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RESUMO 
 

Avaliação da suspensão de cirurgia de catarata em idosos através de 
indicadores de qualidade e entrevistas 

 
Micheli Patrícia de Fátima Magri 

 
 

Esta dissertação fundamenta-se na perspectiva teórica e interdisciplinar com 

questões que envolvem a saúde ocular em idosos e os entraves facilitadores sócio-

cultural. O problema focaliza os idosos com dificuldade visual causada pela catarata 

senil e precisa se submeter a um procedimento cirúrgico ambulatorial e, por motivos 

que são aqui investigados, não conseguem ou protelam o procedimento. Investigam-

se, a partir de falas dos idosos, as razões da suspensão de cirurgias de catarata. A 

abordagem quantitativa responde, pela coleta e apresentação de dados obtidos 

junto a documentos e bancos de dados disponíveis; passíveis de “tradução” 

numérica (absoluta e relativa), no período janeiro a dezembro de 2009. A 

abordagem qualitativa foi realizada a partir de entrevistas junto a idosos que não se 

beneficiaram da cirurgia de catarata. Foi utilizado um “diário de campo” para o 

registro das situações que, envolvem a suspensão das cirurgias de catarata. 

Verificamos nos resultados que, no ano de 2009 tivemos um agendamento cirúrgico 

total de 2.956. Destas 78% (2.306) foram realizadas e 21% (650) foram suspensas. 

As causas clínicas tiveram a Hipertensão arterial e a tosse as causas mais 

prevalente. A taxa de aproveitamento cirúrgico variou de 73,2% a 84,7%. Os 

indicadores de suspensão de cirurgia entre 15,3% a 26,3%. Foram selecionados os 

relatos que mais chamaram a atenção pelo conteúdo expostos na sua analise. 

Buscando uma maior profundidade na análise dos dados coletados, outros 

significados foram revelados relativos às questões consideradas como dificuldades 

que a suspensão da cirurgia causou nas vidas dos indivíduos e, como foram 

atendidos nos serviços de saúde nos dois níveis: municipal e regional de saúde. Ao 

avaliar o que a suspensão da cirurgia causou e causa para os idosos verificamos 

que os impactos psicológicos e financeiros são os mais significantes aos idosos 

entrevistados.  

 

Palavras- chave: Idosos, catarata senil, suspensão de cirurgia 



 

 

ABSTRACT 

 

Evaluation of the suspension of cataract surgery in elderly patients through 

quality indicators and interviews 

 

Micheli Patrícia de Fátima Magri 

 

This thesis is based on the theoretical and interdisciplinary issues surrounding 

eye health in the elderly and the socio-cultural barriers facilitators. The issue focuses 

on the elderly with visual impairment caused by cataract senile and needs to undergo 

an outpatient surgical procedure and, for reasons that are investigated here, can not 

or will delay the procedure. Research of the statements from the elderly, the reasons 

for the suspension of cataract surgery. The quantitative approach accounts for the 

collection and presentation of data obtained from documents and databases 

available, suitable for "translation" numeric (absolute and relative) in the period 

January to December 2009. The qualitative approach was conducted from interviews 

with older people who have benefited from cataract surgery. We used a "field journal" 

to record the situations that involve the suspension of cataract surgeries. We note 

that the results in the year 2009 had a total of 2,956 surgical schedule. Of these 78% 

(2306) were performed and 21% (650) were suspended. The clinical causes of 

hypertension and had the cough causes more prevalent. The rate of recovery varied 

between 73.2% to 84.7%. Indicators of surgery cancellation between 15.3% to 

26.3%. We selected the stories that attracted the most attention by the content set 

out in its analysis. Seeking a deeper analysis of the data collected, other meanings 

were revealed regarding the issues considered as problems that caused the 

suspension of surgery in the lives of individuals and how they were treated in the 

health services at two levels: municipal and regional health. In assessing what 

caused the suspension of the surgery and cause the elderly to find that the financial 

and psychological impacts are most significant to the elderly respondents. 

 

 

Keywords: elderly, senile cataract surgery cancellation 
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Introdução 

 
A presente dissertação fundamenta-se na perspectiva teórica e interdisciplinar 

tendo em vista a questão aqui trabalhada que envolve a área da saúde e das 

ciências humanas, ao pesquisar questões relativas de saúde ocular em idosos e os 

entraves facilitadores sócio-cultural. 

O problema que estudamos focaliza idosos com dificuldade visual causada 

pela catarata senil e que, portanto, precisa se submeter a um procedimento cirúrgico 

ambulatorial e, por motivos que são aqui investigados, não conseguem ou protelam 

o procedimento. 

A avaliação da fala dos idosos é fundamental para se ter o conheciment - 45 -

o de como está sendo o atendimento das cirurgias ambulatoriais de catarata visando 

modificações das causas de suspensão de cirurgia para poder avaliar a qualidade 

do serviço prestado a esses idosos.  

Nesse sentido a catarata não é o nosso foco central, apesar da grande 

relevância, e sim como as pessoas idosas se sentem tendo dificuldade visual, tendo 

que se preocupar com a sua qualidade de vida que as impede de realizar atividades 

em seu cotidiano. Relacionada a essa questão estamos preocupados em avaliar o 

que a suspensão da cirurgia causou e causa para o idoso. 

São considerados como idosos aqueles que são maiores de sessenta anos, 

que estão provavelmente vivendo em uma fase longeva e que consequentemente, 

podem desenvolver a catarata em algum momento nesse processo de longevidade. 

Este tema é relevante devido à quantidade progressiva de longevos que nos 

próximos anos serão considerados como uma grande parcela da população. No 

Brasil, a população idosa saltou de 3 milhões, em 1960, para 7 milhões, em 1975, e 

20 milhões em 2008, segundo Veras (2008). 

Esta dissertação, ao trabalhar com entrevistas abertas, da voz aos idosos, os 

quais muitas vezes sofrem preconceitos, são vistos com a particularidade de avaliar 

estigmatizado pela sociedade, para contribuir com um novo olhar para esta 

população, tudo em vista a um panorama de envelhecimento mundial, nacional e 

regional.  



 

Consideramos importante trabalhar com os preconceitos não para mante-los, 

mas para chamar a atenção das equipes de saúde e da comunidade em geral sobre 

os mesmos preconceitos, e assim na sua descontrução. 

Assim este trabalho se divide em uma introdução e 04 capítulos, sendo que 

este último trata das considerações finais.  

No capítulo 01 discutiremos sobre o envelhecimento populacional, a formação 

de catarata e as políticas de acesso às cirurgias ambulatoriais. 

No capítulo 02 a abordagem metodológica é descrita pelas suas partes 

componentes, quantitativa e qualitativa, o levantamento de instrumentos, a analise 

das entrevistas e a caracterização do local onde se desenvolver a pesquisa, 

caracterizando a população idosa local. 

No capítulo 03 apresentamos os resultados quantitativos em forma de 

gráficos e tabelas, o levantamento de dados correlacionando a região do CONDERG 

sobre a suspensão de cirurgia de catarata em idosos e o perfil de atendimento 

oftalmológico do hospital. 

Os dados qualitativos obtidos pelas entrevistas com os idosos também são 

apresentados através do diário de campo e das entrevistas com idosos que tiveram 

a sua cirurgia suspensa e após retornaram ao hospital para uma nova tentativa que 

resultou em uma nova suspensão ou na realização da cirurgia.  

O capítulo 04 aborda a discussão dos dados levantados e apresentados e 

com uma discussão teórica com autores da área médica como: Nilton Kara-Jose,  

Carlos Eduardo Arieta, Rodrigo Pessoa Cavalcante Lira, também autores da área 

social como Maria Cecília Minayo, Gilberto Velho, Erving Goffman, Georges 

Canguilhem,  Suzana Medeiros, Renato Veras. 

O último capítulo desenvolve idéias do corpo do texto distribuídas nas 

considerações finais. 

Com esse cenário foi possível levantar o número de cirurgias de catarata em 

idosos que foram suspensas no período entre janeiro e dezembro de 2009. 

Caracteriza-se também aqui o tipo de atendimento dado ao idoso no hospital, 

e a definição do perfil epidemiológico levando em vista, o gênero, a idade, dos 

idosos que se viram privados da cirurgia de catarata. 

 

 

 



 

Os Objetivos 

 

Do problema central desta investigação, suspensão das cirurgias de catarata 

em idosos da Região de São João da Boa Vista, que freqüentam o CONDERG 

foram definidos os seguintes objetivos:  

 

 Objetivo geral  

Investigar, a partir de falas dos idosos, as razões da suspensão de cirurgias 

de catarata, no CONDERG.  

 

 Objetivos Específicos: 

Levantar o número de cirurgias de catarata em idosos suspensas no período 

entre janeiro e dezembro de 2009. 

