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RESUMO

HARBACHE, Laila Maria Andrade. Enquanto a cirurgia não chega: a experiência dos
pacientes na fila de espera de Artroplastia total de quadril. 2018. 156 f. Dissertação
(Mestrado em Enfermagem) – Faculdade de Enfermagem, Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.
Este estudo tem como objetivo geral conhecer o significado que tem para a
pessoa a experiência de aguardar na fila de Artroplastia total de quadril. E como
objetivos específicos: analisar o significado que tem para a pessoa a experiência de
aguardar na fila de Artroplastia total de quadril e propor um plano de cuidado de
enfermagem para assistir o paciente que se encontra na fila baseado na teoria de
enfermagem de Joyce Travelbee. Estudo do tipo descritivo com abordagem qualitativa,
aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisada UERJ e da Instituição campo de
coleta de dados, com os seguintes pareceres: CAAE 79594817.8.0000.5282 e
79594817.8.3001.5273, respectivamente. Foi desenvolvido em um Instituto
especializado em traumatologia e ortopedia na cidade do Rio de Janeiro com 17
participantes, sendo sete mulheres e dez homens, na faixa etária de 31 a 80 anos. A
coleta de dados ocorreu nos meses de março e abril de 2018, onde foram realizadas as
entrevistas no referido Instituto. Para tratamento dos dados, utilizou-se a análise de
conteúdo delineada por Bardin, emergindo quatro categorias e seis subcategorias: IMinha vida antes do comprometimento articular; II- Mudanças na vida frente à limitação
articular (Limitações físicas que causam restrição na vida; Modificações na rotina após
a doença e Limitações socioafetivas geradas pela doença); III- Sentimentos
vivenciados enquanto a cirurgia não vem (Sentimentos vivenciados ao receber o
diagnóstico cirúrgico; Sentimentos vivenciados enquanto espera pela cirurgia e
Sentimentos vivenciados pelo paciente quando ele é chamado para realizar a cirurgia);
IV- Recursos utilizados para gerenciamento dos efeitos da doença enquanto a cirurgia
não vem (Família como rede de apoio; Crença religiosa como suporte frente à espera e
Busca de tratamentos para amenizar os efeitos da doença). Análise dos resultados se
deu à luz da teoria de enfermagem de Joyce Travelbee. Os principais resultados
evidenciam que os pacientes precisaram aguardar de 3 a 10 anos pela cirurgia e esse
tempo os afetou tanto física quanto psicologicamente, com a piora da dor, aumento das
limitações físicas, afastamento do convívio social e prejuízo emocional, trazendo
implicações para o cuidado de enfermagem sob a ótica da teoria de Joyce Travelbee.
Conclui-se que o tempo de espera prolongado pode afetar integralmente a saúde do
paciente, sendo necessário criar estratégias como um acompanhamento por
telemonitoramento com vistas a acolher as demandas desses pacientes durante o
tempo de espera, favorecendo assim, a redução de danos à saúde.
Palavras-chave: Artroplastia de quadril. Osteoartrose. Lista de espera. Qualidade de
vida. Cuidados de enfermagem. Joyce Travelbee.

ABSTRACT

HARBACHE, Laila Maria Andrade. While the surgery does not come: the experience
of the patients waiting for Total Hip Arthroplasty. 2018. 156 f. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem) – Faculdade de Enfermagem, Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, 2018.
This study has as general purpose to know the meaning that has for the person
the experience of waiting for Total hip arthroplasty. And as specific goals: to analyze
the meaning that has for the person the experience of waiting for Total hip arthroplasty
and to propose a nursing care plan to assist the patient who is waiting for surgery
based on the nursing theory of Joyce Travelbee. It’s a descriptive study with a
qualitative approach, approved by the Research Ethics Committees UERJ and the
Institution
data
collection
field,
with
the
following
opinions:
CAAE
79594817.8.0000.5282 and 79594817.8.3001.5273, respectively. It was developed in
an Institute specialized in traumatology and orthopedics in the city of Rio de Janeiro
with 17 participants, being seven women and ten men, in the age group of 31 to 80
years. The data collection took place in March and April of 2018, where the interviews
were held at the mentioned Institute. For the data treatment, the content analysis
outlined by Bardin was used and four categories and six subcategories emerged: I- My
life before the joint involvement; II- Changes in life in the face of joint limitation
(Physical limitations that cause restriction in life; Modifications in routine after illness
and Socio-affective limitations generated by the disease); III- Feelings experienced
while surgery does not come (Experienced feelings when receiving the surgical
diagnosis; Feelings experienced while waiting for surgery and Feelings experienced by
the patient when he is called to perform the surgery); IV- Resources used to manage
the effects of the disease while the surgery does not come (Family as a support
network; Religious belief as support in front of waiting and Search for treatments to
mitigate the effects of the disease). Analysis of the results was given in light of the
nursing theory of Joyce Travelbee. The main results show that patients had to wait
from 3 to 10 years for surgery and this time affected them both physically and
psychologically, with worsening of pain, increased physical limitations, withdrawal from
social life and emotional impairment, with implications for care from the perspective of
Joyce Travelbee theory. It is concluded that prolonged waiting time can affect the
patient's health, and it is necessary to create strategies such as telemonitoring to meet
the demands of these patients during the waiting time, thus favoring the reduction of
health damage.

Keywords: Hip arthroplasty. Osteoarthrits. Waiting list. Quality of life. Nursing care.
Joyce Travelbee.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O objeto deste estudo versa sobre o significado que tem para a pessoa a
experiência de aguardar numa fila de espera por cirurgia ortopédica de quadril. A
cirurgia ortopédica de quadril, chamada artroplastia total de quadril (ATQ), consiste
na substituição total da articulação do quadril comprometida. Este procedimento é
um tratamento eficaz para pacientes com osteoartrose (OA) severa do quadril e para
alguns casos de fraturas do colo do fêmur (RAMPAZO; D’ELBOUX, 2010).
O interesse pela temática, a experiência de aguardar numa fila de espera por
cirurgia ortopédica de quadril, surgiu a partir de inquietações de âmbito pessoal,
advindas do ambiente de trabalho: uma Instituição referência em traumatologia e
ortopedia no Rio de Janeiro, de foco cirúrgico. Antes de serem submetidos ao
procedimento cirúrgico, os pacientes precisam aguardar numa fila, até que chegue
sua vez. Isto pode levar alguns meses ou mesmo anos.
Assistindo os pacientes internados para submeterem-se a procedimentos
cirúrgicos no quadril, pude observar que, junto com as limitações físicas que alguns
apresentavam, traziam consigo esperança e um pouco de resignação. Além disso,
alguns pacientes demonstravam estar angustiados ou ansiosos acerca do
procedimento cirúrgico. Geralmente eles chegavam ao hospital carregados de
dúvidas e incertezas sobre a cirurgia, já que esses pacientes permaneciam um longo
tempo aguardando na fila de espera, muitas vezes sem orientação dos profissionais
da saúde durante esse período.
Ao conversar sobre sua saúde, muitos contavam como a doença tinha
evoluído e afetado suas atividades diárias. Alguns se emocionavam ao relatar as
mudanças no corpo e na mente. Era inevitável não se comover com tal situação.
Muito me inquietou pensar que muitos pacientes poderiam ter resolvido seus
problemas há mais tempo e minimizado os danos produzidos pelo quadro clínico, se
houvesse uma redução no tempo de espera.
Somando-se a isso, acompanhava nos noticiários matérias sobre a situação
desses pacientes que se encontram nas filas de espera de cirurgia ortopédica de
média e alta complexidade, e um único hospital referência para suprir tamanha
demanda. E, ao buscar trabalhos nos quais pudesse embasar meus conhecimentos
científicos para prestar ao paciente uma melhor assistência, encontrei poucos
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estudos na literatura voltados para esse tema. Essas questões me motivaram a
investigar o objeto de estudo. O intuito em compreender o significado de aguardar
na fila de espera por cirurgia de quadril tem como objetivo qualificar a assistência de
enfermagem para esta clientela.
Atualmente no Brasil, é grande o número de pacientes que aguardam na fila à
espera de cirurgia para reparar problemas no quadril. Para a realização de
procedimentos de média e alta complexidade, como é o caso da ATQ, apenas um
hospital da rede pública é referência no país. Este hospital realiza mais de 75% de
todas as cirurgias de alta complexidade na cidade do Rio de Janeiro, mais de 40%
no estado e em torno de 5% das cirurgias ortopédicas complexas no país. Tamanha
demanda é desproporcional à quantidade de serviços disponíveis para a resolução
do problema. Tal fato resulta em longa fila de espera, variando de 2 a 5 anos
(INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD,
2016).
Ainda de acordo com os dados dessa instituição, 2972 pacientes estão
cadastrados na fila de espera para este procedimento. Em 2016, foram realizadas
1145 cirurgias de quadril. Diante desses dados, pode-se observar que, apesar de a
quantidade de procedimentos cirúrgicos realizados ser significativa, ainda é
insuficiente para atender toda a demanda nacional.
Com relação aos demais países que oferecem serviço de saúde gratuito à
população, segundo dados da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento
Econômico (2015), entre 2013/14, o tempo médio na fila de espera para a cirurgia de
substituição do quadril foi de aproximadamente 40 dias na Holanda e Dinamarca; em
Israel, 60 dias. Já na Hungria, no Reino Unido, em Portugal, no Canadá e na Nova
Zelândia, a espera oscilou entre 75 e 90 dias. Na Espanha e Noruega, o tempo de
espera variou, alcançando entre 120 e 150 dias. Na Estônia, os pacientes
aguardaram cerca de 250 dias e, no Chile e na Polônia, mais de 300 dias.
A ATQ é considerada como um dos grandes triunfos da ciência médica
moderna. Por muito tempo, pessoas com problemas no quadril tinham que se
conformar em viver com dores incapacitantes. Além disso, a progressão implacável
de doenças do quadril levava a uma limitação de função para a maioria dos
pacientes. Embora as tentativas iniciais de procedimentos de artroplastia e
recapeamento interposicionais tenham encontrado insucesso, o advento da cirurgia
moderna oferece tanto a cirurgiões quanto à pacientes um tratamento confiável para
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as doenças que afetam o quadril. Muitos processos que comprometem o quadril e
que eventualmente exigiam deambulação de muletas ou uso de cadeira de rodas
tornaram-se tratáveis (CALLAGHAN; ROSENBERG; RUBASH, 2007).
O procedimento cirúrgico baseia-se na substituição das superfícies articulares
do quadril por prótese, recuperando as funções da articulação comprometida, o que
proporciona a melhora da dor e da amplitude dos movimentos (BARBOSA;
FERRARI, 2017; LORENZINI et al., 2013;).
A cirurgia de quadril visa eliminar a dor, corrigir a deformidade e devolver a
amplitude articular, consequentemente, gerando melhorias na qualidade de vida do
paciente (ALBUQUERQUE; VIDAL, 1995; CALLAGHAN; ROSENBERG; RUBASH,
2007).
Esses autores enfatizam a necessidade de avaliar o nível de atividade
desenvolvida pelo paciente e a severidade dos sintomas antes de adotar o
procedimento como terapêutica de escolha. Se a dor pode ser amenizada com a
modificação/redução das atividades e para aqueles onde a ATQ não seria uma boa
opção devido à idade, comorbidades ou outros fatores, o cirurgião poderia optar pelo
tratamento não cirúrgico.
Originalmente, o principal objetivo da ATQ era aliviar as dores decorrentes da
osteoartrose e que eram incapacitantes, em pacientes maiores de 65 anos, cujo
alívio não se dava por completo com procedimentos não cirúrgicos e para aqueles
onde a única alternativa cirúrgica era a ressecção da articulação do quadril
(artroplastia de ressecção de Girdlestone).
A melhoria na função do quadril proporcionada pela cirurgia ficava em
segundo plano. Somente após a documentação de relatos de o procedimento ser
bem-sucedido é que as indicações foram ampliadas para incluir outros distúrbios,
tais como: artrite; doença degenerativa das articulações, como a OA e outros tipos;
osteonecrose; artrite piogênica ou osteomielite; tuberculose; sub-luxação ou
deslocamento

congênito;

fusão

do

quadril

e

pseudoartrose;

reconstrução

malsucedida; tumores ósseos envolvendo o fêmur proximal ou acetábulo; distúrbios
hereditários (CANALE; BEATY, 2017).
Das patologias listadas, a OA é a indicação mais comum para a realização da
cirurgia e pode ser primária (devido ao desgaste da articulação, sem causa
aparente) ou secundária à pressão femoroacetabular, a traumas prévios ou a
doenças do quadril (CANALE; BEATY, 2017). Trata-se de uma doença crônico-
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degenerativa que compromete as articulações em geral. Quando atinge a articulação
do quadril, é denominada coxartrose.
As doenças crônico-degenerativas acometem uma parcela cada vez maior da
população, acompanhando o crescimento da faixa etária acima de 60 anos. (LIMA,
2015; RAMPAZO-LACATIVA et al., 2015).
De acordo com as pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
(2018), entre os anos de 2012 a 2016 o percentual de pessoas com 60 anos ou mais
na população brasileira aumentou, indo de 12,8% para 14,4% ou de 25,5 milhões
para 29,6 milhões de pessoas. Essas informações nos levam à compreensão de que
as doenças crônicas não transmissíveis são cada vez mais prevalentes na
população idosa.
A OA do quadril tornou-se um crescente e importante problema nos países
do ocidente, constitutindo-se como uma das principais causas de morbidade e
incapacidade entre os idosos. Além disso, em nosso país, a OA é a doença
reumática mais comum, sendo responsável por 7,5% das doenças reumáticas em
geral, pelo absenteísmo laboral, a segunda condição mais frequente em relação à
obtenção de auxílio-doença e a quarta na determinação da aposentadoria.
(RAMPAZO-LACATIVA et al., 2015).
Com o crescente aumento da população idosa, a ATQ vem sendo uma
cirurgia mais frequentemente indicada, já que o aumento da OA é diretamente
proporcional ao envelhecimento dos indivíduos (DUARTE; BERALDO; SARAIVA,
2009).
Ao longo desses anos de espera, muitos pacientes observam a cronificação
de seu problema de saúde. A evolução da doença é lenta e debilitante. Muitos se
tornam dependentes de outras pessoas ou tem bastante limitadas suas atividades
diárias. Os pacientes convivem com a dor, com suas limitações funcionais e com a
perda da qualidade de vida por anos, que vai se deteriorando ao passar do tempo.
Além disso, há um impacto negativo nos resultados pós-operatórios (DESMEULES
et al., 2009).
Para os pacientes que aguardam na fila de espera, além de conviverem com
as limitações físicas, podem ter seu psicológico abalado, uma vez que convivem
com a incerteza da realização da cirurgia e observam a progressão da incapacitação
ocasionada pela doença, passando a depender cada vez mais de auxílio para
realização de suas atividades rotineiras. Experimentam mudanças no humor cada
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vez mais frequente, sentimentos de desesperança e uma auto-estima baixa
(MATOS, 2006).
Um estudo realizado na Austrália mostrou que, na população feminina com
baixo nível socioeconômico, aquelas em que o tempo de espera para cirurgia era
prolongado, havia um alto nível de estresse psicológico associado (ACKERMAN et
al., 2005). O estresse decorre da incerteza da realização da cirurgia. Quanto mais o
tempo passa, sentimentos de frustração e desesperança podem aparecer.
Esta situação experimentada pela pessoa que aguarda a cirurgia também
envolve sua família. Uma das questões importantes refere-se à situação financeira.
Geralmente o paciente também contribui com o orçamento da casa. Dependendo do
seu grau de limitação, pode ficar impedido de realizar suas atividades laborais e,
com isso, a família poderá ter reduzida sua renda total. Além disso, como os idosos
são os que mais sofrem com a limitação, podem precisar ser cuidados por uma
terceira pessoa, o que faz com que a família necessite dispor de um ente para
assisti-lo ou mesmo contratar um cuidador. Essa segunda opção é mais delicada,
uma vez que a maioria dos usuários do sistema público de saúde geralmente são
mais carentes e podem não dispor de muitos recursos financeiros. Isso gera um
sentimento de frustração e, ao mesmo tempo, depressão no paciente que, além de
não poder ajudar financeiramente, sente-se um peso na família (ALMEIDA, 2011).
Os familiares devem estar preparados para enfrentar a condição de
dependência do seu ente, o que muitas vezes pode gerar sentimentos negativos em
decorrência da aceitação e esgotamento físico.
A assistência prestada a estes pacientes deve ser focada não apenas na cura
da doença física, mas também em tratar possíveis alterações psicológicas advindas
da espera pela cirurgia. O cuidar é a essência da enfermagem. Entendendo-o como
objeto de trabalho, precisa ser eficiente e humanizado (SIQUEIRA et al., 2006). E é
o enfermeiro a peça fundamental para o cuidar, atuando não apenas nas
necessidades fisiológicas, mas também nas psicoemocionais dos pacientes.
Para que o cuidado seja plenamente efetivo, a maneira como o profissional
atende as demandas físicas, emocionais, sociais e espirituais é que fará a diferença
nos resultados. E suas reais necessidades somente serão atendidas se houver uma
observação profunda de como ele é recebido, assistido, acolhido e como vai se
construir o relacionamento entre enfermeiro-paciente (PINHO; SANTOS, 2007). O
enfermeiro então, em sua prática diária, precisa desenvolver um olhar mais sensível
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e crítico, compreendendo o paciente na sua totalidade, como um ser humano
completo e único. A partir disso, será capaz de detectar as necessidades físicas,
emocionais, sociais e espirituais de cada paciente sob seus cuidados, podendo
traçar condutas com foco na especificidade da situação apresentada.
Nesse sentido, destaca-se a importância do relacionamento enfermeiropaciente como mola propulsora para a efetividade do cuidado. Percebeu-se a
necessidade de buscar as teorias de enfermagem que abordem essa temática para
construir um corpo de conhecimento que ajude na compreensão do significado que
tem para a pessoa a experiência de aguardar numa fila de espera por cirurgia
ortopédica de quadril. Foi escolhida a Teoria de Joyce Travelbee, que aborda a
relação interpessoal como ferramenta para o cuidado de enfermagem. Para a
autora, a enfermagem
É um processo interpessoal que ocorre entre dois seres humanos, onde
um deles necessita ser ajudado e o outro é quem fornece a ajuda
necessária. Essa relação visa levar a pessoa, família e a comunidade a
encontrarem um significado para a experiência e sentido para suas vidas
(TRAVELBEE, 1979, p 4).

Constitui-se um processo interpessoal já que sempre lida com vidas. Neste
processo, o enfermeiro com seus conhecimentos e habilidades, deve guiar o
paciente ou familiar na busca pelo significado de sua doença (TRAVELBEE, 1979).
A autora salienta que, para desenvolver o relacionamento enfermeira-paciente, o
profissional deve enxergar o outro como um ser único, assim como o paciente deve
fazer, deixando de lado os rótulos e buscando a pessoa na sua singularidade,
considerando sua realidade e o meio o qual está inserido.
Monteiro et al. (2016) destacam que o cuidado não deve ficar reduzido ao
plano assistencial da doença ou do doente, mas deve alcançar a dimensão da
perspectiva holística. Segundo esses autores, seria incabível prestar cuidado
humanizado e em sua integralidade sem levar em conta os aspectos subjetivos de
cada um. O indivíduo é compreendido como um ser biopsicossocial, que necessita
ser cuidado em toda a sua complexidade. Quando vivenciam o enfrentamento de
doenças, podem surgir fragilidades, medos e ansiedades, fazendo-se necessário
voltar à atenção para a dimensão emocional do mesmo.
Travelbee (1979) defende que a enfermeira, enquanto profissional dotado de
conhecimentos tem a função de atuar como facilitadora no processo de
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enfrentamento da doença e do sofrimento, ajudando o paciente e sua família a
encontrarem sentido em seu problema de saúde.
Em seu estudo, Salimena et al. (2011) corroboram com o pensamento de
Travelbee, reforçando a importância da humanização da assistência como preceito
fundamental para que se tenha um bom relacionamento entre paciente-enfermeiro,
ouvindo suas dúvidas e angústias, medos, incertezas e assistindo o paciente de
maneira integral.
Considerando o período pré-operatório, Chistóforo et al. (2006) afirmam que a
equipe de enfermagem tem um papel muito importante por serem os profissionais
que passam maior tempo com o paciente e então tem a responsabilidade de
transmitir confiança e segurança ao mesmo, reduzindo sua ansiedade e o estresse.
Acrescentam que isto só é possível quando se estabelece uma relação entre ambos,
conhecendo suas particularidades. É a partir da individualização de cada paciente
que se pode planejar a assistência de enfermagem direcionada para cada
necessidade.
A partir dessas reflexões, percebemos a necessidade de realizar um estudo
focado nesta temática tendo como objeto de estudo: o significado que tem para a
pessoa a experiência de aguardar na fila de Artroplastia Total de Quadril.

Questão norteadora

Que significado tem para a pessoa a experiência de aguardar na fila de
Artroplastia Total de Quadril?
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Objetivos do estudo

A fim de responder esta questão, foi traçado o seguinte objetivo:
Conhecer o significado que tem para a pessoa a experiência de aguardar na fila
para cirurgia de ATQ.
Foram traçados, a partir deste, os objetivos específicos:
a) Analisar o significado que tem para a pessoa a experiência de
aguardar na fila para cirurgia de quadril;
b)Propor um plano de cuidado de enfermagem para assistir o paciente
que se encontra na fila de espera baseado na teoria de enfermagem de Joyce
Travelbee.

Justificativa e Relevância do estudo

O presente estudo se justifica, pois a problemática da espera dos pacientes
na fila para cirurgia ortopédica pode causar repercussões na saúde física, mental e
socioespiritual. Esta temática nos chama a atenção pela fragilidade do nosso
sistema de saúde. Observamos, no cotidiano da assistência, a grande demanda de
pacientes à espera de cirurgia durante anos, vivenciando o desenvolvimento de
limitações físicas, que muitas vezes restringem a realização das suas atividades
diárias. Como consequência, pode levar ao aparecimento de alterações nos
aspectos psicológicos desses pacientes, comprometendo a compreensão das
informações dispensadas no pré-operatório e influenciando em sua recuperação
pós-operatória.
Entender o significado que tem para o cliente esperar pela cirurgia favorece a
compreensão dos sentimentos vivenciados por ele, bem como possibilita entender
as necessidades de saúde que podem ser geradas pelo tempo de espera. Ao se
aprofundarem os estudos sobre esta situação estaremos fornecendo dados que
poderão ser utilizados pelos profissionais da saúde, especialmente os enfermeiros,
para melhor assistir o cliente nessa jornada, ajudando-o a encontrar um sentido para
essa experiência, a organizar saídas possíveis na promoção de sua saúde.
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Com

a

realização

desse

estudo,

espera-se

propiciar

uma

melhor

compreensão a respeito da experiência de aguardar pela cirurgia de quadril numa
fila que perpassa os anos, causando sofrimento e desesperança para esses
pacientes que só podem contar com o serviço público.
Espera-se que este estudo possa identificar possíveis ações de enfermagem
voltadas ao acolhimento do paciente durante o tempo que se encontra na fila. Para
Jakobsson e Hallberg, (2002) é importante dar a eles a oportunidade de conversar
sobre suas dúvidas e preocupações, em encontros frequentes. O objetivo é
minimizar os efeitos desses sobre sua recuperação e melhorar a qualidade de vida
dos pacientes, pois a mesma é afetada sobremaneira pela espera por cirurgia, uma
vez que, com a progressão da doença até alcançar níveis graves, há redução da
capacidade de mobilidade do paciente, com o aumento da dor, influenciando na
qualidade de vida.
Com a evolução lenta e debilitante da doença, muitos pacientes se tornam
dependentes de outras pessoas ou tem bastante limitadas suas atividades diárias.
Eles convivem com a dor, com as limitações funcionais e com a perda da qualidade
de vida por anos, que vai se deteriorando ao passar do tempo. Em adição, há um
impacto negativo nos resultados pós-operatórios (DESMEULES et al., 2009). Como
consequência, a espera prolongada pela cirurgia faz aumentar o estado de
ansiedade dos pacientes (DUIVENVOORDEN et al., 2013).
Complementando o exposto pelos autores, Costa (2007) afirma que, quando
o tempo de espera torna-se demasiado longo, ele pode causar o agravamento do
quadro do paciente, algumas vezes sendo até irreversível.
De acordo com dados apresentados pelo Instituto Nacional de Traumatologia
e Ortopedia Jamil Haddad (2016), existem 2972 pacientes cadastrados na fila de
espera para cirurgia de quadril. No ano de 2016, foram realizadas 1145 cirurgias de
ATQ. Estes dados mostram que a rede básica do SUS possui apenas um hospital
como referência no Brasil para a realização de procedimentos de média e alta
complexidade, como é o caso das cirurgias ortopédicas de quadril.
O estudo também se justifica porque a temática abordada sobre a fila de
espera não apresentou nos resultados nem estudos brasileiros e nem estudos
relacionados à expectativa do paciente quanto à experiência de esperar. Foi
realizada uma revisão interativa, que é apresentada no capítulo de referencial
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temático, e esta revisão apontou lacunas no conhecimento sobre o tema
pesquisado.
Este estudo é relevante para a sociedade assim como para o meio
acadêmico, visto que a partir do levantamento bibliográfico realizado a fim de
conhecer o estado da arte sobre a temática proposta, pode fornecer conhecimentos
para que novos trabalhos sejam feitos no sentido de acolher esse paciente enquanto
aguarda na fila para cirurgia de quadril. Espera-se também que possa contribuir
fornecendo bases para formulação de políticas de saúde que visem à redução do
tempo de espera, reduzindo também as complicações advindas da doença óssea.

Contribuição do estudo

Acredita-se que este estudo contribuirá com novos conhecimentos para a
equipe de enfermagem, pois ao compreender o significado que tem para o paciente
esperar pela cirurgia, pode-se aprofundar, planejar e executar uma assistência de
enfermagem mais humanizada e integral, direcionando o cuidado a esta clientela.
Além disso, a equipe multiprofissional também poderá ser contemplada com
conhecimentos, para ofertar um cuidado de maior qualidade.
Espera-se também que possa contribuir fornecendo subsídios para que novas
políticas/estratégias sejam elaboradas no sentido de reduzir o tempo de espera na
fila para cirurgia ortopédica de quadril, beneficiando assim o paciente com uma
recuperação mais rápida, minimizando as limitações físicas e possível estresse
psicológico, a fim de contribuir para sua breve reinserção no contexto social.
Contribuirá ainda para o arcabouço da pesquisa em enfermagem, seja na
graduação ou pós-graduação, uma vez que foram identificados poucos estudos no
Brasil relacionando a cirurgia ortopédica de quadril à fila de espera, enriquecendo as
discussões sobre a temática que trouxessem acréscimos ao exercício da
enfermagem.
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1 REFERENCIAL TEMÁTICO

Para a construção do referencial temático, optou-se por adotar a revisão
integrativa como metodologia, pois ela proporciona a síntese do conhecimento e
incorpora a aplicação de resultados de estudos relevantes da prática. (SOUZA;
SILVA; CARVALHO, 2010). É um método de revisão mais abrangente, uma vez que
permite incluir literatura teórica e empírica, bem como estudos com diversas
abordagens metodológicas, como estudos quantitativo e qualitativo (POMPEO;
ROSSI; GALVÃO, 2009). Tem como objetivo agrupar e sintetizar resultados de
pesquisas sobre determinado tema ou questão, de forma sistemática e ordenada,
dando contribuição para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado
(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Este método funciona como instrumento para a Prática Baseada em
Evidência, uma abordagem voltada para o cuidado clínico e ao ensino baseado no
conhecimento e na qualidade da evidência (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

1.1 Apresentação dos resultados

Para elaborar a revisão integrativa, foram percorridas seis fases: construção
da questão norteadora; determinação dos critérios de inclusão/exclusão e busca na
literatura; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados;
avaliação desses estudos; interpretação dos resultados e apresentação (MENDES;
SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
A questão norteadora construída para esta revisão foi: “Como o tempo de
espera na fila de cirurgia de quadril afeta a saúde global do paciente?”
Após a formulação da questão norteadora, foi realizada a revisão da literatura
sobre a temática proposta nas bases de dados bibliográficos, verificando-se que
havia poucos estudos relacionados ao descritor “lista de espera” associado a
“aspectos físicos” e “aspectos psicológicos”.
Para chegar a esse resultado, foi utilizada a Biblioteca Virtual de Saúde
(BVS), onde foram acessadas as seguintes bases: Lilacs (Literatura Latino-
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Americana em Ciências da Saúde), e Scielo (Scientific Eletronic Library Online).
Também foi acessada a base de dados PubMed (Publicações Médicas).
Para a pesquisa, foram utilizados os seguintes descritores em português,
inglês e espanhol: lista de espera; artroplastia de quadril; aspectos físicos; aspectos
psicológicos; cuidados de enfermagem; qualidade de vida. Foram utilizados alguns
sinônimos para ampliar o campo de busca: fila de espera, cirurgia de quadril e
cirurgia ortopédica, obtendo resultado satisfatório. Após a definição dos descritores,
foi realizado a associação destes, dois a dois, utilizando-se o operador booleano
“AND”, onde se chegou ao resultado do estudo.
Os critérios de inclusão utilizados para a seleção foram: recorte temporal dos
textos de periódicos de saúde de 2012 a 2016; texto disponível na íntegra; estar
disponível nos idiomas Inglês, Português e Espanhol; somente artigos científicos;
estar relacionado à temática da fila de espera para ATQ, sentimentos dos pacientes
e alterações físicas enquanto aguardam pela cirurgia. Foram excluídos os artigos em
forma de apostilas, cartas, editoriais, resumos de anais, dissertações, teses,
monografias, livros, relatórios, pois não contemplavam os critérios necessários para
buscar evidências científicas sobre o assunto. Também foram excluídos os artigos
que não estavam disponíveis na íntegra. Os artigos em duplicidade de bases de
dados foram considerados na primeira base pesquisada.
Após a seleção dos artigos, os mesmos foram dispostos em um instrumento,
a fim de extrair os dados de cada publicação selecionada, constando das seguintes
informações: título, ano, autores, objetivos do estudo, periódico publicado, evidência
científica do estudo.
Nas bases de dados disponíveis na BVS foram identificados 518 artigos,
sendo destes somente 27 estavam disponíveis na íntegra e se relacionavam à
temática proposta. A temática de maior destaque foi a qualidade de vida, onde foram
abordados aspectos relacionados com o pré-operatório da cirurgia de ATQ, com a
avaliação dos cuidados prestados e com relação ao resultado da cirurgia. Abaixo foi
descrito, através do esquema, o resultado das etapas:
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Figura 1 – Síntese da busca científica. Rio de Janeiro, 2017.
PESQUISA NA BIBLIOTECA

518

VIRTUAL DE SAUDE E PUBMED

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
E EXCLUSÃO

ARTIGOS

429 NÃO
ABORDAVAM A
TEMÁTICA

40 SEM TEXTO
DISPONÍVEL

22 REPETIDOS

TOTAL DE 27 ARTIGOS
12

09

06

LILACS

PUBMED

SELECIONADOS PARA
A PESQUISA
Fonte:

SCIELO

A autora, 2017
LILACS

Fonte: A autora, 2017.

A seguir foi disponibilizado o instrumento de coleta de dados validado para
extrair as informações chave dos artigos previamente selecionados. Os estudos
selecionados foram disponibilizados em uma matriz composta das seguintes
informações: título, autor, ano de publicação, veículo de publicação, objetivos do
estudo e nível de evidência.

Quadro 1 – Síntese dos artigos resultados da Revisão Integrativa. Rio de Janeiro,
2017 (continua)
TÍTULO

AUTOR/PERIÓDICO
/ANO

OBJETIVOS

EVIDÊNCIA
CIENTÍFICA

Comparative effectiveness of GOOCH, K. et al.;
alternative clinical pathways Osteoarthritis Cartilage,
for primary hip and knee joint 2012
replacement
patients:
a
pragmatic
randomized,
controlled trial.

Compar a eficácia de uma nova via clínica com
clínicas de admissão central, recursos dedicados
aos pacientes internados, diretrizes de atendimento
e benchmarks de eficiência versus o padrão de
atendimento para ATQ ou ATJ.

NÍVEL 1

Mental health and outcomes LAVERNIA, C. J. et al.;
in
primary
total
joint J Artroplastia, 2012
arthroplasty.

Analisar o efeito do sofrimento psicológico e outras
características do paciente nos resultados (Western
Ontario e McMaster Universities Osteoarthritis
Index, Short Form 36 e Índice de Qualidade de
Bem-Estar) antes e após a cirurgia.

NÍVEL 4
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Quadro 1 – Síntese dos artigos resultados da Revisão Integrativa. Rio de Janeiro,
2017 (continuação)
Patient
anxiety
and BILBERG, R. et al; BMC
concern as predictors for Health Services Research,
the perceived quality of 2012
treatment
and 2012
patient
reported outcome (PRO) in
orthopaedic surgery

Investigar se há uma correlação entre ansiedade e
preocupação pré-operatória e a qualidade
percebida do tratamento pós-operatório e o
desfecho.

