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REVISÃO DA LITERATURA 

No Brasil estima-se que ocorram, em média, 36.200 casos por ano em idosos, 

com aumento significativo nos últimos anos (gráfico 2). E ainda mais preocupante é o 

fato de que cerca de 5% dos que são hospitalizados por esse motivo morram ainda 

na internação hospitalar, e um terço no primeiro ano após a fratura. Em relação à 

recuperação funcional, 50 % dos idosos ficam acamados ou restritos à cadeira de 

rodas e entre 25 a 35% necessitam de auxílio de terceiros e/ou dispositivo de auxílio 

de marcha (SCHILLING; GOULET; DOUGHERTY, 2011; SOARES et al., 2014; 

ROCHA; AVILA; BOCCHI, 2016). 

Com a maior expectativa de vida, surge a necessidade de maior preparo dos 

profissionais de saúde para lidar com essa população, uma vez que possui múltiplas 

facetas. Até mesmo na Política Nacional do Idoso a capacitação de profissionais é 

citada como um objetivo, levantando a necessidade de adequação de currículos, 

metodologias e material didático de formação de profissionais na área da saúde. 

A recuperação pós fratura perpassa diversos contextos e modificações 

necessárias por parte do idoso, pois requerem cuidados de longo prazo pela limitação 

funcional. Na maior parte das vezes essa limitação impede que as adaptações sejam 

feitas por meios próprios, uma vez que várias estratégias serão utilizadas, sendo 

necessário um cuidador para auxiliar nesse momento (LIN et al., 2006).  

A preparação ideal para a intervenção cirúrgica ocorre em uma consulta 

multidisciplinar de preparação pré-operatória, com explicação de cirurgia e anestesia, 

educação em mobilidade, treinamento para as atividades de vida diária, bem como a 

educação do cuidador familiar. Estas podem contribuir para o planejamento oportuno 

da transição do hospital para a casa, possibilitando a desenvolvimento de estratégias 

adaptativas para o paciente e sua família (MCDONALD et al., 2014; PEREIRA et al., 

2016). 

O cuidador é aquele que assume a responsabilidade de dar suporte ou 

incentivar a realização das atividades da vida diária, tendo em vista a recuperação ou 

manutenção da sua autonomia. É caracterizado de diversas maneiras, por 

remuneração (formal ou informal) ou por vínculo com o idoso (familiar ou não), que 

muitas vezes complementam-se entre si na prestação de cuidados (LEMOS e 
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MEDEIROS, 2011). As principais atividades que os cuidadores participam estão 

relacionadas aos medicamentos e à higiene (BIERHALS et al., 2017). 

Há uma necessidade crescente de integrar as perspectivas dos pacientes e 

cuidadores no planejamento da assistência para garantir melhores resultados (ASIF 

et al., 2019). 

Considerando que a fratura de fêmur em idosos é um evento que interfere 

diretamente na qualidade de vida dos mesmos e que as estratégias de educação para 

o planejamento do cuidado da transição do ambiente hospitalar para o domiciliar irão 

influenciar na recuperação da independência funcional dessa população, a hipótese 

do estudo foi de que o nível de apropriação e execução das orientações de alta pelos 

idosos com fratura de fêmur e seus cuidadores não é elevado. Porém, quando os 

idosos e seus cuidadores apropriam-se das informações e as executam, criam 

melhores condições de reabilitação, proporcionando melhor recuperação da saúde e 

independência. 

E o presente manual reúne um conjunto de reflexões e práticas, postuladas a 

partir de uma dissertação de mestrado, e busca questionar as iniciativas educacionais 

rígidas de promoção da saúde, com vistas a conquistar a integralidade da atenção 

estimulando a ação sobre a realidade social, para assim, ressignificar o ato de cuidar 

em saúde. 
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BOAS PRÁTICAS NA ORIENTAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR PARA 

IDOSOS PÓS FRATURA DE FÊMUR E SEUS CUIDADORES 

Apesar de algumas vezes serem utilizadas informações pré definidas, o intuído 

é de que as práticas educativas aconteçam no cotidiano da assistência, em direção 

ao “fazer com”, em oposição aos modelos tradicionais de transferência de 

conhecimentos.  