Definir o perfil epidemiológico, de gênero, de idade, de sexo e dos idosos que 

se viram privados da cirurgia de catarata, no período e região mencionados.  

Contribuir para a formulação de um pensamento crítico integrativo no campo 

da gerontologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo 01 

Contextualização 

 

1.1 Idosos e a catarata 

 

Apesar de ocorrer de forma diversa nos países desenvolvidos, em 

desenvolvimento e subdesenvolvidos, o envelhecimento populacional é um 

fenômeno mundial. Mesmo os países com baixas expectativas de vida começaram a 

se defrontar com o paulatino aumento dos idosos.  

Nos países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, o aumento da 

população idosa (60 anos ou mais) e, consequentemente, o envelhecimento 

populacional vem ocorrendo. No Brasil, a saúde pública se encontra diante do 

desafio, nada discreto, de desenvolver políticas específicas para os idosos e para os 

que estão em processo de envelhecimento. 

Políticas pautadas por um olhar não confinado ao âmbito da medicina, mas 

que contemple outras dimensões do ser humano, a exemplo da situação 

socioeconômica, da escolaridade, dos valores culturais e das crenças. Ao mesmo 

tempo, ações voltadas à formação de especialistas em gerontologia mostram-se 

cada vez mais importantes.  

O cenário que cerca o envelhecimento ficou mais evidente a partir do início da 

década de 60, do século passado (CHAIMOWICZ, 1997). As rápidas e profundas 

transformações econômicas, sociais e culturais desdobraram-se em novas maneiras 

de “olhar” para a saúde da população; transformações que, a um só tempo, 

contribuíram para o desenvolvimento, para a melhoria da qualidade de vida, para a 

ampliação da expectativa de vida e, paradoxalmente, para o aumento das 

desigualdades, quer entre nações, no interior de cada País.  

De um ponto de vista histórico, o envelhecimento populacional fica evidente 

quando acompanhamos os dados de anos passados com as projeções futuras. 



 

Somada à queda das taxas de fecundidade1 e ao aumento da expectativa de vida, a 

população idosa continuará a crescer.  

No Brasil, a população idosa saltou de 3 milhões, em 1960, para 7 milhões, 

em 1975, e 20 milhões em 2008 - um aumento de quase 700% em menos de 50 

anos (VERAS, 2009). 

O aumento da população idosa e a diminuição gradual do grupo etário jovem 

resultam em população mais envelhecida; estudos de Wong e Carvalho (2006) 

descrevem o estreitamento contínuo da base da pirâmide populacional e a 

consequente alteração da tradicional representação gráfica da distribuição da 

população por grupos etários.  

A figura que se segue ilustra as alterações apontadas:  

Figura 01: 2 

 

Mas cresceu também, de forma acelerada, a procura do sistema público de 

saúde, principal garantia de manutenção da saúde. Esta garantia encontra-se 

descrita no Estatuto do Idoso, capítulo IV, artigo 15:  

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema 
Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam 
preferencialmente os idosos”. (BRASIL, 2003). 

                                                 
1
 Número médio de filhos tidos por mulher em idade considerada reprodutiva, ou seja, 49 anos 

(Anuário Estatístico/IBGE). De acordo com a PNAD/2008, a taxa de fecundidade era de 1,89.  
2
 http://www. Ipea.gov.br 



 

Almejado ao longo de vários séculos, o envelhecimento é uma aspiração 

geral, mais cultural do que natural dos homens de qualquer parte do mundo. No 

entanto, não basta ganhar anos de vida; importa que os anos a mais sejam vividos 

com saúde e qualidade de vida, segundo Lima-Costal e Veras, (2003).  

Por qualidade de vida entendemos a garantia da independência através do 

bem-estar e da promoção da saúde. A qualidade de vida pode, muitas vezes, ser 

recuperada com a atenção básica à saúde; atenção que inclui, no caso da 

investigação proposta, atos cirúrgicos para a superação e/ou minimização de 

algumas patologias que comprometem a saúde.  

Sabe-se que os idosos que enxergam bem têm melhores condições de viver 

com qualidade, como descreve Romani, (2005).  A qualidade de vida deve ser o foco 

principal do atendimento. Assim, as equipes de saúde necessitam empenhar-se para 

manter elevados os níveis de saúde da população idosa, visando integralidade e 

equidade do atendimento. Estes são fatores que interferem no estilo de vida do 

idoso com patologias. 

 Na sequência, como uma das causas de perda de qualidade de vida, 

abordaremos uma das doenças oftalmológicas mais comuns entre os idosos: a 

catarata senil. 

A catarata é a principal causa mundial de cegueira, sendo responsável por 

cerca da metade o número de cegos do mundo, conforme constataram Kara-José 

Junior, Cursino e Whitaker (2004, p.305). Mas hoje, com a evolução do atendimento 

aos idosos, a catarata leva a uma incapacidade visual. 

Chamamos de incapacidade visual a situação em que os indivíduos possuem 

uma debilidade visual que impedirá a realização de atividades cotidiana, influindo 

assim na qualidade de vida, (FERRAZ e ARIETA, 2005).  

Para que as intervenções cirúrgicas aconteçam de forma mais efetiva e ágil, o 

diagnóstico precoce é importante, pois a incapacidade visual só é solucionada 

através de cirurgias ambulatoriais eletivas. Com o aumento da expectativa de vida, 

poderemos ter um aumento concomitante de pessoas desenvolvendo catarata, 

porém novas tecnologias poderão desenvolver-se para atuar na prevenção.  

Por tratar-se de pessoas que dependem, muitas vezes, do auxílio de outras 

pessoas para poderem desenvolver suas atividades, é grande a demora para chegar 



 

ao atendimento especializado e capacitado para atendê-los, o que agrava ainda 

mais o quadro.  

Muitos são os fatores que podem levar ao desenvolvimento e agravamento do 

quadro; as comorbidades aparecem como fator decisivo, sendo a hipertensão 

arterial e a diabetes mellitus, patologias com grandes distúrbios metabólicos, 

necessitando da intervenção cirúrgica para a reabilitação.  

As cirurgias ambulatoriais ocupam, na atualidade, um espaço significativo na 

saúde do idoso; para que os problemas decorrentes da catarata possam ser 

amenizados o objetivo central das cirurgias de catarata é tentar reverter ou 

estabilizar todos estes aspectos.  

A catarata é definida como uma opacificação do cristalino ou da cápsula que 

o envolve. Por cristalino entende-se, no meio médico brasileiro, lente intra-ocular 

com poder dióptrico variável em função da acomodação, segundo Abib e Oréfice 

(2005). Esta acomodação é vital para o processo fisiológico da formação da visão 

através da quantidade de luminosidade que poderá entrar nas estruturas oculares.  

 

Figura 02: Anatomia do olho3 

 

 

A lente situa-se atrás da Íris e sua transparência permite a transmissão dos 

raios de luz até a retina onde há células fotorreceptoras sensíveis para a formação 

de imagem. 
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Figura 03: Estruturas do olho com formação da catarata 
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Podemos classificá-las segundo sua localização e grau de opacidade. Sobre 

sua localização pode ser nuclear, cortical ou subcapsular; quanto ao grau de 

opacidade pode receber a denominação de “incipiente”, “madura” ou “hipermadura” 

conforme encontramos em Centurion et al, (2003).  

Esta denominação é importante para que a cirurgia seja elaborada da forma 

mais eficaz, guiando o cirurgião durante a técnica executada, porém deve-se 

considerar a situação de cada cliente, pois as individualidades devem ser 

consideradas em cada ato cirúrgico. 

Estudos bioquímicos de Leyland e Zinicola (2001) demonstram que as 

proteínas do cristalino estão sujeitas a modificações decorrentes da idade e da 

exposição às radiações do ambiente, alterando assim a sua transparência. Começa 

a ter coloração amarelada ficando posteriormente endurecida com a depositação de 

cálcios. 

Dentre as patologias oftalmológicas, a catarata é uma doença que acomete 

preferencialmente pacientes da terceira idade (KARA-JOSÉ, TEMPORINI, 1999). 

Com o número crescente de idosos, as cataratas senis terão alta prevalência e os 

sinais e sintomas que os portadores começam a apresentar são dados essenciais 

para um diagnóstico preciso e rápido. 

Após a instalação da catarata, as alterações começam a aumentar 

progressivamente.  Mesmo que em números discretos devido à dificuldade de 

entendimento do processo de instalação da catarata, os clientes ou familiares 

procuraram os serviços de saúde e as queixas mais comuns que caracterizam a 

catarata são a diminuição da acuidade visual, a sensação de visão “nublada ou 
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envoada”, a sensibilidade maior a luz, a alteração da visão de cores e mudança 

frequente da refração, segundo a descrição de Leyland, Zinicola, 2001).  

Estes sintomas alteram a vida cotidiana e têm que ser correlacionados com 

dados mensuráveis de sinais. 