NÍVEL 5

Systematic
review:
do HAANSTRA, T. M. et al.; Resumir
todas
as
evidências
disponíveis
patient
expectations Health
Qual
Life relacionadas à associação entre as expectativas
influence
treatment Outcomes, 2012
dos pacientes pré-operatórios (expectativa de
outcomes in total knee and
resultados, expectativas de processo e expectativas
total hip arthroplasty?
de auto-eficácia) e 5 resultados de tratamento
diferentes (melhora geral, dor, função, rigidez e
satisfação) em pacientes com ATJ ou ATQ em três
períodos de seguimento diferentes (> 6 semanas,>
6 semanas - ≤ 6 meses,> 6 meses).

NÍVEL 4

Anxiety and depressive DUIVENVOORDEN, T. et
symptoms before and after al.;
Osteoarthritis
total
hip
and
knee Cartilage, 2013
arthroplasty: a prospective
multicentre study.

Examinar a prevalência de ansiedade e sintomas
depressivos em pacientes submetidos a ATQ
primária ou ATJ pré e pós-operatório e relação
entre ansiedade pré-operatória e sintomas
depressivos em PROs de ATQ e ATJ.

NÍVEL 4

Comparison of Health- ACKERMAN, I. N. et al.;
Related Quality of Life, American
Physical
Work Status, and Health Therapy Association, 2013
Care Utilization and Costs
According to Hip and Knee
Joint Disease Severity: A
National Australian Study

Avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde
(QVRS), status do trabalho e utilização e custos dos
serviços de saúde de acordo com a gravidade da
doença do quadril e do joelho.

NÍVEL 4

WALTERS,
J.
L; Descrever as barreiras e facilitadores para a
MACKINTOSH,
S.
F; prestação de cirurgia de substituição total do quadril
SHEPPARD,
L.
Aust e total do joelho em hospitais com financiamento
Health Rev, 2013
público no Sul da Austrália.

NÍVEL 4

Age and health-related GORDON, M. et al.; Acta Investigar o efeito da idade na QVRS após a ATQ,
quality of life after total hip Orthop, 2014
modelando a idade através de splines.
replacement:
decreasing
gains in patients above 70
years of age.

NÍVEL 4

A prospective study of the TEJADA, M. G. S. et al.;
association
of
patient BMC
Musculoskelet
expectations with changes Disord., 2014
in health-related quality of
life outcomes, following
total joint replacement.

Determinar associação das expectativas dos
pacientes com resultados da qualidade de vida
relacionada à saúde medidos pelo WOMAC e Short
Form 12 (SF-12) e a satisfação com os sintomas
atuais medidos em escala de 4 pontos de Likert, um
ano após cirurgia, ajustando-se para o Índice de
Massa Corporal (IMC), idade, sexo, articulação,
educação, intervenção prévia e escores de linha de
base.

NÍVEL 4

A Qualitative Study of PARKS, M. L. et al.;
Identificar fatores psicossociais que influenciaram a
Factors
Underlying J Long Term Eff Med tomada de decisão entre pacientes afro-americanos
Decision Making for Joint Implants, 2014
e hispânicos para artroplastia de joelho ou quadril.
Replacement
among
African Americans and
Latinos with Osteoarthritis.

NÍVEL 4

Conceptualising
time
before
surgery:
the
experience
of
patients
waiting for hip replacement.

Explorar como o tempo de espera para a cirurgia de
substituição de quadril afeta a qualidade de vida
dos pacientes.

NÍVEL 4

Cuidado
Perioperatório SILVA, J. P. et al.; REME - Identificar as ações de cuidado perioperatório
ortopédico:
olhar
do Revista Mineira de
realizadas com o paciente
paciente,
equipe
de Enfermagem - 2014
enfermagem e residentes
médicos.

NÍVEL 4

Snakes and ladders: the
barriers and facilitators of
elective hip- and kneereplacement surgery in
Australian public hospitals.

JOHNSON, E. C;
HORWOOD, J;
GOOBERMAN-HILL, R.
Soc Sci Med., 2014

28

Quadro 1 – Síntese dos artigos resultados da Revisão Integrativa. Rio de Janeiro,
2017 (continuação)
Education Attainment is GREENE, M. E. et al.; Clin
Associated With Patient- Orthop Relat Res., 2014
reported
Outcomes:
Findings From the Swedish
Hip Arthroplasty Register

Investigar o registro sueco de artroplastia do quadril
para fazer a associação da escolaridade com os
resultados relatados pelos doentes 1 ano após
ATQ.

NÍVEL 5

Lifestyle and health-related FUJITA, K. et al.; Nurs
quality of life in Asian Health Sci., 2014
patients with total hip
arthroplasties

Examinar o estilo de vida e a qualidade de vida
relacionada à saúde antes e após ATQ em
pacientes japoneses e chineses.

NÍVEL 4

Nurse-led
clinic
in
replacement

Introduzir a prática de uma clínica ortopédica
dirigida por enfermeiras para a gestão de pacientes
estáveis após a substituição total do quadril ou
joelho e avaliar sua eficácia.

NÍVEL 4

Pacientes com Artroplastia LIMA, A. B; BARBOSA, P.
total Primária do Quadril: M. K; MORITA, I. REME Sentimentos vivenciados.
Revista Mineira de
Enfermagem, 2014
Primary
total
hip BAGARIĆ, I. et al.; Int
arthroplasty: health related Orthop., 2014
quality of life outcomes.

Compreender os sentimentos e as alterações
vivenciadas pelos pacientes submetidos à
artroplastia total primária do quadril.

NÍVEL 4

Relatar e comparar os resultados relacionados à
saúde após THA em relação ao tipo de fixação em
pacientes com osteoartrite do quadril (H-OA) um
ano após a operação.

NÍVEL 4

Psychologic
distress POTTER, M. Q. et a.l; Clin
reduces preoperative self- Orthop Relat Res., 2014
assessment
scores
in
femoroacetabular
impingement patients

Determinar (1) a associação de angústia psicológica
e escores de quadril de Harris modificados de linha
de base e Escores de Resultado de Hip em
pacientes submetidos a artroscopia de quadril; E (2)
se o sofrimento psicológico continuaria a ser um
preditor negativo significativo dos escores de quadril
basal quando foram controladas outras variáveis
clínicas tais como idade, sexo, IMC, tabagismo e
classificação
da
American
Society
of
Anesthesiologists (ASA).

NÍVEL 4

The development of a FLIKWEER, E. R. et al.;
comprehensive
BMC Musculoskeletal
multidisciplinary
care Disorders, 2014
pathway for patients with a
hip fracture: design and
results of a clinical Trial.

Desenvolver uma via de atendimento integral para
idosos com fratura de quadril e realizar uma análise
preliminar de seu efeito.

NÍVEL 4

The impact of preoperative VOGL, M. et al.; Health
patient characteristics on and Quality of Life
health states after total hip Outcomes 2014
replacement and related
satisfaction thresholds: a
cohort study

Analisar o efeito das características pré-operatórias
dos pacientes nos resultados de saúde 6 meses
após a artroplastia total do quadril, para apoiar a
tomada de decisão do paciente na prática diária
com estados de saúde previstos e limiares de
satisfação.

NÍVEL 4

Total hip replacement: a
systematic
review and
meta-analysis on mid-term
quality of life.

SHAN, L; SHAN, B;
GRAHAM, D.
Osteoarthritis Cartilage,
2014

Investigar a qualidade de vida relacionada à saúde
de médio prazo após ATQ em pacientes com
osteoartrite.

NÍVEL 1

Comparison
of
patient LIM, J. B. et al.; Eur J
quality of life scores and Orthop Surg Traumatol.,
satisfaction after common 2015
orthopedic
surgical
interventions.

Revisar os índices de satisfação de quatro
intervenções ortopédicas comuns em nossa
instituição terciária, a cirurgia corretiva primária de
hálux valgo, a fusão lombar transforaminal lombar
primária, a artroplastia total unilateral do joelho e
Artroplastia total do quadril.

NÍVEL 5

Evaluating
recovery GRIFFITHS, F. et al.; BMJ Explorar o que os pacientes consideram importante
following hip fracture: a Open, 2015
ao avaliar sua recuperação da fratura de quadril e
qualitative interview study
considerar como essas prioridades poderiam ser
of what is important to
usadas na avaliação da qualidade dos serviços de
patients
fratura de quadril.

NÍVEL 4

orthopaedic FAN, J. C. et al.; Hong
total
joint Kong Med J., 2014
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Quadro 1 – Síntese dos artigos resultados da Revisão Integrativa. Rio de Janeiro,
2017 (conclusão)
Impact of Obesity on MARKS, R. J Arthritis.
Complications
following 2015
Primary
Hip
Joint
Arthroplasty Surgery for
Osteoarthritis.

Descrever as formas mais comuns de complicações
na substituição do quadril que podem prevalecer no
pós-operatório e como a obesidade pode afetar a
extensão e a gravidade dessas complicações.

NÍVEL 4

Outcome measures in total HALAWI, M. J.
joint arthroplasty: current Orthopedics, 2015
status, challenges and
future directions.

Avaliar a literatura atualmente disponível sobre
medidas de resultados em artroplastia articular,
destacando os pontos fortes e limitações dos
instrumentos comumente utilizados.

NÍVEL 4

Does
preoperative WANG, L. et al.; BMJ
rehabilitation for patients Open, 2015
planning to undergo joint
replacement
surgery
improve
outcomes?
A
systematic
review and
meta-analysis
of
randomised controlled trials

Avaliar o impacto clínico da pré-reabilitação antes
da reposição articular.

NÍVEL 1

The association between PETER, W. F. et al.;
comorbidities and pain, Rheumatol Int., 2015
physical
function
and
quality of life following hip
and knee arthroplasty

Analisar a relação entre comorbidades e dor, função
física e qualidade de vida relacionada à saúde
(QVRS) após artroplastia total de quadril e
artroplastia total de joelho.

NÍVEL 4

Fonte: A autora, 2016.

1.2 Apresentação e discussão da Revisão Integrativa

Com base na leitura dos artigos, foi possível classificar os resultados das
publicações em seis categorias e duas subcategorias:
a) Categoria 1: A prevalência da osteoartrose e a ATQ como a
principal opção de tratamento;
b) Categoria 2: O tempo de espera para a realização da cirurgia de
quadril;
c) Categoria 3: Os aspectos objetivos e subjetivos de quem espera
pela cirurgia de quadril;
- As implicações na qualidade de vida;
- Os sentimentos do paciente que espera;
d) Categoria 4: Comorbidades que influenciam na recuperação pósoperatória;
e) Categoria 5: Os resultados da cirurgia de quadril relatados pelo
próprio paciente;
f) Categoria 6: Os cuidados da equipe de saúde.
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A construção das categorias foi apreciada levando-se em consideração os
objetivos da revisão proposta que é: analisar as contribuições dos estudos
publicados em periódicos on-line, durante o período de 2012 a 2016, sobre como o
tempo de espera na fila de cirurgia de ATQ afeta a saúde do paciente em sua
integralidade.
A seguir, será apresentada a discussão das categorias analisadas,
salientando os principais resultados encontrados a fim de sintetizá-los e
direcionando os resultados a uma prática fundamentada em conhecimento científico.

1.2.1 Categoria 1: A prevalência da osteoartrose e a ATQ como a principal opção de
tratamento

Com o aumento da faixa etária da população mundial, as doenças que
atingem os idosos, em especial as doenças articulares, tornaram-se uma
preocupação para os Sistemas de Saúde em todo o mundo, dados os altos custos
com o tratamento e o número elevado de pacientes que recebem a indicação de
procedimento cirúrgico (ACKERMAN et al., 2013; GRIFFITHS et al., 2014). Dentre
estas doenças, destaca-se a osteoartrose (OA) do quadril, uma doença articular
degenerativa crônica relacionada à idade, que causa incapacidade, em especial no
idoso, reduzindo assim a qualidade de vida desses pacientes (TEJADA et al., 2014;
VOGL et al., 2014).
Como é uma tendência mundial as populações viverem mais, as doenças
crônico-degenerativas vêm apresentando maior incidência. Dentre essas doenças, a
OA tem papel de destaque, contribuindo nas limitações das atividades diárias dos
pacientes e dor. Além disso, ela tem demandado maior custo nos tratamentos e vem
necessitando de profissionais especializados. A cada dia, mais brasileiros
apresentam sintomas da doença, necessitando de cuidados para amenizar o
quadro. Visto que o serviço de saúde brasileiro tem se tornado cada vez mais
sucateado, emerge o fenômeno da grande espera para tratamento cirúrgico,
prejudicando sobremaneira uma parcela considerável desta população.
A OA compromete quadris, joelhos, mãos e pés nos idosos e mulheres
(principalmente na menopausa). Quando acomete o quadril, a degeneração pode
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ser primária ou secundária e é definida como coxartrose. A primária é resultante do
próprio processo de envelhecimento (sem causa aparente). A secundária é
decorrente de alguma patologia que afeta o quadril, como as doenças reumáticas,
displasias congênitas do quadril, necrose asséptica da cabeça do fêmur e as
sequelas de trauma - fraturas de colo de fêmur ou acetábulo (SOARES et al., 2014).
Esta doença tem como sintomas: dor, edema, deformidades, rigidez das articulações
e perda de função (REZENDE et al., 2013).
Na mesma linha de raciocínio, Duarte et al. (2009) salientam que a ATQ vem
sendo uma cirurgia amplamente indicada, pois o aumento da OA tem relação direta
com o envelhecimento dos indivíduos.
Em diversos estudos, encontrou-se a predominância de pacientes do sexo
feminino e a idade média do grupo variando desde 56 anos até 81 anos de idade
(BAGARIC et al., 2014; FLIKWEERT et al., 2014; FUJITA et al., 2014; GORDON et
al., 2014; GRIFFITHS et al., 2014; LAVERNIA et al., 2012; PARKS et al., 2014;
PETER et al., 2015; VOGL et al., 2014).
Parks et al. (2014) em seu estudo, observaram que aproximadamente 45%
dos sujeitos tinham diploma de ensino superior. No que se refere à qualidade de
vida, Flikweert et al. (2014) obtiveram como resultado que, sendo sua amostragem
predominantemente composta de idosos, 70% eram independentes, morando
sozinhos ou com outras pessoas; 52% eram capazes de caminhar sem auxílio; 28%
precisavam de auxílio para caminhar pequenas distâncias e 20% precisavam de
auxílio para ir do lado de dentro para fora de casa.
É consenso entre os autores (ACKERMAN et al., 2013; BAGARIC et al., 2014;
FUJITA et al., 2014; GOOCH et al., 2012; LAVERNIA et al., 2012; LIMA; BARBOSA;
MORITA, 2014; PETER et al., 2015; SHAN et al., 2014; TEJADA et al., 2014; VOGL
et al., 2014; WANG et al., 2015) que a ATQ é o procedimento de escolha quando
outros tratamentos conservadores não surtem efeito.
Esses autores concordam ainda que a ATQ proporciona resultados que
impactam positivamente na melhoria da qualidade de vida desses pacientes,
reduzindo a dor e melhorando a mobilidade articular dos mesmos. Contrariamente,
um estudo destaca que a ATQ está associada a resultados que podem ser
indesejáveis e que impliquem em risco de vida para o paciente. Em virtude disso,
salienta a importância da realização deste procedimento apenas em pacientes onde
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a terapia conservadora não resultou em alívio da dor à mobilidade (BAGARIC et al.,
2014).
É importante esclarecer que, desde o momento entre o aparecimento dos
primeiros sintomas da doença até a realização da cirurgia, o paciente passa por um
período de dúvidas, onde pondera a real necessidade de submeter-se ao tratamento
cirúrgico.
O estudo de Parks et al. (2014) discutiu os fatores que são avaliados pelos
pacientes de nacionalidade hispânica e afro-americana sobre a tomada de decisão
pela realização da cirurgia. Também levou em conta varios fatores que ajudam na
tomada de decisão do paciente, dentre os quais: as experiências do paciente, o
relacionamento médico-paciente e o acesso que esse paciente tem aos servicos de
saúde. É papel do médico, juntamente com equipe multidisciplinar, auxiliar o
paciente sobre sua escolha, fornecendo explicações de forma clara acerca dos
benefícios e os riscos inerentes à cirurgia, sempre atentando para as diferenças
culturais dos pacientes.
Auricchio e Massarollo (2007) concordam com Parks et al. (2014) e
acrescentam que a equipe de saúde pode criar um ambiente que propricie o
paciente a tomar a melhor decisão sobre o procedimento por meio da compreensão
de suas preocupações. Assim, quando o paciente é bem instruído e suas dúvidas
são sanadas, ele adquire confiança e é capaz de optar sobre realizar ou não um
procedimento cirúrgico.
Em muitos momentos, os profissionais de saúde se deparam com situações
de dúvidas dos pacientes acerca da tomada de decisão para realização ou não do
procedimento cirúrgico. Frente a isto, é importante que a equipe propricie um
ambiente favorável para que o paciente se sinta seguro e consiga decidir pela
melhor opção disponível para o seu caso. É dever da equipe também levar em
consideração os aspectos étnicos-raciais ao auxiliar o paciente sobre a escolha do
melhor tratamento.
Ainda segundo Parks et al. (2014), a idade é um fator levado em conta para a
decisão. Alguns consideram-se velhos para o procedimento e aceitam a dor,
enquanto outros, independente da idade, não a aceitam e resolvem se submeterao
procedimento cirúrgico. Outro fator a ser considerado pelos candidatos ao
procedimento cirúrgico é a existência de comorbidades como a diabetes, doenças
cardíacas, hipertensão arterial e condições da saúde mental.
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Os pacientes levam vários aspectos em consideração para decidir sobre a
realização da cirurgia. Um deles seria com relação à sua idade e algumas
comorbidades que apresentam, levando-os ao receio de que, com a realização da
cirurgia, esses fatores possam interferirno resultado e não os deixem alcançar uma
recuperação plena. Para ajudar nessa tomada de decisão, o paciente pode iniciar
uma pesquisa sobre o profissional que o operará, com vistas a exterminar suas
dúvidas e adquirir a segurança de que estará tomando a decisão mais acertada
sobre seu tratamento e que esse profissional é qualificado e competente para
realizar tal procedimento.
Parks et al. (2014) afirmam que essas pesquisas podem ser realizadas na
internet e em redes sociais e consultando outros pacientes que já foram tratados por
esse profissional. Outra fonte de pesquisa importante seria consultar pessoas que
tiveram experiências negativas. Até mesmo aquelas que não foram relacionadas
com procedimentos ortopédicos foram levadas em consideração.
O estudo aponta ainda que, mesmo após todas as considerações e buscas
por informações, o paciente pode refletir sobre ter perfil para cirurgia, avaliando se a
idade ecomorbidade são impeditivos para o tratamento cirúrgico. Já para outros
pacientes, o grau de dor é um fator determinante para essa decisão, não levando em
conta a idade e consultando outros casos de pacientes que tenham comorbidades
semelhantes às deles e que tenham obtido êxito na cirurgia para apoiar sua decisão
sobre operar.
Moliner e Rabuske (2008) em um estudo sobre a decisão de pacientes na
realização de cirurgia bariátrica observaram, assim como Parks et al. (2014) que
esses pacientes buscam informações principalmente com outras pessoas que já
realizaram esse procedimento cirúrgico e conhecem seus resultados, o que pode
deixa-los menos ansiosos e auxiliar na tomada de decisão.
Cabe aqui ressaltar que a Portaria do Ministério da Saúde nº 1286 de
26/10/93, no artigo 11, explicita que:
O paciente tem direito a consentir ou recusar procedimentos,
diagnósticos ou terapêuticas a serem nele realizados. Deve consentir de
forma livre, voluntária, esclarecida com adequada informação. Quando
ocorrerem alterações significantes no estado de saúde inicial ou da causa
pela qual o consentimento foi dado, este deverá ser renovado (BRASIL,
1993).
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Conclui-se que a equipe de saúde é responsável por criar um ambiente
propício para que o paciente se sinta confortável e consiga tomar a melhor decisão
sobre seu tratamento, e essa equipe deve levar em consideração seus anseios e
expectativas. Nesta perspectiva, o Ministério da Saúde defende que o paciente deve
ter autonomia para decidir se submeter a determinados procedimentos, sendo ele
orientado com relação a melhor alternativa para seu quadro.
Alguns pacientes levam a idade em conta no momento de decidir se submeter
a cirurgia, pois alguns consideram-se velhos para tal ou acostumam-se com a dor
crônica, optando por não operar. Outros não aceitam sentir dor seja ela em qualquer
limiar, optando por ter a cirurgia realizada. Comorbidades também são consideradas
para se decidir sobre operar ou não.

1.2.2 Categoria 2: O tempo de espera para realização da cirurgia de quadril

Junto com a prevalência da OA na população mundial, em especial no grupo
da terceira idade, outro problema dos sistemas de saúde emerge: as filas de espera
para cirurgia de quadril. Com a crescente demanda por este procedimento cirúrgico,
tem-se tornado insuficiente a oferta deste serviço, aumentando o tempo de espera
destes pacientes em busca de tratamento cirúrgico (CONILL; GIOVANELLA;
ALMEIDA, 2011; JOHNSON; HORWOOD; GOOBERMAN-HILL, 2014; WALTERS;
MACKINTOSH; SHEPPARD, 2013).
Barros (2008) em seu estudo sobre a fila de espera para cirurgia eletiva em
Portugal aponta que uma das causas que contribuíram para o aumento da fila está
relacionada aos avanços tecnológicos na área da saúde ao longo dos anos. Esses
avanços aumentaram sobremaneira a segurança, o alcance e a eficiência dos
procedimentos cirúrgicos oferecidos pelos serviços de saúde. Com isso, registrou-se
um aumento na procura por cirurgias. Consequentemente, isto gera uma sobrecarga
no sistema, impedindo os pacientes de serem contemplados com os procedimentos
cirúrgicos e a demanda aumenta: formação da fila de espera. Para o autor, o tempo
de espera considerado ótimo não será zero, pois pequenos atrasos para realização
do procedimento cirúrgico não causam grandes danos à saúde.
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Já na visão de Costa (2007), em estudo realizado também em Portugal, a fila
de espera pode ser associada a um obstáculo ao acesso ao serviço de saúde
necessitado pelo paciente, para recuperação de sua saúde. Um dos motivos seria a
falta de recursos existentes: baixo número de leitos disponíveis para grande
demanda de pacientes; experiência da equipe médica; estrutura do hospital;
capacidade da rede pública; necessidade de cancelamento de cirurgias eletivas para
atender as urgências; eficiência do administrador e do gerenciamento hospitalar;
entre outros (BARROS, 2008; CONILL; GIOVANELLA; ALMEIDA, 2011;).
Um estudo realizado no Reino Unido por Johnson, Horwood e Gooberman-Hill
(2014) revelou a preocupação das autoridades de saúde em reduzir o tempo de
espera por cirurgias, estabelecendo como prazo limite 18 semanas, a partir do
momento em que há indicação cirúrgica. Segundo este mesmo estudo, a solução
encontrada pelos gestores com o objetivo da redução desse tempo de espera foi a
criação de listas de cirurgias extras durante a semana e nos finais de semana e a
construção de novas salas cirúrgicas para atender a essa demanda.
No Brasil, existe um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados
(PL 1459/2015) que estabelece, em seu artigo 2º, prazo para a realização de cirurgia
eletiva sensível ao tempo e dá outras providências.
As cirurgias consideradas sensíveis ao tempo, ainda que consideradas
eletivas, no âmbito do SUS – Sistema Único de Saúde - e dos planos de
saúde regidos pela Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, deverão se realizar
dentro do prazo máximo de 180 dias, contados da data de sua indicação
médica (BRASIL, 2015).

Atualmente, segundo dados do Instituto Nacional de Traumatologia e
Ortopedia Jamil Haddad (2016), o tempo de espera para cirurgia de quadril varia de
dois a cinco anos, fora do padrão recomendado.
É consenso dos autores estudados que, reduzir o tempo de espera por
cirurgia constitui um desafio para as autoridades de saúde, uma vez que, com o
aumento da demanda de pacientes que buscam esse procedimento, a oferta de
leitos e a quantidade de profissionais ainda não são suficientes para suprir essa
necessidade. Diversos países do mundo têm buscado reduzir a espera por cirurgia
por entenderem que isto gera prejuízo na qualidade de vida desse doente, além de
prolongar o seu sofrimento físico e emocional, causado pela patologia.
Sob outra ótica, a partir desses dados sobre a fila de espera em nosso país,
devemos considerar que, no território nacional, a rede do SUS tem apenas um
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hospital referência para as cirurgias de média e alta complexidade do quadril. Em
consequência disso, existe insuficiente oferta de leitos para atender a uma demanda
cada vez maior, assim como a necessidade de mais profissionais para ampliar a
assistência e a qualificação dos mesmos. A partir disto, conseguimos entender o
tempo elevado de espera para cirurgia de quadril. Muitas vezes, a burocracia
imposta pelos órgãos públicos dificulta o acesso do paciente ao tratamento
necessário, aumentando então o tempo de espera encarado por ele.
Em Andaluzia (Espanha), foi fixado um tempo máximo de espera de até 120
dias para intervenções mais comuns. Quando esse tempo é ultrapassado, o paciente
pode recorrer a atendimento no setor privado. Já o serviço de saúde Catalão
estabeleceu como prazo o período de até seis meses. No país Basco, o limite é até
180 dias. Passado esse prazo, o paciente pode pedir autorização para ser atendido
em outro serviço de saúde. Já em Madri, a intenção é que o tempo não seja superior
a 30 dias para cirurgia eletiva (CONILL; GIOVANELLA; ALMEIDA, 2011).
O estudo em questão apresenta como solução adotada para reduzir a espera
por cirurgia no serviço público de saúde na Espanha o estabelecimento de um
tempo máximo de espera, de acordo com cada região. Quando esse tempo, por
qualquer motivo, não pode ser respeitado, o paciente tem a possibilidade de
procurar por atendimento no serviço privado, financiado pelo governo espanhol.
Desta forma, prima-se pela qualidade de vida desse paciente, que aguardará menos
tempo para receber tratamento.
Um estudo realizado na Austrália por Walters; Mackintosh e Sheppard (2013)
mostrou que, apesar de os gestores terem implantado algumas políticas públicas
com o objetivo de reduzir o tempo de espera, os resultados ora foram limitados, ora
foram prejudiciais ao invés de benéficos. Algumas dessas políticas até tiveram
resultados satisfatórios, porém foram por curto período. Concluiu que esse longo
período à espera de cirurgia está associado à piora no quadro da saúde do paciente,
resultando na queda da qualidade de vida e dos resultados pós-cirurgia.
Hoogeboom et al. (2009) em seu estudo apontaram que há fortes evidências
sobre dor e status funcional do quadril não deteriorarem em pacientes que
aguardam na fila há menos de 6 meses. Quando esse tempo aumenta, os
resultados tornam-se inconclusivos.
Diferentemente dos resultados da Espanha, a Austrália não foi bem sucedida
na gestão de fila de espera. Como apontam os autores, as políticas públicas
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australianas não alcançaram seu objetivo de redução da espera do paciente. Foi
percebido que, quanto maior o tempo de espera pela cirurgia, menor era a qualidade
de vida relatada por essa população.
Em última análise, um artigo concluiu que a espera prolongada pela cirurgia
faz aumentar o estado de ansiedade dos pacientes (DUIVENVOORDEN et al.,
2013). Complementando o exposto pelos autores, Costa (2009) afirma que, quando
o tempo de espera torna-se demasiado longo, ele pode causar o agravamento do
quadro do paciente, algumas vezes sendo até irreversível.
O tempo de espera pode acentuar algumas comorbidades apresentadas
pelos pacientes, relacionadas ao quadro clínico. Ansiedade, hipertensão, insônia e
diabetes, por exemplo, podem ser influenciadas quando o paciente se encontra
situação de estresse. O problema da fila de espera afeta consideravelmente o
paciente, seja física ou emocionalmente. Esforços têm sido envidados no sentido de
minimizar o tempo de espera, proporcionando assim uma melhoria na qualidade de
vida dos que necessitam de cirurgia.

1.2.3 Categoria 3: Os aspectos objetivos e subjetivos de quem espera pela cirurgia
de quadril

Esta categoria, dividida em duas subcategorias, descreve as implicações de
esperar pela cirurgia no âmbito dos sentimentos quanto no que se refere à qualidade
de vida desses pacientes.

1.2.3.1 As implicações na qualidade de vida

O termo qualidade de vida, de acordo com Minayo, Hartz e Buss (2007, p7)
pode ser assim definido:
É uma noção eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de
satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à
própria estética existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese
cultural de todos os elementos que determinada sociedade considera seu
padrão de conforto e bem-estar. O termo abrange muitos significados, que
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refletem conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e
coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, espaços e
histórias diferentes, sendo, portanto, uma construção social com a marca da
relatividade cultural.