Primeiramente, sugere-se ao profissional de saúde que possibilite ao idoso e 

seu cuidador, elencar as expectativas para esse momento de transição de cuidado, 

para que o profissional consiga estabelecer as prioridades, de forma dialógica. 

 

Expectativas do Idoso: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

Expectativas do Cuidador: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

Expectativas do Profissional da Saúde: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

Prioridades acordadas entre o idoso, cuidador e profissional da saúde: 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uma vez elencadas as prioridades, inicia-se o preparo para a alta hospitalar. 
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O processo de alta hospitalar começa logo nos primeiros dias de internação, 

com vistas a otimizar os recursos e oportunizar momentos de aprendizado para a 

equipe e para o usuário.  

Fonte: Steffan Macali Werner et al, Gestão e Desenvolvimento, Novo Hamburgo, v. 16, n. 1. jan./abr. 2019. 

Figura 1. Fluxo do processo da alta hospitalar com atividades em paralelo e as políticas. 

 

O modelo para o cuidado pós fratura deve ser baseado na identificação precoce 

dos riscos. Uma vez identificado o risco, a prioridade é a reabilitação precoce, a fim 

de reduzir o impacto das condições crônicas na funcionalidade - busca-se intervir 

antes de o agravo ocorrer. A ideia é monitorar a saúde, não a doença. 

IDENTIFICANDO O CUIDADOR: Acompanhante não é sinônimo de cuidador 

O acompanhante, garantido por lei ao idoso, não necessariamente será o 

cuidador. Para elencar esse pilar do cuidado, é necessário que se conheça o histórico 

do paciente, considerando que várias são as formas de cuidado que o idoso pode 

vivenciar, como por exemplo, idosos que moram sozinhos, ou que vivem com 

empregados, e ainda os que são assistidos por familiares distantes ou obrigações 

morais sem afeto. O profissional deve compreender que o suporte não deve se 

restringir à relação familiar consanguínea, que em muitas internações hospitalares é 

o principal foco, mas ser extensivo àqueles que vivem ou convivem com o idoso, esse 



 5 
Domingos, Aline Tavares  

PRODUTO DA DISSERTAÇÃO - A transição do cuidado hospitalar para domiciliar na perspectiva do idoso e seu cuidador pós fratura de fêmur 
 

 
 

é um diferencial em gerontologia, tornando mais resolutiva a identificação do cuidador 

(RAMOS et al., 2013).  

- Atividades de vida diária 

Por muito tempo as orientações eram baseadas em profissões, e assim o 

nutricionista escrevia sobre os alimentos, o enfermeiro sobre lesões, e assim 

sucessivamente. Para o idoso nem sempre essa divisão cartesiana confere sentido, 

uma vez que o ato de comer, por exemplo, perpassa a formação de diversos 

profissionais, a saber: 

Para uma boa mastigação, observamos a dentição, e seria desejável um 

odontologista. Ao deglutir, poderia haver alguma disfunção, e o fonoaudiólogo seria o 

protagonista. O profissional nutricionista iria planejar um cardápio, rico em proteínas. 

E o enfermeiro iria estimular a higiene oral após as refeições.  

Se cada profissional fizer sua parte isoladamente, corre-se o risco de não obter-

se sentido ao processo como todo, o que configura a atividade de vida diária em 

questão. 

Sugere-se também que todos os tópicos sejam trabalhados no decorrer da 

internação, e que o manual seja a formalização escrita para dúvidas futuras, além de 

ser desejável a partilha com o serviço de saúde que dará seguimento. 