O próximo passo é a solicitação, pelo oftalmologista, de exames realizados 

dentro dos consultórios com o auxilio de aparelhos específicos. Os sinais objetivos 

encontrados no exame oftalmológico de rotina são: diminuição da acuidade visual 

(mensurada geralmente pela Tabela de Snellen) e alteração da transparência do 

cristalino na biomicroscopia do segmento anterior, conforme Centurion et AL, (2003). 

Anteriormente as pessoas não tinham o costume de ter um familiar operado 

de catarata, assim surgiram os mutirões para poder realizar as consultas 

oftalmológicas de fácil acesso e consequentemente diagnosticar a necessidade da 

cirurgia de catarata. 

As cirurgias ambulatoriais eletivas são cada vez mais utilizadas para a 

remoção da catarata e está em ampla expansão para Temporini, Kara-Junior, 

Holzchuh, Kara-José, (2002). 

 Mas há uma relação multifatorial para este progresso: o custo, o tempo de 

internação e a não ocupação de leito hospitalar (leito dia). Pela facilidade de 

atendimento, recuperação pós-operatória mais rápida, segurança do procedimento, 

especificidade e sofisticada, as cirurgias ambulatoriais estão cada vez mais em 

evidência nas instituições de saúde.  

Por mais simples que seja a cirurgia, é comum ser acompanhada de anseios, 

dúvidas e medos para Belluomine & Tanaka, (2003). A diminuição destes 

sentimentos negativos relaciona-se, diretamente, às explicações fornecidas ao 

paciente e seus familiares: como é feita a cirurgia e respostas às indagações postas.  

Segundo, Kara-Júnior (2004), as cirurgias de catarata são classificadas em 

dois tipos: 

a) a extração extracapsular manual do cristalino (EECP) e  

b) a facoemulsificação (FACO): visa à remoção da lente afetada por afecção 

ocular e implanta uma nova lente intraocular (LIO) rígida ou flexível.Trata-se de uma 

técnica moderna e de recuperação mais acelerada em relação a primeira, o que 

permite ao cirurgião realizar um número maior de procedimentos, pela economia do 

tempo gasto e pela recuperação pós operatória mais rápida.  



 

Por ser realizada com anestesia local e traz geralmente, para os pacientes, o 

sentimento de segurança, resultando em boa tolerância ao procedimento para 

Arieta, et al (2004). Todas estas circunstâncias ampliam o campo de ação da equipe 

de saúde visando a otimização do processo pré- operatório.  

Figura 04: Implantação da lente intra ocular (LIO) 
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O resultado da cirurgia e a recuperação da visão traz benefícios econômicos 

e sociais para o indivíduo, sua família e comunidade segundo os estudos de Kara-

Junior, Arieta, (2001). Desta maneira, todas as partes envolvidas no sofrimento que 

as patologias debilitantes acarretam são beneficiadas quando a saúde ocular é 

restabelecida; a independência garante um maior conforto.  

Para que isso ocorra é necessário que haja uma otimização na quantidade de 

cirurgias realizadas, o que só será possível se houver reconhecimento de seus 

benefícios e potencial econômico, pessoal e material. Medidas como, levantar dados 

para compor os indicadores de qualidade na saúde, indicará como pode ser 

atendido um maior número de sujeitos.   

As taxas de suspensão de cirurgias variam muito de hospital para hospital, 

dependendo do critério que define a suspensão da cirurgia e como os dados são 

coletados (FISCHER, 1996). Desta maneira, cabe às instituições realizar estudos de 

suas suspensões de cirurgia, correlacionando os motivos e criando meios de 

intervenções e avaliações dos resultados obtidos. 

O cancelamento de cirurgias gera insatisfação e prejuízo dos direitos dos 

sujeitos com condições clínicas favoráveis para realizar a cirurgia e que estão, 

                                                 
5
http://portalsaofrancisco.com.br  e   6 http://www. osnsupersite.com 



 

atualmente, muito mais conscientes dos mesmos. Esta suspensão é caracterizada 

pelo adiamento da intervenção cirúrgica após ter-se iniciado seu preparo pré-

operatório imediato, para Vieira e Furegatto, (2001). 

São poucos os autores que descrevem a insatisfação causada pela 

suspensão de sua cirurgia, principalmente as ambulatoriais de catarata. Esta será 

uma das questões a serem respondidas ao longo deste trabalho. 

Taulib (1993) relata que o movimento em busca da qualidade na área da 

saúde teve início apenas nos anos 80; assim, esta prática é relativamente nova, 

precisando de muito empenho por parte de todos para que os dados possam ser 

conhecidos. 

Há décadas, segundo Arkeman (1992), vêm sendo propostas modificações no 

sistema de avaliação dos serviços de saúde, tanto em nível conceitual de qualidade 

do atendimento, como do processo e dos resultados. 

Atualmente, todos os processos dentro de um hospital visam prestar um bom 

atendimento a seus clientes, tanto os internos como os externos, com qualidade e 

humanização. 

Para tanto, é necessário conhecer a instituição e o serviço, levantar dados e 

transformá-los em cálculos através de indicadores de qualidade. Isto tudo reflete 

diretamente no atendimento prestado para que todos os esforços tenham uma 

direção única. Para que estas medidas empíricas tornem-se indicadores importantes 

para os gestores, é necessário familiarizar-se com o problema e conhecer os dados 

existentes. 

O conceito de “qualidade” desenvolvido por Donabedian (1997) permitiu 

avançar no sentido de incorporar os não especialistas, no caso os sujeitos, na 

definição de parâmetros e na mensuração da qualidade dos serviços. Mas esta 

qualidade de atendimento defronta-se com os custos e orçamentos restritos aos 

hospitais que somente trabalham com o SUS. 

Com o crescimento dos custos na área da saúde e as limitações 

orçamentárias, tornou-se necessária a adoção de um sistema que forneça 

informações capazes de evitar desperdícios, aprimorar os serviços e impulsionar a 

melhoria contínua do gerenciamento das ações, para Guedes, (2005).  

Acreditamos que os indicadores de qualidade podem ser uma ferramenta 

gerencial capaz de ser um aliado administrativo que demonstre numericamente os 

custos e a utilização da capacidade cirúrgica. 



 

A utilização máxima da capacidade cirúrgica, em muitos casos, constitui uma 

das principais medidas que visam à eficiência do uso de verbas em uma unidade 

hospitalar, (LIRA et al, 2001). Devemos analisar os dados colhidos, correlacioná-los 

com outras variáveis que compõem o roll de indicadores em estratégia para 

aprimorar a qualidade do atendimento.  

Uma das estratégias que podem ser adotadas como ação é a realização de 

um maior número de cirurgias, o que deverá aumenta a eficácia e a eficiência da 

instituição (Kara Jose, Delgado e Arieta, 1992). 

Nogueira ressalta que “a gestão da qualidade não deve acarretar elevação 

dos custos, mas aumentar a produtividade do sistema” (1994, p. 98).   

Esta produtividade garantirá que mais pessoas possam ser atendidas de uma 

forma mais humanizada, com os princípios do SUS presentes. 

Mendes (2005) relata que as pressões econômicas têm forçado os hospitais a 

diminuírem seus custos e a investir em qualidade de atendimento ao sujeito idoso. 

A preocupação com a qualidade dentro das instituições hospitalares ganhou 

grande dimensão nos últimos anos, sendo vital para o desenvolvimento das ações 

praticadas neste ambiente.  

Nas últimas décadas, os usuários estão mais conscientes de seus direitos; 

eles exigem um maior comprometimento das instituições prestadoras de serviço, 

conforme desscrevem Tronchin, Melleiro, Mota, (2006). Maior consciência e 

exigência de comprometimento se refletem em pedidos mais explícitos, de maior 

informação pela mídia e de criação das ouvidorias.  

Busca-se, portanto, que o atendimento prestado leve à resolução do quadro 

inicial, pois, para os idosos e suas famílias, é na equipe de saúde que depositam a 

esperança de que todo o sistema oferecido seja concretizado. Nesta perspectiva, o 

objetivo de qualidade deve ser coletivo, envolvendo todos os colabores.  

Na visão de Kluck et al (2002), a busca pela qualidade através da atenção 

aos serviços de saúde deixou de ser uma atitude isolada e tornou-se um imperativo 

técnico e social. Para a qualidade ser objetiva, ela precisa ser mensurada.  

Para aprimorar a qualidade da assistência, as informações precisam ser 

conhecidas e analisadas. As instituições começaram a unir-se para estudar as 

tendências e conhecer novas técnicas de melhoria da qualidade através de 

ferramentas mais eficientes. 



 

A realização de uma cirurgia é um acontecimento importante na vida de uma 

pessoa; ela encerra significados próprios, conforme Cavalcante, Pagliuca e Almeida, 

(2000).  