Já a Organização Mundial da Saúde (1995), apresenta definição ampliada: “a
percepção do indivíduo de sua inserção na vida no contexto da cultura e sistemas de
valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações”. De acordo com as definições, qualidade de vida não se resume a
condições objetivas das quais os sujeitos dispõem ou no tempo de vida que eles
têm, mas sim no significado que eles dão a essas condições e à maneira como
vivem. Varia em relação a grupos ou sujeitos (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES,
2012). Quando a qualidade de vida é associada a doenças crônicas, o grupo mais
afetado é o dos idosos e, quanto mais avançada a idade, mais comprometida a
qualidade de vida fica.
Os pacientes mais idosos, quando acometidos por doença articular
degenerativa, como é o caso da OA, vão, ao longo do tempo, reduzindo a
capacidade funcional e apresentando maiores limitações, que comprometem a
função, diminui a independência nas atividades diárias assim como a destreza de
movimentos, alteram a marcha e podem causar quedas. Essas limitações interferem
na qualidade de vida por elevar as incapacidades e a dependência, seja de terceiros
ou de equipamentos, para manutenção de suas atividades diárias (HORN, 2006).
A partir do entendimento sobre qualidade de vida, a OA quando acomete os
idosos, traz consequências muito limitantes que interferem em sua vida cotidiana.
Eles passam a depender de terceiros ou mesmo de equipamentos/órteses para
realizar tarefas que conseguiam desenvolver de maneira autônoma.
A qualidade de vida dos pacientes é afetada sobremaneira pela espera por
cirurgia, uma vez que, com a progressão da doença até alcançar níveis graves, há
redução da capacidade de mobilidade do paciente, com o aumento da dor, levando
a uma baixa qualidade de vida. A dor é o principal fator limitante, sendo expressa
pelos pacientes como “impiedosa”, excruciante. A dor e a rigidez articulares
provocam, principalmente nos idosos, acentuada limitação funcional e restrição de
movimentos, afetando a qualidade de vida (JAKOBSSON; HALLBERG, 2002).
Com a longa espera por cirurgia, o procedimento pode não ter o efeito
desejado, já que a progressão da doença consome a estrutura óssea. Gordon et al.
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(2014) sugeriram em seu estudo que o avanço da idade pode estar relacionado com
a queda na qualidade de vida naqueles pacientes com média de idade de 69 anos,
submetidos a cirurgia de ATQ há mais de um ano.
O estudo relaciona o tempo de espera pela cirurgia com a diminuição da
qualidade de vida dos idosos. O agravamento da doença proporcionado pelo tempo
de espera faz com que o idoso tenha uma redução na mobilidade, alterando sua
rotina. Outro fator importante relacionado à espera é a piora da dor, que também
reduz a mobilidade e, muitas vezes, pode impedir que o paciente tenha uma vida
ativa.
O tratamento com fisioterapia é importante, pois apresenta em geral
resultados positivos em pacientes com OA, atuando tanto no alívio dos sintomas
como na melhora da mobilidade, facilitando a execução de atividades diárias com
menos dor, contribuindo para manutenção da qualidade de vida (CECIN et al., 1995;
FERNANDEZ et al., 1997; MARQUES; KONDO, 1998).
De acordo com o estudo de Wang et al. (2015), tem sido proposto o uso da
fisioterapia pré-operatória (também conhecida como pré-reabilitação) em pacientes
que serão submetidos a cirurgia de quadril, tendo como finalidade melhorar a
recuperação do paciente no pós-operatório e diminuir os efeitos causados pela dor,
como também aumentar a função de mobilidade. Neste estudo foi encontrada uma
pequena melhoria na função de mobilidade e redução da dor, porém não foi
significativo para gerar evidência científica.
Outro estudo sobre educação pré-operatória de curto prazo associada à
fisioterapia encontrou como resultado a aceleração da recuperação inicial de função
em pacientes com menos de 70 anos de idade após ATQ, sendo seu uso
recomendado pelos autores (VUKOMANOVIĆ et al., 2008).
Wallis e Taylor (2011) concordam com Gil e Mcburney (2013) em seus
estudos sobre haver evidência relacionada a intervenções no pré-operatório,
particularmente exercícios, para redução da dor e melhora física geral dos pacientes
e que exercícios somados à programas educacionais poderiam melhorar a atividade
após a ATQ, em detrimento de outros estudos, que não apresentaram resultados
conclusivos sobre os benefícios do uso desta terapia (ACKERMAN; BENNELL,
2004; BARBAY, 2009; GOCEN et al., 2004; HOOGEBOOM et al., 2009).
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Os autores encontraram como resultado de um estudo que os exercícios
personalizados no pré-operatório são eficazes na recuperação da função física dos
pacientes no pós-operatório de cirurgia de ATQ (GILBEY et al., 2003).
Observa-se que boa parte dos estudos expostos associa os exercícios de
fisioterapia a resultados satisfatórios na melhora da qualidade de vida no préoperatório, já que os mesmos auxiliam na mobilidade e redução da dor. Com relação
à influência positiva no pós-operatório do uso desta prática, parte dos estudos
encontrou melhora significativa na recuperação da função física do paciente.
Controversamente, outros estudos já apontam que não há evidências que
comprovem a eficácia da associação do uso de reabilitação pré-operatória com
melhores resultados de recuperação no pós-operatório. Não sendo assim
recomendado, o uso de recursos financeiros escassos da saúde para implantação
deste programa, aconselhando ainda o uso desses recursos em outras terapias que
tenham seus benefícios comprovados.
Um estudo australiano e um europeu concordam que a redução das
atividades laborais em pessoas economicamente produtivas é um dos problemas
relacionados à doença. Segundo esses estudos, os pacientes são obrigados a
reduzir as horas trabalhadas e, em alguns casos, deixar de trabalhar. Este
afastamento ou diminuição do tempo de serviço acarreta em piora na renda desses
pacientes. Quando classificados com doença articular grave, observou-se que
grande parte dos pacientes estava sujeita ao desemprego (ACKERMAN et al., 2013;
JOHNSON; HORWOOD; GOOBERMAN-HILL, 2014).
Ackerman et al. (2013) apontaram que, até mesmo quando continuavam
trabalhando, os pacientes precisavam adaptar-se a uma nova rotina de trabalho
devido ao desconforto causado pela dor no quadril. Exemplos de mudanças citadas
foram: redução das horas trabalhadas, adaptação de ferramentas de trabalho,
mudança na posição, realização e tarefas mais leves, evitar agachamento e a
mesma posição por tempo prolongado. Com isso, aumenta-se a taxa de
absenteísmo e, consequentemente, a taxa de desemprego. Além disso, há a
necessidade de maior número de visitas ao serviço médico, o que torna o paciente
dependente dos serviços de saúde, elevando assim suas despesas. Mesmo as
atividades diárias e de lazer são afetadas pela doença.
Do ponto de vista socioeconômico, os estudos expostos indicam que os
pacientes acometidos pela OA muitas vezes se veem obrigados a se afastar ou
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abandonar completamente suas atividades laborais, causando déficit tanto na renda
familiar quanto na previdência social. Como consequência, o paciente passa a
utilizar mais os serviços de saúde e a depender de tratamentos para minimizar os
efeitos da doença, tendo que se ausentar vários dias de seu trabalho. Em
decorrência disso, o indivíduo passa a produzir menos, pois já não consegue mais
realizar todas as atividades inerentes a sua função no mercado de trabalho.
Dois estudos europeus concordam que a dor e a capacidade de caminhar
estão relacionadas à capacidade para realizar as atividades físicas. Quanto maior a
dor e a dificuldade de caminhar, menos atividades físicas realizam (JOHNSON;
HORWOOD; GOOBERMAN-HILL, 2014; TEJADA et al., 2014).
Os pacientes relatam não serem capazes de desfrutar de suas atividades
favoritas, como jogos, ciclismo, caminhada, ou mesmo atividades mais simples como
dirigir, sentar e andar. Muitos se sentiam desmotivados até mesmo para sair de suas
casas, restringindo as saídas somente para quando havia necessidade de buscar
por serviços médicos. (JOHNSON; HORWOOD; GOOBERMAN-HILL, 2014).
Não só a vida profissional é afetada. Como apontam os autores, até as
atividades simples de lazer são atingidas pela patologia. O impacto disto no
emocional do paciente é enorme, visto que ele começa a evitar realizar certas
atividades, com medo de sentir dor. Outros sentimentos podem surgir a partir de
então, afetando a vida social desse indivíduo, que limita suas saídas para eventos
extremamente necessários, interagindo muito pouco com outras pessoas, podendo
até mesmo isolar-se. Nesse contexto, a família também é afetada, pois precisam
adaptar sua vida à nova realidade de seu ente querido, entendendo e auxiliando em
suas limitações.
Considerando a família, Miliorini et al. (2008) descreveram em seu estudo que
a presença de doenças crônicas, como a OA, afeta não só o doente, como também
seus familiares, em diferentes níveis, tornando a convivência entre seus membros
mais complexa e exigindo dos mesmos, mudanças de comportamento para melhorar
o enfrentamento das sequelas ou limitações causadas pela doença. O envolvimento
da família no processo de tratamento do doente é fundamental, uma vez que
contribui para a sua recuperação e diminui os efeitos causados pela doença na
qualidade de vida da família. Para tanto, é primordial que a equipe de enfermagem
envolva essa família nos cuidados desse doente, tornando-os agentes do processo
de cuidar.
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Todos os fatores apontados pelos estudos causam sentimentos no paciente,
pois ele observa sua independência desaparecer aos poucos, necessitando cada
vez mais do auxílio de outras pessoas na realização de suas tarefas.
O idoso, atualmente, busca viver, de maneira geral, mais independente. A
necessidade de ajuda em suas atividades pode ser encarada como uma sensação
de inutilidade, gerando frustração, entre outros sentimentos. Para resolução do
problema, a rapidez no tratamento cirúrgico para sua reinserção no seu contexto de
vida social é primordial. Entretanto, o que se observa é o longo tempo de espera
para cirurgia, o que vai aumentando o nível de dependência desses pacientes,
fazendo-os experimentar diversos sentimentos acerca da espera.

1.2.3.2 Os sentimentos do paciente que espera

Além da alteração na qualidade de vida do paciente, ao se deparar com
situação de doença e receber o diagnóstico da necessidade de submeter-se a
procedimento cirúrgico, o indivíduo sofre um intenso processo de mudanças em sua
vida, passando a experimentar sentimentos como angústias, medos, nervosismos,
ansiedades e insegurança, causando a ruptura do equilíbrio físico e psicológico,
atingindo também sua família (ASCARI et al., 2013; JUAN, 2007).
Os aspectos psicológicos dos pacientes com indicação de cirurgia influenciam
tanto no pré-operatório quanto na sua recuperação pós-cirurgia. Ansiedade e
depressão, principalmente, são fatores que podem influenciar no resultado da
cirurgia. Um estudo realizado na Holanda menciona que a incidência desse quadro é
maior nos indivíduos mais idosos e isto dificulta a recuperação pós-cirúrgica, pois
acarreta em uma menor motivação para o tratamento (DUIVENVOORDEN et al.,
2013).
Para Lavernia et al. (2012), a angústia no pré-operatório pode ser um fator
prejudicial na qualidade de vida. Aponta ainda que, aqueles classificados como
psicologicamente

angustiados

apresentaram

escores

piores

nos

aspectos

psicossociais e funcionais, como bem-estar, dor, rigidez articular e função. O estudo
conclui que os pacientes que sofrem com angústia pré-operatória tiveram uma pior
recuperação pós-cirúrgica comparados com aqueles que não apresentaram a
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mesma condição. Oliveira (2011) concorda com este resultado, reforçando que os
pacientes ansiosos e angustiados no pré-operatório tendem a apresentar piores
resultados de recuperação no pós-operatório.
Potter et al. (2014) observaram que a angústia afeta a qualidade de vida dos
pacientes no pré-operatório, mas indica a necessidade de maiores estudos sobre
sua influência na recuperação do paciente.
Segundo Johnson, Horwood e Gooberman-hill (2014), os pacientes que
verbalizam suas experiências com emoções negativas como frustração, desespero e
isolamento, tendem a diminuir o desejo de realizar atividades rotineiras e de
socialização com outras pessoas, aumentando assim a carga de emoções
negativas, contribuindo para uma pior qualidade de vida no pré-operatório.
Autores apontam esses fatores como causadores de maiores impactos que as
comorbidades clínicas. Além disso, ansiedade e depressão são fatores associados à
dor no pós-operatório. Os pacientes que se mostraram insatisfeitos com a cirurgia e
apresentaram depressão ou ansiedade, obtiveram menor alívio na dor e um pior
resultado no tratamento (BILBERG et al., 2012; DUIVENVOORDEN et al., 2013;
HALAWI, 2015).
No Reino Unido, Griffiths et al. (2014) apontaram a associação entre humor
deprimido ou depressão com a redução da mobilidade devido fratura de fêmur, onde
os entrevistados valorizaram a independência na locomoção, uma vez que podiam
realizar sua atividades diárias e, neste momento, ficaram impossibilitados de fazêlas. Outros associavam a experiência de fratura óssea com medo de queda.
Também os familiares relataram essa preocupação. Muitos pacientes estavam
frustrados, pois não eram capazes de ir ao jardim de casa, por exemplo.
Lima (2010), Rocha et al. (2016) e Souza (2004), complementam que outros
aspectos relatados pelos paciente seriam: o medo da internação, uma vez que ele
sai de seu ambiente e adentra um cenário impessoal, individual e isento do convívio
familiar; o medo de perder o membro e o receio de a cirurgia não ter o resultado
esperado, mantendo-se, então, sua incapacidade física, baixa auto-estima,
sensação de incapacidade, quedas, dependência de terceiros ou equipamentos,
distúrbio da auto-imagem, infecção/rejeição da prótese.
O medo nem sempre se limita à esfera psicológica, podendo, muitas vezes,
desencadear alterações sistêmicas, como aumento da pressão sanguínea,
alterações da glicemia, insônia etc. Nesses casos, pode ser necessária a
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intervenção da equipe multidisciplinar para controlar o quadro e contribuir para o
bem-estar do paciente (MATOS; PÍCCOLI; SCHNEIDER, 2004). Giuntini (2006) e
Oliveira (2011) acrescentam a ansiedade como fator que desencadeia alterações
sistêmicas no paciente.
Parks et al. (2014) falavam ainda da combinação medo e ansiedade, onde os
pacientes relatavam medo da anestesia e suas possíveis consequências, medo de
sentir dor e medo de que suas comorbidades pudessem interferir no resultado do
procedimento e medo da intubação orotraqueal. Ainda sobre o mesmo estudo,
conversar sobre esses assuntos auxilia na dminuiçaõ de seus medos.
O tema fé/espiritualidade também foi abordado pelos pacientes. Muitos se
apegam neles para diminuir seu medo ou como fonte de apoio para enfrentamento
do processo. Apesar da fé religiosa, a confiança nos cirurgiões não é diminuída, pelo
contrário: a fé reforçou a crença no sucesso da cirurgia, bem como no bom
desempenho dos profissionais envolvidos, mas também buscando manter
sentimentos positivos.
Quando o paciente apresenta dúvidas sobre o procedimento cirúrgico e sobre
o tipo de anestesia que será usado, ele tem maior probabilidade de ficar mais
ansioso, o que, consequentemente, interfere em sua recuperação após a cirurgia.
Essa ansiedade pode aparecer devido ao medo causado pelo procedimento
anestésico, o medo de perder o domínio do corpo ou medo de o anestesista
puncionar o sítio incorretamente, gerando possíveis sequelas e morte (ASCARI et
al., 2013; ROCHA et al., 2016;).
Os autores concordam com Parks et al. (2014) sobre a função da
religiosidade/fé auxiliando o paciente no controle de suas ansiedades e medos. Ele
se apega a Deus para guiar os médicos a realizarem corretamente o procedimento.
Os autores concordam que os sentimentos vivenciados pelos pacientes desde
a descoberta da necessidade do procedimento cirúrgico afetam não somente o
psicológico, causando, muitas vezes, alterações físicas nesses pacientes. Eles
destacam que os sintomas negativos sobressaem em relação aos positivos.
Também apontam o controle dos fatores psicológicos como medida primordial para
obtenção de melhores resultados no pós-operatório.
O enfermeiro desempenha importante função na equipe multidisciplinar, a fim
de equilibrar o estado emocional dos pacientes, através do seu engajamento nos
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cuidados e na escuta ativa de seus anseios, orientações claras sobre os
procedimentos a serem realizados e da boa comunicação.
Outro fator de grande relevância é a expectativa que os pacientes criam
acerca dos resultados do procedimento. Essas expectativas têm chamado a atenção
das autoridades de saúde, pois o tema está relacionado diretamente à qualidade da
recuperação do paciente no pós-operatório e os fatores psicológicos contribuem
para o sucesso ou fracasso da recuperação e estão ligados aos níveis de dor e
mobilidade (TEJADA et al., 2014).
A decisão de procurar um médico para o tratamento de sua enfermidade pode
surgir através da criação de expectativas por relatos de parentes e amigos que
obtiveram melhoras em seu quadro com o tratamento. O médico e outros
profissionais de saúde também contribuem para criação dessas expectativas,
quando ampliam a discussão para a possibilidade de bons resultados pósoperatórios (CROSS et al., 2009).
Em seu estudo, os autores encontraram como resultado que a maior parte
dos pacientes com grandes expectativas acerca dos resultados acabaram se
frustrando com o resultado diferente do esperado e, com isso, menor melhora na
recuperação pós-operatória. É preciso entender as diferentes expectativas nos
diversos grupos populacionais: homens, mulheres, jovens, idosos e aqueles com
certa bagagem de vida. Cada um tem suas particularidades e essas devem ser
trabalhadas para que não afetem o resultado final.
Existem evidências de que os fatores psicológicos do paciente, e nisto se
inclui as expectativas quanto aos resultados da cirurgia, são importantes para que a
reabilitação

seja

bem-sucedida

e

está

ligada

a

dor

no

pós-operatório.

Consequentemente, quando não se atinge o resultado esperado pelo paciente, pode
resultar na recuperação em um nível inferior ao esperado. Além disso, sentimentos e
percepções sobre a doença podem afetar o curso natural da doença através de
mecanismos comportamentais e não comportamentais (MONDLOCH; COLE;
FRANK, 2001).
Os pacientes satisfeitos têm maior propensão de continuar o tratamento.
Entretanto, nos estudos, foi apontado um número de pacientes não está plenamente
satisfeito com os resultados da cirurgia e aponta como possíveis motivos: alívio
incompleto da dor, deficiência de mobilidade e as expectativas não satisfeitas
(MONDLOCH; COLE; FRANK, 2001; TEJADA et al., 2014;).
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Os estudos concordam que as expectativas criadas pelos pacientes sobre sua
recuperação são utilizadas pelo médico com a equipe multidisciplinar, para auxiliar
na escolha sobre o melhor método a ser utilizado. O profissional médico é
responsável por dispensar todas as orientações acerca do procedimento,
assegurando-se sobre o entendimento do paciente sobre os benefícios e possíveis
limitações decorrentes da cirurgia, fazendo assim com que o paciente crie
expectativas apropriadas à nova condição física (HALAWI, 2015; TEJADA et al.,
2014).
A criação de expectativas realistas por parte do paciente auxilia no seu
processo de recuperação, pois, a partir do momento em que eles conseguem atingilas, ganham motivação para continuar a evoluir. Os pacientes com grandes
expectativas apresentaram um ganho maior na sua qualidade de vida. Já os
pacientes com baixas expectativas apresentaram baixos resultados na sua
recuperação. Foi observado também que, para os pacientes, o importante era
recuperar a capacidade de andar e ter um alívio na dor, em detrimento dos aspectos
psicológicos (TEJADA et al., 2014).
Lim et al. (2015) e Mondloch et al. (2001), além de concordarem com os
autores sobre a criação de expectativas realistas, acrescentam que cabe
principalmente ao médico moldar essas expectativas, evitando que o paciente crie
falsas esperanças acerca de sua recuperação, fantasiando resultados ilusórios.
Para Halawi (2015), o paciente que tem suas expectativas pré-operatórias
atingidas demonstra maior nível de satisfação com os resultados no pós-operatório.
Segundo o autor, no Reino Unido tem-se usado o grau de satisfação dos pacientes
para avaliar os serviços dos prestadores de cuidados, médico e hospitalar. Há
concordância entre os autores quando falam que as expectativas, quando atendidas,
deixam o paciente satisfeito com o resultado da cirurgia (HALAWI, 2015; LIM et al.,
2015).
A associação entre os fatores socioeconômicos e culturais e as expectativas
também foi feita no estudo de Mancuso et al. (2009). Para eles, diversos fatores
influenciam no cumprimento das expectativas específicas, fatores esses que devem
ser levados em consideração na avaliação do resultado geral da cirurgia, dentre
eles: os pacientes que tinham maior tempo de estudo tinham a probabilidade de
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terem suas expectativas supridas em relação ao uso de órteses, atividades sociais e
emprego.
Pacientes com baixo índice de massa corpórea (IMC) tiveram maior
probabilidade de terem suas expectativas satisfeitas, como por exemplo, subir
escadas e cortar as unhas dos pés. Pacientes que estavam empregados antes da
cirurgia conseguiram retornar às suas atividades laborais pós-cirurgia. Daqueles que
não estavam empregados, a maior parte dos que desejavam trabalhar conseguiu
retornar ao mercado de trabalho. Em termos gerais do estudo, os pacientes mais
jovens e com menor IMC tem maior probabilidade de cumprirem suas expectativas.
Contrariamente aos estudos já citados, Haanstra et al. (2013) não
encontraram correlação entre as expectativas criadas pelos pacientes e os
resultados efetivos no pós-operatório, ou seja, não há estudos que deem suporte
para afirmar que a expectativa tenha influência nos resultados, sejam eles positivos
ou negativos. Sugere então a realização de mais estudos versando sobre a temática
para que se crie um corpo de conhecimento consistente.
A maioria dos estudos conclui que a maior parte das expectativas relacionase com melhora dos aspectos físicos, onde os pacientes pretendem retornar às suas
atividades, sejam diárias ou sociais, como anteriormente faziam. É muito mais sobre
a melhora dos sintomas e da função, em detrimento dos aspectos psicológicos. É
consenso que quanto maior a expectativa criada pelo paciente, pior é o resultado em
sua avaliação pessoal.

1.2.4 Categoria 4: Comorbidades que podem afetar a recuperação pós-operatória

As comorbidades podem assim ser definidas como doenças ou condições
médicas que não estão relacionadas com a etiologia ou a doença-base do
diagnóstico principal, coexistindo com a doença de estudo. Neste sentido, torna-se
de vital importância identificar possíveis comorbidades, pois sua presença pode
atrasar o diagnóstico, modificar o tratamento médico, acarretar em complicações,
interferir na sobrevida dos pacientes e confundir a análise dos resultados. Existe, de
fato, uma grande evidência correlacionando a comorbidade à determinação de
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resultados de várias condições e, com isso, um grande corpo científico vem
discutindo os seus vários aspectos (BJORGUL; NOVICOFF; SALEH, 2010).
A OA, por ser uma doença que afeta principalmente a população idosa,
normalmente vem associada com alguma comorbidade. A quantidade de
articulações afetadas é diretamente proporcional ao nível de dor pós-operatória, bem
como piora da função física, da saúde mental e da qualidade de vida.
Em seu estudo, Singhe e Lewallen (2009) avaliaram seis comorbidades préoperatórias de interesse dos autores e avaliaram se elas estavam associadas a dor
moderada após a ATQ. São elas: doença cardíaca (infarto do miocárdio ou
insuficiência cardíaca congestiva), doença vascular periférica, doença renal, doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), Diabetes (com ou sem dano ao órgão) e
doenças do tecido conjuntivo (incluindo artrite reumatóide, lúpus eritematoso
sistêmico, esclerose sistêmica, polimialgia reumática etc.). Como resultado aponta
que a presença de doenças do tecido conjuntivo (artrite reumatóide etc.) e doença
renal estavam associadas com menor risco de dor moderada a grave. Doenças
como diabetes e DPOC não tiveram associação significativa com dor moderada a
severa. Pacientes com maiores IMCs e com depressão apresentaram dor moderada
a severa. E pacientes do sexo feminino, com IMC alto e apresentando-se
deprimidas, podem necessitar de analgésicos após a ATQ primária.
Estudos realizados na Europa por Peter et al. (2015) e Bagaric et al. (2014)
apontaram a existência de comorbidades como um fator que pode dificultar a
recuperação dos pacientes submetidos a artroplastia de quadril, que podem assim
ser elencados, de acordo com a relevância: hipertensão arterial, diabetes mellitus,
problemas auditivos, problemas de saúde mental, obesidade, DPOC, acidente
vascular cerebral, insuficiência cardíaca, dentre outros.
Seguindo o estudo, essas doenças podem resultar em uma piora na
recuperação do paciente no pós-operatório. Neste mesmo estudo, destacam-se
duas comorbidades mais frequentes nos pacientes entrevistados: a hipertensão
arterial e deficiência auditiva. Outras menos frequentes são: câncer, incontinência
urinária, distúrbios visuais e dores severas nas articulações. A obesidade é outro
fator que dificulta a recuperação desses pacientes, onde a obesidade mórbida está
associada a maiores riscos de complicações no perioperatório, podendo até ser
contra-indicação do procedimento cirúrgico. Indica-se, então, sempre que possível, o
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tratamento das comorbidades antes de submeter o paciente ao procedimento
cirúrgico (PETER et al., 2015).
Os dois estudos convergiram para o mesmo resultado quanto às
comorbidades que mais se destacaram: hipertensão e diabetes, indicando-os como
fator dificultador da recuperação pós-operatória desses pacientes. (BAGARIC et al.,
2014; PETER et al, 2015).
O estudo de Marks (2015) chama a atenção para as consequências que a
obesidade pode trazer para a cirurgia de quadril. Pacientes acima do peso podem
estar em alto risco de complicações pós-operatórias, como luxações, por exemplo.
Além do mais, o paciente obeso normalmente sofre de uma ou mais comorbidades,
constituindo-se em importante fator de risco para complicações no período pósoperatório. Diante desse fato, é possível que médicos e cirurgiões queiram postergar
a cirurgia, ou no mínimo orientar esses pacientes sobre o risco de complicações da
cirurgia de ATQ que possam vir a enfrentar se a problemática do sobrepeso não for
avaliada desde o início.

1.2.5 Categoria 5: Os resultados da cirurgia de quadril relatados pelo próprio
paciente

As medidas de resultado relatadas pelos pacientes são cada vez mais
importantes para produzir evidências científicas sobre a propriedade de medição
seguindo rigorosos padrões metodológicos. Essas medidas são usadas para fins de
pesquisa, em auditorias ou na prática clínica (HARRYS et al., 2016).
Elas podem ser entendidas como questionários ou formulários preenchidos
pelo paciente, para que se possa, assim, obter evidências de suas experiências e
preocupações a respeito do seu estado de saúde, qualidade de vida e aos
resultados dos tratamentos recebidos (FITZPATRICK et al., 1998).
Ao longo dos anos, tem-se repensado a relação profissional-paciente,
avançando do modelo de medicina tradicional, focado na patologia, para um modelo
que valorize a escuta ao paciente e sua interação. Dentro deste contexto, os autores
tratam dessa temática que vem ganhando espaço pela necessidade de obter o
relato do próprio paciente em relação ao resultado de seu tratamento, bem como
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suas expectativas relacionadas à melhora da qualidade de vida com o cuidado
prestado.
Este método assume um papel cada vez mais importante à medida que a
população mundial passa por um acentuado processo de envelhecimento. Em
adição a isto, ocorre uma maior prevalência das doenças crônicas relacionadas à
idade, sendo necessária uma coleta de informações cada vez maior para produzir
registros científicos e transformar as práticas atualmente adotadas.
O interesse por essa metodologia está relacionado com o crescimento das
condições crônicas, onde o objetivo do tratamento é o de impedir ou reverter o
declínio da função. Assim, destina-se mais atenção às preferências e desejos dos
pacientes relativos aos cuidados de saúde. Os pacientes almejam estar envolvidos
nas decisões sobre seus cuidados e obter informações precisas para tornar mais
fácil seu envolvimento (FITZPATRICK et al., 1998).
Os autores afirmam que, observando a mudança de perfil cultural da
população mundial, somada a uma facilidade de acesso às informações e
tecnologias, percebemos o paciente agora como agente de seu cuidado. É aquele
que almeja estar inserido em todas as etapas do tratamento, desde a escolha do
melhor procedimento para o seu caso até relatar seu sentimento sobre o resultado
obtido com a cirurgia. A discussão nos mostra que cabe a equipe multidisciplinar
facilitar cada vez mais o envolvimento do paciente neste processo que vem sendo
bastante aplicado principalmente em países da Europa e outros países
desenvolvidos.
Um estudo realizado na Dinamarca mostra que os pacientes em geral ficaram
muito satisfeitos com o resultado da cirurgia, relatando uma melhora na dor e
gradual recuperação de sua capacidade funcional. Neste mesmo estudo foi
evidenciado que os pacientes insatisfeitos com os resultados da cirurgia têm uma
maior probabilidade de sofrerem de dor crônica e depressão (BILBERG et al., 2012).
Greene et al. (2014), em estudo realizado na Suécia, associa os níveis de
satisfação dos pacientes com o nível de escolaridade dos mesmos. Para os
pesquisadores quanto maior for o nível intelectual do paciente maior será o seu
entendimento do procedimento acarretando em uma maior satisfação com os
resultados obtidos.
Os dois estudos anteriores nos apontam que grande parcela dos pacientes
ficou satisfeita com os resultados da cirurgia, obteve-se também que significativo
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(mas não grande) número de pacientes relatou insatisfação. Isto pode ser explicado
porque existe a influência da variável expectativa sobre o julgamento do desfecho
cirúrgico. Cada paciente cria suas expectativas sobre o que almeja com o
procedimento e deve-se levar em conta também seu contexto sociocultural.
Pacientes com nível alto de escolaridade tendem a ficar mais satisfeitos com os
resultados por terem maior acesso às informações. Além disso, dentro de seu
contexto social, um mesmo resultado pode ser interpretado de formas diferentes
com base nas expectativas de cada um. Para o paciente que estava limitado à cama
ou cadeira, andar de muletas poderia significar uma melhora satisfatória, enquanto
que, para outro que se locomove de cadeira de rodas, a muleta ainda poderia
significar limitação e, consequentemente, ficaria insatisfeito.
Outro estudo realizado no Reino Unido (GRIFFITHS et al., 2014) utiliza esses
relatos dos pacientes para a distribuição das verbas destinadas à saúde, destinando
fatias maiores aos prestadores de serviços de saúde que oferecem uma assistência
melhor. Porém, observou-se que através dos relatos, não se pôde desenvolver uma
política generalista, pois cada paciente apresenta uma opinião própria sobre os
resultados obtidos. Além disso, para considerar esses relatos na sua utilização para
assistência, deve-se levar em conta a perspectiva de cada paciente, já que um
paciente jovem tem a expectativa de retomar suas atividades, enquanto um mais
idoso pode se visualizar mais próximo do fim da vida, não criando tantas
expectativas sobre os resultados obtidos.
Este estudo concorda com o estudo dinamarquês quando se refere à
satisfação do paciente na recuperação de sua mobilidade, onde mesmo uma
pequena melhora é valorizada, retomando sua capacidade funcional. Alguns
participantes relatam a insatisfação por não desenvolverem plenamente as
atividades que outrora realizavam antes da cirurgia.
O estudo em tela demonstra que usar estes relatos para gerenciar a
distribuição de verbas pode não ser uma opção adequada de investimento, visto que
esta avaliação esbarra no obstáculo da percepção do paciente acerca do que seria
um bom resultado. Cada um tem uma bagagem cultural e, de acordo com a
qualidade de vida pré-operatória, constrói expectativas sobre o pós-operatório. Nem
sempre essas expectativas são correspondidas e, então, a avaliação do médico
sobre o resultado da cirurgia entra em conflito com a do paciente, não podendo
chegar a um resultado comum. Nem sempre as expectativas não correspondidas se
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traduzem em uma assistência sem qualidade, o que pode falsear a avaliação do
atendimento e pode prejudicar o profissional.