Então deve ser seguida a lógica das orientações por atividade de vida diária: 

1. ALIMENTAÇÃO 

2. BANHO e HIGIENE PESSOAL 

3. VESTIR/CALÇAR 

4. TRANSFERÊNCIAS 

5. LOCOMOÇÃO 

6. PREVENÇÃO DE QUEDAS e de LESÕES 

7. CONTRA REFERÊNCIA 
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1. ALIMENTAÇÃO: 

Elaborar na mesma orientação o cardápio nutricional, consistência da dieta, 

cuidados com higiene oral e prótese dentária, além de socialização (onde comer). 

2. BANHO e HIGIENE PESSOAL: 

Elencar os utensílios necessários e adequados à realidade do idoso, como uso 

de cadeira higiênica ou cadeira comum no caso de não haver condições financeiras 

de aquisição. Local que o banho será realizado, bem como exercícios que podem ser 

feitos durante o banho. Uso ou não de fraldas, cuidados com as dermatites e posição 

ergonômica adequada aos cuidadores.  

3. VESTIR/CALÇAR: 

A forma de realizar, levando em consideração a segurança, vestimentas 

confortáveis, de modo a preservar o pós-operatório.  

4. TRANSFERÊNCIAS: 

Os cuidados pós-operatórios pressupõem limitação de algumas posições. 

Ilustrar ao idoso e cuidador é essencial. 

5. LOCOMOÇÃO: 

Dispositivos de auxílio de marcha que serão indicados em diferentes 

momentos, já com as medidas feitas por profissional. Por exemplo: na alta hospitalar 

uso de andador, com altura de x cm. Prescrição de sapatos que possam auxiliar nesse 

processo, além de explicar os que devem ser evitados.  

 

6. PREVENÇÃO DE QUEDAS E DE LESÕES: 

Quedas 

          As quedas são definidas, comumente, como “vir a inadvertidamente ficar no 

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

apoiar em móveis, paredes ou outros objetos” (SÃO PAULO, 2010).  
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         Os principais fatores de risco refletem a diversidade de determinantes de saúde 

que, direta ou indiretamente, afetam o bem estar. Eles podem ser categorizados em 

quatro dimensões: biológica, comportamental, ambiental e fatores socioeconômicos. 

        Fatores de risco biológicos:  abrangem características dos indivíduos que são 

relacionadas ao corpo humano. Idade, gênero e raça, por exemplo, são fatores de 

risco biológicos não modificáveis. Estão também associados às mudanças devidas ao 

envelhecimento, tais como o declínio das capacidades físicas, cognitivas e afetivas, e 

à comorbidade associada às doenças crônicas.  

      Fatores de risco comportamentais: incluem os que dizem respeito às ações 

humanas, emoções ou escolhas diárias. São potencialmente modificáveis. 

Comportamentos de risco, por exemplo, tais como o uso de múltiplos medicamentos, 

uso excessivo de álcool e comportamento sedentário, podem ser modificados por 

meio de intervenções estratégicas para mudança comportamental. 

       Fatores de risco ambientais: incluem a interação das condições físicas dos 

indivíduos e o ambiente que os cerca, incluindo alguns problemas e aspectos dos 

ambientes públicos. Esses fatores não são, em si, causas de quedas – antes, a 

interação entre outros fatores e sua exposição aos ambientais. Os problemas 

domésticos incluem degraus estreitos, superfícies de escada escorregadias, tapetes 

soltos e iluminação insuficiente. Design inamistoso de prédios, pisos escorregadios, 

calçadas quebradas ou irregulares e iluminação insuficiente em locais públicos são os 

fatores que contribuem para as quedas responsáveis por lesões.  

       Fatores de risco socioeconômicos: são relacionados à influência das condições 

sociais e do status econômico dos indivíduos, bem como à capacidade da comunidade 

de enfrentá-los. Esses fatores incluem: baixa renda, pouca educação, habitações 

inadequadas, falta de interação social, acesso limitado ao cuidado de saúde e 

assistência social em áreas remotas e falta de recursos da comunidade. 

