ou do seu ambiente
3
. 

Considerou-se que as características definidoras e os fatores relacionados ao DE Conforto 

Prejudicado contemplam e operacionalizam o conceito de conforto proposto neste estudo, e 

portanto, constitui o DE apropriado para o uso do enfermeiro ao cuidar da pessoa idosa no 

pós-operatório. 

 Por sua vez, a intervenção de enfermagem é definida como qualquer tratamento 

baseado no julgamento e no conhecimento clínico que o enfermeiro realiza para melhorar os 

resultados do paciente. Essas ações estão contidas na  Classificações das Intervenções de 

Enfermagem (NIC),  facilitam a comunicação e auxiliam a aplicação das teorias de médio 

alcance
(7)

, como no caso da Teoria da Visão Holística do Cuidado em Saúde e Pesquisa
(3)

 que 

norteou o estudo atual com pacientes idosos em pós-operatório. 

No entanto, entende-se que a pouca familiaridade, ou desconhecimento, dos 

enfermeiros com os diagnósticos de enfermagem, tem dificultado a sua utilização
(8)

. Esse é 

um ponto a considerar com relação ao uso do DE Conforto Prejudicado no cuidado com o 

idoso no pós-operatório, Além disso, constatou-se que a pouca literatura sobre o DE Conforto 

Prejudicado e sobre o conforto como objeto de estudo
 (9;10) 

 focaliza outras populações, o que 

demonstra a necessidade de aprofundar a viabilidade de uso desse diagnóstico no cuidado de 

enfermagem com o idoso no pós-operatório e das  intervenções para promoção do conforto.  

Embora o enfermeiro possivelmente não consiga articular o diagnóstico de Conforto 

Prejudicado com os pacientes idosos no pós-operatório devido à pouca convivência com o 

processo de enfermagem e com os diagnósticos de enfermagem, pressupõe-se que, por meio 

de seu conhecimento tácito e de sua experiência, este possa identificar sinais que indiquem 

desconforto e os aspectos relacionados a essa condição nesses pacientes. A constatação desse 

fenômeno poderá alertar os enfermeiros para o cuidado do conforto em idosos e para um 

planejamento com a verificação desses indicadores. 

Tais considerações suscitam os seguintes questionamentos de estudo: os enfermeiros 

conseguem identificar as características definidores e os fatores relacionados ao DE Conforto 
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Prejudicado nos idosos em pós-operatório  para promoção do conforto? e identificam as 

intervenções de enfermagem  para para promoção do conforto nesses indivíduos?  

Assim, este estudo teve como objetivo identificar as características definidoras e os 

fatores relacionados do Diagnóstico de Enfermagem Conforto Prejudicado que os enfermeiros 

percebem em idosos em pós-operatório e as intervenções que realizam para promover o 

conforto nesses pacientes. 

   

METODOLOGIA 

O estudo é do tipo exploratório, descritivo, de abordagem quantitativa, desenvolvida 

com enfermeiros de um hospital universitário da Região Nordeste, Brasil.  

A população foi composta por todos os enfermeiros (30) que trabalhavam em unidades 

de internação cirúrgica e terapia intensiva do referido hospital e que prestavam atendimento à 

pacientes idosos em pós-operatório.  Os critérios de inclusão foram: ter tempo mínimo de seis 

meses de atividade no setor e fazer parte da escala de serviço no período da coleta dos dados. 

Determinou-se que os enfermeiros que estivessem de afastamento, seriam excluídos. Todos  

os 30 enfermeiros atenderem os critérios de inclusão e portanto, foram incluídos como 

sujeitos. 

O instrumento para coleta foi um questionário de 35 itens elaborado com base no 

General Comfort Questionnaire (GCQ)
3
 e no diagnóstico de enfermagem contido na 

taxonomia da NANDA Internacional, Conforto Prejudicado.
6
 O questionário foi construido 

visando obter informações sobre as características dos enfermeiros e, entre outros elementos  

relacionadas ao cuidado, a percepção destes profissionais acerca do diagnóstico de 

enfermagem Comforto Prejudicado; e as intervenções de enfermagem realizadas para 

proporcionar conforto ao paciente idoso no pós-operatório.  

Garantiu-se a credibilidade dos dados coletados através da validação de aparência do 

questionário por cinco enfermeiros mestres ou doutores na área de ensino-assistência que 

detinham conhecimento e experiência no cuidado de pacientes idosos em pós-operatório. 

Foram necessários ajustes para atender as sugestões dos especialistas e ao objetivo do estudo..  

A coleta de dados foi realizada nos meses de maio e junho de 2014. Inicialmente foi 

realizado um contato prévio com os enfermeiros, no qual os objetivos e finalidades da 

pesquisa foram explicados e os sujeitos foram convidados a participar do estudo. Seguiu os 

princípios éticos que regem a pesquisa em seres humanos no país
(11). 

Todos os enfermeiros 

aceitaram participar e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em 
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um segundo momento o questionário foi entregue para o sujeito responder em lugar 

apropriado e entregar posteriormente.  

Os dados foram analisados com a versão livre do IBM SPSS® 20.0 por meio de 

estatística descritiva, utilizando-se frequências, percentuais e medidas de tendência central. Os 

resultados foram apresentados em forma de tabelas e discutidos à luz da literatura e da teoria 

de conforto
(3)

. 

  

RESULTADOS 

Conhecimento e avaliação dos enfermeiros sobre Diagnóstico de Enfermagem  

Quando questionados sobre como identificam os desconfortos nos idosos, 93,3% dos 

enfermeiros  registraram que o fazem através do relato verbal do paciente; 86,7% (N=26) 

através da observação – comunicação não verbal; e 13,3% por meio da classificação de 

Diagnósticos de Enfermagem. Um total de 80% apontou que registram estes desconfortos no 

prontuário e  13,3% não registram e 6,7% somente às vezes. 

Os enfermeiros avaliaram seu conhecimento sobre os DE (Tabela 1). Ao agrupar as 

respostas em duas, os que consideraram o conhecimento Razoável a Muito bom e os que 

avaliaram no como Muito pouco ou Nenhum, observa-se que os três tipos de DE, os DE em 

geral, os de conforto em idosos, e o DE específico Conforto Prejudicado, tiveram um alto 

percentual  de enfermeiros que avaliaram o seu conhecimento sobre esses DE entre Razoável 

e Muito bom (83,3%; 73,4%; e 60% respectivamente). 