1.2.6 Categoria 6: Os cuidados da equipe de saúde

De acordo com um estudo realizado em Hong Kong (FAN et al., 2014), a
prática da enfermagem tem progredido em larga escala no sentido de lidar com
problemas complexos de saúde, utilizando medidas de intervenção avançadas. A
clínica liderada por enfermeiras é um tipo de especialização que vem sendo adotada
em Hong Kong desde 1990, com resultados muito positivos com os pacientes
ortopédicos.
Para dar continuidade a assistência de pacientes no pré e pós-operatório de
ATQ, está sendo introduzido um novo conceito de enfermagem avançada, a clínica
de artroplastia, uma espécie de clínica para acompanhar os pacientes em pósoperatório, conduzida por enfermeiros ortopédicos. Para a implantação desse novo
conceito, uma enfermeira com 17 anos de experiência e cinco anos de prática
avançada foi entrevistada e selecionada para dar início ao trabalho. Ela recebeu
treinamento por três meses sobre os conhecimentos básicos de ATQ e também
sobre como avaliar imagens radiográficas e encaminhar os pacientes para outros
serviços, conforme a demanda, e ficou prestando assistência aos pacientes sob
supervisão durante cinco meses, onde, passado esse período, seguiu liderando
sozinha.
Como resultado, pôde-se diagnosticar precocemente e independentemente:
complicações relacionadas à prótese, realizar encaminhamento ao clínico para
ajuste de medicação e reduzir o tempo de espera por consulta. Além disso, os
pacientes mostraram-se satisfeitos com o acompanhamento dos enfermeiros. Este
estudo ressalta a importância do papel do enfermeiro na assistência a pacientes em
pré e pós-operatório de cirurgia de quadril, onde, após receber um bom treinamento,
está capacitado para resolver aproximadamente 90% dos problemas, fazendo os
encaminhamentos necessários, detectando previamente qualquer anormalidade e
prevenindo possíveis complicações. Também destaca a autonomia destes
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profissionais e sua valorização no mercado de trabalho, embora não exista essa
especialização nas Universidades de Hong Kong.
Observou-se uma pequena aceleração na recuperação desse paciente,
fazendo com que o nível de satisfação deste com relação à assistência seja pleno. O
trabalho do enfermeiro agrega valor à assistência do paciente e complementa o
trabalho das clínicas especializadas. A maior parte de seu trabalho é independente
ou interdependente com os médicos.
Conclui-se que o treinamento mostrou-se de suma importância para a
enfermagem prestar uma assistência de qualidade, onde pôde, de forma autônoma,
detectar precocemente possíveis intercorrências, fazendo as intervenções mais
rapidamente, dentro do possível, ou encaminhando para os serviços especializados.
Obteve bons resultados referentes à recuperação dos pacientes e os mesmos
mostraram-se satisfeitos com a assistência que lhes foi prestada.
Brião et al. (2009) destacaram a importância da realização de treinamentos
para aperfeiçoar as práticas de enfermagem. Ao mesmo tempo, demonstra que o
treinamento oferece um aperfeiçoamento momentâneo, indicando assim a
necessidade da atuação da equipe de educação permanente para fornecer
subsídios para a prática de forma recorrente. O papel da educação permanente é
estimular a consciência dos profissionais sobre sua prática, sendo os mesmos
responsáveis pelos seus aprendizados, sendo também função da primeira garantir a
qualidade da assistência de enfermagem, através da capacitação dos enfermeiros.
Ela precisa estar apoiada nos conceitos e metodologias crítico-reflexivas, onde é
importante o afastamento das práticas rotineiras e se concentrar nos reais
problemas de saúde.
Lopes et al. (2007) em sua análise sobre a Educação Continuada, nos remete
a pensar sobre o papel da mesma na transformação do processo de trabalho em
saúde, com o objetivo de proporcionar uma assistência de qualidade e na equidade
no cuidado, através do desenvolvimento teórico-prático da equipe de enfermagem.
Isto pode estimular os profissionais a refletir sobre suas condutas. Por outro lado,
também é importante abrir espaço de escuta para os enfermeiros sobre o processo
de trabalho, do relacionamento interpessoal e a aplicação do aprendizado no
trabalho.
Em seu estudo, Galvão, Sawada e Rossi (2002) apontaram a prática baseada
em evidências como um instrumento que auxilia o profissional de saúde nas
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tomadas de decisão. Consiste no uso de informações oriundas de pesquisas e
teorias para escolher o melhor procedimento a se realizar no paciente, levando em
consideração as necessidades de cada indivíduo. Para implementar esse método o
profissional de enfermagem necessita adquirir conhecimentos para interpretar
resultados de pesquisas já realizadas. O planejamento da assistência de
enfermagem permite que se oferte um cuidado integral e individualizado tanto para o
paciente quanto para sua família, proporcionando uma redução na ansiedade dos
pacientes e realizando intervenções que contemplem suas necessidades. A falta de
estudos específicos para a pratica da enfermagem e uma barreira para a
implementação desse método.
Sob outra perspectiva, um estudo realizado em Londrina (SILVA et al., 2015)
analisou a percepção dos profissionais médicos e enfermeiros sobre o significado e
necessidade de cuidados com o paciente ortopédico. Com relação ao significado do
cuidado, surgem enfoques diferentes. Na visão dos médicos, observa-se que o foco
do tratamento é pautado na cura da moléstia. Alguns citam ainda ter contato com o
paciente, mas este bem superficial, dado que alguns relatam não ter tempo
disponível para se fazerem presentes. Observamos que o modelo biomédico enfoca
justamente o cuidado centrado no diagnóstico e tratamento de doenças, o que
prejudica a assistência holística ao paciente, porque divide o corpo em partes
isoladas, não engloba o conjunto.
De acordo com a visão dos enfermeiros, tem-se em suas falas que alguns
destacam a profissão como ela é: cuidando das dimensões biopsicosocioespirituais
do paciente, fugindo do cuidado tradicional focado apenas na doença, que tem como
objetivo principal a cura, e não esta sendo consequência de uma assistência
integral, mas indo além do corpo físico, atingindo a dimensão emocional do doente.
Já falando de necessidade de cuidado, ambas as classes de profissionais
entendem a necessidade do cuidado subjetivo, que requer atenção e autocuidado.
Também foi associado o cuidado com aspectos subjetivos como: carinho e
satisfação, atenção, descritos pela equipe de enfermagem e pela equipe médica. A
relação de cuidado com autocuidado apareceu nos discursos dos profissionais da
equipe de saúde apenas. Neste ponto, conclui-se que tanto as necessidades
psicológicas e subjetivas quanto clínicas, dos pacientes ortopédicos, foram
mencionadas pelos profissionais de enfermagem e pelos residentes médicos.
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Analisando os dois estudos, podemos perceber o quão relevante é o cuidado
prestado pela equipe de enfermagem, só sendo possível quando há uma integração
entre paciente e profissional, valorizando todas as suas dimensões, tornando o
cuidado mais humanizado. Em nossa prática encontramos vários obstáculos para
prestar uma assistência humanizada, pois para que se tenha o cuidado integral, é
necessário haver uma troca emocional entre os personagens envolvidos no cuidar,
onde nem sempre isso é possível ou desejado e, além disso, ainda predomina em
nosso meio o modelo biomédico, tornando o cuidado mecanicista e fragmentado
(PINHO; SANTOS, 2007). É ainda opinião desses autores que, para que o cuidado
seja plenamente efetivo, a maneira como o profissional atende as demandas físicas,
emocionais, sociais e espirituais é que fará a diferença nos resultados. E que suas
reais necessidades só serão atendidas se houver uma observação profunda de
como ele é recebido, assistido, acolhido e como vai se estabelecer o relacionamento
entre enfermeiro-paciente.
É importante cuidar do paciente em sua totalidade, não apenas a parte física,
com foco na doença, como também o componente emocional. O cuidado deve ser
humanizado e holístico, abordando integralmente todas as dimensões desse
paciente. O profissional deve enxergar o paciente como um todo, atentando para
seus aspectos biopsicossociais. Para se promover um atendimento de qualidade, é
fundamental haver comunicação enfermeiro-paciente, pois só através dela é que se
criam laços de confiança, necessários para o desenvolvimento de uma estratégia
que vise suprir as expectativas do paciente e de sua família sobre sua melhora.
Cabe ao enfermeiro tentar compreender as angústias experimentadas pelo
paciente no processo de internação/tratamento e, através de seu conhecimento e
sensibilidade, diminuir os efeitos causados pela ansiedade durante sua permanência
no hospital. Um dos problemas vivenciados pelas equipes de enfermagem para
prestar cuidado humano e holístico é a dificuldade de estabelecer uma comunicação
com o paciente, sendo papel da Educação Continuada dos estabelecimentos de
saúde oferecer treinamentos, visando à melhora efetiva dessa relação (NETO;
PAGLIUCA, 2002; ORIÁ; MORAES; VICTOR, 2004; PESSOA, PAGLIUCA;
DAMASCENO, 2006).
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2 REFERENCIAL

TEÓRICO:

O

MODELO

DE

ENFERMAGEM

“RELACIONAMENTO PESSOA-PESSOA” DE JOYCE TRAVELBEE

A teórica de enfermagem Joyce Travelbee nasceu em 1926. Aos 20 anos,
graduou-se enfermeira (1946), na Escola de Enfermagem do Hospital de Caridade,
em Nova Orleans, EUA. Em 1952, iniciou sua carreira como educadora da
enfermagem, atuando como instrutora na área de enfermagem psiquiátrica, também
em Nova Orleans. Em 1956, tornou-se bacharel em educação em enfermagem.
Após três anos, recebeu seu título de mestre (1959), pela Luisiana State University
(LINARD;

PAGLIUCA;

RODRIGUES,

2004;

TOMEY;

ALLIGOOD,

2006;

WAIDAMAN; ELSEN; MARCONI, 1998).
Travelbee começou a publicar artigos sobre a enfermagem em 1963. Seu
primeiro livro, “Interpersonal Aspects of Nursing”, foi publicado em 1966, ano da
elaboração de sua teoria, e reeditado em 1971, no qual aborda o relacionamento
interpessoal. Em 1969 publicou seu segundo livro, que em Espanhol recebeu o
nome

de

‘’Intervencion

en

Enfermeria

Psiquiatrica’’

(LINARD;

PAGLIUCA;

RODRIGUES, 2004; TOMEY; ALLIGOOD, 2006; WAIDAMAN; ELSEN; MARCONI,
1998).
No ano de 1970 foi nomeada diretora de projetos na Escola de Enfermagem
Hotel Dieu de Nova Orleans. Na época de sua morte, em 1973, era diretora de
formação acadêmica na Escola de Enfermagem da Universidade Estadual da
Luisiana e estava iniciando o programa de doutorado na Flórida (LINARD;
PAGLIUCA; RODRIGUES, 2004; TOMEY; ALLIGOOD, 2006; WAIDAMAN; ELSEN;
MARCONI, 1998).

2.1 Influências

Joyce Travelbee, ao iniciar sua jornada como enfermeira assistencialista,
atuou

em

instituições

católicas,

recebendo

influências

do

catolicismo

no

desenvolvimento de sua teoria. Em consequência disto, ela passou a valorizar o
cuidado espiritual do paciente que estivesse sob os seus cuidados. Para Travelbee,
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a religião é uma forma de a pessoa encontrar o sentido para a vida e esta dimensão
humana está diretamente relacionada ao amor (WAIDAMAN; ELSEN; MARCONI,
1998).
A teórica recebeu grande influência também de Ida Jean Orlando, uma de
suas professoras no mestrado. No que se refere ao relacionamento interpessoal,
ambas as teorias apresentam semelhanças. Sua teoria está também fortemente
embasada na teoria de Viktor Frankl, ou seja, nos conceitos da logoterapia: a busca
de sentido na vida da pessoa (TOMEY; ALLIGOOD, 2006; WAIDAMAN; ELSEN;
MARCONI, 1998).

2.2 Os conceitos do Metaparadigma de Enfermagem na visão do modelo de
Enfermagem “Relacionamento pessoa-pessoa” de Joyce Travelbee

De acordo com Tomey e Alligood (2006), Joyce Travelbee estabelece os
conceitos do Metaparadigma de Enfermagem para sua teoria, os termos explicitados
a seguir.
Enfermagem: foi definida como um “processo interpessoal pelo qual o profissional de
enfermagem ajuda uma pessoa, uma família ou uma comunidade a prevenir ou
enfrentar a experiência da doença e do sofrimento, ajudando a dar sentido a estas
experiências”. A enfermagem é um processo interpessoal, já que se trata de uma
experiência que surge entre o profissional da enfermagem e uma pessoa ou um
grupo de pessoas.
Pessoa: o termo pessoa se entende como ser humano. A enfermeira e o paciente
são seres humanos. Cada ser humano é uma pessoa única e insubstituível que se
encontra em contínuo processo de progressão, evolução e troca.
Saúde: foi definida segundo critérios objetivos e subjetivos. A saúde objetiva é
“ausência de uma doença, incapacidade ou problema aparente, segundo parâmetros
obtidos pelo exame físico, teste de laboratório, avaliação de alguma entidade
religiosa ou opinião de psicólogos”. Já o estado de saúde subjetivo pode ser definido
como sua sensação de bem- estar, de acordo com apreciação de seu estado físicoemocional-espiritual.
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Ambiente: em sua teoria, Travelbee não define claramente este termo, mas sim a
condição humana e as experiências vitais que atravessam todos os seres humanos,
com sofrimento, esperança, dor e doença. Essas situações equivalem ao ambiente.

2.3 Afirmações teóricas

A teórica em questão baseou sua teoria em suas experiências acumuladas no
campo prático da enfermagem e em suas leituras, muito mais do que na evidência
de um estudo investigativo. Nesse sentido, foram construídas 12 afirmativas que
embasam sua teoria.
a) O objetivo da enfermagem é alcançado por meio do estabelecimento
da relação pessoa a pessoa.
b) A condição humana é compartilhada por todos os seres humanos e
é de natureza dicotômica.
c) A maioria das pessoas experimenta, em algum momento de suas
vidas e em diversos graus, os sentimentos de alegria, felicidade e
amor.
d) Todas as pessoas irão enfrentar a doença e a dor (sofrimento
mental, psíquico ou espiritual) em algum momento de sua vida, onde
finalmente enfrentarão a morte.
e) A qualidade e quantidade da assistência prestada a um ser humano
doente dependem muito da percepção da enfermeira sobre o
paciente.
f) Os termos: paciente e enfermeira são estereótipos (termo que se
refere a julgamento, preconceitos e rótulos que os seres humanos
tendem a desenvolver em relação aos outros) úteis somente para
facilitar a comunicação.
g) Para estabelecer uma relação pessoa a pessoa, é necessário
transcender os papéis de enfermeira e paciente.
h) A doença e o sofrimento são experiências físicas, emocionais e
espirituais.
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i) O processo de comunicação permite a enfermeira estabelecer um
relacionamento interpessoal e cumprir os objetivos da enfermagem.
j) As pessoas devem receber ajuda para dar sentido ao enfrentamento
de sua doença e seu sofrimento. Este sentido permite enfrentar
melhor os problemas que advém de tais experiências.
k) Os valores éticos e espirituais da enfermeira ou suas convicções
filosóficas sobre a doença e o sofrimento determinam o modo como
é capaz de ajudar as pessoas e suas famílias a dar sentido a essas
difíceis experiências.
l) É responsabilidade da enfermeira ajudar as pessoas e as famílias a
encontrar um sentido para a doença e o sofrimento.

2.4 Relação pessoa-pessoa

Para Travelbee (1979), a relação pessoa-pessoa é um objetivo a ser
alcançado; é, pois, o resultado de uma série de interações planejadas com um
propósito entre a enfermeira e o paciente, resultando em aprendizagem para ambos.
Em todo o momento em que interagem, são afetados pelo que diz ou se deixa de
dizer. A autora destaca que cada encontro (momento de interação) é único e,
portanto, não se repete nunca.
Cada experiência vivida é definitiva: representa o ponto inicial para as
interações subsequentes. Ainda que únicas, as interações passam por fases gerais,
que não são isoladas: são interligadas umas às outras. Existem diversos fatores que
determinam o progresso da enfermeira e o paciente através das diferentes fases.
Dentre eles, temos: os conhecimentos da enfermeira e sua capacidade para usá-los;
a disponibilidade do doente ou a sua capacidade para responder ao esforço da
enfermeira e o tipo de problema que o paciente possui (TRAVELBEE, 1979).
Entende-se que o enfermeiro deve possuir conhecimento cientifico para saber
lidar com os conflitos resultantes de sua relação com o paciente, compreendendo
perfeitamente seu papel no relacionamento terapêutico com o mesmo. Em cada
encontro com o paciente, a enfermeira vai se tornando mais capaz de fornecer a
assistência apropriada para cada paciente, voltada para suas necessidades.
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A qualidade da assistência oferecida a cada paciente é determinada pelas
crenças da enfermeira em relação à enfermidade, sofrimento e morte, e que os
valores espirituais dela e suas crenças filosóficas são fatores determinantes para
auxiliar os pacientes a encontrarem significado em casos de doença e sofrimento
(TRAVELBEE, 1979).
Para que isto ocorra, é fundamental que o enfermeiro tenha sua percepção
desenvolvida a partir de suas experiências práticas. A seguir, vai sendo
desenvolvido

o

relacionamento

interpessoal,

facilitado

pelo

processo

de

comunicação e obtendo a resolução dos problemas encontrados.
De acordo com a teórica, o processo de comunicação é essencial, pois
permite que a enfermeira estabeleça um relacionamento com o paciente e cumpra
os objetivos da enfermagem. Para que a comunicação se dê de forma efetiva,
Travelbee explicita algumas técnicas a serem levadas em consideração para este
fim, como: saber o momento de falar e o de calar-se; discutir temas relevantes e
apropriados para cada situação; saber ouvir, mesmo que suas opiniões sejam
diferentes das opiniões do outro; usar seus atributos pessoais, como caráter,
experiências anteriores, bom senso, conhecimento científico e a preocupação com o
bem-estar do paciente.
Com o passar do tempo, a enfermeira vai desenvolvendo a habilidade em
comunicar-se, ou seja, entende aqueles que falam e faz com que sejam entendidos
por eles mesmos e pelos outros.
A teórica faz menção das fases que levam ao estabelecimento de uma
relação enfermeira-paciente. São elas: fase de pré-interação; fase introdutória; fase
das identidades emergentes e a fase final.

2.4.1 1ª fase: Pré-interação

Nesta fase, o paciente não participa ativamente. Ela tem início quando a
enfermeira identifica a pessoa antes de sua primeira interação. A enfermeira se
baseia em fontes secundárias para obter informações acerca do paciente. Essas
fontes incluem a história do paciente, pessoas envolvidas na assistência, familiares
ou outras pessoas que interagiram com o paciente.
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Algumas enfermeiras, antes de começarem de fato sua interação com o
paciente, pesquisam em artigos sobre a doença do paciente para desenvolver um
melhor relacionamento e, com isso, prestar uma melhor assistência. Porém, a autora
alerta que nem sempre este método é válido, pois ter conhecimento sobre a doença
não equivale a ter conhecimento sobre o paciente. Cada ser é único e tem sua
bagagem própria, independente da enfermidade que possui.

2.4.2 2ª fase: Fase introdutória ou de orientação

Essa fase começa quando duas pessoas estranhas se encontram pela
primeira vez e se conhecem. É caracterizada pela formação de um acordo entre a
enfermeira e o paciente para trabalharem juntos e ajudar o doente a se recuperar
socialmente. É também uma fase de avaliação onde tanto a enfermeira quanto o
paciente estabelece suposições e inferências mutuamente. Esta fase termina
provavelmente quando a enfermeira e o paciente começam a perceber um ao outro
como seres únicos. Sugere-se que a enfermeira seja apresentada ao paciente por
um membro da equipe. Ao aproximar-se do paciente a enfermeira começa a analisálo dentro do contexto do seu ambiente. Assim, o processo de observação começa
antes de a enfermeira estabelecer contato com o paciente.
É necessário informar quanto tempo durará cada encontro, os dias da
semana em que ela estará com ele, os horários que serão os encontros e os motivos
de sua interação e discutem seus respectivos papéis. Esta interpretação de papéis é
um processo contínuo e que não termina durante essa fase em particular. Não existe
uma maneira especifica na qual a enfermeira consiga estabelecer um pacto com o
paciente. Sugere-se que o trabalho seja desenvolvido ao nível de compreensão do
paciente. Quando ela percebe que o paciente não entende claramente porque foi
escolhido, deve explicá-lo imediatamente. Deixar claro para o paciente sobre o
caráter confidencial das discussões.
Uma de suas metas pode ser ajudar o paciente a se comunicar e, com isso,
ver como o mesmo percebe seus problemas. Mediante o uso de técnicas de
comunicação, a enfermeira começa a ajudar o paciente a definir seus problemas e,
com tempo, a perceber sua participação nas experiências de vida.
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Sem dúvida, o principal obstáculo durante a fase introdutória está relacionado
com a maneira como a enfermeira e o paciente percebem um ao outro. Cada um
deles percebe o outro como um ser estereotipado e não como um ser singular. Para
poder ir além desta fase, é fundamental que ambos entendam como cada um
percebe o outro. Também é importante envolver a família no cuidado, de modo que
possam juntos, reconhecer, esclarecer e resolver o problema identificado.

2.4.3 3ª Fase: A fase das identidades emergentes

Esta fase se inicia quando foram superados (em parte) os obstáculos das
tarefas inerentes à fase de introdução. Termina quando se estabelece uma relação e
se faz necessário terminar a relação pessoa a pessoa. Uma característica dessa
fase é que a enfermeira e o paciente se conhecem cada vez mais. No inicio da fase,
nem a enfermeira nem o paciente conhecem ou entendem os motivos do outro.
Durante essa fase, tanto a enfermeira quanto o paciente começam a perceber
um ao outro na sua singularidade. Uma das tarefas da enfermeira é ajudar o
paciente a superar suas dificuldades na comunicação e na relação. Ajuda-o também
a se perceber como agente ativo, um participante das experiências da vida e a
enfrentar os problemas que surgem.
Também ajuda o paciente a adotar novos padrões de comportamento; a se
comunicar e se socializar com os demais, ao mesmo tempo em que procura
melhorar sua própria habilidade para comunicar-se efetivamente. Outra tarefa
importante é ajudar ao paciente a encontrar um significado na sua doença. Para
isso, a enfermeira deve ser capaz de alcançar o mesmo objetivo; caso contrário, não
estará apta para ajudar o doente. O estabelecimento de uma relação pessoa-pessoa
é a culminação desta fase.
Nesta fase, se consolida o relacionamento interpessoal. Travelbee destaca
ainda duas subfases que atuam como facilitadoras do processo e, segundo ela,
devem estar presentes para que o relacionamento seja bem sucedido:
Empatia: capacidade de compartilhar a experiência de outra pessoa. Como resultado
desse processo tem-se a capacidade de predizer a conduta da pessoa para manter
a forma de relação. O processo de empatia pode ser potencializado devido a duas
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qualidades: a semelhança nas experiências vividas e o desejo de compreender outra
pessoa.
Simpatia: vai mais além da empatia e se dá quando o enfermeiro almeja aliviar a
causa da doença ou do sofrimento do paciente. “Quando se simpatiza com alguém é
produzida uma implicação pessoal que não impossibilita a ação adequada”. O
enfermeiro pode tomar decisões mais eficazes na assistência depois de ter
alcançado a fase da simpatia. “A assistência eficaz requer a combinação de um
método intelectual disciplinado e seu uso terapêutico”.
Ao final delas, a enfermeira terá ajudado o paciente a identificar e enfrentar os
problemas presentes, propor novos padrões de comportamento, a se comunicar e a
socializar com os demais.

2.4.4 4ª fase: fase do término

Nesta etapa, a enfermeira começa a preparar psicologicamente o paciente
para o fim da relação enfermeira-paciente. Se faz necessário explicar a ele os
motivos do término, sejam quais forem eles. Além disso, deve-se permitir e estimular
que o paciente expresse seus pensamentos e sentimentos acerca do término. A
enfermeira deve estar preparada para todo o tipo de término.
Os pacientes podem receber alta médica ou podem sair à revelia. As
enfermeiras precisam estar preparadas também para terminar quando o paciente já
não necessita mais seus serviços. Por isso, ela pode experimentar diversos e
conflituosos sentimentos com relação ao término. Podem aparecer sentimentos
como possessão, depressão e angústia decorrente da perda iminente.

2.5 Exercício profissional

A teórica acreditava que uma pessoa que se mostra apática está em um
estado tão critico como o de um individuo que sofre com uma hemorragia. Para ela,
ambos requerem medidas urgentes de reanimação, porém, quando se analisa a
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assistência de enfermagem prestada atualmente, observa-se que as ações priorizam
as necessidades físicas. A enfermagem não alcançou a revolução humanística que
Travelbee propunha. Os asilos para doentes em estágio terminal constituem uma
área da prática de enfermagem cuja filosofia aplicada se aproxima aos princípios
propostos pela teórica. Os enfermeiros destes centros tentam ser empáticos com os
pacientes e seus familiares. A maioria dos enfermeiros segue a filosofia de Elisabeth
Kubler-Ross, que diz “a morte não deve ser contemplada como um evento
catastrófico e destrutivo; pode ser vista como um dos elementos mais construtivos,
positivos e criativos da vida e da cultura”.
Travelbee sustentava que dar sentido a doença e ao sofrimento permite que
as pessoas doentes aceitem sua enfermidade e a utilizem como uma experiência de
autoconhecimento. Se o enfermo não encontra nenhum sentido com a sua doença e
seu sofrimento, terminará por não aceitar a realidade e entrará em estado de
desesperança. Os profissionais que trabalham nesses asilos acreditam que os
pacientes em estágio terminal devem encontrar um significado para sua morte antes
que possam aceitá-la e igualmente que seus familiares deem sentido a esta morte
antes de assimilar a dor da perda (TOMEY; ALLIGOOD, 2004).

65

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

3.1 Abordagem metodológica

O estudo foi elaborado na forma de pesquisa descritiva, exploratória, com
abordagem qualitativa.
A pesquisa descritiva consiste na descrição das características de
determinada população ou fenômenos, preocupando-se também em estabelecer
relações entre suas variáveis. Sua característica principal está em utilizar técnicas
padronizadas para realização da coleta de dados, tais como o questionário ou a
revisão sistemática. Logo, descrever indica identificar, relatar e comparar (GIL,
2008).
Ainda de acordo com o autor, as pesquisas exploratórias permitem que seja
proporcionada maior familiaridade com o problema, tornando este mais explícito ou
permitindo que sejam construídas hipóteses. Possui um planejamento flexível
permitindo realizar considerações de variados aspectos com relação ao estudo.
Assim, a pesquisa exploratória envolve o levantamento bibliográfico, entrevista com
sujeitos que vivenciem o problema pesquisado e analise de exemplos.
A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2010, p.21), responde a questões
muitos particulares, com um nível da realidade que não pode ser quantificado, ou
seja, com “o universo dos significados, motivações, aspirações, crenças, valores e
atitudes [...] dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis”.

3.2 Local do estudo

O campo de pesquisa deste estudo situou-se em um hospital de
traumatologia e ortopedia da cidade do Rio de Janeiro, o qual presta assistência às
crianças, adolescentes e adultos com necessidades ortopédicas, indicativas de
cirurgia.
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O hospital foi criado em 1943, com a finalidade de atender aos funcionários e
segurados da companhia de navegação LLOYD BRASILEIRO, adquirindo grande
importância pela excelência de seu atendimento. Desativado, esse hospital foi
adquirido pelo INPS em 1973 para prestar atendimento em traumatologia e
ortopedia, com a coordenação de uma equipe de outro hospital da rede. Em 1986, o
Hospital passou a dar ênfase ao aperfeiçoamento dos profissionais e a ações
comunitárias.
A demanda de pacientes cresceu e o resultado do trabalho desenvolvido fez
com que assumisse uma posição de destaque no Brasil. No final de 1994, ficou sob
coordenação da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde. Em julho
de 2011, como membro integrante da estrutura organizacional do Ministério da
Saúde, mudou de nome, de acordo com publicação do Diário Oficial. Em agosto do
mesmo ano, inicia suas atividades na nova sede.
Trata – se de um centro de referência no tratamento de doenças e traumas
ortopédicos de média e alta complexidade. Suas instalações abrangem uma área de
70 mil metros quadrados. Sua localização é privilegiada, de fácil acesso, em uma
área em crescimento no Rio de Janeiro.
A área ambulatorial conta com 38 salas de atendimentos para todas as
especialidades ortopédicas. A unidade de reabilitação conta com uma área de dois
mil metros quadrados, que inclui piscina para atendimentos hidroterápicos. A equipe
conta com fisiatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais,
psicólogos, assistentes sociais.
O complexo abriga ainda o Hospital – Dia, sistema utilizado para pacientes
que são submetidos a procedimentos rápidos, liberados no mesmo dia. As cirurgias
são realizadas em três salas e existem 18 leitos de pós – operatório destinados a
este tipo de modalidade. O Atendimento Multidisciplinar nos Centros de Atendimento
Especializados (CAE) é destaque. O paciente passa por um ortopedista, pela equipe
de enfermagem, por um profissional de reabilitação, um assistente social, um
psicólogo, um nutricionista.
O hospital conta também com 21 salas cirúrgicas – entre as quais, uma sala
para emergências, e duas com equipamentos de transmissão ao vivo via satélite.
Essa tecnologia é utilizada no treinamento e educação continuada para profissionais
da saúde, inclusive, por meio de ensino à distância. São 255 leitos de internação e
48 leitos de terapia intensiva e de pós-operatório.
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3.3 Participantes da pesquisa

A população alvo foi composta por pacientes maiores de 18 anos, que se
encontravam na fila de espera para cirurgia de quadril do hospital em questão,
independente da data da indicação cirúrgica e que aceitaram participar da pesquisa.
O total de participantes entrevistados nesta pesquisa foi de 17 pacientes, escolhidos
aleatoriamente no momento da entrevista.
Para definir o tamanho da amostra, foi utilizado o conceito de amostra
fechada por saturação teórica, onde o pesquisador, utilizando-se do raciocínio
embasado em seus conhecimentos teóricos, estabelece a amostragem que dará
suporte a análise e a interpretação dos dados. É feito empiricamente, partindo da
experiência do pesquisador no campo de pesquisa (FONTANELLA et al., 2011).
De acordo com os autores, deve-se considerar a saturação empírica quando
o pesquisador conclui possuir os dados e a saturação teórica quando, atuando em
seu campo prático, o pesquisador não obter mais nenhum dado novo para
complementar a teorização. Eles sugerem 8 passos a serem percorridos para que se
constate a saturação teórica e, assim, se extraia a amostra a ser utilizada no estudo:
Passo 1: disponibilizar os registros de dados “brutos”: todos os pesquisadores têm
acesso aos registros integrais de áudio e aos transcritos, desde as primeiras coletas.
Passo 2: “imergir” em cada registro: são feitas leituras e audições individuais, com o
objetivo de identificar núcleos de sentido nas expressões dos sujeitos participantes.
Passo 3: juntar as análises individuais (de cada pesquisador, para cada entrevista):
aqui, as entrevistas são o foco: reunir os temas e tipos de enunciados identificados
em cada uma delas, por cada um dos pesquisadores do grupo (instruindo as précategorias ou as eventuais novas categorias).
Passo 4: reunir os temas ou tipos de enunciados para cada pré-categoria ou nova
categoria: nesta etapa, os temas ou tipos de enunciados são o foco: depois de cada
entrevista ser analisada pelos pesquisadores, agregam-se as falas consideradas
destaques dos núcleos de sentido identificados.
Passo 5: codificar ou nominar os dados: nominação dos temas e dos tipos de
enunciados contidos em cada pré-categoria ou nova categoria.
Passo 6: alocar (numa tabela) os temas e tipos de enunciados: agregando-os para
cada (pré) categoria e destacando quando se deu a primeira ocorrência.
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Passo 7: constatar a saturação teórica para cada pré-categoria ou nova categoria:
acontece quando novos temas ou tipos de enunciados não são, de maneira
coerente, acrescentados após novas entrevistas.
Passo 8: “visualizar” a saturação: transformação da tabela em gráfico, possibilitando,
para cada categoria analisada, uma constatação visual da “saturação”.
A população de estudo foi selecionada de acordo com os seguintes critérios
de inclusão: ser maior ou igual a 18 anos de idade no momento da entrevista; estar
inscrito na fila para cirurgia de quadril; não possuir nenhum tipo de doença
mental/déficit cognitivo que o impossibilite de responder a entrevista. Foram
excluídos do estudo aqueles que estavam na fila de espera para outros tipos de
cirurgia que não a de quadril. Os pacientes foram entrevistados na fase de préinternação cirúrgica no referido hospital.
Após aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), foi
realizado um teste piloto com dois participantes que se encontravam na fila de
espera para cirurgia de quadril do hospital, a fim de avaliar a adequação do
instrumento.

3.4 Estratégia e instrumento de coleta de dados

A coleta de dados foi realizada através de entrevista semiestruturada,
composta por duas partes, sendo a primeira relacionada à caracterização dos
participantes e a segunda às questões relacionadas com o objeto de estudo. O
período de coleta se deu nos meses de março a maio de 2018.
O instrumento de coleta de dados foi uma entrevista semiestruturada,
caracterizada como aquela que combina perguntas fechadas, mistas e abertas,
através das quais o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema
proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador (MINAYO,
2010).
O roteiro de entrevista continha 11 perguntas (seis fechadas e cinco mistas)
referentes à caracterização dos participantes do estudo e incluem: idade, sexo,
estado civil, escolaridade, religião, se possui filhos, ocupação, como é o acesso a
moradia (deslocamento), presença de escadas na residência, identificação do
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provedor do lar e se teve acompanhamento de saúde enquanto aguardava pela
cirurgia. E cinco questões abertas abordando os aspectos físicos e emocionais dos
pacientes que se encontravam na fila de espera da cirurgia de quadril (APÊNDICE
A).
As questões abertas foram gravadas no dispositivo Multimídia Player 3 (MP3)
e posteriormente transcritas, sendo armazenadas em um CD que será destruído
após cinco anos de arquivamento.
Para garantir o sigilo da identidade dos participantes, foi escolhido um
codinome para cada um que aceitou participar da pesquisa e assinou o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), após leitura e esclarecimentos sobre o
estudo.

3.5 Análise dos dados

As questões referentes à caracterização dos participantes foram organizadas
e tabuladas com base em estatística simples descritiva apresentando frequência
relativa e absoluta, sendo então apresentadas em forma de tabelas.
A análise dos dados subjetivos foi realizada à luz da análise de conteúdo, que
se caracteriza pela organização das informações por meio de fases ou etapas,
conduzindo a um resultado estruturado e organizado do conteúdo (BARDIN, 2011).
Segundo Oliveira (2008), a técnica de análise de conteúdo pode ser
compreendida como um processo através do qual o material empírico é
cuidadosamente transformado, de forma sistemática, e codificado em unidades, as
quais permitem uma descrição exata das características pertinentes ao conteúdo
dos discursos analisados.
Neste sentido, a análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido
que compõem uma comunicação, cuja presença ou repetição seja relevante ao
objetivo do estudo. A presença de determinados temas denota os valores de
referência e os modelos de comportamento presentes no discurso. O tema é uma
afirmação a respeito de determinado assunto e pode ser graficamente apresentado
através de uma palavra, uma frase, um resumo (MINAYO, 2010).
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Operacionalmente, a técnica de análise de Bardin (2011) é sintetizada em três
fases: 1) Pré-análise; 2) Exploração do material; 3) Tratamento dos resultados,
inferência e interpretação.
Na pré-analise ocorre a organização do material a ser analisado, de forma a
torná-lo mais operacional, sistematizando as ideias. Nesta organização ocorre então
a leitura flutuante do texto que permite ter um contato com os documentos da
entrevista, escolha dos documentos no qual demarca o que será analisado,
formulação de hipóteses e objetivos, referenciação dos índices e elaboração de
indicadores por meio de recortes de texto nos documentos analisados. Já na
segunda fase, exploração do material com definição de categorias e identificação
das unidades de registro e das unidades de contexto nos documentos. Esta é uma
importante etapa, pois permite a riqueza da interpretação e inferência. Na terceira
fase ocorre o tratamento dos resultados, inferências e interpretações. Ocorre então o
tratamento dos resultados, com condensação e destaque das informações para
análise gerando interpretações. É o momento de análise reflexiva e crítica (BARDIN,
2011).
Após o tratamento dos resultados e sua separação por categorias, a análise
dos dados foi desenvolvida à luz da teoria de enfermagem de Joyce Travelbee.