        A maioria das quedas resulta de múltiplos fatores de interação e geralmente 

quanto mais fatores de risco uma pessoa tem, maiores são suas chances de cair. 

As intervenções de prevenção de quedas visam minimizar os fatores de risco 

modificáveis conhecidos para queda e, assim, evitar quedas e lesões associadas 

(HOPEWELL et al., 2019). 

        As principais intervenções que o Instituto Nacional para As diretrizes de 

Excelência em Saúde e Cuidados (NICE), do Reino Unido, recomendam são: 
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• exercícios de treinamento de força e equilíbrio 

• avaliação de risco em casa e intervenção 

• avaliação da visão e encaminhamento 

• revisão de medicamentos com modificação / retirada. 

Lesões 

Ferida Operatória: 

Feridas operatórias são feridas causadas por o incisão - corte alongado que 

permite acesso ao cirurgião a uma determinada área, ou excisão – corte para remoção 

de parte de um todo (McEwen, 2007).  As infecções de ferida operatória acometem 

cerca de 7% dos pacientes submetidos a cirurgias de fêmur, e aqueles que 

desenvolvem infecção profunda por esse procedimento cirúrgico, apresentam até 50% 

de mortalidade em 1 ano (NOAILLES et al., 2016).  

Cuidados com a ferida no pós operatório (ANVISA, 2009): 

• Proteger ferida com curativo estéril por 48h se ausência de excesso de 

exsudato e descolamentos 

• Não há consenso quanto tipo de curativo a ser empregado 

• Não há recomendação quanto manter curativo por mais 48h 

• Lavar as mãos antes e após curativo  

• Troca de curativo de maneira asséptica 

Limpeza 

Utilizar irrigação com SF0,9%, tanto para lavar como para retirar curativos 

prévios que estejam aderidos. Proteger o curativo durante o banho, e realizar a 

limpeza imediatamente após. No ambiente hospitalar a recomendação é utilizar luvas 

estéreis ou Pinças esterilizadas para esse procedimento, e no ambiente domiciliar e 

ambulatorial a utilização de luva de procedimento 

Lesão Por Pressão: 

Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles 

subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de 

dispositivo médico ou a outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou 

como úlcera aberta e pode ser dolorosa. Ocorre como resultado da pressão intensa 
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e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento (NATIONAL PRESSURE 

ULCER ADVISORY PANEL, 2016).  

Orientações para prevenção de lesões por pressão: 

• Sempre que possível, evitar posicionar o indivíduo numa superfície corporal 

que esteja ruborizada.  

• Manter a pele limpa e seca.  

• Não massagear nem esfregar vigorosamente a pele que esteja em risco 

lesões por pressão. 

• Desenvolver e implementar um plano individualizado de tratamento da 

incontinência.  

•  Limpar a pele imediatamente após os episódios de incontinência.  

•  Proteger a pele da exposição à umidade excessiva por meio do uso de 

produtos barreira de forma a reduzir o risco de danos de pressão.  

• Não aplicar dispositivos de aquecimento (por exemplo, sacos de água 

quente, almofadas térmicas, sistemas integrados de aquecimento das 

superfícies de apoio) diretamente sobre superfícies cutâneas ou lesões por 

pressão. O calor aumenta a taxa metabólica, induz a transpiração e diminui 

a tolerância do tecido à pressão. 

• Considerar a aplicação de curativos de espuma de poliuretano nas 

proeminências ósseas (por exemplo, calcâneos ou sacral). 

• Garantir que os calcâneos não fiquem em contato com a superfície da 

cama. O ideal seria os calcâneos não estarem sujeitos a qualquer pressão 

- um estado por vezes designado de “calcâneos flutuantes”.  