Tabela 1 – Distribuição dos enfermeiros quanto ao conhecimento que possuem  sobre 

Diagnósticos de Enfermagem, os Diagnósticos utilizados no cuidado de conforto dos idosos 

em pós-operatório e o Diagnóstico de Enfermagem Conforto Prejudicado. Natal/RN, Brasil, 

2014. (N=30) 

 

Conhecimento   

DE DE conforto de 

idosos 

DE Conforto 

Prejudicado 

N (%) N (%) N (%) 

Muito bom 

Bom 

Razoável 

Muito pouco 

Nenhum 

Não respondeu 

01 (03,3) 

10 (33,3) 

14 (46,7) 

05 (16,7) 

       -      - 

       -      - 

01 (03,3) 

13 (43,4) 

08 (26,7) 

07 (23,3) 

        -      - 

01 (03,3) 

01 (03,3) 

09 (30,0) 

08 (26,7) 

08 (26,7) 

01 (03,3) 

03 (10,0) 

 

DE = Diagnóstico de Enfermagem 
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A Tabela 1 também mostra que o conhecimento sobre o DE específico de Conforto 

Prejudicado foi avaliado como Bom ou Muito bom por 33,3% dos enfermeiros. No entanto, 

foi este diagnóstico de enfermagm que recebeu maior numero de enfermeiros registrando que 

têm Muito Pouco ou Nenhum conhecimento 30,0% sobre ele e 10% que não responderam a 

questão.  

Quanto à forma que obtiveram o conhecimento sobre os DE, 63,3% registraram a 

NANDA Internacional; 6,7% a partir de outra classificação de Diagnósticos de Enfermagem;  

3,3% por meio de capacitação adquirida no local de trabalho; e  10%  não responderam.  

O conhecimento sobre o DE Conforto Prejudicado foi adquirido pelos enfermeiros 

através de diversas formas de ensino e prática:  estudo individualizado (13,3%), prática 

profissional (10,0%), ambos (10,0%), conjunto de experiências profissionais e de ensino 

(16,6%).  Destaca-se que 50% não responderam este questionamento. 

Com relação ao grau de importância da utilização do Diagnóstico de Enfermagem com 

pacientes idosos em pós-operatório, 43,3% avaliaram como sendo muito importante,  46,7% 

como importante e 3,3% sem importância. As justificativas para essas avaliações estão 

descritas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Justificativas para a importância atribuída ao Diagnóstico de Enfermagem com 

pacientes idosos em pós-operatório apresentados pelos enfermeiros. Natal/RN, Brasil, 2014. 

(N=30) 

Grau de 

importância 

Justificativas dos enfermeiros N (%) 

 

 

 

 

 

Muito importante e 

Importante 

Sistematiza a assistência 06 (22,2) 

Facilita o planejamento da assistência 05 (18,5) 

Direciona as intervenções de 

enfermagem 

04 (14,8) 

Dar qualidade a assistência de 

enfermagem 

04 (14,8) 

Facilita a resolução de problemas 02 (7,4) 

Proporciona bem-estar ao paciente 02 (7,4) 

Atende os pacientes de acordo com as 

suas necessidades individuais 

01 (3,7) 

Presta o cuidado baseado em evidências 01 (3,7) 

Alivia o sofrimento 01 (3,7) 
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Sem importância São longos e estão em desuso 01 (3,7) 

 

 

 A Tabela 2 mostra a predominância de justificativas que representam benefícios para a 

qualidade do cuidado ao paciente idoso no pós-operatorio. Um enfermeiro apresentou o 

desuso dos diagnósticos para justificar a avaliação de sem importância que faz desse 

julgamento clínico. 

 

Percepção do enfermeiro quanto aos sinais e sintomas que indicam o  desconforto e os fatores 

relacionados 

Dentre 21 sinais e sintomas apontados pelos enfermeiros como indicadores do 

desconforto em idosos no pós-operatório, nove estão presentes como características 

definidoras do Diagnóstico de Enfermagem Conforto prejudicado e 12 não previstas nessa 

classificação (Tabela 3). Ressalta-se que um enfermeiro não respondeu esta questão. 

  

Tabela 3 – Percepção dos enfermeiros sobre os sinais e sintomas que indicam que o idoso no 

pós-operatório está desconfortável. Natal/RN, Brasil, 2014. (N=29) 

 Classificação         Sinais e Sintomas       N (%) 

 

 

 

 

Características 

definidoras do DE 

Conforto Prejudicado 

Inquietação  17    (58,6) 

Ansiedade 10    (34,5) 

Padrão de sono prejudicado 05   (17,2) 

Medo 04   (13,8) 

Relato de sentir-se desconfortável 04   (13,8) 

Irritabilidade 03   (10,3) 

Relato de sentir-se frio 02   (06,9) 

Choro 02   (06,9) 

Dor 22   (75,9) 

 

 

 

 

 

 

Características não 

Sinais vitais 12   (41,4) 

Náusea e vômito 04   (13,8) 

Apatia  04   (13,8) 

Desorientação  03   (10,3) 

Dispneia  03   (10,3) 
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previstas no DE 

Conforto Prejudicado 

Dificuldade de mobilização no leito 03   (10,3) 

Sudorese, pele fria e pálida 03   (10,3) 

Sede 02   (6,9) 

Saudade de casa 01   (3,4) 

Tremores  01   (3,4) 

Falta de apetite 01   (3,4) 

 

           DE = Diagnóstico de Enfermagem 

Dentre os sinais e sintomas que evidenciam o desconforto após cirurgia em idosos, 

merecem destaque na Tabela 3,  a dor, a inquietação, os sinais vitais e a ansiedade que 

receberam as maiores frequências de enfermeiras identificando-os como tal.  

No que tange os fatores relacionados ao desconforto do idoso em pós-operatório 

apontados pelos enfermeiros, todos estavam  inseridos no Diagnóstico de Enfermagem 

Conforto Prejudicado da NANDA, sendo o efeito secundário relacionado ao tratamento 

(88,0%) o principal fator relatado por esses profissionais (Tabela 04). Importante ressaltar que 

25 enfermeiros responderam essa questão. 

 

Tabela 4 - Percepção do enfermeiro quanto aos fatores relacionados ao desconforto do idoso 

no pós-operatório. Natal/RN, Brasil, 2014. (N=25) 

Fatores relacionados ao desconforto do idoso em 

pós-operatório 

Sim 

n (%) 

Efeitos secundários relacionados ao tratamento 22 (88,0) 

Estímulos ambientais nocivos 10 (40,0) 

Recursos insuficientes 05 (20,0) 

Falta de controle do ambiente  02  (08,0) 

Falta de privacidade  01  (04,0) 

Falta de controle da situação  01  (04,0) 

 

 

 Quanto às intervenções para promover o conforto ao idoso no pós-operatório, os 

enfermeiros indicaram realizar 55 das 59 elencadas. Todas apresentaram percentuais 

significativos (34% a 100%) dos enfermeiros registrando que as realizam, com 51 acima de 
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50%. As intervenções que se destacaram com 97% a 100% dos 30 enfermeiros realizando-os 

foram: ouvir atentamente, controle de dor, e monitorização de sinais vitais.  