Os significados devem ser trabalhados com o auxílio da educação em saúde, 

realizada pela equipe de saúde, integrada com todo o processo que o paciente irá 

passar e todos os procedimentos, realizados pela equipe, para o restabelecimento 

de sua saúde visual. O que se espera é que as necessidades do indivíduo possam 

ser atendidas. Mas isto depende de cada instituição, cada uma deve adotar medidas 

próprias para evitar os altos índices de suspensão cirúrgica.  

Os casos de suspensão de cirurgia devem ser atendidos rapidamente, pois 

sabemos que são eventos desgastantes tanto para a equipe, como para as 

instituições e, principalmente, para os que delas precisam. Ao longo dos últimos 

anos, as políticas públicas de saúde procuram fazer com que os princípios de 

equidade, universalidade e integralidade do SUS possam ser aplicados na 

elaboração das cirurgias ambulatoriais de catarata. Para tanto, a descentralização 

tem se revelado um expediente fundamental.  

A descentralização é um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que 

garante a transversalidade; uma de suas armas mais importantes é a regionalização. 

O marco inicial da descentralização localiza-se na Constituição de 1988. Em 

nossa Carta Maior, temos algumas leis infraconstitucionais, a exemplo da “Lei 

Orgânica da Saúde” (Nº 8080, Brasil, 1990) e a ratificação da Norma Operacional 

Básica (NOB), de 1993 e 1996, que trouxe a PPI.  

Através da PPI, os municípios puderam pactuar seus serviços regionais, 

enviando pessoas a outros municípios para a realização de cirurgias. A 

regionalização pauta-se, basicamente, pelo princípio da facilidade de deslocamento 

e/ou acesso.  O CONDERG - Hospital Regional de Divinolândia - enquadra-se neste 

modelo, proposto pelo Ministério da Saúde, para o atendimento cirúrgico. 

As Normas Operacionais de Assistência à saúde (NOAS) definiram, em 2001 

e 2002, as micro e macro regiões; trouxeram novos instrumentos a exemplo dos 

Planos Diretores de Regionalização (PDR) e dos  Planos Diretores de Investimento 

(PDI). 

Esses planos abriram a possibilidade de intensificação de investimentos na 

área da saúde. Como observamos anteriormente, graças a estes programas as 



 

cirurgias ambulatoriais tornam-se cada vez mais consolidadas por seu baixo custo, 

garantindo a otimização dos recursos.  

A XII Conferência Nacional de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003) e XIII 

Conferência Nacional de Saúde (2007), incentivaram a qualidade do acesso e 

priorizaram a atenção básica e de média complexidade, favorecendo o desempenho 

das regiões. 

Hoje, a regionalização limita-se em garantir o acesso, a resolutividade, a 

qualidade e a integralidade aos serviços municipais e intra-municipais, conforme 

Beltramimmi (2008). 

Uma das formas que mais se destaca para o aprimoramento da 

regionalização é a criação dos Consórcios de Saúde, através da Emenda 

Constitucional (EC) Nº 19/1998, que instituem a cooperação federativa; que 

estabelecem normas de contabilidade pública para a gestão financeira orçamentária 

pactuada. 

É através destas leis que o CONDERG se consolida; possibilitando a 

resolução de problemas de saúde da população que compõem esta região. 

Em alguns municípios, a celebração de todas essas ações de saúde 

(garantidas por leis e decretos) é deficitária, fato que tem repercussões sobre as 

condições de saúde dos idosos e sobre o acesso a serviços especializados e 

regionais. 

Assim recorremos a vários textos que descrevem as políticas públicas no 

serviço de saúde considerando os serviços de oftalmologia. 

 

 

1.2 Políticas Publicas de acesso a saúde ocular e as cirurgias 

 

 

Ao longo dos anos, construíram-se várias políticas públicas nacionais e 

mundiais de acesso à pessoa idosa aos tratamentos necessários para a população 

idosa. Tais formulações foram de grande importância e de valia para a constituição 

das políticas hoje estabelecidas. 

Lembramos que todas essas políticas estão em franco desenvolvimento e 

consolidação, sofrendo muitas modificações, e isso é o que veremos a seguir. 

 



 

Tabela 01: Políticas publicas estabelecidas através das Conferências 

Nacionais e saúde ao longo dos anos de 1996 a 2007. 

ano Política pública Princípios 

1996 X Conferência Nacional de 

Saúde, Ministério da Saúde 

Territorialização e a descentralização político 
administrativos 

2000 XI Conferência Nacional de 

Saúde, Ministério da Saúde 

Realização de um diagnóstico da capacidade 
instalada dos serviços da saúde municipais. 

2001 Normas Operacionais de 
Assistência à saúde (NOAS) 

Definiram as micro e macro regiões 

2002 Normas Operacionais de 
Assistência à saúde (NOAS) 

Planos Diretores de Regionalização (PDR) e 
Planos Diretores de Investimento (PDI) 

2003 XII Conferência Nacional de 

Saúde 

Qualidade do acesso 

2007 XIII Conferência Nacional de 

Saúde   
 

Prioriza a atenção básica e de média 
complexidade, favorece o desempenho das 
regiões. 

Fonte: (kara Jose, Bicas e Carvalho, 2008). 

 

Através do Conselho Nacional de oftalmologia, que foi fundado em 1938, por 

meio da Liga Nacional de Prevenção a Cegueira, que começou a pensar e elaborar 

metas de incentivo a diminuição da cegueira através de higiene e educação. 

Somente a educação não foi uma medida suficiente devido à procura pelos 

casos de cegueira na população pelos oftalmologistas começou-se a quantificar os 

casos de catarata que necessitavam de correção cirúrgica, assim novas estratégias 

foram sendo discutidas. 

Em 1941 o Conselho Nacional de oftalmologia foi fundado com o objetivo de 

executar ações como mutirões para realizar exames oculares e cirurgias, Jornal de 

oftalmologia, (2006). Porém o sistema de saúde pública não forneceu cobertura 

suficiente para poder promover as campanhas. (KARA- JOSE, 2008). 

As campanhas são estratégias para que a divulgação e o acesso das pessoas 

portadoras de alguma dificuldade visual possam ser atendidos com mais 

acessibilidade. Então novas políticas precisavam ser incorporadas na filosofia dos 

objetivos do tão novo conselho. 

Devemos lembrar que na década de 40, a expectativa de vida era baixa, e as 

pessoas não atingiam a longevidade, sendo a taxa de idosos baixa. Assim, não 

temos muitos relatos de como políticas atingiam os idosos portadores de catarata. 

Em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos iniciou-se o 

processo de delimitação de direitos sociais: saúde, bem-estar, alimentação, 



 

vestuário, habitação, cuidados médicos, que as pessoas possuem direito e os idosos 

por sua vez estão incluídos nesta.  

Pela primeira vez mundialmente, começou-se a ter uma consciência do direito 

dos idosos de ter acesso aos direitos sociais e em especial à saúde. Por ser uma 

tendência mundial o aumento da expectativa de vida. 

Nos anos seguintes o cenário social, político e econômico mundial 

influenciaram nas condições de saúde da população brasileira e mundial com suas 

transformações.  

Saltando para a década de 80, em 1987 foi criado o projeto Zona Livre de 

Catarata em Campinas, com o apoio da UNICAMP, onde residentes de diversas 

áreas levaram a 99 pessoas sem recursos financeiros a oportunidade de realizar a 

cirurgia de catarata, que posteriormente ganhou reconhecimento internacional e 

dimensões nacionais. 

Em seguida com a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, 

encontramos na Seção II, da saúde, no Art. 196, a declaração: “A saúde é direito 

de todos e dever do Estado”, garantido que mediante políticas sociais e 

econômicas de acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

Somente após a Constituição Brasileira é que todos os cidadãos puderam ter 

atendimento oftalmológico. Mas são poucas as instituições a oferecer esses serviços 

tão especializados. O CONDERG volta a ser pioneiro a ser um hospital regional do 

interior de São Paulo a implantar o serviço de oftalmologia. 

Com a lei n. 8080 de 19 de setembro de 1990 que dispõem sobre a 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Promoveu a criação do SUS -Sistema 

Único de Saúde. 

Com essa conquista a população realmente começou a ter o acesso à saúde 

garantido por lei. Os idosos foram beneficiados com o acesso a saúde e 

consequentemente ao acesso a cirurgia ambulatorial de catarata.  

Foi através da Resolução 46/91 sobre os Princípios das Nações Unidas para 

o idoso fica estabelecido os princípios de independência, participação, assistência, 

autorealização e dignidade da pessoa idosa. 

A cada esfera de organização social estão sendo criadas novas formulações 

para garantir a pessoa idosa direitos de cidadão e poder executá-los nas instituições 

de saúde. 