3.6 Procedimentos éticos

Considerando tratar-se de uma investigação que envolve informações de
pacientes e fundamentados na certeza de que a presente investigação contribuirá
para a atuação da equipe de enfermagem, o presente estudo foi submetido ao
Comitê de Ética e Pesquisa do hospital citado e da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ), através da Plataforma Brasil. De acordo com a Resolução nº
466, de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2013, p. 61), “A Plataforma BRASIL é o
sistema oficial de lançamento de pesquisas para análise e monitoramento do
Sistema CEP/ CONEP”.
Ainda de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012
(BRASIL, 2013, p. 61), “pesquisas envolvendo seres humanos devem ser
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submetidas à apreciação do Sistema CEP/CONEP, que, ao analisar e decidir se
torna corresponsável por garantir a proteção dos participantes”.
Essa Resolução acrescenta ainda que a revisão ética dos protocolos da
pesquisa feita pelo CEP irá classificá-los como aprovado, pendente ou não aprovado
(BRASIL, 2013). Dessa forma, o presente projeto foi cadastrado na Plataforma
BRASIL para posterior encaminhamento ao CEP.
Cabe aqui destacar que, para esta pesquisa, o processo de submissão foi
anterior ao cadastro na Plataforma BRASIL. Foi necessário enviar um projeto nos
moldes preconizados pela instituição coparticipante, para que a mesma tomasse
conhecimento da temática proposta e analisasse o objetivo da pesquisa. Após
aprovação, foi emitida a declaração de autorização da instituição como campo de
coleta dos dados.
A seguir, o projeto foi cadastrado e submetido na Plataforma, sendo então
analisado pelo CEP UERJ, que emitiu seu parecer aprovando a pesquisa, sob o
CAAE: 79594817.8.0000.5272. Automaticamente, o CEP UERJ encaminhou o
projeto para a instituição coparticipante. Foram então obtidas aprovação e
autorização

para

campo

de

coleta

na

instituição,

sob

o

CAAE:

79594817.8.3001.5273.
Ainda sobre a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL,
2013), cabe ao pesquisador elaborar um TCLE, pois toda pesquisa só pode ser
iniciada com o consentimento livre e esclarecido dos participantes, indivíduos ou
grupos, e/ou dos seus representantes legais, respeitando dessa forma, à dignidade
humana.
O TCLE, segundo Polit e Hungler (2004), é um documento que possui todas
as informações que o participante precisa ter conhecimento sobre o estudo, ou seja,
através desse documento, ele terá as informações adequadas da pesquisa, assim
poderá as compreender, e permitir escolher em participar ou não do estudo,
assinando ou não esse impresso.
A Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2013, p. 60)
acrescenta ainda que ele deve ser realizado “[...] em linguagem clara e objetiva, de
fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se
propõe participar. ”Assim, o convidado a participar de uma pesquisa poderá se
manifestar“ [...] de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida”.
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Ressalta-se que o sigilo dos participantes foi respeitado e garantido. Seus
direitos foram explicitados mediante a assinatura do TCLE (APÊNDICE B), o qual
contém as explicações dos objetivos do estudo, do instrumento de coleta de dados,
da forma de divulgação dos dados, da garantia do anonimato, além de informações
pertinentes que asseguram a ética em pesquisa com seres humanos. O termo foi
lido para cada participante após a abordagem inicial pelo pesquisador, explicando
cada item e garantindo a autonomia do mesmo na decisão de participar da pesquisa
ou de sua recusa.
Para que o fosse garantido o anonimato aos participantes do estudo, cada um
foi identificado por códigos, onde a inicial era a letra P, seguida de números
cardinais na sequência da realização das entrevistas. Além disso, foi adicionado o
dado da idade do participante após a numeração.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No decorrer deste capitulo, são apresentados e discutidos os resultados
alcançados com o propósito de responder aos objetivos da pesquisa anteriormente
traçados. Para melhor compreensão das transformações na vida do paciente
durante o tempo na fila de espera, bem como de seu cotidiano antes do surgimento
das limitações físicas até o momento do seu chamado para o procedimento, o
capitulo foi organizado para discutir os resultados obtidos a partir de entrevistas
realizadas com pacientes que aguardavam na fila de espera de um hospital da rede
federal do SUS, localizado no município do Rio de Janeiro. Foi realizada a
caracterização dessa amostra, seguida da criação das categorias que descrevem os
resultados relativos às perguntas guiadas pelo objetivo da pesquisa.

4.1 Caracterização dos participantes

Os participantes do estudo foram 17 pacientes inscritos na fila de espera para
ATQ primária, em uma instituição pública especializada em ortopedia e
traumatologia, na cidade do Rio de Janeiro. Com relação ao sexo dos participantes,
prevaleceu o masculino, com 10 participantes contra sete do sexo feminino. Destes,
oito apresentavam Osteoartrose. No presente estudo, houve prevalência do sexo
masculino com 47,05%, contrapondo os dados encontrados em diversos estudos,
segundo os quais houve prevalência da OA no sexo feminino (BAGARIC et al.,
2014; FLIKWEERT et al., 2014; FUJITA et al., 2014; GORDON et al., 2014;
GRIFFITHS et al., 2014; LAVERNIA et al., 2012; PARKS et al., 2014; PETER et al.,
2015; VOGL et al., 2014).
Com relação à prevalência do sexo masculino, a Sociedade Brasileira de
Reumatologia (2017) explica que, apesar de a osteoartrose ter preferência pelo sexo
feminino, existem locais onde ocorre com maior frequência nos homens, como a
articulação coxofemoral. O estudo de Lima (2015) corrobora com os dados
encontrados em nosso estudo.
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A faixa etária predominante foi a de 61-70 anos, perfazendo um total de seis
participantes (35,29%). Muitos estudos apontam para uma média de idade de 56 a
81 anos dos pacientes com indicação para cirurgia de artroplastia total de quadril
(BAGARIC et al., 2014; FLIKWEERT et al., 2014; FUJITA et al., 2014; GORDON et
al., 2014; GRIFFITHS et al., 2014; LAVERNIA et al., 2012; PARKS et al., 2014;
PETER et al., 2015; VOGL et al., 2014). Como a osteoartrose é diretamente
proporcional ao envelhecimento, sendo pouco comum antes dos 40 e mais frequente
após os 60 (Sociedade Brasileira de Reumatologia, 2017), estes dados corroboram
com nosso estudo.
Quanto ao estado civil, houve predomínio do status casado – 10 (58,82%),
sendo que 14 (82,35%) pacientes declararam ter filhos.
Os dados evidenciam que houve igual proporção dentre os participantes que
não conseguiram concluir o ensino fundamental e aqueles que concluíram o ensino
médio – 6 cada um (35,29%) e apenas dois participantes (11,76%) com ensino
superior completo. Um estudo realizado concluiu que, quanto maior o nível de
escolaridade apresentado pelo paciente, mais realistas são as expectativas acerca
do resultado da cirurgia, facilitando assim o seu tratamento e possibilitando melhores
resultados (MANCUSO et al., 2009).
Observa-se diversidade com relação à ocupação dos entrevistados;
entretanto, houve predomínio dos aposentados – nove (52,94%), o que poderia ser
justificado pela faixa etária prevalente.
Elevado percentual afirma possuir religião 12 (29,41%), sendo a religião
católica a que mais apareceu, representando cinco (29,41%) participantes, seguido
da crença em Deus independente de religião, com o mesmo quantitativo – cinco
(29,41%). Estudos demonstram que o paciente pode apresentar medo e ansiedade
com relação ao procedimento cirúrgico e o pós-operatório. Apegavam-se na
fé/religiosidade para enfrentar o processo e diminuir seu medo (ASCARI et al., 2013;
PARKS et al., 2014; ROCHA et al., 2016).
Em relação aos ocupantes da residência, sete (41,18%) relataram morar com
companheiro (a) mais os filhos, cinco (29,41%) moram sozinhos e cinco (29,41%)
moram com o companheiro (a) apenas. A família funciona como importante rede de
apoio, auxiliando o paciente a percorrer o caminho da espera até a cirurgia
acontecer (MILIORINI et al., 2008).

75

Sobre o provimento do lar, 11 (64,71%) relataram não receber ajuda do
parceiro para a manutenção das despesas, pois o provedor prefere assim. A tabela 1
abaixo apresenta as características referentes ao perfil dos participantes.

Tabela 1 – Dados referentes à caracterização sociodemográfica e ocupacional dos
participantes. Rio de Janeiro, 2018. (n=17) (continua)
Características

F

F (%)

SEXO
Masculino

10

58,82

Feminino

7

41,18

IDADE
De 31 a 40 anos

1

5,88

De 41 a 50 anos

4

23,53

De 51 a 60 anos

1

5,88

De 61 a 70 anos

6

35,29

De 71 a 80 anos

5

29,41

ESTADO CIVIL
Solteiro

2

11,76

Casado / União Estável

10

58,82

Divorciado

1

5,88

Viúvo

4

23,53

ESCOLARIDADE
Ensino fundamental incompleto

6

35,29

Ensino fundamental completo

2

11,76

Ensino médio incompleto

0

0

Ensino médio completo

6

35,29

Ensino superior incompleto

5

5,88

Ensino superior completo

2

11,76
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Tabela 1 – Dados referentes à caracterização sociodemográfica e ocupacional dos
participantes. Rio de Janeiro, 2018. (n=17) (conclusão)
OCUPAÇÃO
Aposentado

9

52,94

Licenciado

3

17,65

Autônomo

1

5,88

Desvio de função

2

11,76

Atendente de telemarketing

1

5,88

Chaveiro

1

5,88

TEM FILHOS
Sim

14

82,35

Não

3

17,65

RELIGIÃO
Evangélico

4

23,53

Católico

5

29,41

Espírita

3

17,65

5

29,41

11

64,71

6

35,29

Mora sozinho (a)

5

29,41

Com companheiro (a)

5

29,41

Com os filhos

7

41,18

O próprio

11

64,71

Recebe ajuda do companheiro (a)

6

35,29

Acredita em Deus
CONDIÇÕES DE ACESSO À
MORADIA
Rua plana
Rua com subida
OCUPANTES DA RESIDÊNCIA

PROVEDOR DO LAR

Fonte: A autora, 2018.

Em relação à indicação cirúrgica, a maioria dos participantes – 12 (70,58%)
tinham o diagnóstico de coxartrose. Devido ao envelhecimento populacional
mundial, as doenças que atingem os idosos, particularmente as doenças que
acometem as articulações, tornaram-se uma preocupação para os sistemas de
saúde como um todo, devido aos altos custos com o tratamento desses pacientes e
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o alto índice de doentes que recebem indicação para cirurgia (ACKERMAN et al.,
2013; GRIFFITHS et al., 2014).
Dentre as doenças mencionadas, destaca-se a osteoartrose do quadril, que é
uma doença articular que causa degeneração crônica da cartilagem e está
diretamente relacionada à idade, provocando prejuízos na qualidade de vida desses
pacientes (TEJADA et al., 2014; VOGL et al., 2014).
Sobre o tempo de espera na fila para cirurgia de ATQ, destaca-se que a
maioria dos participantes – 6 (35,29%) precisou aguardar pelo chamado durante três
anos, seguido de três participantes que aguardaram cinco anos (17,65%) e 4
(23,53%) que aguardaram por 2 anos na fila.
Em nosso estudo, observamos que os participantes aguardaram de 3 a 10
anos pela realização da cirurgia. Tempo de espera prolongado para cirurgia de
quadril causam insatisfação no paciente, pois os benefícios esperados com o
tratamento são postergados, permanecendo dor e incapacidade. A espera é o
resultado entre a demanda por cirurgia e a oferta dos serviços de saúde. Essa
demanda é determinada por fatores como o estado de saúde da população, o
progresso em tecnologias médicas, as preferências do paciente e os custos para o
paciente (OECD, 2017).
A tabela 2 apresenta os diagnósticos indicativos de cirurgia e o tempo na fila
de espera dos participantes da pesquisa (a seguir).
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Tabela 2 – Dados referentes à indicação cirúrgica e ao tempo de espera na fila. Rio
de Janeiro, 2018. (n=17)
Características

F

F (%)

INDICAÇÃO CIRÚRGICA
Coxartrose

12

70,58

Sequela de fratura de fêmur

3

17.65

Necrose acetabular

1

5,88

Artrite Reumatóide

1

5.88

2 anos

2

11,76

3 anos

10

58,82

5 anos

3

17.65

7 anos

1

5,88

8 anos

4

23,53

10 anos

1

5.88

TEMPO DE ESPERA NA
FILA

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Com relação às comorbidades presentes, encontrou-se como prevalente a
Hipertensão Arterial Sistêmica (6), seguida de obesidade (5). De acordo com Bjorgul,
Novicoff e Saleh (2010) é importante identificar possíveis comorbidades, já que sua
existência pode causar atraso no diagnóstico, alterar o tratamento médico, gerar
complicações, intervir na sobrevida dos pacientes e gerar confusão na análise dos
resultados.
A OA, por ser uma doença articular que afeta, sobretudo, a 3ª idade,
geralmente vem associada a alguma comorbidade. Quanto maior for o número de
articulações afetadas, maior o nível de dor pós-operatória, bem como piora da
função articular, da saúde mental e da qualidade de vida.
Estudos avaliaram comorbidades pré-operatórias, observando se existia
associação com dor moderada após ATQ. Foram elas: doença cardíaca (Infarto
Agudo do Miocárdio ou Insuficiência Cardíaca Congestiva), doença vascular
periférica, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) Diabetes (com ou sem dano
ao órgão) e doenças do tecido conjuntivo (incluindo artrite reumatóide, lúpus
eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica, polimialgia reumática etc.).
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Pacientes com maiores índices de massa corpórea (obesidade) e com
depressão apresentaram dor moderada a severa. E pacientes do sexo feminino, com
IMC alto e apresentando-se deprimidas, podem necessitar de analgésicos após a
ATQ primária (SINGHE; LEWALLEN, 2009; PETER et al., 2015; BAGARIC et al.,
2014). O quadro 2 a seguir aponta as doenças mais frequentemente apresentadas.

Quadro 2: Comorbidades associadas ao quadro de saúde. Rio de Janeiro, 2018.
Comorbidades associadas
N
Hipertensão Arterial Sistêmica

6

Obesidade

5

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

1

Asma

1

Vitiligo

1

Gota

1

Hiperplasia Prostática Benigna

1

Não possui comorbidades

4

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.

4.2 Categorização dos dados

As falas dos participantes, obtidas através de entrevista, foram tratadas com a
técnica de análise de conteúdo de Bardin. O corpus de análise foi constituído por um
conjunto de 17 entrevistas, que foram numeradas seguindo a ordem cronológica de
sua realização. Os dados foram organizados com auxílio do programa Microsoft
Excel 2007. Foi realizada a leitura flutuante das entrevistas, permitindo um contato
com o corpus.
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Na etapa seguinte, procedeu-se à definição das Unidades de Registro (UR),
isto é, dos fragmentos das transcrições, através de leitura cuidadosa e profunda.
Segue-se a isto a identificação dos fragmentos das UR e a sua numeração se deu
de acordo com a ordem de aparecimento no texto. Assim, obteve-se um total de 869
UR.
A partir dessas unidades, foi possível criar as Unidades de Significação (US),
sendo quantificado o número de ocorrência e percentual de US por entrevistas. Esse
agrupamento permitiu a formação de quatro categorias e seis subcategorias,
expostas no quadro 3.

Quadro 3 – Categorias que emergiram do processo de análise das entrevistas. Rio
de Janeiro, 2018
CATEGORIA

DESCRIÇÃO

SUBCATEGORIAS

Nº UR

150
Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

17

TOTAL

150

17

Minha vida antes do
comprometimento
articular

Mudanças na vida
frente à limitação
articular

Sentimentos
vivenciados enquanto
a cirurgia não vem

Limitações físicas que causam
restrições na vida cotidiana

276

32

Modificações na rotina após a
doença

60

7

Limitações socioafetivas geradas
pela doença

68

8

Sentimentos vivenciados ao
receber o diagnóstico cirúrgico

53

7

Sentimentos vivenciados
enquanto espera pela cirurgia

115

13

Sentimentos vivenciados
pelo paciente quando ele é
chamado para realizar a
cirurgia

Categoria 4

%

Recursos utilizados
para gerenciamento
dos efeitos da doença
enquanto a cirurgia
não vem

Família como
rede de apoio
Crença religiosa como suporte frente
à espera
Busca de tratamentos para
amenizar efeitos da doença

Fonte: A autora, 2018

64

25

47

232

27

83

9

7

19

39

404

2

4

3

81

4.2.1 Categoria 1: Minha vida antes do comprometimento articular

Esta categoria contém 150 unidades de registros e representa 17% do corpus
analisado. Ela descreve todas as atividades realizadas pelos pacientes antes de
ocorrer o desgaste articular e consequente aparecimento da dor e da limitação
funcional. Muitos pacientes se emocionaram ao descrever como era sua vida, sua
rotina, suas atividades de lazer.
O trabalho é uma rotina comum a milhares de brasileiros, através do qual
garantem o sustento de si mesmos e de suas famílias. A população que se encontra
no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal, muitas vezes se submete a
cargas horárias de trabalho extenuantes. Outros, nem tanto. Alguns até conseguem
fazer daquilo que gostam uma forma de garantir seu sustento. Em pleno gozo da
saúde física, muitos participantes descrevem essa rotina com naturalidade e
ressaltam a importância de manterem-se ativos.
Sempre trabalhei, fui chefe de triagem, depois fui pra farmácia. Então foi
sempre normal. [...] Abri muitas vezes aquele posto às 6 horas da manhã,
então essa foi minha vida, era a vida que eu gostava, eu sinto saudade. (P1,
75 anos)
Eu tinha vida normal, de trabalho, sempre trabalhei. Desde os meus 14 anos
de idade eu trabalho. (P2, 45 anos)
Minha vida era muito ativa, trabalhei muito. (P6, 66 anos)
(Minha vida era) Dinâmica. Sempre trabalhei como eletricista. (P7, 31 anos)
Eu dava aula. Na época era vice-diretor da escola. (P10, 61 anos)
Sou artista, faço pintura e outras coisas. Saia para fazer palestras. [...]
Sempre gostei desses trabalhos manuais, não consigo ficar quieta. (P11, 76
anos)
Era normal. Trabalhava de auxiliar de enfermagem, trabalhava na geriatria e
quando o hospital fechou, comecei a fazer particular (plantão). (P13, 75
anos)

Os participantes também citaram como parte da rotina, a realização de
atividades domésticas e ter que cuidar de crianças/filhos. Atividades que podiam
executar com melhor desenvoltura antes das limitações de movimentos e o
agravamento da dor.
[...] Era avó de uma criança que a mãe faleceu muito cedo. Minha rotina era
aquela de dona de casa. (P4, 80 anos)
Cuidava dos filhos, da casa, do meu marido que perdi há nove anos. (P8, 64
anos)
Fazia as tarefas do lar. (P10, 61 anos)
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Levando-se em conta a facilidade para execução de movimentos e a ausência
de dor, atividades como andar a pé, usar condução como forma de deslocamento ou
mesmo frequentar a igreja eram constantes na vida dos entrevistados. São
atividades simples, cotidianas, mas que passam a fazer diferença quando se há
limitações para a mobilidade.
Geralmente, elas são pouco valorizadas até que a dificuldade apareça. São
movimentos que traduzem a liberdade, a independência na vida diária, mas que
passam despercebidos em virtude da normalidade com que são executados. Sutil
como a respiração, que só é lembrada quando existe um comprometimento no
processo da mesma, assim é o processo de locomoção (movimentação dos
membros inferiores para gerar deslocamento). Locomover-se com independência
facilita nas atividades mais simples do dia-a-dia.
Pegava duas conduções, pegava uma em casa, ia até Cascadura e pegava
outra pra saltar no posto (de saúde). (P1, 75 anos)
Se me convidar para qualquer religião eu vou, mas depois dos 20 anos
passei a ser espírita. Acho que nesse mundo não vivemos só para nós e
sim para ajudar alguém. Sempre fui a igreja. (P4, 80 anos)
Antes de a dor aumentar, conseguia dirigir normal. (P9, 41 anos)
A última vez que viajei para longe foi de ônibus, me locomovia com
facilidade. (P10, 61 anos)
Moro em Piabetá, pegava o trem, saltava na central, andava até o Campo
do Santana a pé. Ia da Lapa até Copacabana andando. (P4, 80 anos)

Assim como o empenho no trabalho, no lazer não era diferente. Devido à
exaustiva carga horária de trabalho, é necessário distrair a mente e relaxar o corpo
nos momentos livres. Aproveitar cada oportunidade para se desconectar das
responsabilidades e do estresse advindo das atividades laborais é fundamental para
manter a saúde física e mental em equilíbrio. Ao contrário dos participantes que
estavam inseridos no mercado de trabalho, os que estavam aposentados
consideravam as atividades não apenas como uma forma de ter lazer, mas um modo
de ocupar o tempo e fazer novas amizades.
Fazia ginástica em um programa da prefeitura e ia para alguns passeios. [...]
E era com o grupo de ginástica que fazia passeios e essa era minha vida.
(P13, 75 anos)
Comecei a me exercitar e hoje me sinto muito bem. Já tenho um círculo de
amizades no clube que frequento e vou todos os dias. (P14, 66 anos)
Outro conhecido me falou que um casal de vizinhos deles entrou no
“Vigilantes do Peso” (Programa de acompanhamento para perder peso) e,
nessa época, me matriculei em um clube e desde então faço musculação,
natação, ginástica, sauna...vou todos os dias e, de 130Kg, fui para 100Kg e
as coisas melhoraram bastante. (P14, 66 anos)
Passeava bastante. Adoro um passeio, gosto de ver as pessoas brincando.
(P4, 80 anos)
Não gostava de ficar parado em casa. (P10, 61 anos)
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Não parava em casa. (Estava) Sempre na rua. (P4, 80 anos)

Existe uma ampla gama de atividades que podem ser utilizadas para
minimizar o estresse, como: viajar seja sozinho ou com a família; ir à
praia/clube/piscina; pescar; ir ao shopping. Existem ainda as atividades em família,
como

brincar

com

as

crianças;

jogar

bola;

andar

de

bicicleta;

fazer

caminhada/corrida/ginástica. Todas essas foram apontadas pelos participantes como
estratégias de lazer.
Ia a festas, gosto de passear, gosto de carnaval, de ir pular carnaval, ia à
praia. Ia ao shopping para passear; ia para feira do livro, passeava
bastante. (P4, 80 anos)
Gostava de passear, ir ao shopping, ir à praia, adoro viajar. (P5, 46 anos)
Sempre gostei de ir à praia, jogar futebol; adoro esporte. (P6, 66 anos)
Andava de bicicleta, corria, brincava com as crianças, fazia musculação,
passeava bastante, era bem ativo, bem participativo em andar e me divertir
com a família. (P7, 31 anos)
Jogava bola, brincava de vôlei, pescava, era uma vida normal. Final de
semana gosto muito de pescar. Antes dessa dor pescava quase todos os
finais de semana; andava de bicicleta. (P9, 41 anos)
Eu gostava de jogar bola com os netos, brincar com eles na frente de casa;
eu carregava eles no colo. (P10, 61 anos)

Ter vida social, saindo com amigos para dançar ou mesmo conversar,
freqüentar bares/restaurantes. São meios de fuga importantes para driblar o estresse
que a rotina impõe ao mesmo tempo em que fortalece a saúde de forma integral,
estreita os laços de convívio e gera novos aprendizados.
Gostava de dançar um forró nas festinhas. (P9, 41 anos)
Estudei ballet quase 20 anos. (P1, 75 anos)
Saia com os amigos para conversar, tinha uma vida social, gostava de
cinema. [...] Tomo minha cervejinha, vou a reuniões de família. (P6, 66
anos)
[...] ia ao teatro. (P14, 66 anos)
Gostava muito de dançar. (P17, 50 anos)

Como a maioria dos brasileiros, os participantes deste estudo relataram ter
uma vida repleta de atividades antes do desenvolvimento da limitação articular. A
ausência de limitações físicas os levava a ter uma rotina de vida, exercendo
afazeres domésticos, atividades físicas e sociais. A falta de empecilhos os permitia
usufruir de transporte público, bem como de momentos de lazer com sua família.
Quase

todos

exerciam

alguma

atividade

aposentadoria ou tinham algum programa favorito.

laboral,

mesmo

após

a
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De acordo com os estudos dos pesquisadores do grupo Meaning of Work
International Research Team ([MOW], 1987), os resultados apontaram que a
atividade de trabalho pode apresentar vários sentidos, indo desde a condição de
neutralidade a centralidade na identidade pessoal e social. Ainda de acordo com a
pesquisa, o trabalho foi apontado pelos entrevistados, dentre suas várias
dimensões, a que se apresenta como sendo fundamental na vida dessas pessoas,
pois ele garante a sobrevivência das mesmas.
Existe também o entendimento que o trabalho que tem sentido é o que
permite ao cidadão ser independe e ter segurança, pois o trabalho está associado à
idéia de emprego e à condição de receber proventos suficientes para o sustento.
Outro entendimento é o de que o trabalho mantém as pessoas com o tempo
preenchido, evita ócio e sentimentos como a ansiedade (Jacques, 1978).
Com relação à vida social, frequentar igrejas, clubes, academia eram
atividades normais que faziam parte de sua rotina, assim como caminhadas e
passeios em grupos. O deslocamento a pé ainda era possível. Ir à praia e pescar
também foram citados como atividades de lazer.
O dia-a-dia das pessoas acaba por estimular nelas um senso de organização
para conseguir lidar com os desafios da vida moderna, como conseguir e manter
uma atividade de trabalho, proteger-se da violência das cidades, equilibrar as
finanças, evitar hábitos de vida que prejudiquem a saúde e, ao mesmo tempo, aderir
à aqueles que contribuem para a mesma. Desta forma, existem estudos que buscam
descobrir o nível de satisfação das pessoas, através do estudo do bem-estar, que
pode ser na perspectiva do estado subjetivo da felicidade ou do bem-estar
psicológico.
Ambos referem-se à qualidade de vida, que é um conceito singular de cada
pessoa e faz referência ao julgamento que cada um faz sobre sua vida. No que
tange a abordagem objetiva da qualidade de vida, existe a compreensão de que a
saúde, ambiente físico, recursos, moradia e outros indicadores observáveis e
quantiﬁcáveis abrangem o espectro da qualidade de vida que um indivíduo possui.
Por outro lado, de acordo com a perspectiva subjetiva de qualidade de vida,
incluindo-se nela satisfação com a vida, tem-se como premissa a diferença cultural
na percepção do padrão de vida, ou seja, como esse indivíduo percebe sua
qualidade de vida (SIQUEIRA; PADOVAN, 2008).
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4.2.2 Categoria 2: Mudanças na vida frente à limitação articular

Esta categoria contém 276 unidades de registros, 13 unidades de significação
e representa 32% do corpus do material analisado. Nela são explicadas como a
limitação física causa impacto na rotina dos pacientes, as consequências das
modificações decorrentes do desgaste articular, bem como das limitações
socioafetivas.

4.2.2.1 Subcategoria 2.1: Limitações físicas que causam restrições na vida cotidiana

Essa subcategoria apresenta 60 unidades de registros, 13 unidades de
significação, e um total de 7% do corpus do material analisado. Nela são discutidas
as restrições físicas causadas pelo desgaste articular e que geram impacto direto na
vida dos participantes.
A longa espera pela cirurgia pode resultar em sérias repercussões na saúde e
na vida do paciente. O desgaste da cartilagem da articulação coxofemoral resulta na
redução da amplitude de movimentos e inicia/agrava a dor. Com o passar do tempo,
a dor fica tão excruciante que a movimentação se torna bastante comprometida. Os
entrevistados relatam que a dor dificulta/limita a realização de movimentos como o
caminhar propriamente dito, subir escadas, deitar, sentar ou ficar muito tempo de pé.
Além disso, alguns também relataram que, para continuar se locomovendo, foi
necessário recorrer ao uso de muletas ou cadeira de rodas, pois já não era possível
andar sem apoio, tamanho o comprometimento articular e consequente possibilidade
de sofrer quedas.
A dor não me deixa sentar no vaso, fazer o número 2 como diz o meu
bisneto, dói muito. O xixi eu faço em pé, eu estou de fralda, uso fralda sem
vergonha alguma. Pra onde quer que eu vá. [...] eu não posso fazer certas
coisas, eu ando, eu ajudo, faço uma coisa, faço outra, tenho que sentar;
escada então nem me fala. Até deitada mesmo, quando deito não posso
fazer isso aqui com a perna (dobrar), muito difícil, eu tenho que ficar com ela
totalmente esticada. Às vezes não dá meu amor, às vezes não dá, o doutor
disse: você nunca deite de lado em cima dessa perna(afetada), mas como
ter uma vida normal? Aí o que eu faço, deito em cima mesmo, só que de
uns tempos pra cá não estou conseguindo mais porque dói no quadril. (P1,
75 anos)
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Não posso mais abaixar, não posso subir numa escada. Estou dormindo pra
um lado só. (P3, 68 anos)
Depois que fiquei doente e passei a ter dificuldade para andar, mandei
construir a rampa que dá para o quintal, a maior parte do tempo fico na
cadeira de rodas. (P4, 80 anos)
Ando sempre devagar por causa das dores. (P5, 46 anos)
Não ando com facilidade, do ponto de ônibus ali na Avenida Brasil até aqui
(hospital onde fora realizada a entrevista) venho com sacrifício e quando
chego em casa, são dois dias de molho porque qualquer coisa que ando faz
doer, é um esforço, parece que força o fêmur, dói até o joelho. [...] Uso duas
muletas. (P6, 66 anos)
Uso muleta para andar. Vou a todos os lugares de muleta. (P8, 64 anos)
Ando sem auxílio de muleta, mas não é fácil, pois ando me escorando pela
parede, apoiando. Não consigo mais andar direito. (P10, 61 anos)
Não consigo ficar muito tempo sentado e nem em pé. (P12, 57 anos)
Sentia dor até para abaixar. (P14, 66 anos)
Minha casa é no alto e é difícil, sinto dores 24 horas por dia e uso muletas
para andar e tem dias que nem consigo andar por causa das dores. Sempre
andei e hoje em dia não consigo mais andar nem no quintal. (P15, 70 anos)
Para pegar trem subo as escadas da estação com dificuldade, o fêmur doi e
subo igual a um velhinho (risos). Não consigo abaixar e a dor não é
constante, sinto só quando forço. (P16, 72 anos)
Tem uma ladeira para poder entrar em casa, mas o meu problema maior é
com degraus. Tive que me mudar porque a casa antiga era no terceiro
andar e não tinha elevador, sentia muita dor. (P17, 50 anos)

Pacientes acometidos por doenças articulares, especialmente a OA, quando
afeta a articulação do quadril, podem sentir dor localizada na região inguinal ou
nádegas. A dor pode irradiar-se pela face medial das coxas indo até os joelhos,
sendo agravada pela marcha ou para sentar-se e levantar-se de superfícies mais
baixas. Com o avanço da doença, a dor pode acontecer ao deambular e,
posteriormente, com qualquer movimento executado (LOVATO et al., 2016).
Estudos realizados com pacientes que aguardam por cirurgia de quadril
demonstraram que, durante o tempo em que aguardavam para operar houve piora
da dor e da limitação funcional, além de fadiga (ACKERMAN et al., 2011;
HOOGEBOOM et al., 2009).
Santos,

Bersani

e

Moraes

(2013)

destacam

o

uso

de

órteses

(bengala/muletas, andador, estabilizador articular) como medida não farmacológica
para o tratamento de doenças articulares como a OA, com o objetivo de melhorar o
nível de dor, reduzindo a necessidade de analgesia constante, potencializando a
independência e autonomia desse indivíduo, promovendo assim o bem-estar
emocional e a capacidade adaptativa, colaborando com a manutenção das
atividades diárias e/ou ocupacionais.
A dificuldade de deambulação foi relatada com muita tristeza pelos
entrevistados. É, de fato, uma mudança brusca na vida desse paciente, que

87

costumava ser independente e ter uma rotina de atividades. Inicia-se com o
desgaste articular, que gera dor, que se cronifica ao longo do tempo, limitando os
movimentos e afetando a sua qualidade de vida.
Os participantes definem esses acontecimentos como sendo uma grande
mudança na vida devido ao acometimento articular que leva à limitação.
Viajei pra Unamar com eles (família), fui de fralda, pra não passar vexame,
eu não tenho vergonha, não tenho vergonha de usar porque eu acho que
isso aqui é uma ajuda, você está entendendo? Eu cheguei a esse ponto,
mas não tenho vergonha. Se você soubesse, mudou tudo. (P1, 75 anos)
Até meus 75 anos fazia tudo; minha vida mudou desesperadamente. [...] até
tive que parar um curso que estava fazendo. (P4, 80 anos)
Agora é uma vida mais reclusa. [...] Ele interrompeu muita coisa: projetos,
planos. Se sentiu incapacitado diante da doença. O dia a dia dele só vai
declinando (fala da acompanhante do entrevistado P7).