Da mesma forma, ao questionar sobre quais das intervenções realizadas pelos 

enfermeiros eles consideravam como prioritárias, todas foram indicadas como prioritárias 

pelos enfermeiros com frequências de 6,7% a 76,7%.  As que se destacaram pela sua 

frequência identificada foram: ouvir atentamente (76,7%), controle de dor (66,7%), controle 

de ambiente – conforto (60,0%), e controle da pressão sobre áreas do corpo (53,3%). Essas 

intervenções também foram identificadas como realizadas por 93,3% dos enfermeiros. 

  

DISCUSSÃO 

 Por meio da análise dos resultados obtidos no estudo, pode-se observar que os 

enfermeiros demonstraram um conhecimento razoável quanto aos diagnósticos de 

enfermagem em geral. Mas quando questionados em relação aos diagnósticos de enfermagem 

no cuidado de conforto no pós-operatório e de conforto prejudicado, expressam ter 

conhecimento adequado.  

  Esse resultado confronta com outros estudos desenvolvidos no Brasil, em que o 

primeiro evidenciou que 68% dos enfermeiros não citaram nenhum diagnóstico de 

enfermagem e não utilizavam na prática profissional, embora a metade dos sujeitos tenham 

tido capacitação na instituição
(8)

. Outro estudo expôs a dificuldade de elaborar diagnósticos de 

enfermagem em decorrência da sua complexidade e o desconhecimento das taxonomias como 

impasses para implantação do Processo de Enfermagem
(12)

. 

 Esses achados demonstram que o diagnóstico de enfermagem é um processo complexo que 

proporciona ao profissional a obtenção de um corpo de conhecimento próprio, em busca de 

uma abordagem individualizada, holística, tendo em vista a melhoria da qualidade na 

assistência, subsidiando as intervenções
(12)

.  

No contexto atual, a formulação desses diagnósticos depende de uma análise das 

necessidades afetadas do paciente e demanda objetividade, pensamento crítico, julgamento 

clínico,  e tomada de decisão, o que requer do enfermeiro apropriação e conhecimento 

adequado
(5)

. 

Os participantes desta pesquisa opinaram sobre a fonte do conhecimento sobre 

diagnóstico de enfermagem e indicaram que as informações eram provenientes da 

classificação de diagnósticos da NANDA Internacional. Essa realidade provavelmente 
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decorre do ensino dessa taxonomia na graduação e na maior difusão dessa classificação no 

Brasil e no mundo desde sua implementação
(6)

. 

Entretanto, apenas um enfermeiro relacionou esse conhecimento à capacitação em 

serviço e não houve relação com a classificação de diagnóstico do CIPE. A falta de relação do 

conhecimento da taxonomia do CIPE identificado na investigação pode ser decorrente de sua 

pouca difusão nas instituições formadoras do país e a resistência à mudança do referencial, 

tanto pelos discentes, alunos e profissionais da prática
 (13,14)

.  

A principal forma de identificação dos desconfortos nos idosos no cenário da pesquisa, 

segundo os enfermeiros ocorreu por meio do relato verbal do paciente. Em um estudo 

relacionado à identificação da dor pós-operatória, a capacidade de verbalizar esse desconforto 

foi apontado como um dos fatores necessários a sua identificação e consequente promoção de 

conforto
(15)

.  

Os profissionais estudados indicaram ainda, a relevância da observação do paciente 

como maneira de identificação de desconfortos nessa clientela. Esse fato corrobora com os 

achados em outras pesquisas em que foi observado como principais formas de identificação 

da dor em idosos a agressividade, inquietação e choro
(16,17)

.  

Os dados também evidenciaram que os enfermeiros atribuem um alto grau de 

importância ao conhecimento do diagnóstico de enfermagem conforto prejudicado na 

assistência ao paciente idoso cirúrgico. Acredita-se que as ações para promoção do conforto 

irão contribuir positivamente na recuperação destes indivíduos que estão mais vulneráveis ao 

sofrimento que permeia a internação hospitalar 
(1).

 

Os participantes dessa pesquisa opinaram sobre a importância da utilização do 

Diagnóstico de Enfermagem com pacientes idosos em pós-operatório, e a maioria justifica 

que isso se dá porque sistematiza, facilita o planejamento, direciona as intervenções e dá 

qualidade a assistência de enfermagem.  

Nesse sentido, outro estudo brasileiro aponta que o real interesse do enfermeiro em 

aplicar os diagnósticos de enfermagem de forma sistemática, se dá com o intuito de direcionar 

a assistência, bem como qualificá-la
(18)

. 

No que concerne ao diagnóstico de enfermagem conforto prejudicado, sabe-se que o 

mesmo foi inserido na taxonomia da NANDA em 2008 
(6)

. Define-se como a falta percebida 

da sensação de conforto, alívio e transcendência nas dimensões física, psicoespiritual, cultural 

e sociale é condizente com a Teoria do Conforto Holístico proposta por Katherine Kolcaba
(3)

.  
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A literatura relata que os idosos possuem um maior risco para apresentarem dor. 

Estudos apontam-na como uma evidência marcante, estando presente na maioria dos idosos 

no pós-operatório 
(19,20)

. E embora a dor seja o sinal ou sintoma de desconforto mais presente 

no pós-operatório, esta não representa uma característica definidora do diagnóstico conforto 

prejudicado. Na realidade ela é um diagnóstico de enfermagem, que pode ser apresentado na 

sua forma aguda ou crônica
(6)

.  

Acredita-se que para planejar cuidados para alívio desse desconforto, o enfermeiro 

deve estabelecer o diagnóstico de enfermagem e, as intervenções devem ser realizadas com 

base na avaliação da intensidade, qualidade e fatores que interferem na dor 
(21)

. Ao avaliar a 

dor no pós-operatório de cirurgias ortopédicas
(21)

, identificaram que a avaliação do paciente 

auxilia no gerenciamento da dor por parte da enfermagem no pós- operatório.   

 Nesse sentido, vale salientar que a dor como um sinal de desconforto, interfere em 

outras características desse mesmo diagnóstico de enfermagem, como o padrão de sono, que 

se torna prejudicado 
(22)

. Um estudo sobre a comunicação não verbal em idosos identificou 

que dentre os sinais responsáveis por evidenciar a dor, destaca-se as alterações de humor e 

inquietação
(16)

. Tal resultado demonstra a ligação existente entre esse desconforto álgico a 

outros desconfortos em diferentes contextos, e consequentemente o desconforto percebido, 

pelo enfermeiro, no paciente. 