•  Utilizar dispositivos de suspensão dos calcâneos que os elevem 

completamente numa total ausência de carga de forma a distribuir o peso 

da perna ao longo da parte posterior sem colocar pressão sobre o tendão. 

• Continuar a reposicionar os indivíduos colocados numa superfície de apoio 

de redistribuição da pressão.  

• Escolher dispositivos de posicionamento e lençóis absorventes, vestuário 

e roupa de cama compatíveis com a superfície de apoio. Limitar a 

quantidade de roupa de cama e lençóis absorventes.  
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Lesão Por Fricção: 

A Lesão Por Fricção é uma ferida traumática que ocorre principalmente nas 

extremidades de idosos, resultante de fricção ou de uma combinação de fricção e 

cisalhamento, levando à separação da epiderme e derme (feridas de espessura 

parcial) ou separando a epiderme e a derme das estruturas subjacentes 

(Baranoski,2016). 

Prevenção de Lesões Por Fricção: 

• Banho com água morna e não muito prolongado  

• No banho de leito utilizar compressas macias (evitar fricção)  

• Aplicar creme hidratante, após o banho, sem massagear 

• Utilizar sabões com baixo potencial irritativo e pH próximo ao da pele ou 

neutro 

• Ingesta hídrica e alimentar adequadas  

• Proteger os membros superiores e inferiores, utilizando camisas de 

mangas longa e calças ou meias até o joelho 

• Proteger as grades da cama  

• Mudança de decúbito e transferência com técnica correta.  

• Evitar uso de adesivos (prefira o uso de ataduras)  

• Atenção: se necessário uso de adesivos utilizar fita microporosa ou filme 

transparente  

• Remover delicadamente os adesivos 

 

Princípios gerais para o curativo (National Pressure Ulcer Advisory Panel, 

2016): 

Uma vez que o idoso apresente lesões, idealmente deve haver avaliação de 

enfermeiro, mas algumas orientações gerais devem ser feitas por todos os 

profissionais, a saber: 

• Sempre lavar lesões com Soro Fisiológico 0,9%; 

• Sempre hidratar as bordas com óleos essenciais; 



 11 
Domingos, Aline Tavares  

PRODUTO DA DISSERTAÇÃO - A transição do cuidado hospitalar para domiciliar na perspectiva do idoso e seu cuidador pós fratura de fêmur 
 

 
 

Ter em conta os seguintes aspetos na escolha de um curativo de proteção:  

• capacidade de gerir o microclima;  

•  facilidade de aplicação e remoção;  

•  capacidade de avaliação regular da pele;  

•  região anatômica para a aplicação do curativo;  

•  tamanho correto do curativo. 

• Sempre que possível, não colocar fitas adesivas diretamente sobre a pele 

do idoso. Utilizar faixas ou ataduras. 

Medicamentos: 

Reconciliação medicamentosa deve ser feita no momento da internação, e 

reforçada na alta hospitalar. Verificar nível de compreensão de idoso e cuidador, e se 

necessário ilustrar de forma didática: 

           

É importante oferecer suporte profissional para a reconciliação 

medicamentosa. Para Lee VW et al., os fatores que influenciam a não adesão ao 

tratamento medicamentoso: efeitos colaterais, onde afirma que os que apresentam 

esses sintomas mostram sete vezes mais chances de não aderir que os demais, a 

falta de informações sobre a terapêutica, o alto custo e o número elevado de 

medicamentos, além das características socioeconômicas. Essas características são 

ilustradas por uso em doses inferiores ao que recomenda a prescrição médica por 

iniciativa própria, por parte dos idosos e/ou familiares, como tentativa de “economizar” 

a medicação, especialmente no final dos meses.  