 

A Lei 8842 de 04 de janeiro de 1994 que dispõe sobre a Política Nacional do 

Idoso é resultado das proposições da sociedade e dos movimentos sociais no 

período histórico recente. Em seus artigos encontraremos os dispositivos 

garantidores de direitos, os princípios e as diretrizes da política com vistas a 

assegurar uma vida digna a esta população. 

Com toda essa visão que o projeto Zona Livre de Catarata teve-se inicio a 1ª. 

Campanha nacional de reabilitação visual do idoso realizando em 1994 com 5.383 

cirurgias. 

E em 1996, que trouxe como instrumentos a Programação Pactuada 

Integrada (PPI). Sua finalidade é de que os municípios façam pactuações entre a 

sua região para aperfeiçoar os serviços oferecidos por cada um. O CONDERG firma-

se como referência regional em todo esse processo nas especialidades de 

oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e cirurgia geral, além da reabilitação 

neurológica. 

E a 2ª. Campanha em 1996 com 11.637 cirurgias. Neste ano foi implantada 

nos hospitais credenciados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, uma cota para 

a realização de cirurgias de catarata. 

Ao verificar a capacidade instalada de produção de cirurgias ambulatoriais 

verificou-se a quantidade de produção de cada hospital. 

Essa cota está abaixo da capacidade operacional instalada dos hospitais 

credenciados, gerando novas medidas nos anos sequentes. 

No mesmo ano houve a X Conferencia Nacional de Saúde, Ministério da 

Saúde (1996), a territorialização e a descentralização política administrativos foram 

os marcos para o desenvolvimento do SUS. 

A descentralização trouxe as cirurgias ambulatoriais para os hospitais do 

interior do país, saído dos grandes hospitais universitários, que dificultavam ainda 

mais o acesso dos idosos portadores de catarata aos programas ou estratégias de 

saúde. 

Os mutirões são estratégias do SUS como ferramentas para tentar diminuir as 

filas de espera para as cirurgias de catarata. 

Estes aconteceram no CONDERG com a realização de cirurgias de catarata, 

beneficiando os idosos. 



 

Assim, com as experiências anteriores positivas, criou-se o Programa 

nacional de prevenção a cegueira e reabilitação visual “Veja bem Brasil”, em 1998 

com a realização de 142.402 cirurgias. 

Esse número expressa a quantidade de pessoas portadoras de doenças de 

alterações visuais que necessitam de um tratamento adequado para o 

restabelecimento da saúde visual. Assim, as esferas governamentais começaram a 

pensar em estratégias para que mais pessoas consigam o tratamento adequado 

sem ter que se deslocar em distâncias grandes.  

Uma das formas que mais se destaca para o aprimoramento da 

regionalização é a criação dos Consórcios de Saúde, através da Emenda 

Constitucional no. 19/1998, que institui a cooperação federativa, a qual estabelece 

normas da contabilidade pública para a gestão financeira orçamentária pactuada. 

Essa gestão financeira aprimorou os recursos destinados à saúde e 

proporcionou o pagamento do procedimento cirúrgico de facoemulsão e extração 

extra capsular de maneira a cobrir os gastos com os insumos e profissionais para 

aumentar a quantidade de cirurgias a ser realizadas, mas o problema ainda não 

encontrava-se totalmente resolvido, o acesso à cirurgia ainda encontra-se reduzido e 

com muitas dificuldades. 

Em 1999 foi detectado pelo Ministério da Saúde que as políticas de acesso à 

cirurgia de catarata deveriam ser revistas, divido a cota de cirurgias estabelecidas 

em 1996 estarem abaixo da capacidade dos hospitais, criou-se a Portaria no. 

279/GM, onde o Ministro da Saúde considerando: 

 “As dificuldades enfrentadas pelos usuários do SUS o acesso a 

procedimentos cirúrgicos eletivos”, Instituiu a Campanha Nacional de Mutirões de 

Cirurgias eletivas, (BRASIL, 1996).  

Os mutirões saíram das grandes universidades, localizadas principalmente no 

estado de São Paulo, para chegar a todo o Brasil para atender uma população que 

não possui acesso a esses grandes centros. 

Os programas de mutirão foram criados para diminuir a demanda reprimia e 

facilitar o acesso à população menos favorecida economicamente, conforme Kara 

Jose, Bicas e Carvalho, (2008). 

Aliados com os princípios de regionalização, esse programa ganhou grande 

força e ênfase no processo de recuperação da saúde visual. E todo esse processo 



 

de atendimento a população foi acompanhada pelo Ministério da Saúde através de 

estatísticas que verificaram a eficiência do programa. 

O Ministério da saúde considerando o sucesso que o mutirão mencionado 

alcançou, analisando os dados produzidos, determinou a continuidade das cirurgias 

de catarata através da Portaria no. 317/GM de 2000, (BRASIL, 1999). 

Assim, com uma nova Portaria houve a possibilidade de um prosseguimento 

dos mutirões dando a oportunidade de novas pessoas serem atendidas. 

Na XI Conferência Nacional de Saúde, Ministério da Saúde (2000) discutiu-se 

a realização de um diagnóstico da capacidade instalada dos serviços da saúde 

municipais. 

Através desta capacidade instalada detectou-se que muitos hospitais 

poderiam estar oferecendo cirurgias acima da capacidade pactuada, começou a se 

estudar e a pensar na possibilidade de aumentar o número de cirurgias. 

Em 2000, através da Campanha Nacional de Cirurgia de catarata foi realizado 

185.069 cirurgias, ultrapassando a meta proposta pelo Ministério da Saúde de 

150.000 cirurgias, graças a Portaria no. 95 de 2000 (BRASIL, 2000b), que 

consolidaram o papel do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, mobilizando as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, Universidades e sociedades 

científicas para aumentar a oferta de procedimentos.  

E através da Portaria Conjunta 06 incluiu na Tabela de procedimentos o 

SAI/SUS os procedimentos de facectomia com implante de Lente Intra Ocular, 

realização de exames de tonometria e biometria ultra-sônica e exames pré- 

operatórios para cirurgia de catarata: glicemia, hemograma, coagulograma e 

Eletrocardiograma, segundo descrição do Jornal Jota Zero, (2001). 

Todos esses exames deram uma maior garantia de segurança para a 

realização das cirurgias, facilitando a criação de protocolos para a solicitação dos 

mesmos e uma disponibilidade municipal para a realização dos mesmos em tempo 

hábil para a realização da cirurgia de catarata. 

Em 2001 e 2002 as Normas Operacionais de Assistência à saúde (NOAS) 

definiram as micro e macro regiões e trouxeram novos instrumentos como os Planos 

Diretores de Regionalização (PDR) e Planos Diretores de Investimento (PDI). 

Os Planos diretores de regionalização e de investimento permitiram as 

regiões a planejarem como os investimentos na área da saúde poderão ser 

distribuídos uniformemente. 



 

Em 2001 através da participação de 560 municípios foram realizadas 266.681 

cirurgias, em 2002 foram realizadas 319.877 cirurgias, graças à prorrogação da 

Campanha Nacional de cirurgia de catarata pela portaria GM no. 53 de 2001, 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).  

Os números de realização de cirurgia foram crescendo ano a ano, mostrando 

a importância da realização de uma boa triagem garante a necessidade da 

realização de cirurgias em números crescente e com a otimização dos serviços 

disponíveis.  

Em 2002 Normas Operacionais de Assistência à saúde (NOAS) foi instaurado 

os Planos Diretores de Regionalização (PDR) e Planos Diretores de Investimento 

(PDI). 

Portaria 702/02 cria a Rede estadual de assistência à saúde do idoso. E 

Portaria 249/02 Centro de referência em atenção à saúde do idoso. 

Assim, a população idosa começa a ter um espaço na sociedade com 

profissionais especialistas em seus casos, que podem oferecer uma atenção 

integral, visto que hoje o setor da medicina encontra-se muito compartimentalizado e 

segmentado, necessitando de uma junção entre todos estes, porém ganhos sociais 

e culturais ainda não faziam parte deste processo. 

Através da lei 10741 de 2003, estabeleceu-se o Estatuto do Idoso. Foi 

garantido aos idosos direitos específicos em grandes áreas, que necessitam de uma 

comoção social. 

Em 2003 várias portarias foram publicadas prorrogando o prazo dos mutirões 

e possibilitou a realização de 316.098 cirurgias. 

O ministério da Saúde observando a importância dos mutirões começou a 

prorrogar os prazos de realização para que as cirurgias possam ser realizadas. 

Com a Política Nacional do idoso de 2003, verificou-se no Art. 1º o objetivo de 

assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 

Apesar de já estar em vigor há sete anos, a Política Nacional do Idoso é 

desconhecida por muitos e não cumprida pelas próprias autoridades políticas, pois 

promover as questões sociais depende de um esforço político, social e de respeito 

com educação da parcela da população que não se encontra na faixa idosa.  

No campo da saúde então, o acesso e a disponibilidade dos serviços voltados 

à população idosa começa a ter uma expansão com uma maior visibilidade. 