Destarte, pode-se destacar que dos sinais e sintomas avaliados pelos enfermeiros como 

sendo os mais presentes nos pacientes em desconforto, um grande número não está previsto 

nas características definidoras do diagnóstico de enfermagem conforto prejudicado, o que 

pode influenciar ou não no levantamento do diagnóstico conforto prejudicado. Nesse sentido, 

várias são as razões para o levantamento de diagnósticos de enfermagem, principalmente 

conhecer as reais necessidades do paciente e desenvolver planos de cuidados objetivos
(23)

.  

 Referente aos sinais vitais, em estudo cujo objetivo foi analisar as alterações destes em 

pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca identificou que algumas variáveis clínicas e 

cirúrgicas podem influenciar na relação existente entre a dor e as alterações na pressão, 

temperatura, frequência respiratória e cardíaca, entretanto, a pressão arterial é o sinal como 

maior alteração
(24)

. 

E ainda, a ansiedade considerada neste estudo como um sinal de desconforto pelos 

enfermeiros, mas também classificada pela NANDA Internacional como um diagnóstico pode 

ser definida como “vago e incômodo sentimento de desconforto ou temor, acompanhado por 

resposta autonômica...”
(6, p. 404)

. Sendo também relatada em estudo sobre perfil de diagnósticos 
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de enfermagem em pacientes em pós-operatório como um diagnóstico comum em pacientes 

cirúrgicos, os quais vivenciam alterações na saúde, incertezas quanto a sua recuperação, 

dependência para a realização de atividades como a higiene, dentre outros aspectos 

relacionados à cirurgia
(25)

. 

Em relação ao fator relacionado inserido no diagnóstico estudado, aquele com maior 

destaque foi o fator efeitos secundários relacionados ao tratamento. No estudo o tratamento 

foi o ato cirúrgico. Em estudo sobre as principais complicações ou efeitos secundários 

decorrente de cirurgia destacam-se os problemas gastrintestinais, aqueles relacionados à ferida 

operatória, cardiovasculares e neuropsiquiátricas. Entre os eventos com maior prevalência 

cita-se a dor, náusea, vômito, dispneia, edema e anemia 
(26)

. Ressalta-se que tais eventos 

predispõem, portanto, a ocorrência do desconforto percebido no pacientes idosos em situação 

pós-operatória. 

Já que o sinal mais expressivo de desconforto foi avaliado como sendo a dor, cabe 

destacar que a situação de dor mais presente em pacientes em pós-operatório é no local da 

incisão cirúrgica, o que pode ser atribuído como um efeito secundário do tratamento cirúrgico, 

além do fato de que a imobilização do paciente, como sendo algo proveniente do tratamento, 

foi um grande fator na geração de dor, especialmente dor nas costas
(1)

. 

Uma pesquisa apontou a preocupação nas falas dos enfermeiros intervenções para o 

controle de parâmetros hemodinâmicos e da dor, uma vez que a sensação dolorosa que 

interferem no padrão de sono e repouso, exigindo também o controle do ambiente terapêutico 

em pacientes submetidos em pós-operatório de cirurgia cardíaca 
(DUARTE, STIPP, MESQUITA; SILVA, 

2012)
. 

Os estímulos ambientais nocivos surgiram como o segundo fator relacionado mais 

evidente do conforto prejudicado. Já em outro estudo
(27)

, os fatores relacionados ao 

diagnóstico de enfermagem conforto prejudicado mais encontrados ao realizar uma revisão 

integrativa da literatura foram os aspectos físicos e ambientais, restrição do movimento e 

posicionamento. 

O ambiente com oscilação da iluminação, os ruídos dos monitores, os odores e a 

temperatura geram desconforto e influenciam diretamente na recuperação do paciente. 

Promover um ambiente silencioso e calmo poderá contribuir para o alívio do desconforto do 

paciente, principalmente por garantir bem- estar e poder auxiliar na redução da dor. Além 

disso, deve-se atentar para o posicionamento do paciente no leito com vistas a garantir o seu 

conforto
(22)

. 
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O registro da assistência é essencial no cuidado humano, pois propicia a comunicação 

permanente, para o planejamento e a continuidade das ações de enfermagem. Sua finalidade 

inclui a avaliação, criação de indicadores, pesquisas, assistência. Portanto, cabe ao enfermeiro 

orientar, supervisionar e realizar anotações claras, precisas e objetivas
(28)

. 

Os dados da pesquisa apontam que a maior parte dos enfermeiros relata que executa 

registro dos desconfortos no prontuário. Assemelhando-se a um estudo retrospectivo do 

registro da SAE em um hospital universitário da Região Sudeste do País, que tinha a SAE 

implementada há cerca de uma década
(24)

.  

A análise comparativa dos resultados do estudo que teve como uma das intervenções 

prioritárias para proporcionar conforto ao idoso no pós-operatório o controle da dor, são 

sustentadas pelas referencias mencionadas nessa discussão
(19, 20),

 influenciando e 

determinando outros desconfortos nesses indivíduos
(22)

. 

O estresse orgânico ocasionado pela cirurgia no idoso corrobora para a o 

estabelecimento de instabilidades hemodinâmicas que interferem em sua homeostasia, uma 

vez que estas pessoas são mais vulneráveis pelas peculiaridades do envelhecimento e menor 

reserva funcional dos órgãos e sistemas
(2,22)

 o que justifica a monitoração dos sinais vitais 

como uma intervenção prioritária.  

No caso da intervenção “ouvir atentamente” acredita-se os enfermeiros intervêm dessa 

forma na procura de identificar as necessidades afetadas no idoso, que em muitas vezes não 

conseguem expressá-las de forma adequada, tanto pela influencia dos declínios, ou condições 

clínicas, como por fatores de ordem psicoespiritual.  

Um estudo descritivo composto por uma amostra de 222 enfermeiros brasileiros de 

referência na NIC evidenciou  como ações mais frequentes: ouvir atentamente, monitorar 

sinais vitais e controle do ambiente: conforto
(29)

, assemelhando-se com os resultados obtidos 

nessa investigação.   

Embora em menor frequência os dados apontam que a intervenção de enfermagem  

controle do ambiente: conforto-se foi prioritária.  Acredita-se isso se dá devido a influencia na 

formação destes profissionais da pela teoria ambientalista de Florence Nigthingale que tem 

como premissa que o ambiente pode assumir um papel de restaurador da doença ou indutor da 

mesma, pois a falta de controle deste meio coloca o paciente em um estado de alerta que 

perpassa a ordem física e atinge a dimensão das emoções
(30)

, fatores como ambiente frio, 

ruídos excessivos foram apontados como desconfortos ambientais que permeiam a 

hospitalização de idosos.  
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CONCLUSÃO 

  Os enfermeiros deste estudo identificam as características definidoras do diagnóstico 

Conforto Prejudicado e os fatores relacionados, associando-os aos efeitos secundários do ato 

cirúrgico. Conclui-se que os enfermeiros deste estudo possuem um conhecimento das 

caraterísticas que propiciam a detecção do diagnóstico Conforto Prejudicado nos idosos no 

pós-operatório.  