A partir do momento em que ocorrem as modificações na rotina dos
pacientes, existe a necessidade de adaptação a essa nova realidade, o que nem
sempre é tarefa fácil. Muitos projetos pessoais acabam sendo adiados em virtude
dessas limitações que dificultam seu deslocamento, causando impacto na dimensão
emocional dos pacientes.
À medida que o tempo passa e o tratamento cirúrgico não é realizado, o
desgaste articular se acentua e o quadro de saúde dos participantes se agrava,
perpetuando a limitação de movimentos e acentuando ainda mais a dor. Soma-se a
isso o surgimento de novos focos de comprometimento articular ou mesmo de novos
problemas de saúde, declinando o quadro clínico dos pacientes e comprometendo a
qualidade de vida dos mesmos.
Quando começou esse problema fiquei com incontinência urinária e perdi o
movimento de parte da perna. (P4, 80 anos)
Sinto que o desgaste que era pequeno está aumentando, hoje não consigo
mais sair de casa. Minha perna começou a inchar. (P6, 66 anos)
Com a piora da dor comecei a tomar remédio.
A minha locomoção da perna, da coxa foi se limitando e isso causa dor e as
pernas enrijeceram também, me impossibilitando de caminhar livremente. A
perna fica dura, limitou tudo. Então o lado esquerdo piorou. [...] Depois de
cinco anos de espera a perna direita já estava menor que a esquerda e
então piorou tudo, começou a deteriorar a articulação. [...] Fiquei hipertenso.
(P10, 61 anos)
Não consigo mais movimentar minha perna direita e a outra perna está
começando a dar problema também, por causa da transferência do peso.
(P11, 76 anos)
Mudou muita coisa, era magro e engordei. Pesava 80Kg e cheguei a pesar
120Kg. [...] O ácido úrico subiu. (P12, anos)
O problema é no fêmur, mas sinto dor no joelho e quando o tempo está frio
é pior. (P17, 50 anos)
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Para Jakobsson e Hallberg (2002), a progressão da doença afeta a qualidade
de vida dos doentes. Com o agravamento do quadro, a dor vai se tornando cada vez
maior, impedindo a realização das tarefas do dia-a-dia.
Pacientes relataram que, durante a espera por cirurgia, perceberam uma
piora no quadro, como extensão da dor para outros locais, havendo deterioração da
saúde funcional geram e do bem-estar psicológico em decorrência da demora para
operar (JOHNSON et al., 2014).
A osteoartrose, sendo uma doença que afeta em sua maioria os idosos, com
o passar dos anos vai reduzindo a capacidade funcional dessa população,
comprometendo sua independência, uma vez que prejudica a destreza dos
movimentos e dificulta o desempenho na marcha. Isto os torna, em algumas
situações, dependentes de outras pessoas para continuar tendo uma vida
minimamente ativa (HORN, 2006).
A espera pela cirurgia é tão longa, variando de 2 a 10 anos, que o quadro de
saúde desses pacientes tende a se desgastar com o tempo e novos problemas
podem aparecer como o comprometimento no membro contralateral ao afetado,
encurtamento do membro comprometido. Ainda, podem surgir outras doenças, como
hipertensão arterial, obesidade e depressão.
Outra situação apontada pelos participantes refere-se à dificuldade na
utilização de transporte público. Com o desgaste articular, os pacientes vão
perdendo gradativamente a mobilidade, dificultando a locomoção ou equilíbrio. Os
pacientes relataram dificuldades para: subir os degraus do ônibus; manter o
equilíbrio quando não havia lugar para sentar-se; quando sentados, precisavam
suportar a dor devido aos movimentos bruscos do transporte, como irregularidades
na pista ou frenagem brusca; a falta de paciência de alguns condutores ao lidar com
a dificuldade dos pacientes.
Tenho muita dificuldade para pegar ônibus, tem que ser o que tem o
elevador para cadeirante, se eu tentar levantar a perna sinto uma dor
imensa. P4
No ônibus, sempre me levanto dois pontos antes de descer para poder me
aquecer. (P6, 66 anos)
Pegar uma condução, me deslocar de ônibus causa uma dor aguda e
cansaço, as trepidações fazem doer muito. (P7, 31 anos)
Subir em ônibus não é fácil, mas dou um jeito. Sentada no ônibus não sinto
muita dor, mas ultimamente não ando muito de ônibus. (P8, 64 anos)
Depois que contraí essa moléstia não andei mais de ônibus. (P10, 61 anos)
Difícil de pegar ônibus. Já não consigo subir no ônibus. Minha perna não
sobe. (P12, 57 anos)
Hoje já não consigo subir sozinha no ônibus porque minha perna não dobra
e nem suspende, é complicado e ainda tem o motorista que às vezes não
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tem paciência. Além disso, o ônibus não tem estrutura, então não pego
sozinha. (P15, 70 anos)
Não tenho equilíbrio no ônibus. Pego para trabalhar, mas sinto dificuldade
para ficar em pé. (P17, 50 anos)

Para realizar o movimento de subida, necessita-se flexionar e estender o
joelho e fazer a dorsiflexão e flexão plantar do tornozelo. Além disso, é importante
que a musculatura de membros superiores trabalhe, para que o indivíduo consiga
segurar nas barras das portas dos ônibus. Quanto ao movimento de sentar, as
articulações dos membros inferiores também atuam e é fundamental apoiar a planta
dos pés no chão e manter os joelhos e quadril à 90º (D’ALENCAR; MEIRA, 2009).
Quando acometido por doença osteoarticular, o paciente perde a capacidade
de flexionar as articulações, levando a restrição de movimentos. Isto dificulta fazer
movimentos como a subida de degraus e a descida, bem como manter-se
equilibrado, o que facilitaria o surgimento de fraturas em decorrência de desequilíbrio
e queda.
Em seu estudo com idosas, D’Alencar e Meira (2009) constataram que,
apesar de 90% dos participantes entrevistados não terem sofrido acidentes em
ônibus e 80% informarem estar satisfeitas com os serviços de transporte público, as
mesmas fizeram algumas ressalvas, como: desconforto das poltronas, a observação
de outras idosas com dificuldades para subir e descer dos ônibus devido à altura dos
degraus, dificuldade de acomodação interna, seja sentado ou de pé, falta de barras
acessíveis para segurar, motoristas que não aguardavam o tempo suficiente para
que o idoso se acomodasse com segurança, dando partida no veículo
imediatamente após a entrada do mesmo. Pode-se concluir que essas situações
trazem consequências danosas para o usuário e que podem deixar sequelas,
quando ocorrem repetidamente.
Como falado anteriormente, a dificuldade para utilizar transporte público afeta
consideravelmente a qualidade de vida dos pacientes. Muitos não possuem
automóveis e mesmo os que possuem precisam de transporte público para
eventuais deslocamentos. Com o avanço da rigidez articular, torna-se extremamente
doloroso o processo de deslocamento, o que muitas vezes leva o paciente a evitar
fazer algumas atividades por não conseguir se movimentar como outrora fazia.
A ocorrência de quedas é um complicador importante na vida dos pacientes,
que é fruto da dificuldade de movimentos. Os fatores de risco para queda são:
dificuldade de mobilização; dificuldade de manter o equilíbrio; fragilidade óssea
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decorrente da idade avançada, dentre outros. Os acidentes também são
importantes, pois ambos contribuem para o agravamento da lesão articular.
Levei um tombo no ônibus há muito tempo atrás. (P1, 75 anos)
Sofri o acidente em 2011 a empresa me encaminhou pra cá (hospital onde
foi realizada a entrevista). (P3, 68 anos)
Comecei a trabalhar em um restaurante, cai e quebrei o tornozelo. Aí piorou
tudo. (P8, 64 anos)
Já cai do ônibus uma vez na hora de saltar e foi uma confusão só. (P15, 70
anos)

O medo de quedas está associado à piora do quadro e surgimento de novos
problemas, como fraturas. Deste modo, o paciente começa a evitar certas atividades
e, sentindo-se vulnerável, mais uma vez tende à reclusão. Esse comportamento
prejudica a saúde mental, favorecendo o aparecimento de doenças como depressão
e sentimentos de tristeza.
Pesquisas realizadas correlacionaram a OA e quedas, devido às alterações
físicas provocadas pela osteoartrose e que podem interferir na locomoção, bem
como no equilíbrio e, consequentemente, resultar em quedas (BERRY; MILLER,
2008; PANCOTTE et al., 2017).
Apesar de existirem diversos fatores que colaborem para a limitação de
movimentos, sobrevém a vontade de continuar com a rotina, mesmo na presença de
dor. Nas falas dos entrevistados, ressalta-se o desafio de seguir nas atividades
cotidianas, de não se deixar vencer pela dor. Mostram-se, de certa forma, resilientes:
Mas mesmo sentindo dor não deixo de fazer as coisas. Gosto de fazer
minha comida, fazer minhas coisas. (P4, 80 anos)
Faço uns serviços, cozinho, ajudo minha mulher, coloco roupa na corda,
faço compras, essas coisas. (P5, 46 anos)
Em casa, na medida do possível, faço alguma coisinha, lavo uma louça,
tudo tentando não forçar a perna, pois sei que se forçar, sofrerei. Na medida
do possível ainda tento ajudar. (P6, 66 anos)
Faço tudo a pé. Mas sempre tenho que tomar remédios para dor. [...] Subo
degrau, dói, mas faço mesmo assim. (P8, 64 anos)
E agora com a dor aumentando sinto dificuldade até para executar as
tarefas do lar, tenho que fazer as coisas aos poucos, faço um arroz, sento,
lavo uma roupa, sento. (P9, 41 anos)

Resiliência é definida como a capacidade de se fortalecer diante das
adversidades, adaptando-se e modificando suas rotinas de acordo com suas novas
condições físicas, buscando sempre o lado positivo dessas experiências
(KOTLIARENKO, FONTECILLA; CÁRCERES, 1997, p 5)
Segundo Rodrigues e Polidori (2012), é importante para o paciente a
capacidade de enfrentar a nova realidade causada pela doença, encarando as
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dificuldades e aprendendo a superar suas novas limitações. Para os autores, a
resiliência se apresenta como um importante aliado para que esse paciente passe
pelo processo de tratamento e se engaje nas propostas terapêuticas, obtendo assim
um resultado mais promissor na sua recuperação.
De acordo com revisão integrativa realizada por Rangel (2017), a resiliência
associada à fé, esperança e religião se apresenta como fonte de apoio social e
psicológico. Os pacientes que apresentam sentimentos positivos como otimismo,
coragem, superação ou apego à fé demonstraram melhor enfrentamento com o
processo da doença, compreendendo melhor as limitações impostas.
Os entrevistados afirmaram esforçarem-se muito para seguir com a mesma
rotina antes do acometimento articular. Apesar de sentirem intensa dor, mantêm na
medida do possível suas atividades, pois não aceitam se abater diante da doença.
Além disso, temem depender de outras pessoas para conseguirem executar
suas atividades e perder a autonomia que ainda possuem. Eles demonstraram
apoiar-se na religiosidade para seguir em frente, atravessando o momento de
adversidade com otimismo e sentimento de superação.

4.2.2.2 Subcategoria 2.2: Modificações na rotina após a doença

Esta subcategoria apresenta 60 unidades de registros, 5 unidades de
significação, e um total de 7% do corpus do material analisado. Aborda todas as
modificações que ocorrem no cotidiano dos participantes e que geram impacto
psicológico nos mesmos.
Com a progressão da limitação de movimentos, os entrevistados se veem
obrigados a parar sua rotina devido à dor intensa. Atividades que antes eram
corriqueiras passam a ser extremamente penosas. Movimentos de flexão do quadril
ficam extremamente prejudicados, tanto pelo atrito da articulação, quanto pela dor
decorrente desse atrito. Os trabalhos domésticos foram os mais citados pelos
participantes.
Hoje tenho uns trabalhos para fazer em casa e não consigo. (P6, 66 anos)
E agora com a dor aumentando sinto dificuldade até para executar as
tarefas do lar. Não consigo nem trocar uma lâmpada. (P9, 41 anos)
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A dor vai se tornando mais intensa à medida que o quadro clínico vai se
agravando. Ela piora com o movimento e tende a melhorar com o repouso. Grande
parte dos pacientes apresenta alterações significativas em suas atividades
cotidianas, como: hábitos de higiene; cuidado pessoal; locomoção; sono; tarefas
domésticas; desempenho sexual; profissional e social (MATOS; ARAUJO, 2009).
Outra dificuldade citada pelos participantes foi com relação a dirigir
automóveis. A limitação da flexão do quadril torna esta atividade um verdadeiro
desafio e, por vezes, um perigo. Observa-se nas falas dos entrevistados que,
mesmo com a limitação, continuam executando-a, mesmo que para isso precisem
experimentar elevado nível de dor, como uma tentativa de não se deixar dominar
pela limitação. Em contrapartida, existe aquele que não pode mais lutar contra toda
a imposição da doença e se rende.
Tenho que auxiliar a perna com a mão para tirar do acelerador para o freio
porque meu carro não é adaptado. (P9, 41 anos)
Dirijo com muita dificuldade, sinto muitas dores. (P7, 31 anos)
Não saio mais de casa porque preciso de carro. (P11, 76 anos)

Com o agravamento da função articular, os pacientes começaram a restringir
o tempo que passavam realizando atividades de rotina (andar, sentar, dirigir e ficar
em pé), porque, caso fossem realizadas, poderia resultar em dor e desconforto
(JOHNSON et al., 2014).
A evolução da restrição de mobilidade atinge um ponto importante na vida do
participante: a necessidade de deixar de trabalhar em virtude do quadro de saúde.
Neste momento, a restrição é tão grande e as dores são tão intensas que o paciente
se vê obrigado a interromper suas atividades laborais. Consequentemente, isto cria
um impacto de ordem emocional visto que o trabalho é uma necessidade, é uma
ocupação e fonte de renda. Não trabalhar significa não produzir, ter tempo ocioso e
sentir-se incapaz. É ser privado da sua dignidade humana e de usufruir da sua
plenitude enquanto pessoa e cidadão.
Trabalhava, era pedreiro, parei de trabalhar em 2001, me acidentei,
aposentei, é bem difícil, mas aposentado. (P3, 68 anos)
Não poder trabalhar mais é algo muito sério. Posso não voltar mais para a
empresa, a empresa nem me aceita mais. Agora não tem como trabalhar,
estou afastado pelo INSS até hoje. (P5, 46 anos)
Parei de lecionar por causa da artrose. (P10, 61 anos)
Me aposentei há 4 anos por causa dessa invalidez, não pude me aposentar
pelo tempo de serviço. Antes do tempo ocorreu o problema e não tive como
continuar trabalhando, a perícia me aposentou. Já fiz quatro anos de
aposentado e o SUS ainda não me operou. (P6, 66 anos)
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Os pacientes que estavam empregados, seja o emprego remunerado ou
voluntário, foram obrigados a reduzir as horas de trabalho por dia ou abandonar o
emprego definitivamente, já que a doença impõe limitações físicas que, ao longo do
tempo, agravaram-se de tal forma que não era mais possível passar muitas horas de
pé ou sentado. Além disso, aumenta o número de absenteísmo por conta da doença
e queda na produtividade (JOHNSON et al., 2014).
A osteoartrose, por causar limitações físicas, interfere nas atividades laborais,
leva à incapacidades e gera altos custos para o sistema de saúde (LIMA, 2015).
Nesta jornada, frente à dificuldade que o paciente apresenta ao desenvolver
suas atividades, desponta a necessidade de ser auxiliado por outras pessoas. Deste
modo é possível seguir em frente, mesmo com modificações na rotina, na tentativa
de não parar por completo. Observa-se nas falas dos entrevistados a participação
dos familiares, desempenhando um papel fundamental para que não caia a
qualidade de vida desses pacientes. Mesmo assim, percebe-se que há um
sentimento de tristeza nos depoimentos, resultado da perda de controle sobre sua
rotina.
Moro sozinha, mas tem um neto que me ajuda. (P4, 80 anos)
Minha filha, pra quem é independente há 500 mil anos, é horrível você
depender de alguém até pra te segurar porque eu perco o equilíbrio. (P1, 75
anos)
Algumas coisas que fazia, agora preciso de ajuda. Para colocar uma meia,
um tênis. Preciso de ajuda para vestir uma sunga, era super ativo. (P7, 31
anos)
Minha companheira ajeita tudo. Hoje eu sou uma pessoa dependente. (P6,
66 anos)
Antes conseguia (subir em ônibus) se alguém me ajudasse, mas agora não
subo mais. Para sair só de carro e só meu filho que tem carro, comprou
agora. Para vir à consulta tenho que pagar R$ 150,00 para um rapaz que
mora no meu condomínio. Teve mês que paguei duas vezes. (P11, 76 anos)
Hoje preciso de ajuda da minha esposa até para me vestir, se não fosse por
ela estaria tudo mais difícil. (P12, 57 anos)

Os participantes do estudo de Griffiths et al. (2015) relataram atividades como
tomar banho, vestir-se e ir ao banheiro como sendo dificultosas, sendo necessário,
por vezes, o auxílio de outra pessoa para que pudessem ser realizadas. Contavam,
principalmente, com a ajuda de familiares.
A piora da dor pode tornar a espera mais sofrida. Os sentimentos que
permeiam a espera afetam a vida do paciente e a dor a qualidade de vida. Pelo
depoimento de um dos participantes pode-se notar a tristeza de ter que conviver
com a dor física, o desânimo, a incerteza.
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Quer dizer eu tive que esperar sentindo muita dor, vim melhorar um
pouquinho depois que vim para cá (hospital local da coleta de dados), que
eles começaram a me dar remédio pra dor na perna passar, que eu não
dormia à noite, causou uma tristeza em mim. Eu era sadio, era bom graças
a Deus, tive que esperar esse tempo todo e com dor. (P3, 68 anos)

A progressão da doença osteoarticular e o comprometimento da cartilagem
coxo-femoral causam limitações físicas (dor e rigidez articular) que implicam em
dificuldade de realização das tarefas que antes eram facilmente desenvolvidas. A
partir de então, o paciente lembra com saudade de tudo o que podia fazer e acaba
por experimentar sentimentos de tristeza, frustração, desesperança.
O tempo de espera na fila causa, além do agravamento do quadro clínico,
outros males na vida do paciente. A incapacidade física decorrente da doença vai
tornando as atividades realizadas rotineiramente cada vez mais difíceis.
Deste modo, a vida social e a profissional são afetadas. O paciente não
consegue exercer suas atividades sociais e laborais como outrora, comprometendo
sua saúde mental. Aos poucos, ele vai se tornando incapaz de socializar com seus
familiares e deixa de ter lazer e, na maioria dos casos, se vê obrigado a se afastar
de seu trabalho.
Esse afastamento laboral, somado à dificuldade de desfrutar de momentos de
lazer os deixa com mais tempo ocioso e dificulta ainda mais a experiência de
aguardar pela cirurgia.
No estudo de Johnson et al. (2014), os participantes discorreram sobre a
relação do tempo de espera e a dor. Conforme relato dos mesmos com a longa
espera para cirurgia, houve piora progressiva da dor, tornando-se necessário fazer
cada vez mais mudanças na maneira como eles ocupavam seu tempo.

4.2.2.3 Subcategoria 2.3: Limitações socioafetivas geradas pela doença

Esta subcategoria apresenta 68 unidades de registros, 11 unidades de
significação, e um total de 8% do corpus do material analisado. Aborda as limitações
das relações sociais a partir do momento em que o desgaste articular se agrava.
Com a progressão da rigidez articular, os pacientes começam a se deparar
com barreiras no convívio social. Como o momento do chamado é incerto, inicia-se
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um mecanismo de adaptação frente ao cenário da dor, uma vez que é constante.
Além Disso, com o agravamento da mobilidade articular, existe uma tendência a
depender de outras pessoas e equipamentos para continuar sua rotina, pois já não
têm a mesma desenvoltura de antes.
Mesmo frente esta situação, alguns participantes buscavam manter a
independência. Outros relatavam que, apesar de doentes, não podiam descuidar da
aparência, como forma de seguir sua rotina. Seguindo esse raciocínio, existe
também a tentativa de continuar utilizando transporte público e manter a vida social,
como mecanismo de enfrentamento para não mudar seu cotidiano. Os participantes,
em seus discursos, explicam essas adaptações.
Eu me cuido até hoje, não adianta; pode chover canivete eu não abro mão.
Essa vaidade eu tenho. Faço unha, eu me cuido, não adianta, eu tenho 75
anos. (P1, 75 anos)
É bem difícil de vir para cá. Pego dois ônibus. Do ponto de ônibus ali na
Avenida Brasil até aqui venho com sacrifício. (P6, 66 anos)
Não quero ficar na dependência de tudo, não posso ficar totalmente imóvel.
(P6, 66 anos)
No início não sabia lidar com a dor, mas agora parece que meu corpo, meu
psicológico começou a se adaptar um pouco. Talvez na época que estava
com dor extrema e fosse chamado, o sentimento fosse diferente, talvez não
sentisse medo, com o passar do tempo tive que arrumar maneira para lidar
com a dor, você acaba se moldando por causa do filho, mudei para passar
mais tempo com ele. (PAUSA; CHORO) Não queria que ele percebesse o
problema. (P7, 31 anos)
Tenho um círculo de amizades no clube que frequento e vou todos os dias.
(P14, 66 anos)

Pacientes

que

possuem

osteoartrose

vivenciam

um

processo

de

enfrentamento constante, pois a dor é uma realidade na rotina deles, causando
dificuldades para executar as tarefas cotidianas. Isto os força a buscar formas
alternativas para realizar atividades outrora comuns para, com isso, sentirem-se
mais independentes. No momento em que não consegue se adaptar a essa nova
realidade, o paciente tende a se isolar, afastando-se do seu convívio social (MATOS,
2006).
Para alguns participantes, a vida social começou a declinar lentamente,
tornando-se mais reclusos, com atividades de lazer mais em casa até o ponto em
que não havia mais lazer por conta da dificuldade de locomoção e dor, o que os
deixava com sentimento de tristeza ao verbalizar este aspecto. Por exemplo, foi
relatado que o uso de sapato com salto alto também foi dificultado pelo fator dor,
uma vez que ele força a articulação do quadril. Isto afeta diretamente a autoestima
do paciente, podendo causar tristeza ou depressão.
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Não posso usar salto e antes usava. (P17, 50 anos)
Fui parando de fazer as coisas. Gostava de dançar um forró nas festinhas,
já não danço mais. (P9, 41 anos)
Venho me cuidando, não sinto cansaço, só o proveniente do sedentarismo,
fazia um aquecimento no quintal, mas parei com medo de afetar o quadril,
só me arrisco a fazer um alongamento. (P6, 66 anos)
Deixei de sair, fazer minha caminhada, de jogar futebol. (P6, 66 anos)

Em seu estudo, Johnson et al. (2014) constataram que os pacientes
aguardando por cirurgia eletiva acabavam por não apreciar mais o tempo da maneira
como era antes da doença. Eles passaram a ficar mais em casa, fazendo atividades
para preencher o tempo como assistir televisão, sendo explicada por eles como uma
tentativa de distrair-se ou fugir da realidade. Com isso, os pacientes relataram
experimentar sentimentos negativos, incluindo frustração, desespero e isolamento.
O enfrentamento da doença varia de paciente para paciente: enquanto um
grupo, apesar de todas as dificuldades geradas pelas limitações físicas tenta manterse ativo e exercer as atividades possíveis, em outro grupo a doença gera um grande
impacto e causa um declínio na vontade de realizar essas tarefas.
Isto pode ser devido ao fato de que algumas pessoas são mais resilientes e
então, mesmo diante das dificuldades, tentam manterem-se otimistas e viver a vida
da melhor maneira, não deixando a doença impedir o desenvolvimento da maioria
de suas atividades, mesmo que, para isso, tenha que experimentar e conviver com
variados graus de dor. Já para outras pessoas a dor é tão limitante que realizar
tarefas de qualquer natureza se torna uma missão quase que impossível, que
acabam sendo forçadas a ficar mais reclusas. Este comportamento pode dificultar
relacionamentos interpessoais porque o contato, o convívio com as pessoas vai
depender do desejo e disponibilidade destas para irem ao encontro daquele que
está recluso. Então é seguramente importante que o enfermeiro considere esta
situação como uma necessidade de saúde e busque estratégias de ação que
permitam a inclusão social do paciente.

4.2.3 Categoria 3: Sentimentos vivenciados enquanto a cirurgia não vem

Esta categoria contém 232 unidades de registros e representa 27% do corpus
do estudo. Aqui os pacientes citaram os diversos sentimentos experimentados por
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eles em consequência da espera pela cirurgia, onde vivenciam a incerteza de
realizar um procedimento que esperam trazer de volta a esperança de retomar a
qualidade de vida que outrora tinham, antes de seu acometimento pela doença.
Esses problemas afetam integralmente na qualidade de vida, causando prejuízos
físicos e mentais.

4.2.3.1

Subcategoria 3.1: Sentimentos vivenciados ao receber o diagnóstico
cirúrgico

Esta subcategoria apresenta 53 unidades de registros, 19 unidades de
significação e um total de 6,09% do corpus do material analisado. Nela são
discutidos os sentimentos gerados a partir do momento em que o paciente recebe a
notícia da necessidade de cirurgia.
O paciente começa a vivenciar uma variedade de sentimentos desde o
momento em que é comunicado sobre a necessidade de submeter-se a um
procedimento cirúrgico, passando pela espera prolongada pela cirurgia até o
momento do chamado para realizar o procedimento. A falta de conhecimento sobre
sua doença leva o indivíduo a minimizar a importância de seus sinais/sintomas,
exibindo sentimentos negativos no momento em que recebe o diagnóstico médico,
como tristeza, preocupação, choque, decepção.
O sentimento foi de tristeza. (P5, 46 anos)
Bom, foi uma surpresa para mim também. (P1, 75 anos)
Fiquei um pouco preocupada. (P8, 64 anos)
Ficamos um pouco chocados, ainda mais pela minha idade, sou novo. (P7,
31 anos)
Foi um impacto porque estava acostumado a ser agitado. (P12, 57 anos)

Acontecimentos novos ou desconhecidos podem provocar nas pessoas
sentimentos de aflição, ansiedade ou medo, com base na percepção de cada um. A
partir desta percepção, surgem os comportamentos de adaptação, visando enfrentar
esses sentimentos experimentados. Ao ser informado sobre a necessidade de fazer
uma cirurgia, surgem as preocupações sobre as implicações da cirurgia em sua vida.
Pode associar a doença, o diagnóstico e a necessidade de intervenção cirúrgica
como uma saúde debilitada, causando assim mais abalos emocionais (JUAN, 2007).
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Nesta mesma linha de raciocínio, Lopes (2011) ressalta que as doenças, em
geral, podem levar o paciente a experimentar uma situação de conflito, sendo este
fato causador de medo, angústia e ansiedade. Quando se faz necessário submeterse a procedimento cirúrgico para tratamento da patologia, geralmente a angústia e o
medo aumentam, assim como a ansiedade, uma vez que é um evento nem sempre
desejado. Também porque hospitalizar-se traduz o afastamento do paciente de sua
rotina e seio familiar para um ambiente impessoal.
A autora comenta também que os doentes apresentam algum tipo de abalo
emocional antes de qualquer intervenção cirúrgica, podendo estar evidente ou
oculta, normal ou anormal. Afirma ainda que a ansiedade é o sentimento mais
destacado, sendo vivenciado por quase todos os pacientes cirúrgicos.
E assim, o paciente passa a conviver com o imaginário sobre o procedimento
cirúrgico. Pelo discurso dos entrevistados, percebem-se sentimentos como o medo
do procedimento em si e ansiedade, das reações à anestesia, de como será no pósoperatório, se a prótese se acomodará normalmente no organismo, como será sua
adaptação à prótese, se surgirá infecção de sítio cirúrgico. Apesar de receber todas
essas orientações na consulta, o paciente muitas vezes acaba não as absorvendo,
devido ao impacto que a notícia causa.
Ansiedade eu não tenho muita, eu tenho aquele receio normal de quem
nunca fez uma cirurgia grande. [...] Aí quando a psicóloga falou comigo, eu
falei: sei o que estou passando, não tem problema nenhum não. Ela
perguntou: você tem receio? Falei tenho sim, de duas coisas, da anestesia e
do depois, porque eu nunca fiz uma cirurgia dessas. (P1, 75 anos)
Sinto medo de operar. (P4, 80 anos)
Sou extremamente ansioso, então tenho medo com relação ao
procedimento, de como vai ser a recuperação, tenho receio e medo. (P7, 31
anos)
A primeira vez que estive aqui uma psicóloga começou a falar sobre
algumas coisas que poderiam acontecer na cirurgia, de rejeição, infecção,
essas coisas, aí fiquei um pouco assustado. No começo fiquei com medo.
(P9, 41 anos)

Sabe-se que muitos pacientes demonstram estar apreensivos em decorrência
de não conhecer o tipo de procedimento cirúrgico ao qual serão submetidos,
acentuando seu estado de estresse e tensão. Além disso, existe a manifestação do
medo, do desconforto geral e de ansiedade. Esses fatores psicológicos atuam em
conjunto de maneira densa, sobre a patologia que possuem (SILVA; NAKATA,
2005).
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Complementando o exposto, Marcolino et al. (2007) citam que outros fatores
como antecipação da dor, a separação dos familiares, a perda de autonomia e o
medo de ficar incapacitado para desenvolver suas atividades contribuem para o
desenvolvimento de ansiedade.
A preparação do aspecto psicológico do paciente é positiva quando ela é
guiada pelas suas necessidades individuais, pois conforme o paciente sente que
suas dúvidas estão sendo elucidadas, os medos vão diminuindo, contribuindo então
para que o pós-operatório transcorra sem maiores complicações (OETKER-BLACK,
1993).
Um estudo revelou que os pacientes, após receber o diagnóstico,
apresentaram medo, que pôde ser manifestado através do relato dos participantes
como o medo de sofrer amputação de membro inferior após a intervenção cirúrgica,
medo de sofrer rejeição ou de sofrer novas quedas. De acordo com os relatos, o
medo de amputação estava ligado à necessidade de uso permanente de cadeira de
rodas ou muletas para locomoção e a dependência de terceiros, causando perda de
sua autonomia. Com relação ao medo de rejeição à prótese, este está relacionado
ao risco de infecção que pode decorrer do procedimento cirúrgico (LIMA; BARBOSA;
MORITA, 2014).
Todo este cenário começa a impactar diretamente na vida do paciente, onde
muitos relataram que, a partir da vivência das limitações impostas pela doença e
toda a mudança no seu cotidiano, deixaram se abater pela doença, repercutindo no
abalo da ordem emocional.
Fiquei muito pra baixo com a doença. (P4, 80 anos)
O principal é o psicológico, o emocional dele ficou muito comprometido.
Essa doença comprometeu 80% do psicológico dele e isso o afeta como
pai, afeta como profissional (relato do acompanhante). (P5, 46 anos)
A dor intensifica e isso muda o meu humor, o emocional ficou muito afetado.
(P5, 46 anos)
Fui pro neuro (psiquiatra) porque minha vida era chorar imaginando que
iriam mexer no meu fêmur. (P13, 75 anos)

Ascari et al. (2013) em seu estudo destacam que, quando o indivíduo se
depara com a situação de doença de diagnóstico cirúrgico, ele necessita adaptar-se
frente a essa nova experiência, que pode trazer prejuízos físicos e demandar
adaptação psicológica para enfrentar esse momento. Esta experiência é geradora de
sentimentos como: angústia, medo, nervosismo, ansiedade e inseguranças. Quando
existe a necessidade de submeter-se a procedimento cirúrgico para resolução do
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problema de saúde, o paciente vivencia uma crise emocional, estendendo-se aos
membros da família, manifestando-se de todas as formas. No referido estudo, os
participantes relataram sentimentos positivos e negativos, sendo este último em
maior número.
O diagnóstico da doença óssea degenerativa e a descoberta da necessidade
de operar podem trazer consigo uma carga de sentimentos que afeta o paciente: a
expectativa e ansiedade que um procedimento cirúrgico até então desconhecido
causa, além do medo de não conseguir retomar a vida que antes levava. A incerteza
do êxito cirúrgico é outro aspecto com o qual o paciente precisa lidar.
Existe a preocupação com o procedimento propriamente dito e suas
conseqüências, como o medo de perder um membro, os riscos de infecção na ferida
operatória, o tempo de recuperação, a exposição de sua intimidade a pessoas
desconhecidas etc.
A família vivencia esses mesmos sentimentos, tendo a angústia de
acompanhar a longa caminhada do ente querido e a incerteza de sua recuperação,
além de ser testemunha do declínio da saúde do seu familiar, sem muito poder fazer,
senão apoiá-lo.
Neste momento delicado de sua vida, a figura do enfermeiro torna-se uma
importante referência para ajudá-lo a compreender sua doença e no seu
enfrentamento. É necessário que o tanto o paciente quanto sua família sintam-se
acolhidos e ouvidos, tendo suas dúvidas esclarecidas, a fim de amenizar o estresse
advindo do diagnóstico.
Estudos anteriores corroboram ao afirmarem que nesta fase, o paciente tende
a se apresentar vulnerável e abalado psicologicamente, com incertezas sobre seu
futuro e receios causados pela sua doença. O envolvimento da equipe de
enfermagem torna-se primordial para acolhê-lo e ajudá-lo a entender essa nova
condição. A criação de um vínculo interpessoal, onde a equipe cuida do paciente de
maneira holística, facilita o fortalecimento desse relacionamento, ajudando assim o
paciente a enfrentar a ansiedade causada pela longa caminhada que ainda o espera
(CHISTÓFORO; ZAGONEL; CARVALHO, 2006).
Frente a este contexto, Travelbee (1979) define enfermagem como um
processo interpessoal pelo qual o enfermeiro ajuda uma pessoa, uma família ou uma
comunidade a prevenir ou enfrentar a experiência da doença e do sofrimento,
ajudando a dar sentido a estas experiências. O enfermeiro é um profissional
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capacitado para prestar assistência focada nas necessidades do paciente, já que
possui conhecimento científico para tal, visando manter o máximo estado de bemestar do doente.
Ao focar nas necessidades do paciente, o enfermeiro precisa conhecer e
compreender as demandas de cada um para cuidar adequadamente. Os resultados
deste estudo mostraram que alguns pacientes manifestam sentimentos positivos
vivenciados enquanto a cirurgia não vem. Estes depoimentos evidenciam a força do
paciente para conviver com suas limitações, se reinventar e não se abater frente às
restrições impostas pela doença.
E a essa readaptação minha foi só lucrativa. Só me ajudou por incrível que
pareça. Só veio melhorando. (P2, 45 anos)
Tenho dificuldade para subir (escada), pois sinto dor no quadril, mas não me
entrego. Não podemos nos abater. (P8, 64 anos)