 

A XII Conferência Nacional de Saúde, Ministério da Saúde (2003) e XIII 

Conferência Nacional de Saúde em 2007, incentivaram a qualidade do acesso e 

priorizaram a atenção básica e média complexidade, favorecendo o desempenho 

das regiões. 

Hoje, a regionalização delimita-se em garantir o acesso, resolutividade, 

qualidade e integralidade aos serviços municipais e intramunicipais, conforme 

Beltrammi (2008). 

Essas garantias dos serviços oferecidos pela regionalização são encontradas 

no CONDERG e são verificados com o acesso dos municípios que o compõem, 

tendo as vagas disponíveis mensalmente, garante a resolutividade com a realização 

de cirurgias ambulatoriais de catarata, a qualidade dos serviços prestados 

observados através da avaliação do usuário e analisados pela ouvidoria hospitalar e 

a integralidade dos serviços prestados aos indivíduos que são atendidos na 

instituição. 

Em 2004 com a Portaria 1372/Gm n. 1411 com Política nacional de 

procedimento eletivo de média complexidade foi realizado 298.989 cirurgias, 

(BRASIL, 2004). Assim, pode-se contribuir para desafogar a demanda reprimida de 

cirurgias de clientes que foram triados pelos mutirões.  

Os gestores poderiam no período de 2004 a 2006 continuar com os mutirões 

ou aderir a essa nova proposta e incorporar a rotina aos Estados e Municípios. 

O CONDERG por sua vez, adotou a proposta de cirurgias eletivas. 

O Brasil necessita de 570.000 cirurgias por ano, segundo Kara Jose, para não 

aumentar o número de cegos. Este não é um número que os dados demonstram.  

Com a lei estadual 12.5128 de 2007 ficaram estabelecidos à rede de atenção 

a pessoa idosa nos municípios de São Paulo. 

Hoje no Brasil, a barreira de acesso para a realização das cirurgias é a baixa 

capacidade de financiamento pelo SUS, obrigando assim os hospitais a trabalharem 

abaixo de sua capacidade, ou mesmo sem a expectativa de aumento do número de 

vagas. Este financiamento é definido através das programações Pactuadas 

integradas (PPI). 

Consideramos barreiras ao acesso à cirurgia de catarata no âmbito:  

 

a) Governamental: 

 A política publica de saúde; 



 

 Outras prioridades além da cirurgia de catarata; 

 Desconhecimento do problema e do custo/beneficio; 

 

B) Hospitalar 

 Falta de recursos humanos e materiais; 

 Localização; 

 Eficiência; 

 

C) clientes 

 Desconhecimento da necessidade da cirurgia; 

 Custo do deslocamento (acesso distante); 

 Falta no trabalho 

 Falta de acompanhante 

 

Tabela 02: Número de cirurgias de catarata realizadas de 1987 a 2007, 

segundo as políticas públicas nacionais. 

Política pública 
nacional 

Nome campanha No. Cirurgias 
catarata 

Combate à cegueira 1º. Projeto “zona livre catarata” 99 

Campanha nacional de 
reabilitação visual do 
idoso 

1ª. Campanha nacional de reabilitação visual do idoso 5.383 

2ª. Campanha nacional de reabilitação visual do idoso 11.637 

Programa nacional de 
prevenção a cegueira e 
reabilitação visual “veja 
bem Brasil” 

Campanha nacional de mutirão de cirurgia eletiva 142.402 

Portaria no. 279/GM-08 Campanha nacional de mutirões de cirurgia eletiva  

 
Campanha nacional de 
cirurgia de catarata 

Campanha nacional de cirurgia de catarata 185.069 

Campanha nacional de cirurgia de catarata 266.681 

Campanha nacional de cirurgia de catarata 319.877 

Campanha nacional de cirurgia de catarata 316.098 

Portaria 1372/Gm n. 
1411 

Política nacional de procedimento eletivo de média 
complexidade 

298.989 

Portaria 458, 459, 
461/2005 gm/ms 

Procedimento eletivo de média complexidade, 
ambulatorial e hospitalar 

311.576 

Portaria 252 gm/ms Ministério da saúde suspende mutirão e identifica fila 
de espera 

170.831 

 Cirurgias eletiva de catarata 215.972 

Fonte: (kara Jose, bicas e carvalho, 2008). 

Segundo a tabela 02 verificamos a descrição das Políticas públicas para a 

realização das cirurgias de catarata. Primeiramente foi criado o Projeto Zona Livre 

de Catarata com a realização de 99 cirurgias. Uma grande otimização dos 



 

resultados com a Campanha nacional de reabilitação visual do idoso nos anos de 

1994 e 1996, porém é com a Campanha nacional de mutirão de cirurgia eletiva que 

foi instalada nos Hospitais Universitários que houve grandes detecções de 

indivíduos com catarata que necessitam de cirurgia. 

E Kara-Jose afirma que ainda estamos longe de realizar a quantidade ideal de 

cirurgias necessárias para a redução de indivíduos com catarata, devido à 

dificuldade de detecção. Muitos idosos não têm acesso a informações de que podem 

procurar serviços de referências para verificar sua integridade visual. 

Para Silva, Muccioli; Belfort Jr., (2004) as campanhas de mutirão tornaram 

possível ampliar a oferta de serviços e acesso a procedimentos cirúrgicos eletivos e, 

consequentemente, reduzir filas, tempo de espera, melhorando significativamente a 

qualidade de vida. 

Essas campanhas e mutirões funcionaram no período de 1994 a 2003, pois 

em 2004 com a Política nacional de procedimento eletivo de média complexidade as 

cirurgias passaram a ser agendadas em Hospitais com serviços de cirurgias eletivas 

com maior ênfase neste seguimento.  

E em 2005 instala-se o complemento da portaria para cirurgias hospitalares e 

ambulatoriais. Mas houve uma diminuição da queda do número de cirurgia em 2006 

e o Ministério da saúde suspende mutirão e identifica fila de espera para a 

realização da cirurgia.  

Na região do CONDERG esta apuração da fila de espera já havia sido 

identificada desde 1988 quando houve o convênio com a UNICAMP e foi tendo um 

crescimento do número de cirurgias ambulatoriais de catarata contínuo. 

Desta maneira podemos avaliar que nas esferas governamentais Federal, 

Estadual e Regional há políticas públicas sendo elaboradas, implementadas e com 

bom funcionamento em favor da pessoa idosa para ter acesso a saúde. 

Em particular na região do CONDERG e no Hospital Regional de 

Divinolândia, a realização da cirurgia de catarata com um acesso facilitado dos 

clientes idosos pode ser comprovada pelos números de cirurgias realizados ao longo 

dos anos de realização de cirurgia. Foi adaptado para seguir todas as legislações de 

realização de cirurgia oftalmológica que foram favorecidas pelas políticas públicas. 

 

 

 



 

Capitulo 02 

Abordagem Metodológica e Procedimento de Coleta de Dados 

 

2.1. Da Opção Metodológica 

 

A consideração do problema e dos objetivos antes mencionados contribuiu 

para que a opção metodológica recaísse sobre a abordagem quanti-qualitativa. A 

abordagem quantitativa responde, fundamentalmente, pela coleta e apresentação de 

dados obtidos junto a documentos e bancos de dados disponíveis; dados que, pela 

própria característica, são passíveis de “tradução” numérica (absoluta e relativa).  

São dados relacionados, como já afirmados, ao período janeiro a dezembro 

de 2009. No entanto, a abordagem metodológica central é a de caráter qualitativo, 

realizada a partir de entrevistas junto a idosos que não se beneficiaram da cirurgia 

de catarata. Paralelamente, foi utilizado um “diário de campo” para o registro das 

situações que, envolvem a suspensão das cirurgias de catarata; se expressam 

através de gestuais, falas, comportamentos etc.  

Também será um registro das memórias dos idosos que foram entrevistados, 

podendo aprofundar em sua realidade e seu contexto de vida. 

Este será um registro que não encontramos amplamente difundidos no meio 

acadêmico, de como os idosos podem ser ouvidos, e contribuir para a melhoria da 

qualidade do serviço prestado a estes mesmo. 

Decidimos em desenhar a pesquisa com estas abordagens metodológicas 

para primeiramente comparar a qualidade do atendimento com os dados da 

literatura e após os dados qualitativos. A abordagem do diário de campo mostrou-se 

de grande relevância, porém com uma dinâmica relativisada, mas decidimos dar um 

passo a mais com as entrevistas para poder aprofundar os contextos contidos em 

cada entrevista na sua totalidade. 

Dividiremos essa pesquisa em quatro momentos metodológicos marcantes 

para compor os passos descritos a seguir: 

 



 

1º. Momento: Levantamento do número de suspensões de cirurgia 

ambulatorial de oftalmologia em 2009. 