As intervenções foram voltadas ao atendimento das necessidades físicas e não físicas 

desses indivíduos.  E os resultados revelaram que os enfermeiros indicaram realizar 55 das 59 

intervenções elencadas, sendo 51 destas, relatadas pelos enfermeiros com percentuais acima 

de 50%.  Sendo as mais frequentes: ouvir atentamente e controle da dor, ambos com (100%). 

E as prioritárias para esses profissionais: ouvir atentamente (76,7%) e controle do ambiente 

conforto (60%). 

O estudo contribui para elucidar até que ponto os enfermeiros se valem de 

conhecimentos científicos que fundamentem sua prática de forma sistematizada, o que 

constitui algo essencial para o desenvolvimento de uma enfermagem sólida e com autonomia 

técnica e científica. Além de promover uma maior qualidade na assistência aos pacientes 

idosos que necessitam de cuidados operatórios, em sua relação com os efeitos secundários do 

ato cirúrgico. Intervindo com cuidados de conforto, principalmente na área física, e são 

condizentes com o proposto pelo diagnóstico identificado.   

Como limitações pode citar-se o número reduzido de sujeitos, pois os 30 pesquisados, 

correspondeu à população dos enfermeiros assistenciais que cuidam de idosos em pós-

operatório no hospital do estudo. Assim como o fato de que o conhecimento sobre o 

fenômeno foi realizado por meio da autopercepção dos pesquisados, não havendo uma 

observação, ou mensuração deste parâmetro pelo pesquisador.  

Com base no exposto, recomenda-se a realização de novas investigações que permitam 

verificar, através da observação, até que ponto o diagnóstico de enfermagem Conforto 

Prejudicado é utilizado conforme sugerido neste estudo. Assim como, se as intervenções 

relatadas pelos enfermeiros, nesse estudo ocorrem na prática assistencial destes profissionais.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Levando-se em consideração que o pós-operatório em idosos é permeado 

restrições e desconfortos, influenciados por fatores multidimensionais que abrangem 

não apenas aspectos físicos, mas relações sociais, aspectos cultural, emocional, 

espiritual e do ambiente assistencial. Torna-se requisito para o enfermeiro a 

elaboração do cuidado, baseado nas etapas que compõem processo de 

enfermagem, no intuito de atender às necessidades afetadas nesses pacientes de 

forma individual.  

Assim o estudo permitiu concluir que os enfermeiros do ambiente hospitalar  

reconhecem os fatores que provocam desconforto ao paciente idoso no pós-

operatório na diversidade dos contextos estudados, em conformidade com o 

conceito que possuem do conforto como bem-estar. 

Há uma percepção ampliada, por parte dos enfermeiros, no tocante à 

identificação dos sinais e sintomas apresentados pelos idosos em pós-operatório 

quando estão desconfortáveis, não ficando restrita às características definidoras 

previstas no Diagnóstico de Enfermagem Conforto Prejudicado da NANDA 

Internacional.  

Além disso, a sinalização do “efeitos secundários relacionados ao tratamento”  

como o principal fator relacionado a esse diagnóstico, constitui conhecimento básico 

para a compreensão do conforto conforme sugerido pela teoria.  Ou seja, se  

considera que o diagnóstico de enfermagem refere à resposta do indivíduo à sua 

situação/condição de saúde, entende-se que o conhecimento dos enfermeiros 

aparece como coerente a essa posição. 

Quanto as intervenções, firma-se que foram voltadas às necessidades físicas 

e não físicas afetadas em idosos no pós-operatório, sendo as ações mais frequentes 

ouvir atentamente e o controle da dor, que também foi prioridade, assim como o  

controle do ambiente conforto.  

Entretanto, apesar de afirmarem que realizam intervenções para amenizar os 

desconfortos e as registrarem, esses dados não podem ser afirmados como 

constituindo um padrão da prática desses profissionais, uma vez que não foi 
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realizada a observação do cuidado prestado a esta clientela nem avaliação dos 

prontuários. Esse aspecto constitui uma limitação do estudo. 

O número de sujeitos constitui outra limitação ao estudo. Contudo, ao 

considerar que esse total compreende a população de enfermeiros que atuam na 

assistência ao idoso no pós-operatório da instituição em foco, acredita-se que se 

conseguiu captar a percepção desses profissionais acerca do conforto e 

desconfortos que acometem esses pacientes.  

Além disso, não se pode afirmar que não existiram dificuldades no apoio dos 

enfermeiros para o conhecimento dessa realidade devido ao processo de trabalho 

intenso e dinâmico realizado nos locais do estudo, porém atitudes como respeito e 

ética profissional por parte dos enfermeiros e da pesquisadora foram determinantes 

na viabilização da coleta dos dados.   

O desenvolvimento desse estudo contribuiu para a reflexão acerca do 

conceito de conforto e sua perspectiva teórica e filosófica, bem como sobre a 

sensibilidade dos enfermeiros para as necessidades dos idosos, no âmbito do 

cuidado. Dessa forma, para além de dados analisados ao longo da pesquisa, os 

resultados constituem conhecimento que podem subsidiar o planejamento da 

assistência de enfermagem de forma individualizada, ética, e humanizada. 

Há de se ressaltar que esse estudo foi realizado com enfermeiros que cuidam 

de idosos no pós-operatório e talvez se aplicado em outros cenários da prática da 

enfermagem, como por exemplo, na clínica médica, poderiam emergir desconfortos  

de outra natureza que não foram apontados nessa pesquisa. E nesse sentido, o 

estudo suscita a perspectiva de novas investigações acerca desse fenômeno, para 

uma conduta individualizada de conforto holístico.  

Necessitando ainda de novas pesquisas sobre o fenômeno de conforto para 

verificar até que ponto o DE Conforto Prejudicado é utilizado conforme sugerido 

neste estudo. 
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APÊNDICES 

 
 

APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

Questionário  

Instruções: Favor responder cada questão conforme solicitado. Importante 

não deixar questões em branco. Sua resposta é imprescindível para nosso 

estudo.  Obrigada. 