O comportamento de enfrentamento tem sido objeto de estudo da Psicologia
com o objetivo de compreender a adaptação da pessoa a diferentes fases do
desenvolvimento e a condições consideradas estressantes, como por exemplo, uma
doença (NUNES, 2010).
White (1985) define o comportamento de enfrentamento como sendo uma
adequação a situações difíceis, como situações que exigem mudanças extremas,
problemas que exigem comportamentos diversificados e que podem provocar
estados emocionais desagradáveis.
O enfrentamento, pode tanto representar estratégias para que o indivíduo
possa superar um problema ou diminuir o nível de ansiedade como também tentar
controlar o ambiente onde ele está inserido, criando formas de adaptação
(PENICHE; CHAVES, 2000).
Em nosso estudo, ainda que minoria, encontramos participantes que
tentavam não se abater diante da situação e buscavam formas de adaptação para
não

mudar

totalmente

sua

rotina,

mostrando

assim

a

manifestação

do

comportamento de enfrentamento.
Receber

um

diagnóstico

onde

será

necessário

submeter-se

a

um

procedimento cirúrgico também pode ser recebido de forma positiva. Neste caso,
isto se deve ao fato de o paciente já ter conhecimento prévio de alguma cirurgia. Isto
afasta o medo e os mitos do processo, deixando o paciente mais preparado para
vivenciar este momento.
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Quanto a isso foi tranquilo porque, só na instituição anterior, eu tinha feito
13 cirurgias. Aí, em relação à cirurgia, eu nunca tive problema, medo, nada
disso. (P2, 45 anos)
Não fiquei preocupado com o diagnóstico da doença. (P10, 61 anos)
Tranquilo. Achamos até bom porque com o tempo a tendência é piorar.
(P16, 72 anos)

O estudo de Rocha; Silva; Rocha (2016) demonstra que, em relação aos
pacientes

que

anteriormente,

já

haviam

eles

se

submetido

apresentaram

a

algum

divergências

procedimento

quanto

aos

cirúrgico

sentimentos

experimentados. As autoras explicam que alguns participantes foram positivos pelo
fato de a cirurgia anterior ter apresentado resultado satisfatório e por já conhecerem
as etapas do processo cirúrgico. Os sentimentos positivos mais citados pelos
pacientes no pré-operatório foram: confiança, esperança e tranquilidade.
O diagnóstico da necessidade de cirurgia, nesses casos, traz uma sensação
de alívio, otimismo, felicidade e esperança, pois com o procedimento cirúrgico,
esperam resolver o problema da limitação de movimentos devido a rigidez articular
e, assim, retomar a antiga rotina que outrora viviam. A tendência é que, com o
passar do tempo, as limitações piorem progressivamente. A cirurgia de substituição
total da articulação de quadril (ATQ), dependendo do grau de comprometimento
articular, trará mobilidade próxima ao que era antes e minimizará a dor,
proporcionando maior qualidade de vida para o paciente.
Me senti aliviado. Queria operar para resolver logo o problema. (P10, 61
anos)
Bom, fiquei com esperança de melhorar pois minha perna ficou curta. (P15,
70 anos)
Eu fiquei feliz porque eu sinto dor na perna, tenho que operar mesmo, vai
ser bom pra mim. (P2, 45 anos)
Ficamos sempre com esperança, vou procurar os recursos e me tratar, ficar
bom. Sou muito otimista, não me abalo. (P6, 66 anos)
Não digo que vou ficar 100%, mas se ficar 70% já poderei voltar a fazer
muita coisa. (P6, 66 anos)

Em seu estudo sobre a qualidade de vida dos pacientes antes e após a
realização de artroplastia total de quadril, Lima (2015) encontrou como resultado
aumento significativo nos escores de domínios avaliados no pós em relação ao pré,
como: vitalidade, saúde mental, capacidade funcional, dor, aspectos físicos e
emocionais. Segundo a autora, houve melhora também em aspectos relacionados
às atividades de vida diária (AVD’s – subir escadas; usar algum tipo de transporte;
amarrar cadarços; sentar-se) e na marcha (melhora na claudicação; suporte;
consegue percorrer maiores distâncias).
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Corroborando com a autora, outros estudiosos que avaliaram a capacidade
funcional dos pacientes que ainda não tinham se submetido ao procedimento
cirúrgico encontraram resultados semelhantes (DI NUBILA et al., 2011; RAMPAZO;
D’ELBOUX, 2010).
Esses achados nos chamam a atenção para a importância da cirurgia na
retomada da qualidade de vida dos pacientes. Apesar de ser um procedimento
cirúrgico complexo e, por isso, envolver riscos, a cirurgia ainda é uma forma de
tratamento bem-sucedida que permitirá ao doente retomar suas atividades e
desenvolvê-las com maior independência e segurança.
O diagnóstico cirúrgico pode ser bem recebido, quando a vontade de se
recuperar e retomar a antiga rotina supera todo e qualquer medo do desconhecido.
Por este motivo, alguns pacientes reagem com tranqüilidade, pois se apóiam na
cirurgia como última possibilidade de resolver o desgaste articular e nutrem a
esperança da retomada de sua rotina antiga.

4.2.3.2 Subcategoria 3.2: Sentimentos vivenciados enquanto espera pela cirurgia

Esta subcategoria apresenta 115 unidades de registros, 14 unidades de
significação e um total de 13,23% do corpus do material analisado. Nela são
discutidos os sentimentos experimentados pelo paciente durante o tempo de espera
pela cirurgia.
Durante o tempo em que espera pela cirurgia, pode ocorrer alternância de
sentimentos que povoam os pensamentos dos pacientes. A incredulidade com
relação à realização da cirurgia é resultado de uma espera interminável, onde o
paciente acompanha o declínio do seu bem-estar, o aumento das limitações, as
várias mudanças na rotina, as tentativas de adaptação ao novo cenário e o convívio
com a dor intensa.
Os sentimentos negativos observados nas falas dos entrevistados foram:
ansiedade, angústia e raiva. Eles surgem da busca pela recuperação, da vontade de
retornar à antiga rotina, de poder viver com menos dependência, seja de terceiros ou
de aparelhos. De um ciclo que não se completa.
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Olha, eu tive que me ocupar né? Eu tive que me ocupar com alguma coisa
pra não ficar maluco. (P2,45 anos)
No início foi muito angustiante porque ainda exercia minhas atividades
profissionais. [...] Tenho essa angústia constante. (P7, 31 anos)
Já senti raiva por esperar. (P9, 41 anos)

Sintomas psicológicos podem estar associados a escores mais baixos de
resultados relatados pelo paciente, como qualidade de vida e piora da dor e da
sensibilidade aos sintomas. Somado-se a isso, eles podem interferir também na
motivação, na disposição física, no enfrentamento da doença e na adesão ao
tratamento. O fator psicológico pode ter influência importante nos resultados do
tratamento e na recuperação do paciente, já que esses sintomas tendem a ser mais
prevalentes na população idosa, particularmente naqueles portadores de doenças
crônicas (DUIVENVOORDEN et al., 2013).
Esse conjunto de sensações também leva o paciente a criar certa expectativa
com relação ao momento em que se dará o chamado, como tudo vai ocorrer, o
desejo de se reabilitar e voltar a exercer suas atividades. Essas expectativas
acabam se traduzindo em frustração diante da demora para o chamado. Esses
pacientes, que dependem do SUS para resolver sua situação, acabam por
desacreditar que a cirurgia será realizada e acabam nutrindo sentimento de tristeza
ou desânimo frente à longa espera, como pôde se observar nas falas dos
entrevistados.
Quando você entra nessa fila, a sua expectativa é que, caramba, daqui mais
15 dias eu estou operando. Tanto é que eu comia o computador nos
primeiros dias. Nos primeiros dias eu estava no computador todo dia vendo:
vai mudar arquivo agora. Foram cinco anos. Cinco anos sem pular um
número na fila de espera. E aquilo só me deixava nervoso. (P2, 45 anos)
A espera me deixou muito frustrado porque geralmente vemos a medicina
não só para melhorar uma coisa que já está ruim, mas sim como uma forma
de evitar que essa doença se agrave, que a cirurgia não era tanto para
melhorar a dor, e sim para evitar uma piora inevitável. Já senti raiva por
esperar. [...] Fiquei frustrado com isso, fiquei desiludido. (P9, 41 anos)
Fiquei um pouco triste (com a demora). (P6, 66 anos)
Nem esperava mais ser chamado, desanimei. (P10, 61 anos)

Os pesquisadores suecos encontraram em seu estudo que pacientes que
aguardavam por cirurgia descreveram uma alternância de sentimentos entre a
expectativa de recuperar a saúde e sentimentos de tensão, ansiedade, nervosismo
ou frustração. Isto interferiu na qualidade do sono, influenciando a qualidade de vida
destes pacientes (SVENSSON; NILSSON; SVANTESSON, 2016).
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Ter que esperar anos para que o problema seja resolvido, dependendo do
serviço público de saúde, acompanhando seu declínio diário, o afastamento de suas
atividades, a piora na dor, o aumento na dependência de terceiros para desenvolver
suas atividades. Tudo isto afeta a saúde mental do paciente. Observa-se também o
conformismo do paciente em esperar, pois o único tratamento ao qual tem acesso é
na rede pública, já que a maioria não possui plano de saúde ou tem condições
financeiras para arcar com os custos de uma cirurgia em uma instituição privada.
Apesar desse conformismo, em algumas falas pode-se observar que há a
compreensão do desgaste do sistema público de saúde, entendendo que, apesar da
crise política que afeta o estado do Rio de Janeiro, seria possível ter um sistema de
saúde fortalecido e com acesso universal e isto causa certo desconforto.
Tive que esperar esse tempo todo e com dor. (P2, 45 anos)
Já fiz quatro anos de aposentado e o SUS ainda não me operou. (P6, 66
anos)
Fiquei pedindo a Deus todos os dias porque é horrível ficar dependendo de
uma coisa que você não tem certeza que vai acontecer. (P15, 70 anos)
Fiquei aguardando... 8 anos. (P2, 45 anos)
Eu sei que é normal porque a procura é muito grande e temos que entender
o sistema que é esse mesmo. (P14, 66 anos)
Não me revoltei, sei como hospital demora e sei que minha doença é
complicada. (P4, 80 anos)
Era para nossa saúde ser de primeiro mundo, para o cidadão a saúde é
primordial, com saúde conseguimos buscar nosso provento, sem saúde o
homem fica dependente. (P6, 66 anos)

Um estudo sobre a realidade assistencial do SUS revelou que, das regiões
demográficas do país, o Nordeste fica em segundo lugar em relação à população
idosa dependente do SUS, com 25% dessa população, perdendo apenas para o
Sudeste, com 47% da população idosa dependente dos serviços públicos de saúde.
E que, apesar de a ATQ ter crescido no Brasil, a oferta do procedimento na rede
pública de saúde ainda é insatisfatória quando comparada ao procedimento ofertado
pelos países economicamente ativos, indicando que O SUS apresentou defasagem
de 24 vezes menos que a média dos países da Europa, Estados Unidos e Austrália.
Estes resultados implicam no aumento da demanda por cirurgia, o que leva à
ordenação dos pacientes em listas de espera para realizar o procedimento
(FERREIRA et al., 2017).
A longa espera pela intervenção cirúrgica traz consigo o aparecimento de
vários questionamentos na vida do paciente. A dor causada pelo agravamento do
quadro e sua consequente limitação de movimentos provocam angústia e ansiedade
pela vontade de realizar a cirurgia o mais rápido possível. O estresse causado pela
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demora e a dificuldade relatada pelos pacientes sobre o acesso aos serviços
públicos são outros percalços dessa caminhada.
A oferta de leitos hospitalares para este tipo de procedimento cirúrgico na
rede pública de saúde brasileira ainda é precária, causando uma longa espera e, em
muitos casos, criando uma desesperança sobre a recuperação de sua enfermidade.
Muitos

pacientes

dependem

do

SUS

para

realizar

este

e

outros

procedimentos, pois é uma intervenção cara e de alta complexidade. Por este
motivo, acabam se conformando com a espera, pois não possuem alternativa para
recorrer. Acabam por frustrarem-se ou deprimirem-se diante da incerteza do
momento da cirurgia. Esta situação gerou sentimento frustração devido à
morosidade do sistema público de saúde de nosso país, onde impera a burocracia e
longa espera por procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais.
Neste estudo, encontramos uma lacuna na assistência dos pacientes que se
encontram na fila de espera. A maioria relatou a falta de um acompanhamento
clínico e psicológico, onde a assistência se deu apenas em casos de piora da dor,
sendo o paciente consultado pelo ortopedista e prescrita medicação analgésica.
Consideramos importante destacar que um acompanhamento regular seria
fundamental para diminuir os anseios e medos desse paciente, bem como minimizar
os danos e a progressão da doença óssea. A realização do acompanhamento de
enfermagem visaria diminuir possíveis dúvidas do paciente sobre sua doença, o tão
esperado e temido (algumas vezes) momento da internação e acerca do
procedimento cirúrgico em si, criando um relacionamento de confiança e ajudando-o
em sua recuperação.
Para que isso aconteça, a teórica defende que é preciso estabelecer o
relacionamento interpessoal para ajudar o paciente no enfrentamento de sua
doença. Seguindo este pensamento, o processo interpessoal ocorre entre dois seres
humanos onde um deles precisa de ajuda e o outro fornece ajuda, sendo motivados
a procurar e entender as experiências da vida de ambos. A partir do momento que a
enfermeira entra em contato com o paciente e identifica o problema, inicia-se um
relacionamento com o paciente, sempre respeitando sua individualidade, pois cada
um é um ser biopsicossocial e espiritual único, que poderá interagir de diferentes
formas com o profissional. A enfermeira ajuda indivíduos ou grupos, direta ou
indiretamente; enquanto pessoa com conhecimentos é uma facilitadora, interessada
em ajudar o outro a ajudar a si mesmo.
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emocionalmente com o paciente se deseja estabelecer uma relação com ele ou
qualquer outro ser humano: deve ser capaz de amar, ou seja, transcender a si
mesma e amar o outro. A teórica usa a palavra amor em seu sentido mais amplo, de
compromisso. É experimentar empatia e envolvimento, mas nunca perdendo sua
identidade.
Considerando-se que a interação entre o profissional e o paciente por meio de
diálogo reduz a ansiedade na medida em que esclarece as dúvidas relacionadas ao
processo cirúrgico, favorece também ao ensino em saúde. Com isso, o paciente
torna-se menos ansioso e compreende melhor as orientações do seu processo de
hospitalização (OLIVEIRA et al., 2005). Além disso, é preciso ser objetiva que,
segundo a teórica, significa ser capaz de observar o que realmente está
acontecendo, excluindo prejuízos advindos de sentimentos pessoais.
De acordo com algumas de suas proposições, todas as pessoas irão
enfrentar a doença e a dor (sofrimento mental, psíquico ou espiritual) em algum
momento de sua vida. A doença e o sofrimento, segundo a teórica, são experiências
físicas, emocionais e espirituais. A partir do relacionamento interpessoal, o
enfermeiro vai ajudar o paciente a buscar um sentido na experiência da doença.
Para que o relacionamento interpessoal aconteça, um dos pré-requisitos é a
comunicação efetiva, para que se estabeleçam os vínculos entre o enfermeiro e o
paciente. Ao firmar esse vínculo, os laços começam a se estreitar e os papéis
transcendem, passando o enfermeiro e o paciente a se enxergarem como seres
únicos, compartilhando suas experiências e o enfermeiro servindo como guia para
que o paciente busque a resolução de seus problemas (TRAVELBEE, 1979).
Corroborando com a teórica, Bertone, Ribeiro e Guimarães (2007) afirmam
que o relacionamento interpessoal enfermeiro-paciente se constrói com auxílio da
comunicação entre o cuidador e o ser cuidado, unindo-os de maneira que o
enfermeiro possa entender a experiência do doente, para que possa assim fornecer
um cuidado integral de acordo com o quadro de saúde apresentado por ele. Sendo
assim, a comunicação é estabelecida neste relacionamento, possibilitando-nos
conhecer melhor os sentimentos, emoções e opiniões do paciente, bem como de
sua família, mostrando-nos que a comunicação é a base do processo.
Neste sentido, Ascari et al. (2013) salientam que a comunicação é um
instrumento fundamental para a assistência ao paciente no pré-operatório. É através
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da comunicação que o enfermeiro consegue identificar os significados que o
paciente e a família atribuem à doença, à hospitalização e ao próprio tratamento
cirúrgico. Deste modo, acredita-se que a boa comunicação enfermeiro-paciente
permite desenvolver uma assistência individualizada, planejada e baseada nas
dúvidas e expectativas do paciente frente ao procedimento cirúrgico. Para os
autores, a comunicação e a orientação fornecida pelos enfermeiros favorece a
formação do vínculo com o paciente, deixando-o mais seguro e confiante e
reduzindo sua ansiedade e sofrimento.
Devido ao hospital cenário da coleta de dados ser a referência do Ministério
da Saúde para as cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade, os pacientes
sentem-se seguros por estar em uma instituição de excelência. Por este motivo, a
espera não despertou sentimentos negativos, nem positivos, como podemos conferir
na fala a seguir:
Olha, não causou nada, foi muito bom porque o atendimento daqui é 10. O
atendimento daqui é muito bom. (P1, 75 anos)
Fiquei feliz porque aqui é um hospital de referência, médicos especializados
e todo mundo fala bem e quando consegui aqui fiquei feliz. (P14, 66 anos)

Ascari et al. (2013) destacaram em sua pesquisa que os participantes
mencionaram estar seguros, sendo essa segurança apoiada na fé e na religião, mas
também na confiança no médico que os assistia, por considerá-lo um bom
profissional, o que transmitia tranquilidade e confiança para se submeter ao
procedimento cirúrgico.
Surge, em meio a uma mistura de sentimentos turbulentos, a esperança.
Esperança essa de resolver seu problema de saúde, ignorando todos os obstáculos
que permearam o caminho até que o chamado acontecesse. Através do depoimento
de um dos entrevistados, é expresso o desejo de se recuperar em detrimento de
todo o tempo de espera.
Senti esperança, tenho muita fé em Deus que vou conseguir. (P12, 57 anos)

Em um estudo realizado na Suécia sobre o humor dos pacientes enquanto
aguardam por cirurgias, constatou-se que os pacientes tendem a usar a esperança
da recuperação em seu favor para manterem seu humor equilibrado. Apesar de
apresentarem receio com o procedimento cirúrgico e o pós-operatório, alguns
pacientes conseguiram manterem-se calmos e com tranquilidade, facilitando assim a
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superar os sentimentos negativos advindos da espera, focando na recuperação da
saúde (SVENSSON; NILSSON; SVANTESSON, 2016).
Alguns pacientes deste estudo alegaram não terem sofrido com a espera por
acreditar na Instituição onde realizarão o tratamento. Já outros pacientes se
apegaram na esperança da recuperação para superar esse momento turbulento.

4.2.3.3 Subcategoria 3.3: Sentimentos vivenciados pelo paciente quando ele é
chamado para realizar a cirurgia

Esta subcategoria apresenta 64 unidades de registros, 11 unidades de
significação e um total de 7,36% do corpus do material analisado. Nela são
discutidos os sentimentos experimentados a convocação para realizar a cirurgia.
E quando a tão sonhada e aguardada hora é chegada, é como se o
inimaginável acontecesse. A longa espera, além de gerar tristeza e desânimo, deixa
o paciente descrente de que a cirurgia possa de fato ser realizada. Os participantes
relataram que no momento do chamado, ficaram surpresos, pois já não esperavam
mais pela cirurgia.
Ainda não senti nada, vou esperar concretizar já que fiquei muito ansiosa
ano passado. Não sinto que é real, já me chamaram e não aconteceu. (P17,
50 anos)
Assim de repente, fico espantando, mas ao mesmo tempo, estou pronto
para encarar. (P2, 45 anos)

Este momento, que é tão importante para esses pacientes que vislumbram
retomar a antiga rotina, pode ser definido por eles como um evento que causa
ansiedade, felicidade e, ao mesmo tempo, alívio. Excitação, mencionada como
fervor por estar a um passo de uma realização que levou anos para acontecer. Uma
sensação de bem-estar, de dever cumprido antes mesmo de se concluir. A
esperança, o fim de um ciclo de dúvidas e angústias para um novo começo.
Eu me senti feliz, me senti feliz porque em meus pensamentos, me senti de
melhorar e ficar bom. (P3, 68 anos)
Me senti muito bem, que era uma coisa que eu vou me livrar. (P1, 75 anos)
Ainda estou sentindo esse fervor, não sei dizer o que estou sentindo, ainda
estou sentindo. Sei que estou fervendo por dentro. (P4, 80 anos)
Senti um arrepio de felicidade. (P10, 61 anos)
Significou uma esperança total. (P13, 75 anos)
Aliviada, bem aliviada. (P15, 70 anos)
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Ao mesmo tempo, a chegada deste momento glorioso pode trazer consigo um
sentimento de medo do desconhecido, mesmo que a espera tenha sido árdua. Estar
longe da família, em um ambiente desconhecido, cercado de dúvidas sobre como
será o perioperatório, se haverá necessidade do uso de drenos e sondas após a
cirurgia, o banho realizado no leito, o pudor com o profissional do sexo oposto, a
intimidade exposta.
Tenho receio da anestesia, tudo que você não conhece você sempre fica
com o pé lá atrás porque você não sabe o que vai acontecer. (P1, 75 anos)
Vou ser muito sincero e específico, me senti muito nervoso. (P7, 31 anos)

A espera prolongada para realização do procedimento cirúrgico traz uma série
de conseqüências ao paciente, tanto físicas quanto psicológicas. A maioria dos
participantes desta pesquisa relatou não ter acompanhamento psicológico durante a
espera (dados da pesquisa). Eles aguardavam na incerteza de poder resolver sua
situação. Percorriam sua trajetória iniciada no momento do diagnóstico até a
inscrição na fila de espera para ATQ. Vivenciavam sentimentos de angústia,
incerteza e ansiedade até a chegada o momento mais importante: a chamada do
hospital para iniciar o processo pré-operatório.
De acordo com estudos, quando ocorre o chamado para cirurgia o paciente
passa a conviver com sentimentos diversos. Por um lado, existe a esperança na
recuperação e retomada de sua antiga rotina que a proximidade da cirurgia traz e,
por outro, os medos causados pela possibilidade de algo sair errado. Ter medo da
anestesia, do procedimento em si ou de desenvolver um processo infeccioso na
ferida operatória é comum dentre os que esperam (PARKS et al., 2014; ROCHA et
al., 2016; ASCARI et al., 2013).
Neste momento tão delicado na vida do paciente, o medo começa a ganhar
força. A separação dos familiares e amigos, a quebra de sua rotina, a necessidade
de ficar em um ambiente desconhecido, impessoal e com sua saúde sob os
cuidados de muitas pessoas desconhecidas, onde a receptividade e a comunicação
entre os profissionais nem sempre acontecem da forma como imaginaram pode
acentuar o estresse do paciente.
Esta situação faz aumentar ainda mais as expectativas, o medo e a
ansiedade frente ao desconhecido, influenciando seu estado emocional. Torna-se
então imprescindível que a equipe de saúde, em especial a equipe de enfermagem
da unidade hospitalar proporcione um ambiente afetivo e acolhedor, com vistas a
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reduzir os efeitos do afastamento da família e iniciar a construção do relacionamento
enfermeiro-paciente.
Apesar desses medos relativos à cirurgia, eles tentam manterem-se calmos e
se apóiam na fé e na confiança no profissional médico que realizará a cirurgia para
continuarem esperançosos de que o resultado seja conforme o que esperavam
(PARKS et al., 2014).
O enfermeiro deve se utilizar da empatia, além de suas habilidades técnicas
para gerar uma aproximação ao paciente e através desta, procurar minimizar os
sentimentos causados frente à proximidade da cirurgia. Procurar sempre orientá-lo e
dar entendimento sobre todas as etapas que estão por vir. Este relacionamento
interpessoal será primordial para a criação de um vínculo e transmitirá segurança
durante todo o seu período de internação.

4.2.4 Categoria 4: Recursos utilizados para gerenciamento dos efeitos da doença
enquanto a cirurgia não vem

Esta categoria contém 83 unidades de registros e representa 9% do corpus
do estudo. Ela analisa os recursos dos quais os pacientes lançam mão para
administrar a evolução da doença enquanto esperam pela cirurgia, a família
funcionando como apoio para enfrentar este momento, o apego à fé como suporte e
a busca de tratamentos alternativos para lidar com os efeitos do comprometimento
articular.

4.2.4.1 Subcategoria 4.1: Família como rede de apoio

Esta subcategoria apresenta 19 unidades de registros, 11 unidades de
significação, e um total de 2% do corpus do material analisado. Os pacientes
explicaram como foi para os familiares saber que seu ente precisaria se submeter a
um procedimento cirúrgico complexo para aliviar as dores e melhorar a função
articular.
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A família muitas vezes se envolve no processo de enfrentamento da doença e
vivencia sentimentos variados ao acompanhar a espera enfrentada pelo paciente
para que ele possa realizar a cirurgia. Esses sentimentos surgem desde o momento
que é dado o diagnóstico de caso cirúrgico até o chamado para realizar a
intervenção. Foram relatados sentimentos de surpresa, decepção e medo, que
podem ser observados nas narrativas a seguir.
Foi assustador, primeiro por ele ser jovem e é uma doença mais de idosos.
É uma doença complicada para todos na família, envolve todos. P7
(Acompanhante)
Meus familiares ficaram surpresos, decepcionados. (P8, 64 anos)

O impacto inicial de doenças crônicas, incluindo as que demandam
tratamento cirúrgico como é o caso da Osteoartrose, gera medo e ansiedade, não
apenas no paciente, mas também em seus familiares, podendo esses sentimentos
ser expressos na forma de raiva, tensão, incredulidade e negação prolongada,
prejudicando uma adaptação à situação bem sucedida (FERREIRA; DUPAS;
COSTA, 2010).
O início da doença institui uma situação de transformação do sistema familiar.
Equivale a um momento de crise na vida do paciente e de sua família. Gera a
ruptura do seio familiar e provoca mudanças, determinando uma adaptação à sua
nova condição e às mudanças em vários aspectos da vida cotidiana que podem
parecer infindáveis quando nos referimos à dependência de terceiros para ser
cuidado (MARTINS; MONTEIRO; GONÇALVES, 2016).
Lidar com o diagnóstico pode despertar diversos sentimentos também nos
familiares, como medo do procedimento, os riscos que a cirurgia implica, tempo de
internação, risco de infecção, reações a anestesia etc.
Ela também acompanha o andamento da fila de espera na expectativa que o
chamado se de logo; é criada uma atmosfera de ansiedade porque os familiares
acompanham o declínio do paciente com o passar do tempo. Eles depositam na
cirurgia a esperança da recuperação de sua autonomia, ao mesmo tempo em que
fornecem suporte emocional ao doente.
Toda a família cria uma expectativa. Ele está sempre dependendo de uma
pessoa: ou a bengala material ou a bengala que sou eu, tem sempre que
sair acompanhado. P7 (Acompanhante)

Ter um familiar doente, dependente de ajuda para realizar suas atividades
altera, direta ou indiretamente, a dinâmica das interações familiares, desestruturando
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a família, exigindo que os membros assumam responsabilidades e papéis que
outrora eram desenvolvidos pelo doente. Esses podem simplesmente não serem
cumpridos por desconhecimento ou por falta de consenso entre os familiares,
resultando em conflitos e sobrecarga de trabalho para aquele que assume o papel
de cuidador (MARTINS; MONTEIRO; GONÇALVES, 2016).
O paciente pode ficar receoso com a necessidade de cirurgia, por diversos
fatores já explorados. O medo do procedimento pode influenciar na decisão de
seguir na espera da cirurgia ou desistir, mesmo com a qualidade de vida ruim. Nesse
momento, o apoio da família é super importante e pesa na escolha do paciente.
Saber que poderá contar com apoio físico, emocional ou financeiro acalma e ajuda
na melhor escolha.
Minha família, principalmente minha mãe, acha que devo operar. (P9, 41
anos)

A família representa uma importante fonte de apoio para o doente e que
participa ativamente no enfrentamento das dificuldades impostas pela doença,
levando-a a ter sentimentos de coragem e esperança. O apoio emocional seja dos
filhos, companheiro (a) e outros entes é expresso através de gestos de aceitação, de
afeto, de acolhimento e ajuda. A presença da família define-se como um estado de
empatia, onde as necessidades e limitações do paciente devem ser entendidas, uma
vez que muitos dos sentimentos externados por ele em relação ao estado de saúde
são baseados no modo como são vistos e recebidos pela família. Desta forma, o
afeto dos familiares proporciona estabilidade emocional, tornando-se o apoio para o
enfrentamento da doença (SANTOS; ALVARES; LIMA, 2017).
Na caminhada rumo ao objetivo almejado por todos os pacientes que é o
chamado, a família acompanha cada etapa do processo. Quando se cumpre esse
objetivo, uma gama de sensações positivas pode ser experimentada. Isto pode ser
percebido nos discursos dos familiares, onde se destacaram o alivio e a felicidade ao
ser chamado.
Minha esposa também ficou feliz (com o chamado). (P10, 61 anos)
Como esposa, senti um alívio. Graças a Deus, até que enfim. P7
(Acompanhante).

Para os familiares, lidar com o diagnóstico cirúrgico pode gerar medo e
ansiedade, por desconhecer o procedimento ou pelo conhecimento parcial que
possui sobre o mesmo. Mas também pode proporcionar certo conforto, uma vez que
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eles depositam nessa cirurgia a esperança de ver seu familiar recuperado e
novamente inserido em sua rotina. Fica claro o sofrimento dos familiares que
acompanham o declínio da saúde do doente e seu afastamento de suas atividades,
laborais ou de lazer, ou de ambas.
Neste momento tão delicado para esses participantes, foi relatado que poder
contar com seus familiares fez toda a diferença para enfrentar o longo período de
espera. Muito me chamou a atenção o fato de a maioria dos entrevistados estarem
acompanhados de algum membro da família no dia da entrevista (participando do
grupo pré-internação). Porém, poucos foram os familiares que se envolveram na
entrevista.
Mesmo assim foi possível entender, mesmo que parcialmente, o tamanho do
sofrimento mediante àquela situação. O peso que o paciente se torna para o familiar
que o cuida, a tristeza do familiar no relato de mudança de rotina desse doente,
expondo os sentimentos vivenciados por toda a família.
Entretanto, nem todos têm a chance de contar com a família para enfrentar
esse período tão incerto. Alguns pacientes comentaram sobra a ausência do apoio
da família neste processo. Seja por questão de relacionamento, seja pela não
proximidade física da família, alguns participantes atravessaram este período por si
só.
Só quem não tem vergonha de andar comigo na cadeira de rodas é esse
meu filho aqui. (P4, 80 anos)
Pra dizer para você que não tenho família, tenho um irmão e meus
sobrinhos moram longe, meus filhos tem a família deles, só peço ajuda uma
vez ou outra, pensei sempre em como seria encarar o tratamento sozinha.
(P11, 76 anos)

Sabe-se que a família tem papel fundamental para a ótima recuperação da
saúde do paciente e no apoio para enfrentar o tratamento de sua doença.
Entretanto, não são todos os componentes familiares que compreendem todas as
nuances da doença ou se mostram aptos e disponíveis para cuidar do paciente, o
que pode gerar conflitos no seio familiar (MILIORINI; FERNANDES; DECESARO,
2008).
Conforme observamos, alguns participantes do estudo não podiam contar
com seus familiares por motivos diversos. Além disso, os que poderiam pedir ajuda,
se esquivaram com a justificativa de “não querer incomodar” e, por isso, encarariam
o pós-operatório sozinhos, sem apoio da família. Nas falas dos participantes, o tom
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de voz não era de tristeza, mas de um entendimento de precisar enfrentar o
processo sozinho ou com ajuda de terceiros que não fossem da família. Isto pode se
dever ao fato de que parte desses doentes moravam sozinhos e estavam habituados
a não contar com ajuda para desenvolver suas tarefas ou na resolução de
problemas.