 

Os critérios iniciais de inclusão dos sujeitos foram: 

 Idade: maior ou igual há 60 anos 

 Sexo: ambos 

 Idosos que tiveram as suas cirurgias suspensas, segundo dados obtidos 

em arquivos e prontuários, do CONDERG- Hospital Regional de 

Divinolândia  

 

Trabalhamos com os dados de cirurgia de oftalmologia ambulatorial em 2009 

(com 2965 agendadas, realizadas 2306, o número de suspensões 650 cirurgia).  

Dentre as 16 cidades que compõem o CONDERG, as 02 cidades, São João 

da Boa Vista e Mococa, apresentaram o maior número de suspensão e foram 

analisados os motivos de suspensão das cirurgias ambulatoriais de oftalmologia. Os 

dados foram obtidos pelos Sistema de Gerenciamento do Centro Cirúrgico.  

Todos estes dados foram coletados, tabulados e demonstrados através de 

tabelas do tipo Ecxel®. 

 

As cirurgias suspensas foram assim agrupadas:  

 

A. Causas Clínicas: Hipertensão arterial, tosse ou resfriado, falta de exames 

solicitados na consulta pré-operatória, remarcar a cirurgia, más condições clinicas, 

hipoglicemia ou hiperglicemia; 

Relaciona-se com as condições de atendimento nos municípios, devido o 

idoso não vir com as patologias de base controladas devido a problemas de 

atendimento no município; 

 

B- Causas Institucionais: falta de condições da unidade hospitalar de saúde: 

material, pessoal, estrutural, falta de horário;  

Relaciona-se com as condições de atendimento do hospital, que por alguma 

justificativa não apresentou as condições necessárias para a realização do ato 

cirúrgico; 

 



 

C- Causas Pessoais: ingestão de anticoagulante, contra-indicação, sem 

necessidade, desistência, falta ou recusa. 

Relaciona-se com as condições de saúde de cada indivíduo, onde outros 

motivos que relaciona-se com a sua condição de saúde ou decisões próprias. 

 

2º. Momento: Levantamento de indicadores de qualidade 

 

Ao final da primeira fase de coleta de dados foi realizado o cálculo dos 

indicadores e a análise dos mesmos acima mencionados. Para tanto, foi utilizado a 

metodologia descrita no Manual de indicadores de enfermagem do Controle de 

Qualidade Hospitalar CQH (2006).  

Os dados foram tabulados e analisados em três partes: tabulação dos dados, 

elaboração de indicadores de qualidade e análise dos indicadores.  

 

Serão contemplados os seguintes indicadores: 

 

 Taxa de suspensão de cirurgia;  

A taxa de suspensão de cirurgias foi calculada através da razão entre a 

quantidade de cirurgias suspensas e o total de cirurgias agendadas em cada mês, 

sendo o resultado multiplicado por 100 e expresso em números relativos. 

 

 Taxa de aproveitamento das cirurgias. 

A taxa de aproveitamento das cirurgias foi calculada através da razão entre a 

quantidade de cirurgias realizadas e/ou agendadas em cada mês, sendo o resultado 

multiplicado por 100 e expresso em percentual. 

 

3º. Momento: Levantamento de dados 

 

Após esta fase foram separadas as duas cidades (São João da Boa Vista e 

Mococa) que mais apresentaram o maior número de cirurgia de oftalmologia 

suspensa em 2009. 

Seguiram-se para uma busca nos arquivos do centro cirúrgico os dados: CID, 

tipo de procedimento, tipo de anestesia, sexo, idade, convênio, motivo de 

suspensão, telefone, data, cidade.  



 

 

Os critérios de inclusão dos sujeitos foram: 

 CID: catarata senil; 

 Procedimento: Facoemulsão ou extração extra capsular; 

 Tipo de anestesia: local, geral ou sedação; 

 Sexo: feminino e masculino; 

 Idade: igual ou maior de 60 anos; 

 Convênio: SUS ou particular; 

 Motivo de suspensão: causas clínicas, institucionais e pessoais; 

 Cidade: São João da Boa Vista e Mococa; 

 Data: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2009; 

 

4º. Momento: entrevistas  

 

Após conhecer os dados acima citados foram escolhidos aleatoriamente, 

idosos que retornam ao centro cirúrgico para realizarem cirurgia ou novamente 

terem a cirurgia suspensa em 2010. 

Para a realização de entrevistas aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

de Enfermagem e Médica do CONDERG com a prévia assinatura do termo de 

ciência pelos participantes. 

Segundo Duarte (2002) o número de sujeitos que virão a compor o quadro 

das entrevistas dificilmente pode ser determinado a priori; tudo depende da 

qualidade das informações obtidas em cada depoimento, assim como da 

profundidade e do grau de recorrência e divergência destas informações. 

O número de entrevista para efeito estatístico é de 10%, segundo o mesmo 

autor acima citado, no mínimo, ou até que o dado sature através das mesmas 

respostas encontradas. 

 

As questões serão abertas com pontos a serem verificados como: 

A) Significados expostos pelos idosos com relação à visão; 

B) Prioridade em relação à realização da cirurgia de catarata ou não diante de 

outros problemas de saúde; 

C) Visão dificultada pela catarata e o que isso implicou em sua vida cotidiana; 

D) Como a suspensão afetou o atendimento hospitalar regional; 



 

E) Como o município auxiliou para a realização de cirurgia. 

As entrevistas foram realizadas em uma semana típica de atendimento: sem 

feriado, interrupções, diminuição de atendimento ou falta de algum 

material/equipamento que pudessem interferir diretamente no resultado das 

entrevistas. Serão desenvolvidas em duas fases: 

 

1ª. Fase: realização de entrevista “piloto” para verificar se as perguntas são 

claras e se os idosos conseguem responder com facilidade. A partir dos resultados 

obtidos na entrevista piloto, serão realizadas as alterações que se mostrarem 

necessárias.  

2ª. Fase: Realização das Entrevistas.  

As entrevistas foram realizadas em sala reservada e na presença de um 

acompanhante, deixando claro que todas as informações que forem oferecidas não 

prejudicarão, em momento algum, o tratamento na instituição, além da garantia do 

anonimato. 

 

2.2. Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Para possibilitar a coleta de dados da investigação serão utilizados os 

seguintes instrumentos: 

 Dados do Centro Cirúrgico; 

 Agendamento do ambulatório de oftalmologia; 

 Prontuários médicos arquivados no Serviço de Arquivo Médico (SAM); 

 Dados para a elaboração dos indicadores de qualidade arquivados na 

Comissão de qualidade do CONDERG; 

 Entrevista com idosos que tiveram sua cirurgia suspensa; 

 Criação de banco de dados EXCEL; 

 Análise dos dados da entrevista. 

 

2.3. Tratamento dos dados das entrevistas 

 

Os dados obtidos nas entrevistas – gravados com a autorização dos sujeitos 

– serão transcritos. As respostas dadas às questões serão objetos de uma dupla 

“leitura”: horizontal (pergunta por pergunta, abstraindo o sujeito) e vertical 



 

(significados atribuídos por cada sujeito; aqui, respeitar-se-ão as idiossincrasias 

pessoais).  Os resultados desta dupla leitura serão comparados e correlacionados 

com os indicadores de qualidade.  

2.4. Local de desenvolvimento da pesquisa 

 

2.4.1 CONDERG- Hospital Regional de Divinolândia 

Figura 05: Hospital Regional de Divinolândia, localizado na Avenida Leonor 

Mendes de Barros, centro Divinolândia, São Paulo é um hospital Regional paulista 

secundário. 

 



 

Possui como fontes financiadoras um Consórcio de Desenvolvimento da 

Região de São João da Boa Vista (CONDERG), que envolve 16 cidades e uma 

população total de aproximadamente 480 mil habitantes e atende 97% da população 

através do convênio SUS e 3% particular ou por planos de saúde.  

O Hospital Regional de Divinolândia foi Inaugurado em 1945 para o 

atendimento de pacientes com tuberculose reformulou-se em 1978, como Hospital 

geral para prestar assistência à população carente do município de Divinolândia e há 

150 pacientes portadores de deficiência mental ou física profunda, em 13 de julho de 

1987, através de convênio com a Secretaria de Estado da Promoção Social. Em 

1987, o CONDERG passou a administrar o hospital prestando assistência médica 

hospitalar. 

 Tem como parceiros a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) nas 

especialidades oftalmologia, otorrinolaringologia e gastro-enterologia, receber 

residentes e preceptores. Atende, também, outras especialidades: vascular, 

mastologia, ginecologia e cirurgia geral, a Universidade de São Paulo (USP) nas 

especialidades ortopedia, neurologia, urologia e dermatologia, sendo referência 

secundária dentro da regionalização e do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa 

Vista CONDERG passou a administrar o hospital prestando assistência médica 

hospitalar, embasados na Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal no. 8080/90), bem 

como na Lei Federal no. 8142, de 28/12/1990, caracterizando-se juridicamente com 

uma gestão autônoma. 