 

1ª PARTE – CARACTERIZAÇÃO DOS ENFERMEIROS 

1) Sexo: 1.       Masculino      2.      Feminino 

2) Idade: ___________ anos 

3) Religião 1.      Católico    2 .     Evangélico    3.      Espírita    4.     Outro: _______ 

4) Anos de Formado:  ___________ anos 

5) Instituição Formadora: _____________________________________ 

6) Formação Complementar: 

1.     Não   2 .     Sim, especificar:________________________________ 

7) Tempo de trabalho na instituição: ___________ anos 

8) Número de vínculos profissionais: 

1.      Um vínculo      2 .     Dois vínculos        3.      Três vínculos 

9) Setor/ambiente de atuação profissional:___________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2a PARTE – NECESSIDADES DE CONFORTO DO IDOSO NO PÓS-
OPERATÓRIO 

10) Inicialmente gostaria de saber qual o seu entendimento do termo  

CONFORTO. Explique brevemente sua compreensão: 
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 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

11) Em sua prática, quais os desconfortos FÍSICOS que você têm observado  

nas pessoas idosas no período de pós-operatório?  

 

1.      Dor;    2.     Frio;   3.     Mal estar físico;   4.      Dificuldade de locomoção; 

5.       Fome; 6.    Constipação; 7.  Naúseas;    8.         Nenhum destes; 

9.      Outros _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

12) Qual o mais frequente desconforto FÍSICO referido pelos pacientes 

 idosos em pós-operatório? 

_________________________________________________________________ 

 

13) Quais as características do AMBIENTE que os pacientes idosos, em  

pós-operatório, relatam como sendo desconfortáveis?   

 

1.      Indutor de medo;     2.      Ruídos excessivos;   3.      Pouco privativo;    

4. Frio; 5.     Quente;      6.      Fétido;    7.    Iluminação inadequada/constante 

8.     Estressante;     9.       Inseguro;   10.       Agitado    11.         Outras: 

_________________________________________________________________ 

 

14) Qual o mais frequente desconforto AMBIENTAL referido pelos pacientes 

idosos em pós-operatório?  

_________________________________________________________________ 

 

15) Quais os desconfortos relacionados ao CONTEXTO SOCIAL E 

CULTURAL que você têm observado nas pessoas idosas no período de pós-

operatório? 

 

1.     Ausência ou pouco comparecimento dos  familiares;  

2.     Menor convivência com familiares/cuidador; 

3.      Sensação de deslocamento do ambiente residencial; 
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4.     Afirmações de infelicidade por está hospitalizado; 

5.     Dificuldade de comunicação/de se fazer compreender; 

6.     Desejo de ter consigo seus pertences; 

7.      Nenhum destes 

8.     Outros _______________________________________________________ 

 

16) Qual o mais frequente desconforto SOCIOCULTURAL referido pelos 

pacientes idosos em pós-operatório?  

 

 

17) Quais os desconfortos PSICOESPIRITUAIS que você têm observado 

 nestes pacientes? 

1.     Ansiedade;    

2.     Dificuldade de autocontrole;    

3.     Desorientação/delirium; 

4.     Insegurança em relação à recuperação/prognóstico;    

5.     Sentir-se desrespeitado;      

6.     Sentir-se abandonado; 

7.     Medo de dormir;    

8.     Apatia;   

9.     Incredulidade em relação a Deus/ser superior; 

10,       Nenhum destes 

11.     Outros _____________________________________________________ 

 

18) Qual o mais frequente desconforto psicoespiritual referido  pelos 

pacientes idosos em pós-operatório? 

_________________________________________________________________ 

 

3a PARTE –DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

 

19) Como vocêidentifica os desconfortos do paciente idoso em pós-

operatório? 

1.     Relato verbal do paciente;    
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2.     Observação – comunicação não-verbal; 

3.     Pela classificação de Diagnósticos de Enfermagem; 

4.     De outras formas:_______________________________________________ 

 

20) Como você caracteriza o seu conhecimento sobre DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMAGEM ? 

1.    Muito bom   2.     Bom    3.     Razoável    4.     Muito pouco   5.      Nenhum 

 

20a. Se você caracterizou o seu conhecimento sobre diagnósticos de 

enfermagem entre Muito Bom e Razoável, indique a origem desse 

conhecimento: 

1.          A Classificação de Diagnósticos da NANDA; 

2.          A Classificação de Diagnósticos do CIPE; 

3.          Outra classificaçao de diagnósticos; 

4.          Outra fonte _____________________________________________ 

 

20b. Se você caracterizou seu conhecimento sobre diagnósticos de 

enfermagem como Muito Pouco ou nenhum, justifique: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 21) Como você caracteriza o seu conhecimento sobre os DIAGNÓSTICOS  

DE ENFERMAGEM UTILIZADOS NO CUIDADO DE CONFORTO no  

pós- operatório? 

 

1.      Muito Bom  2.      Bom  3.      Razoável   4..     Muito Pouco  5.    Nenhum 

 

21a. Se você caracterizou o seu conhecimento entre Muito Bom a Razoável,  

citealguns diagnósticos  que você conhece e/ou utiliza: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

22) Como você caracteriza o seu conhecimento sobre O DIAGNÓSTICO  
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DE ENFERMAGEM “‘CONFORTO PREJUDICADO”?  

1.      Muito Bom  2.      Bom  3.      Razoável   4..     Muito Pouco  5.    Nenhum 

22a. Se você caracterizou o seu conhecimento entre Muito Bom e Razoável,  

informe como adquiriu este conhecimento? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

23) Quais o sinais e sintomas  que, na sua opinião, indicam que o paciente 

 idoso em pós-operatório está desconfortável? 

 

23a) Com base na resposta anterior quais os possíveis fatores que, 

 na sua opinião, estariam  relacionados a estes desconfortos? 

 

 

 

 

24) Qual sua opinião sobre a utilização de diagnóstico de enfermagem 

com pacientes idosos em pós-operatório? 

1.      Muito importante      2.        Importante       3.      Sem importância 

Explique porque você pensa assim. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

25. Na sua prática diária, quais as ações que você realiza para detectar  

o desconforto nas pessoas idosas em pós-operatório?  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

25a.) Você registra o desconforto no prontuário?    1.     Sim     2.      Não 
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4a PARTE – INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

26) Para as seguintes intervenções de enfermagem indique se 

você a realiza (Sim) ou (Não) para proporcionar conforto ao 

paciente idoso no pós-operatório? 

 

Marque X nas 
intervenções 
que você 
considera  
prioritárias 
para  esse 
conforto. 