 
DATA:  
NOME:  

HORÁRIOS 

 

 

 

 
 

MEDICAMENTOS 
CAFÉ-DA- 

MANHÃ 
ALMOÇO 

LANCHE DA 
TARDE 

JANTAR 
ANTES DE 
DORMIR 
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7. CONTRA REFERÊNCIA: 

A continuidade dos cuidados é direito do idoso internado e consiste na 

sequência, no tempo e nos sistemas de saúde e de segurança social, das 

intervenções integradas de saúde durante a hospitalização e de apoio social 

(BRASIL,2009). 

A estruturação da contra referência deve possibilitar pelo menos dois 

elementos fundamentais para o cuidado do idoso: a diminuição de iatrogenia e a 

organização do fluxo de cuidados, garantindo sua continuidade. O plano de cuidados 

deve ser o fio condutor para essa organização, e esta estabelecer o percurso 

assistencial de acordo com as necessidades dos idosos (VERAS et al., 2013).  

Assim, ainda na internação hospitalar, a equipe assistente deve procurar os 

equipamentos de saúde ou sociais que o idoso terá acesso, em diferentes momentos, 

considerando ir do menos ao mais complexo, como ilustrado a seguir: 

 

Figura 2. Modelo Brasileiro de Cuidado Integrado ao Idoso (In: OLIVEIRA, 

VERAS, CORDEIRO, 2018). 

http://www.scielo.br/img/revistas/physis/v28n4/0103-7331-physis-28-04-e280411-gf1.jpg
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É importante que contenha por escrito, no plano terapêutico, as orientações 

para acessar esses serviços, e desejável que haja contato prévio da equipe assistente 

para formalizar a contra referência.  

No âmbito hospitalar, altamente especializado, com equipe ortogeriátrica, 

garantir um fluxo de ações de educação, promoção da saúde, cuidado precoce e 

reabilitação de agravos que sejam extensíveis e continuados pelas outras esferas. O 

idoso deve seguir um percurso assistencial por dentro de uma rede articulada, 

referenciada e com um sistema de informação desenhado em sintonia com essa 

lógica. 

A alta hospitalar 

        A alta hospitalar é um processo e não um evento isolado, que deve incluir o 

desenvolvimento e a implantação do plano de cuidados para facilitar a transferência 

do idoso, do hospital para um local apropriado de reabilitação para continuidade da 

assistência por uma equipe multiprofissional ou a capacitação do cuidador para os 

cuidados necessários em domicílio, evitando assim novas reinternações. Esse local 

pode ser, além do domicílio, uma instituição de longa permanência, a rede de atenção 

básica, ou um centro de reabilitação (GARÇÃO, 2013). A reabilitação multiprofissional 

é definida como processo de cooperação que envolve o paciente, seus familiares e 

profissionais da saúde, para assegurar independência funcional e atuar a fim de evitar 

complicações decorrentes da internação, podendo compor um centro de reabilitação 

(Momsen et al., 2012).  

          Alguns detalhes são de extrema importância, como a identificação do meio de 

transporte que o idoso necessitará, bem como estabelecer data e horário, que devem 

ser cumpridos por parte da equipe e do idoso.  

A entrega de todos os encaminhamentos e exames, destacando os próximos 

passos necessários para a continuidade do plano de cuidados.  

O algoritmo, a seguir, delineia as prioridades de acordo com o quadro clínico 

do idoso para garantir uma transição segura entre hospital e comunidade, por meio 

do planejamento de alta com intervenções entre cuidador familiar ou não, paciente e 

profissional da saúde (FERREIRA et al., 2019): 
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Figura 3. Algoritmo traduzido da transição de cuidado pós artroplastia sugerido 

por Ferreira et al., 2019. 

A estrutura de uma transição segura condiciona os profissionais à apreciação 

não somente pelo motivo da hospitalização, mas também pela identificação das 

necessidades na continuidade do cuidado no ambiente domiciliar, com o 

gerenciamento do cuidado individualizado durante a hospitalização e promoção da 

saúde pós-alta, aumentando a adesão ao tratamento e a redução de nova 

hospitalização (WEBER, 2017)  
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