4.2.4.2 Subcategoria 4.2: Crença religiosa como suporte frente à espera

Essa subcategoria apresenta 39 unidades de registros, 3 unidades de
significação, e um total de 4% do corpus do material analisado. Aqui é discutida a
relação da religiosidade como ferramenta para amparar o peso da espera.
A espiritualidade/religiosidade foi utilizada pelos participantes como um
suporte emocional durante o momento de incerteza da realização da cirurgia. Esse
apoio trouxe conforto, já que a demora pode angustiar e desencadear sentimentos
negativos.
Mas...fiquei aguardando né...8 anos. Graças a Deus agora saiu. (P2, 45
anos)

Durante o tempo em que aguardam pela cirurgia, os pacientes tendem a se
apegar a Deus. Essa confiança em Deus traz paz e tranquilidade. De acordo com
dados de sua pesquisa, Hense (1987) concluiu que os pacientes sentiam-se
consolados com a lembrança de que “Deus não dá uma cruz maior do que a que se
possa carregar”, numa tentativa de aceitar sua condição e se apegar no amor de
Deus para enfrentar esse período difícil em sua vida.
Muitos pacientes buscam tranquilidade, força e esperança na religiosidade,
explicando que costumam ter fé em Deus nos momentos de aflição e angústia,
buscando manter sentimentos positivos e acreditando que tudo fluirá da melhor
forma (VARGAS; MAIA; DANTAS, 2006).
A experiência da espera pode significar também uma transformação interior.
A partir da vivência de sua doença, é possível que o paciente passe a ver a vida
com outros olhos, valorizando o que ainda possui ao invés de lamentar pelo que
perdeu. Surgem sentimentos positivos, como o de gratidão pela dádiva de viver. É
possível notar esse comportamento através da fala de um dos participantes.
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Quando comecei a ficar doente via as pessoas que frequentavam as
clínicas e continuava minha vida, mas quando entrei na fila de cirurgia meu
pensamento mudou: passei a amar mais, essa experiência me transformou.
Me sinto abençoada por Deus porque consigo falar, tomar um banho, tenho
memória, uma coisa muito diferente. Passei a ver a vida pois não dava
muito valor. Agora enxergo os detalhes. Era ríspida com as pessoas; agora
não. Quer dizer aos 77 anos mudei; tirei a roupa velha e coloquei uma nova,
agora aceito melhor as coisas que me acontecem, até a dor aceito melhor.
(P4, 80 anos)

O processo de doença pode atuar como um agente de transformação em que
o paciente pode adquirir um autoconhecimento e mudar aspectos relevantes de sua
vida. Com a descoberta da doença, o individuo passa a enxergar as situações do
cotidiano por outro ângulo permitindo compreender os sintomas e enfrentar a
enfermidade de uma forma que reordene sua vida. O paciente conseguirá encarar
da melhor maneira a doença e se engajar em um tratamento se buscar um sentido
para o sofrimento vivido (SELLI et al., 2008).
Outro meio de combater os sentimentos experimentados com a demora para
operar é voltar o pensamento para as questões religiosas. Dessa maneira, os
participantes comentaram como a religiosidade foi importante para amenizar os
efeitos da longa espera e não desanimar.
Nem vi o tempo passar. Me apeguei na fé e não desanimei. (P8, 64 anos)

Um estudo realizado com pacientes que esperam por cirurgia de quadril teve
como resultado o relato de pacientes acerca da fé/espiritualidade voltada para o
procedimento cirúrgico. Nos relatos, os pacientes explicavam sua ligação com a fé
para enfrentar o momento da cirurgia, para confiar nos profissionais, para ter
orientação e apoio. Utilizavam a fé e a espiritualidade como uma importante força
motriz para enfrentar a espera (PARKS et al., 2013).
Ascari et al. (2013) destacaram em seu estudo que os participantes
relacionaram sua segurança à fé e religião. Também destacaram que se sentiram
mais seguros por confiar no médico que os assistiu e por considerar o procedimento
cirúrgico como simples.
Os

participantes

consideravam

a

religião/espiritualidade

como

uma

ferramenta para dar suporte aos efeitos físicos e psicológicos causados pelo tempo
de espera pela cirurgia. Todos apresentavam algum grau de espiritualidade, mesmo
os que não possuíam uma religião definida.
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Ficou claro pelos depoimentos que esse suporte amenizou os efeitos da
espera, pois não havia nada mais a se fazer a não ser esperar. A fé traz socorro
para a alma quando se entende que o sofrimento afeta a dimensão bio-psico-social
das pessoas. Apegar-se na existência de algo bom reservado para si foi o
combustível para que não houvesse desistência de alcançar seu objetivo. Frases
como: “Graças a Deus saiu” ou “Me apeguei na fé e não vi o tempo passar”
demonstram a relação da fé/espiritualidade com a esperança da melhora, otimismo,
apoiando-se na crença de um ser superior para o enfrentamento da espera.

4.2.4.3 Subcategoria 4.3: Busca de tratamentos para amenizar os efeitos da doença

Essa subcategoria apresenta 25 unidades de registros, 7 unidades de
significação, e um total de 3% do corpus do material analisado. Neste cenário
encontram-se as possibilidades adotadas pelos pacientes para tornar mínimo os
efeitos da doença, devido à demora para a cirurgia acontecer.
Durante a espera, um grande número de pacientes observa, principalmente, o
agravamento da dor. Na tentativa de driblá-la e conseguir levar a vida com um
mínimo

de

qualidade,

opta-se

por

tratamentos

farmacológicos

ou

não-

farmacológicos no alívio da dor, bem como no acompanhamento clínico das
comorbidades, permitindo-se, com isso, que os efeitos das doenças secundárias não
interfiram no estado de saúde dos pacientes.
Eu tive que esperar sentindo muita dor, vim melhorar um pouquinho depois
que vim para o (hospital campo de coleta de dados), que eles começaram a
me dar remédio pra dor na perna passar, que eu não dormia à noite. (P3, 68
anos)
Fiz fisioterapia particular e melhorei um pouco, mas mesmo com essa
melhora estou nessa situação. (P4, 80 anos)
Os médicos pediram para eu continuar com o acompanhamento da pressão
na clínica da família. (P4, 80 anos)

O tratamento de diversas patologias crônico-degenerativas, incluindo a
osteoartrose, pode ser por medidas não farmacológicas, como o uso de exercício
físico, fisioterapia, caminhada, treino de força ou medidas farmacológicas, com a
utilização de medicações para alívio da dor, podendo ser usados sozinhos ou
combinados, proporcionando melhora na qualidade de vida desses pacientes.
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É importante evitar o sobrepeso para aliviar a sobrecarga da articulação.
Deste

modo,

faz-se

necessário

estimular

o

paciente

a

perder

peso.

Consequentemente haverá redução da dor e melhora da função física. Também,
existe evidência de melhora na dor e função com terapias como yoga, tai chi e qi
gong (REZENDE; CAMPOS; PAILO, 2013).
Um estudo realizado por Duarte; Santos e Rodrigues (2013) através de
revisão sistemática de literatura sobre as principais evidências associadas ao uso do
exercício físico/terapêutico na melhora dos sintomas decorrentes da osteoartrose em
indivíduos acima de 50 anos constatou que, dos artigos relacionados ao
acometimento da articulação do quadril, os tratamentos utilizados foram: fisioterapia,
exercícios aquáticos, caminhada e exercício e educação em saúde, obtendo os
respectivos resultados: redução da dor; melhora da função física e redução da dor;
melhora da função e independência de analgésico; redução da dor, sem a
necessidade de outras terapias associadas.
Outro estudo utilizando a fisioterapia como medida não farmacológica para
tratamento de pacientes com osteoartrose de quadril evidenciou que houve melhora
na marcha com consequente redução da claudicação (NERI; GOLIAS, 2008).
Vieira; Alves e Luzes (2016) em uma revisão sistemática sobre o uso de
hidroterapia em idosos com osteoartrose encontraram como resultado que o
tratamento proporcionou uma série de bons resultados, como melhoria da
flexibilidade, na força muscular, no equilíbrio, nas tensões emocionais, na
funcionalidade, no quadro álgico, no desempenho cognitivo e global; redução da
incidência de quedas em idosos; aumento da resistência muscular.
Com relação ao tratamento farmacológico para alívio da dor decorrente da
osteoartrose, podem ser utilizados: analgésicos, anti-inflamatórios e as drogas
modificadoras da doença osteartrose, esta última sendo capaz de reverter,
estabilizar ou retardar o curso da doença (REZENDE; CAMPOS; PAILO, 2013).
Participantes informaram necessitar de medicação constantemente para
realizar suas atividades, para trabalhar e até mesmo para conseguir dormir.
Infelizmente, nem sempre a dor não pode ser melhorada com medicação. Existem
os métodos não-farmacológicos que podem ser utilizados na tentativa de minimizar o
estímulo doloroso, como a fisioterapia. Em alguns casos ela pode não ter o efeito
desejado dependendo do nível de comprometimento da articulação.
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Eu não consigo tomar tramadol assim diariamente, tomo tramadol há três
anos, mas agora meu estômago bota tudo pra fora. (P1, 75 anos)
Fui acompanhada pelo meu médico de Itaboraí, fiz fisioterapia e não
adiantou. (P8, 64 anos)

O tratamento clínico das doenças articulares, em especial a osteoartrose tem
como meta o alívio da dor, a manutenção ou melhora da função articular e prevenir
ou postergar o avanço da doença e suas consequências. O manejo eficaz da dor
depende da combinação de modalidades farmacológicas e não-farmacológicas. No
tratamento farmacológico, são utilizados: paracetamol, antiinflamatórios, opióides,
analgésicos tópicos e injeção intra-articular de corticosteróides. Porém, a eficácia do
tratamento, assim como sua tolerância por vezes implica em diversas tentativas com
diferentes modalidades de tratamento para obter o controle adequado da dor. Para
isto, é necessário individualizar o tratamento de acordo com a sintomatologia
apresentada pelo paciente (LAIRES et al., 2017).
Muitos esbarram nas dificuldades do sistema, como a limitação nos recursos
do sistema de saúde ou a dificuldade de adquirir a medicação, tendo muitas vezes
que pagar por ela. Pacientes relataram nem sempre ter condições de comprar os
medicamentos, sendo obrigados a conviver com a dor.
Os remédios são caros e não consigo comprar todos. (P12, 57 anos)
Vinha aqui algumas vezes para pegar remédio para a dor, mas em um
determinado momento parou de ter o remédio e eu parei de vir. (P15, 70
anos)

No Brasil, a Constituição de 1988, em seu artigo 196, prevê que “a saúde é
um direito de todos e dever do Estado”. Assim sendo, deveria ser assegurado à
população assistência e serviços médicos, possibilitando a promoção de saúde.
Porém, nosso país não tem seguido à risca o que prega a Constituição, onde a
demanda de tratamento medicamentoso específico, por exemplo, não resulta na
garantia de acesso à saúde, mesmo com políticas implementadas para esse fim,
como a Política Nacional de Assistência Farmacêutica e da Relação Nacional de
Medicamentos (LEITÃO; SIMÕES; SIMÕES, 2014).
Todos os participantes do estudo relataram sentir dor em diferentes níveis de
intensidade, que causava grande sofrimento. Primeiro, por afetar a qualidade de
vida. Segundo, por limitar movimentos, levando ao afastamento do convívio social e
das atividades rotineiras, implicando em mudança na vida. Essa situação causava
desconforto, sendo traduzido na maior parte por tristeza e frustração. Mesmo com os

120

tratamentos (farmacológicos e não-farmacológicos) disponíveis atualmente para
tratar a dor, muitos não tinham acesso a eles ou, quando o tinham, não conseguiam
o efeito desejado, tamanho o comprometimento articular.
Pôde-se perceber como a dor afetava a vida daqueles participantes em todos
os sentidos: não poder fazer movimentos de flexão; não conseguir caminhar muito
tempo; necessitar de auxilio para caminhar; te dificuldade para utilizar transporte
público; precisar se afastar do emprego. Tudo iniciado pela dor e pelo
desenvolvimento da rigidez articular. A péssima qualidade de vida desses
participantes foi traduzida por inúmeros momentos de choro durante a entrevista,
destacando como a vida havia mudado e como faziam para lidar com esta condição.
Infelizmente, passamos por um momento político conturbado em nosso país,
em que a área de saúde, em especial, vem sofrendo cortes no orçamento que afeta
toda a população. Muitas instituições sofrem com a falta de abastecimento de
insumos e redução dos recursos humanos, vendo-se obrigadas a reduzir número de
leitos por falta também de insumos. Com isto, a fila de espera aumenta cada vez
mais e muitos pacientes ficam desassistidos, pois dependem do SUS para realizar a
cirurgia, muitas vezes para obter a medicação que alivia a dor ou fazer as terapias
para reduzir os níveis álgicos enquanto a cirurgia não vem.
Após a discussão dos resultados, percebeu-se que houve uma lacuna sobre a
assistência dos pacientes. Sendo assim, deixamos como contribuição uma proposta
de plano de cuidados baseado na teoria de Joyce Travelbee (Relação pessoapessoa) para assistir aos pacientes que aguardam por cirurgia, que será
apresentado detalhadamente a seguir.
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PLANO DE CUIDADOS A PACIENTES QUE AGUARDAM NA FILA POR CIRURGIA DE
QUADRIL - UM OLHAR A PARTIR DA TEORIA DE JOYCE TRAVELBEE -

Conforme definido pela teórica, o enfermeiro é o profissional que auxilia uma
pessoa a prevenir ou enfrentar a doença e o sofrimento, ajudando a dar sentido a
essas experiências. Seu objetivo é alcançado por meio do estabelecimento da
relação pessoa a pessoa. Para que esse relacionamento se firme, a teórica faz
menção às fases a serem percorridas. São elas: fase de pré-interação; fase
introdutória; fase das identidades emergentes e a fase final.
Na primeira fase, ou fase de pré-interação, o enfermeiro não entra em contato
diretamente com o paciente. O profissional se baseia em fontes secundárias para
obter informações acerca do paciente, que podem ser: sua história (prontuário),
pessoas envolvidas na assistência, familiares ou outras pessoas que interagiram
com o paciente.
A segunda fase (fase introdutória) é caracterizada pela formação de um
acordo entre o enfermeiro e o paciente para trabalharem juntos. O enfermeiro
esclarece o objetivo desse contato e estipula um contrato de convivência,
explicitando o que será feito para ajudá-lo. Para atender a grande demanda de
pacientes na fila de espera, algumas estratégias serão utilizadas para dar suporte ao
paciente, como o acompanhamento por telefone, videoconferência ou mensagens
pelo celular. O uso do telemonitoramento está crescendo e há esforços para prestar
um cuidado de alta qualidade. Pesquisas mostram que o acompanhamento por
telefone estava relacionado ao acompanhamento pré-operatório, bem como à
continuidade dos cuidados pós-operatórios, de acordo com a demanda de cada
paciente (DELPHINO; SOUZA; SANTANA, 2015). O contato poderá ser feito
mensalmente. Avaliar junto ao paciente a melhor forma de contato e a possibilidade
de visita domiciliar a cada três meses. A proposta de acompanhamento vai desde
sua inserção na fila de espera pela cirurgia até três meses após sua alta
ambulatorial.
Na terceira fase (fase das identidades emergentes), o vínculo entre
enfermeiro-paciente já estará formado e ambos já estarão despidos de rótulos.
Assim, o profissional deve buscar por mudanças que estejam afetando a qualidade
de vida desse paciente. Marcar avaliação com outros profissionais, como:
nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, sempre que for
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necessário. Reavaliar regularmente o intervalo de tempo entre consultas. Orientar e
auxiliar o paciente na busca de tratamentos não-farmacológicos disponíveis.
Na última fase proposta por Travelbee, a fase do término, o paciente sai da
fila de espera porque foi chamado para cirurgia. Já existe na Instituição o grupo préinternação cujo objetivo é orientar o paciente acerca do procedimento cirúrgico e
normas hospitalares. Neste momento, o enfermeiro que já esta em contato constante
com o paciente, vai realizar uma consulta de enfermagem e orientá-lo sobre a rotina
pré-operatória, procedimento cirúrgico, pós-operatório. O contato com o paciente
será mantido durante todo seu período perioperatório, para que possam ser
atendidas as demandas que se fizerem necessárias.
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Figura 2 - Fluxograma de plano de cuidados a pacientes que aguardam na fila por
cirurgia de quadril: um olhar a partir da teoria de Joyce Travelbee

Fonte: A autora, 2018.
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4.3 Plano de cuidados a pacientes que aguardam na fila por cirurgia de quadril
– Um olhar a partir da teoria de Joyce Travelbee –
Aplicação prática

Nesta seção será demonstrada a aplicação do plano de cuidados baseado na
teoria de Joyce Travelbee. Foi uma experiência não intencional, que aconteceu
durante a etapa de coleta de dados com um participante, mas que reflete a
importância do acompanhamento desses pacientes que aguardam pela cirurgia,
mesmo que à distância (por telefone), no sentido de acolher e dar suporte,
minimizando os efeitos físicos e psicológicos durante a espera.
Participante T. B. D., 31 anos, casado, pai de uma criança de 5 anos. No
momento da entrevista, encontrava-se afastado do trabalho que exercia como
eletricista. Foi diagnosticado com coxartrose e precisava de muletas para
deambular. Como comorbidades, relatava ser hipertenso, era obeso, asmático e
tinha transtorno de ansiedade.
No dia do grupo pré-internação, o participante demonstrava nervosismo e
ansiedade frente às questões do procedimento cirúrgico. Era bastante participativo,
tentando buscar as respostas para seus questionamentos. Estava ao lado dele e me
apresentei ao final, explicando que era enfermeira e estava trabalhando em uma
pesquisa sobre a experiência dos pacientes que aguardam por cirurgia de quadril e
expliquei o TCLE, apontando o contato caso tivesse qualquer dúvida e o mesmo
concordou em participar, sendo bastante espontâneo e fornecendo informações
riquíssimas para a pesquisa. Sua companheira também foi bastante participativa na
entrevista.
Após um breve intervalo de tempo, o participante entrou em contato com a
professora Celia Kestenberg (orientadora desta pesquisa), através do e-mail
informado no TCLE, apresentando-se como participante da pesquisa e solicitando
ajuda com algumas dúvidas que foram surgindo a partir do momento em que ele foi
chamado para realizar o procedimento cirúrgico. Ela então se apresentou como
orientadora do estudo e, conversando com ele, explicou quem tinha feito a entrevista
e informou que conversaria comigo para que fosse feito o contato com ele via
telefone. Recebi então a ligação da minha orientadora, explicando toda a situação e
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solicitando que eu conversasse sobre as demandas apresentadas por ele, visto que
sua ansiedade com relação à cirurgia era enorme.
Como já tinha algumas informações sobre o participante (fruto da entrevista),
entrei em contato com ele através de um aplicativo de conversa, pedindo
autorização para ligar. Logo iniciamos uma conversa e pude perceber que havia um
nível elevado de ansiedade e nervosismo. Ia explicando tudo bem lentamente, para
que me fizesse entender. Assim, nossa conversa foi fluindo, esclarecendo alguns
pontos que o participante apresentava dúvidas e seu tom de voz foi ficando mais
ameno, como se encontrasse conforto nas explicações. Ele me informou a data de
sua internação no hospital, que coincidia com meu plantão, no meu setor de lotação.
Ao dar essa informação ao participante, se dirigiu a mim com sentimento de alegria e
relatou estar menos ansioso e nervoso devido às explicações fornecidas e por saber
que haveria alguém no hospital esperando por ele no momento que considerava
crítico.
Deste modo, na data da internação, lá estava eu aguardando o paciente e sua
bagagem de sentimentos. Veio acompanhado da esposa que, devido sua idade, não
tinha direito a permanecer com acompanhante durante a internação, fato esse que
anteriormente o deixava nervoso, porém não se apresentava assim no dia da
internação: tinha em seu semblante um nível de nervosismo, porém muito menor
que o do dia da entrevista. Eu o recebi, fiz a admissão no setor, encaminhei ao seu
leito, conversei novamente sobre as rotinas hospitalares e pré-cirúrgicas. Ao saber
de sua ansiedade, já solicitei ao médico de plantão que prescrevesse uma
medicação pré-anestésica para que o paciente ficasse mais relaxado até o momento
de ir ao Centro Cirúrgico.
No dia seguinte, antes de passar o plantão, fui até o leito do paciente para
conferir se o mesmo havia seguido as instruções fornecidas e se estava de acordo
com a rotina da instituição. Ali me despedi dele e desejei que corresse tudo bem em
sua cirurgia. E que estava perto de resolver um problema que tanto lhe fazia mal.
Mais ou menos 5 dias após a cirurgia, o paciente teve alta hospitalar. Ele
entrou em contato comigo para me informar sobre a alta e agradecer a atenção que
tive com ele durante esse período. E duas semanas após a alta, fez um novo
contato para esclarecer dúvidas sobre a ferida operatória. Apresentava um pouco de
receio sobre o resultado, mas acalmou-se após as explicações dispensadas a ele.
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Informou já estar locomovendo-se sem dor, mas ainda não estava apto a voltar a
trabalhar, devido ao período de repouso necessário à sua recuperação.
Se pudesse esquematizar as etapas desse relacionamento pessoa-pessoa,
sob a ótica de Travelbee, assim o faria:

Figura 3: Esquema explicativo das fases da teoria de Joyce Travelbee, aplicadas
na prática.

2) Contato telefônico para dar
suporte às suas demandas;
1) Contato
com
o
participante na entrevista;
(FASE 1)
(FASE 2)

3)Contato
com
o
participante na internação;

4)

Encaminhamento
alta;
follow-up
operatório;
(FASE 4)
(FASE 3)

Fonte: A autora, 2018

para
pós-
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5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Durante o período da coleta dos dados, algumas dificuldades foram
enfrentadas. A crise financeira que assola o país e o decorrente colapso da saúde
(especialmente em nosso estado) fizeram com que o número de cirurgias fossem
reduzidas no hospital em que os dados foram coletados.
A redução no número de cirurgias devido à falta de insumos médicohospitalares e o término do contrato do serviço de laboratório de análises clínicas
acarretaram no baixo quantitativo de cirurgias realizadas, ocorrendo assim a
diminuição dos grupos de pré-internação (onde eram feitas as entrevistas). Isto
dificultou o acesso a um número maior de participantes.
Outro fator limitante foi a dificuldade de comunicação com alguns
participantes durante a entrevista, visto que a população em estudo, em sua maioria,
possuía idade avançada ou baixo grau de escolaridade. Por muitas vezes, foi
necessário despender de mais tempo para que os participantes pudessem
compreender o que estava sendo perguntado. Por este motivo, as entrevistas
tiveram diferentes durações de tempo, sendo algumas mais curtas, outras mais
longas.
A distância entre a residência dos participantes e a instituição hospitalar
também dificultou o desenvolvimento do estudo, uma vez que ao término do grupo
de pré-internação, poucos eram os participantes que tinham disponibilidade para
aguardar a entrevista.
Por estes dois motivos (dificuldade na comunicação e distância da residência
até o hospital) foi necessário ampliar o tempo de coleta para aumentar o número de
entrevistados.
Além disso, a falta de um ambiente apropriado para realizar as entrevistas
também

dificultou

a

realização

das

mesmas.

Alguns

participantes

foram

entrevistados nos corredores, onde predominava barulho e isto interferiu na
gravação dos depoimentos.
Apesar de todas estas dificuldades, foi possível caminhar com a pesquisa e
os seus objetivos foram alcançados, refletidos no resultado do estudo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento desta dissertação permitiu demonstrar a relevância do
estudo dos efeitos da longa espera nas dimensões bio-psico-socio-espiritual dos
pacientes inscritos na fila de espera para cirurgia de quadril. Os resultados
provenientes das entrevistas realizadas com esses pacientes salientam a
importância de elaborar estratégias voltadas para acolher e dar suporte ao paciente
durante o tempo em que espera para realizar a cirurgia de quadril.
Este estudo teve como objetivo geral conhecer o significado que tem para a
pessoa a experiência de aguardar na fila de Artroplastia total de quadril. Teve como
propósito compreender os sentimentos vivenciados por ela, bem como entender as
necessidades de saúde que podem ser geradas a partir da espera. Para que este
objetivo fosse alcançado, foram realizadas entrevistas com os pacientes inscritos na
fila de espera que compareceram ao grupo de pré-internação da instituição de
saúde. Com isso, foi possível entrar em contato com as experiências vivenciadas
durante a espera, relatadas pelos participantes.
A partir desse objetivo, pôde-se alcançar o primeiro objetivo específico deste
estudo, que buscava analisar essa experiência vivida durante a espera. Estes
participantes descreveram como o tempo de espera afetou suas vidas. O declínio da
saúde física, além de proporcionar o afastamento de atividades que exerciam como
o convívio com a família, atividades físicas e laborais, afetou a dimensão emocional
dos mesmos. Quanto mais esperavam e as limitações físicas aumentavam, mais
ansiosos eles se tornavam para que o procedimento cirúrgico acontecesse o mais
breve possível.
Como muitos participantes indicaram que existe falta de assistência às
necessidades de saúde advindas da espera por parte da Instituição de saúde, este
estudo criou, como forma de contribuição, um plano de cuidados de enfermagem
que entenda e dê suporte às demandas físicas e psicológicas que eles apresentam
durante sua permanência na fila, tentando assim reduzir os efeitos que a mesma
provoca em suas vidas. Deste modo, foi alcançado o segundo objetivo específico
que se constitui em propor um plano de cuidados de enfermagem para cuidar dos
pacientes que se encontram na fila, baseado na teoria de enfermagem de Joyce
Travelbee.
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Este objetivo visa criar um relacionamento interpessoal entre paciente e
enfermeiro, para que ele sinta confiança no profissional e, ao mesmo tempo, seja
acolhido, estabelecendo um vínculo pessoa-pessoa, que lhe permita confiar no
enfermeiro e assim, sentir-se seguro para enfrentar o tempo de espera. Segundo
Travelbee, o enfermeiro ajuda uma pessoa, uma família ou uma comunidade a
prevenir ou enfrentar a experiência da doença e do sofrimento, ajudando a dar
sentido a estas experiências. O acompanhamento desse paciente poderia amenizar
os efeitos da espera. O enfermeiro atuaria elucidando suas dúvidas e
proporcionando-lhes expectativas realistas sobre sua cirurgia, diminuindo seus
medos e esperando com isso minimizar a ansiedade que o procedimento cirúrgico
causa em suas vidas.
Com a criação deste vínculo, espera-se que o paciente se envolva no plano
terapêutico para que seu enfrentamento fique mais fortalecido após a cirurgia,
entendendo então sua nova realidade. Mesmo com a cirurgia, algumas limitações
continuarão e ele precisa ter ciência disso para criar expectativas realistas.
Sabe-se que o tempo de espera influencia no estado de saúde do paciente.
Neste estudo encontramos como resultado a deterioração de quadro clínico dos
participantes enquanto aguardava por cirurgia, onde foi relatado o aumento na
limitação de movimentos, piora da dor e o afastamento do convívio social, com
alteração na rotina diária desses participantes.
Outra constatação importante foi o efeito da longa espera sobre a dimensão
emocional, onde grande parte dos participantes foi tomada por sentimentos de
angústia, ansiedade e medo.
A família também teve destaque relacionado ao apoio físico e emocional. Nos
relatos dos entrevistados, pôde-se perceber que quando o familiar estava
amparando esse paciente, a espera se tornava menos dolorosa e os mesmos
encontravam forças para enfrentar esse processo.
Destaca-se por fim, a importância do papel do enfermeiro junto a esse
paciente que esta vulnerável, que tem necessidades de saúde enquanto a cirurgia
não vem. O acompanhamento através do telemonitoramento desse paciente poderia
amenizar os efeitos da espera. A escuta ativa e o acolhimento do paciente são
cuidados que promovem conforto e confiança, transmitindo segurança necessária
para ele atravessar este momento difícil em sua vida. A atuação do enfermeiro é de
fundamental importância para amparar o paciente na fase da espera, tentando na
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medida do possível, ter um contato mais próximo do paciente para saber como esta
o seu enfrentamento.
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APÊNDICE A - Instrumento de Coleta de Dados (ICD)

ROTEIRO DE ENTREVISTA
N° da Entrevista:________Data:____/___/___

DADOS GERAIS
1. Idade: ________ anos.
2. Sexo: □ Masculino □ Feminino
3. Estado Civil: □Solteiro □Casado □Divorciado □Viúvo
4. Escolaridade: _________________________
5. Religião:___________________________
6. Tem filhos: □Sim

□Não

7. Ocupação: _____________________
8. Como é o acesso para sua moradia e para se deslocar para outros lugares?
9. Possui escadas em sua residência: □Sim □Não
10. Quem é o provedor da casa? □Próprio

□Outros

11-Teve acompanhamento de saúde durante o tempo que esperou? De quem?
________________________________________________________________________________
1. Ano da indicação cirúrgica.
2. Como você e sua família reagiram diante da sua doença?
3.Como era sua vida/rotina antes da doença e o que mudou?
4.O que significou para você aguardar pela cirurgia? (sentimentos, pensamentos, sensações,
ocorrências na saúde).
5. O que significou ser chamado para realizar a cirurgia?
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(De acordo com as normas da Resolução do CNS nº 466 de 12/12/2012)
Você está sendo convidado para participar da pesquisa: Enquanto a cirurgia não chega: a
experiência dos pacientes na fila de espera de Artroplastia Total de Quadril. Você foi selecionado
a partir de sua inscrição na fila de espera e de seu comparecimento na consulta pré-internação e
só precisará de 20 minutos para responder às perguntas. Sua participação não é obrigatória: a
qualquer momento, você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não
trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Sua participação
neste estudo não alterará sua posição na fila para a cirurgia, nem trará vantagens em relação
aos outros pacientes. Não haverá nenhum tipo de ressarcimento financeiro pela participação no
estudo.
Caso aceite participar, a entrevista acontecerá antes do encontro com o grupo
multidisciplinar, onde serão explicados: o objetivo do estudo, a apresentação do termo de
consentimento e a leitura das perguntas relacionadas à pesquisa, em um ambiente previamente
selecionado para isso.
O objetivo deste estudo é conhecer o significado que tem para a pessoa a experiência de
aguardar numa fila de espera por cirurgia ortopédica de quadril.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder ao questionário elaborado pela
pesquisadora para conhecer a experiência de aguardar pela cirurgia de quadril, onde as
respostas serão gravadas para posterior uso e armazenadas por cinco anos, sendo então
destruído o arquivo.
Os riscos relacionados com sua participação são: poderá apresentar algum desconforto com
relação às perguntas feitas. A entrevista será interrompida a qualquer momento que desejar.
Os benefícios relacionados com a sua participação são: a partir da sinalização de suas
experiências poderão ser traçadas estratégicas com vistas a ajudar o paciente a lidar com as
dificuldades vivenciadas durante o tempo de espera para cirurgia.
As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo
sobre sua participação. Os dados da pesquisa serão divulgados de forma a não possibilitar sua
identificação. As informações obtidas serão usadas sem vincular nomes.
Quando houver necessidade de referenciação, esta será feita através de codinomes, nada
que revele sua identidade ou possibilite sua exposição. Este Termo foi redigido em três vias,
sendo uma para o participante, outra para o pesquisador e uma para ser anexada ao prontuário
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do participante, onde consta o telefone e o endereço do pesquisador principal e do Comitê de
Ética em Pesquisa – CEP.

Você poderá esclarecer suas dúvidas sobre o projeto e sua

participação, agora ou a qualquer momento através dos números dos telefones ou endereço de
e-mail disponível neste Termo.
Rio de Janeiro,_____ de _________________ de _________
Pesquisador responsável: Laila Maria Andrade Harbache
Contato com o pesquisador responsável:
Endereço: Bd. 28 de setembro, 157 – 8º andar – Vila Isabel – RJ - CEP 20551030
Telefone: (21) 96450-1184
e-mail: laila_harbache@hotmail.com
Responsável pela aplicação do termo
Assinatura e carimbo

Orientador: Prof Celia Caldeira Fonseca Kestenberg - Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. End.: Bd. 28 de setembro, 157 – 8º andar – Vila Isabel – 20551030 – Rio de Janeiro, RJ
– Brasil – Tel: (021) 99182-9482, e-mail: celiaprofuerj@gmail.com.
Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de
Ética em Pesquisa do INTO/MS.
Endereço: Avenida Brasil nº 500, 9º andar – sala nº 4 – São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20940-070 Tel.: (21) 2134-5000/(21) 2134-5061 e-mail: cep.into@into.saude.gov.br
OU AINDA:
Caso você tenha dificuldade em entrar em contato com o pesquisador responsável, comunique o
fato à Comissão de Ética em Pesquisa da UERJ: Rua São Francisco Xavier, 524, sala 3018,
bloco E, 3º andar, - Maracanã - Rio de Janeiro, RJ, Telefone: (021) 2334-2180 e-mail:
etica@uerj.br
Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em
participar.

Participante da pesquisa:
Assinatura do participante da pesquisa
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ANEXO A – Termo de liberação para campo de pesquisa
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ANEXO B – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética UERJ
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ANEXO C – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética INTO
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