1. Ouvir ativamente                       

2. Redução da ansiedade  

3. Aconselhamento 

4. Apoio à tomada de decisão  

5. Suporte emocional 

6. Instilação de esperança 

7. Apoio espiritual 

8. Toque terapêutico 

9. Contar a verdade 

10. Esclarecimento de valores 

11. Controle do comportamento 

12. Melhora da comunicação: déficit auditivo 

13. Controle de delírio 

14. Controle do ambiente: conforto 

15. Controle de pressão sobre áreas do corpo 

16. Facilitação no pesar 

17. Controle de líquidos e eletrólitos 

18. Assistência ao morrer 

19. Controle de constipação 

20. Controle de incontinência intestinal 

21. Cuidados na incontinência urinária 

22. Treinamento ao hábito urinário 

23. Monitorização acidobásica 

24. Controle de vias aéreas 

25. Aspiração de vias aéreas 

26. Administração de analgésicos 

28. Sedação da consciência 

29. Cuidados com ostomias 

30. Envolvimento familiar 

        Sim   

       Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

     Sim     

Sim 

Sim 

Sim    

Sim 

Sim 

 Sim         

Sim 

Sim  

Sim     

Sim 

Sim  

Sim 

Sim  

Sim     

Sim 

Sim  

Sim    

Sim 

Não  

Não  

Não  

Não  

Não 

 Não  

Não  

Não  

Não  

Não 

 Não  

Não  

Não 

 Não  

Não  

Não  

Não 

 Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 
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31. Controle de líquidos/eletrólitos  

32. Regulagem hemodinâmica    

33. Administração de medicamentos    

34. Oxigenoterapia 

35. Controle da dor    

36. Monitorização de sinais vitais    

37. Monitorização respiratória  

38. Posicionamento    

39. Assistência respiratória    

40. Contenção física    

41. Cuidados com úlceras de pressão    

42. Prevenção do choque   

43. Controle do choque    

44. Cuidados com sondas e drenos    

45. Cuidados com lesões    

46. Controle de infecção    

47. Administração de derivados de sangue  

48. Prevenção de quedas    

49. Monitorização neurológica    

50. Controle nutricional    

51. Cuidados pós-anestesia    

52. Assistência respiratória    

53. Controle de arritmias    

54. Cuidados com prótese     

55. Controle de hipotermia    

56. Controle de hipoglicemia    

57. Controle de hiperglicemia    

58. Proteção aos direitos do paciente    

59. Outras 

_____________________________________ 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

        Sim 

Sim  

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

         Sim  

         Sim 

         Sim 

         Sim 

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não 

 Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

26. As intervenções realizadas são registradas no prontuário?  1.      Sim  2.      Não  

27.  Espaço aberto para qualquer comentário que você queira fazer:  

___________________________________________________________________

Obrigada pela colaboração! 
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APÊNDICE B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

A senhora está sendo convidada a participar de uma pesquisa que tem como 

título: “O conforto do idoso em pós-operatório na perspectiva do enfermeiro”, a 

ser desenvolvida pela aluna do Curso de Mestrado em Enfermagem na Atenção à 

Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Rosemary Álvares de 

Medeiros, tendo como pesquisador responsável a professora, doutora Bertha Cruz 

Enders 

Esta pesquisa pretende identificar o cuidado de enfermagem para o conforto 

de pacientes idosos em pós-operatório na perspectiva do enfermeiro.  

A importância do estudo é devido ao fato do pós-operatório em pessoas 

idosas requerer da enfermagem cuidados planejados, já que às mudanças que 

ocorrem na fase de envelhecimento e o estresse pós cirurgia, provocam reações 

psicológicas e fragilidades que, associadas a doença, na maioria das vezes, geram 

desconfortos. E, entendendo ser o enfermeiro, responsável pelo planejamento e 

implementação da assistência de enfermagem junto ao paciente, estes devem ser 

cientificados dessa problemática, proporcionando  humanização e melhoria na 

qualidade da assistência. 

Para tanto, será realizada uma entrevista, onde faremos algumas perguntas à 

senhora, sobre seu grau de formação e tempo de experiência, assim como sua 

percepção acerca do conforto/desconforto no idoso no pós-operatório,o 

conhecimento sobre diagnóstico de enfermagem conforto prejudicado e as 

intervenções de enfermagem frente a esse fenômeno. O tempo para o 

preenchimento do questionário será em média 40 minutos.  

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos e podem estar 

relacionados a algum tipo de constrangimento, ou exposição dos dados coletados. 

Para minimizar esses riscos serão propostas as seguintes providências: todas as 

informações serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. 

A entrevista será realizada em um local confortável e privativo e os dados serão 

armazenados em computadores e arquivos, por um período de cinco anos no 

Departamento de Enfermagem da UFRN, pela pesquisadora responsável e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes e 

atender a finalidade exclusiva prevista nesta pesquisa.  
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Se você tiver algum custo relacionado à sua participação na pesquisa, será 

ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 

Uma cópia deste Termo ficará com você e toda a dúvida que tiver, a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a professora Bertha Cruz 

Enders, através do telefone (84) 3215-3857 no endereço: Departamento de 

Enfermagem (DENF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

localizado no Campus Universitário, nº 3000, Bairro Lagoa Nova, Natal/RN. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa poderá ser esclarecida pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte pelo 

telefone: (84) 3215-3135.  

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Declaro que compreendi o objetivo da pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente do estudo 

sobre “O conforto do idoso em pós-operatório na perspectiva do enfermeiro”e, 

autorizo a divulgação das informações fornecidas unicamente para fins científicos 

desde que nenhum dado possa me identificar.  

        Natal, _______ de _____________ de ______. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do participante 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

Impressão 

datiloscópica 

do participante 
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APÊNDICE C – Carta de anuência da instituição proponente 
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APÊNDICE D – Carta de anuência da instituição emitente 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

113 

APÊNDICE E – Declaração da instituição 
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APÊNDICE F - Declaração de que a pesquisa não foi iniciada 
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ANEXOS 

ANEXO A – General Comfort Questionnaire 
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ANEXO B – Diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado 

 

Conforto Prejudicado (2008, 2010,LOE 2.1) 

Domínio 12: conforto 

Classe 1: conforto físico 

Classe 2: conforto ambiental 

Classe 3: conforto social 

Definição: falta percebida de sensação de conforto, alívio e transcendência nas 

dimensões física, psicoespiritual, ambiental, social e cultural. 

Características definidoras:  

Ansiedade 

Choro 

Relato de falta de sentir-se à vontade 

com a situação 

Relato de falta de satisfação com a 

situação 

Relato de fome 

Suspiros 

Incapacidade de relaxar Relato de prurido 

Inquietação Relato de sentir calor 

Irritabilidade Relato de sentir frio 

Lamentação Relato de sentir-se desconfortável 

Medo Relato de sintoma de angústia 

Padrão de sono perturbado  

  

Fatores relacionados: 

Estímulos ambientais nocivos 

Efeitos secundários relacionados ao tratamento (p. ex., medicamentos, 

radiação) 

Falta de controle do ambiente 

Falta de privacidade 

Falta de controle da situação 

Recursos insuficientes (p. ex., financeiros, apoio social) 

Sintomas relacionados à doença. 
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ANEXO C– Classificação das Intervenções de enfermagem – American 

Associationofcritical-care Nurses 

 

Monitorização ácido-básica Monitorização de líquidos 

Controle de vias aéreas Controle de líquidos/eletrólitos 

Aspiração de vias aéreas Regulagem hemodinâmica 

Administração de analgésicos Terapia endovenosa (EV) 

Controle de vias aéreas artificiais Monitorização hemodinâmica 

invasiva 

Cuidados cardíacos Ventilação mecânica 

Cuidados cardíacos: fase aguda Administração de medicamentos 

Precauções cardíacas Administração de medicamentos: 

oral 

Apoio ao cuidador Administração de medicamentos: 

parenteral 

Gerenciamento do código de 

emergência 

Reunião para avaliação de 

cuidados multidisciplinares 

Desenvolvimento de protocolo Monitorização neurológica 

Apoio à tomada de decisão Oxigenoterapia 

Delegar Controle da dor 

Plano de alta Proteção dos direitos do paciente 

Documentação Apoio ao médico 

Controle de eletrólitos Posicionamento 

Controle de eletrólitos: 

hipercalemia 

Monitorização respiratória 

Ensino: procedimento/tratamento 

Controle de eletrólitos: 

hipocalemia 

Controle de tecnologia 

Controle de líquidos 

Monitorização de eletrólitos Facilitação da visita 

Suporte emocional  Monitorização de sinais vitais 

Envolvimento familiar Cuidados de emergência 
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ANEXO D –Classificação das Intervenções de enfermagem – National 

Gerontological Nursing 

Association 

 

Apoio à prevenção contra abuso: idoso Promoção do exercício 

Ouvir atentamente Terapia com exercício: deambulação 

Terapia ocupacional Controle de líquido/eletrólitos 

Controle do comportamento Cuidados com os pés  

Cuidados na incontinência intestinal Facilitação no pesar 

Apoio ao cuidador Administração de medicamentos 

Melhora da comunicação: déficit auditivo Controle de nutrição 

Controle da constipação/impactação Proteção dos direitos do paciente 

Melhora do enfrentamento Posicionamento 

Controle do delírio 

Cuidados na incontinência urinária 

Controle da pressão sobre áreas do 

corpo 

Controle da demência Terapia com reminiscências 

Assistência ao morrer 

Suporte emocional 

Controle do ambiente conforto 

Cuidados durante o descanso do 

cuidador 

Treinamento do hábito urinário 

Assistência no autocuidado  
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ANEXO E – Classificação das Intervenções de enfermagem - Academyof Medical-

sirurgical Nurses 

 

Controle ácido-básico Controle nutricional 

Aspiração de vias aéreas Cuidados com ostomias 

Controle de vias aéreas artificiais Oxigenoterapia 

Precauções contra aspiração Controle da dor 

Cuidados com sondas e drenos: 

gastrointestinal 

Assistência à analgesia controlada pelo 

paciente 

Redução do sangramento 

gastrointestinal 

Controle de pressão sobre áreas do 

corpo 

Administração de derivados do sangue Proteção dos direitos do paciente 

Treinamento intestinal Contenção física 

Controle de quimioterapia Assistência ao morrer 

Gerenciamento do código de 

emergência 

Cuidados com úlceras de pressão 

Prevenção de úlceras de pressão 

Desenvolvimento de protocolo Monitorização da qualidade 

Plano de alta Monitorização respiratória 

Documentação Controle de convulsões 

Controle de eletrólitos Precauções contra convulsões 

Suporte emocional Assistência ao autocuidado 

Alimentação por sonda enteral Controle do choque 

Prevenção de queda Supervisão da pele 

Envolvimento familiar Supervisão dos funcionários 

Controle de líquidos/eletrólitos Ensino: processo da doença 

Intubação gastrointestinal Ensino: indivíduo 

Controle de hiperglicemia Ensino: medicamentos prescritos 

Controle de hipoglicemia Ensino: procedimento/tratamento 

Cuidados com local de inserção 

Interpretação dos dados laboratoriais 

Administração de Nutrição Parenteral 

Total (NPT) 

Controle de infecção Cuidados com tração/imobilização 

Inserção endovenosa (EV) Cuidados com sondas e drenos: tórax 

Terapia endovenosa (EV) Cuidados com sondas e drenos: bexiga 
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Monitorização neurológica Cuidados com repouso no leito 

Administração de medicamentos Controle de eliminação urinária 

Administração de medicamentos: enteral Cuidados na incontinência urinária 

Administração de medicamentos: oral Monitorização dos sinais vitais 

Administração de medicamentos: 

parenteral 

Cuidados com lesões 

Administração de medicamentos: tópica Controle de medicamentos 
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ANEXO F – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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Objetivos Secundários: 
1. Identificar os fatores de desconforto em idosos no pós-operatório nos contextos físicos, psico 
espiritual, 
ambiental e sociocultural que os enfermeiros evidenciam em seu cuidar. 
2. Verificar o conhecimento do enfermeiro sobre as características definidoras e fatores relacionados 
do 
diagnóstico de enfermagem conforto prejudicado. 
3. Identificar as intervenções de enfermagem para promoção do conforto ao idoso em pós-operatório. 
Os riscos são avaliados como mínimos, pois a pesquisa será realizada por meio da coleta de 
informações. 
Estes riscos mínimos decorrentes incluem constrangimento, cansaço ou desconforto ao responder o 
questionário. A fim de minimizar os riscos, ressalta-se que caso o enfermeiro deseje este pode deixar 
de 
responder qualquer pergunta, e ainda, se o mesmo referir cansaço, a pesquisa será interrompida e 
reiniciada posteriormente, de acordo com sua disponibilidade. 
Benefícios: 
O enfermeiro poderá dispor de instrumentos auxiliares do planejamento de cuidados com base nas 
necessidades individuais e peculiares da idade, embasados no holismo, e não apenas priorizar as 
ações 
profissionais à manutenção do conforto físico. 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Pesquisa significativa na área da saúde do idoso, podendo subsidiar a formação de enfermeiros num 
paradigma do cuidado assistencial humanizado. 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
Todos os termos de apresentação obrigatória foram devidamente anexados. 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Recomendações: 
Após revisão ética do protocolo em questão, concluímos que o mesmo se encontra bem instruído e 
obedecendo às normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo o ser humano. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Aprovado 
 
Situação do Parecer: 
59.078-970 
(84)3215-3135 E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 
Endereço: 
Bairro: CEP: 
Telefone: 
Av. Senador Salgado Filho, 3000 
Lagoa Nova 
UF: RN Município: NATAL 
Fax: (84)3215-3135 
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