Através de uma parceria acordada entre os municípios de Aguaí, Águas da 

Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Mococa, 

Santo Antônio do Jardim, Santa Cruz das Palmeiras, São José do Rio Pardo, São 

João da Boa Vista, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande 

do Sul, para resolver problemas de saúde dessas regiões trazendo um atendimento 

especializado para a região, cumprindo os Planos Diretores de Regionalização 

(PDR), Brasil (2006). 

“A Regionalização proporciona a territorização, flexibilidade nos desenhos da 
região, cooperação entre os gestores, cogestão, financiamento solidário, 
subsidiaridade através da definição das competências mínimas que a esfera local 
deve ser responsável, bem como daquelas que devem ser compartilhadas, além da 
participação e controle social”. Beltrammi (2008).  



 

Figura 05: Municípios que formam o CONDERG, segundo a sua localização 

geográfica. 
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Realizou-se um convênio com o serviço de oftalmologia da Universidade de 

Campinas (UNICAMP), representado pela Disciplina de Oftalmologia e pelo Prof. Dr. 

Newton kara-Jose, com o Departamento Regional de Saúde (DRS), Convênio 

celebrado entre UNICAMP e CONDERG (1988) com o objetivo de atender a 

demanda reprimida desta região, treinar os profissionais da rede básica, servir de 

centro de aperfeiçoamento dos residentes, centralizar e otimizar o uso de 

equipamentos, implantar rotina de referência e contra-referência,  para Kara-jose et 

al, 2006). 

Esse atendimento começou a ser estruturado ao longo de todos esses anos, 

oferecendo um atendimento oftalmológico a nível ambulatorial com consultas 

médicas, exames de diagnose especializados, cirurgias eletivas e ambulatoriais e de 

alta complexidade com as cirurgias de retina e vitrectomia, implantada em 2010. 

São oferecidos para a população, que necessita de correção óptica, óculos 

financiados pelos recursos de economia do próprio hospital e pela Diretoria Regional 

de Saúde colírios para controle de glaucoma. 
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Os rendimentos advindos do SUS e o emprego de tecnologias apropriadas 

tornaram o serviço do CONDERG auto-sustentável, com atendimento personalizado 

e com a finalização e todo o atendimento, segundo Kara-jose et al, (2006). 

O CONDERG consegue manter-se com toda essa estrutura por economia e 

otimização dos recursos financeiros, visto que os repasses obedecem a tabela de 

procedimentos SUS, como agente financiadora, que não supre a total necessidade 

cirúrgica devido aos matérias de insumos utilizados terem um alto preço de 

mercado. 

O Hospital Regional de Divinolândia baseia-se no tripé Missão, Visão, 

Valores, visando desenvolver suas atividades em busca da excelência dos serviços 

prestados e, como objetivo futuro, ser classificado como modelo de qualidade de 

assistência, dentro dos programas da Comissão de Qualidade Hospitalar (CQH) no 

qual está inserido desde 2002. 

Nesta busca de ser reconhecido como um hospital com qualidade no 

atendimento, recebeu do Ministério da Saúde em 2000 através da avaliação do 

usuário, 7º. Lugar na pesquisa nacional dentre os 1421 hospitais avaliados, 5º lugar 

na pesquisa regional, concorrendo com 608 hospitais e 4º lugar na pesquisa 

estadual, concorrendo com 236 hospitais. O que se repetiu no ano de 2010 onde 

ficou em 7º. Lugar na pesquisa estadual. 

A avaliação foi feita através de uma pesquisa que ouviu 158 mil pacientes que 

passaram por internações e exames em 630 estabelecimentos de saúde 

conveniados à rede pública paulista. "O critério mais importante é como o paciente 

viu e sentiu o atendimento que ele recebeu. É uma pesquisa feita diretamente. Ela 

avalia o acolhimento e o que o paciente recebeu em matéria de tratamento", disse o 

governador José Serra durante a cerimônia de premiação dos hospitais (CONDERG, 

2010) 

Considerado hospital de médio porte com 207 leitos ativos, distribuídos nas 

quatro especialidades básicas: médica, cirúrgica (com 11 leitos destinados à cirurgia 

ambulatorial de oftalmologia, com funcionamento de 12 horas diárias), obstétrica, 

pediátrica, além de uma ala especializada em reabilitação neurológica e um 

ambulatório de reabilitação auditiva e ortopédica. 

Segundo Ribeiro e Costa (1999), os Consórcios visam ampliar a oferta de 

especialidade médicos ou de maior tecnologia pouco compatível com cada prefeitura 

isoladamente. 



 

A extensão de serviços à comunidade, prestada por meio do atendimento 

oftalmológico, amplia a área de cobertura de regiões carentes, ajudando na 

resolução de seus problemas médicos. 

Os 16 municípios acima citados abrangem dados significativos e peculiares 

que nos auxiliaram a compreender o contexto social onde o CONDERG é formado. 

 

Tabela 03: População residente de 60 anos ou mais de idade, por sexo e por 

grupos de idade, segundo os municípios do CONDERG- 2000. 

Municípios 
População 

total 
2000 

População residente de 60 anos ou 
mais de idade 

Total 
absoluto 

Grupos de idade 

% 
60 a 
64 

65 a 
69 

70 a 
74 

75 e 
mais 

Aguaí 28195 2862 10,1 829 771 583 679 

Águas da Prata 7131 1093 15,3 283 282 258 270 

Caconde 18378 2029 11,0 614 499 386 530 

Casa Branca 26800 3349 12,4 916 810 741 882 

Divinolândia 12016 1365 11,3 423 367 269 306 

Espírito Santo do Pinhal 40480 4755 11,7 1431 1205 991 1128 

Itobi 7466 785 10,5 225 194 170 196 

Mococa 65574 6818 10,3 2095 1741 1316 1666 

Santa Cruz das Palmeiras 25556 2309 9,0 771 562 463 513 

Santo Antônio do Jardim 6154 708 11,5 203 182 142 181 

São José do Rio Pardo 50077 5596 11,1 1612 1369 1138 1477 

São Sebastião da Grama 12454 1294 10,3 405 314 291 284 

São João da Boa Vista 77387 9269 11,9 2764 2337 1943 2225 

Tambaú 22258 2374 10,6 741 586 478 569 

Tapiratiba 12942 1314 10,1 425 331 244 314 

Vargem Grande do Sul 36302 3879 10,6 1204 974 815 886 

TOTAL 451170 51799 11,4 16941 14524 12228 14106 

Fonte: IBGE, Senso 2000. 

A região composta por estes 16 municípios apresenta uma população de 

idosos residentes na região um total de 51.799 pessoas que representa um percentil 

absoluto de 11,48% de idosos,o que demonstra ser uma região com uma grande 

população idosa. Destes 3,7% possuem de 60 a 64 anos, 3,2% na faixa de 65 a 69 

anos, 2,7% de 70 a 74 anos e 3,1% possuem 75 anos ou mais. 

Destacamos as cidades de Águas da Prata com 15,4% de idosos como a 

cidade com mais representantes desta faixa etária na região e Santa Cruz das 

Palmeiras com 9,0%. 



 

Tabela 04: Pessoas residentes de 60 anos ou mais de idade, por 

alfabetização e sexo, segundo os municípios do CONDERG – 2000. 

Municípios 

Pessoas residentes de 
60 anos ou mais de 

idade 

Pessoas residentes de 60 anos ou mais de idade, por 
alfabetização e sexo  

Sabem ler e escrever Não sabem ler e escrever 

Total Homem Mulher Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Aguaí 2.862 1.308 1.554 2.053 978 1.075 809 330 479 

Águas da Prata 1.093 497 596 835 384 451 258 113 145 

Caconde 2.029 1.007 1.022 1.383 720 663 646 287 359 

Casa Branca 3.349 1.741 1.608 2.538 1.260 1.278 811 481 330 

Divinolândia 1.365 688 677 942 520 422 423 168 255 

Espírito Santo do Pinhal 4.755 2.165 2.590 3.449 1.722 1.727 1.306 443 863 

Itobi 785 391 394 529 281 248 256 110 146 

Mococa 6.818 3.168 3.650 4.794 2.388 2.406 2.024 780 1.244 

Santa Cruz das Palmeiras 2.309 1.108 1.201 1.582 822 760 727 286 441 

Santo Antônio do Jardim 708 353 355 464 246 218 244 107 137 

São José do Rio Pardo 5.596 2.540 3.056 4.223 2.029 2.194 1.373 511 862 

São Sebastião da Grama 1.294 648 646 823 413 410 471 235 236 

São João da Boa Vista 9.269 4.120 5.149 7.295 3.421 3.874 1.974 699 1.275 

Tambaú 2.374 1.138 1.236 1.774 887 887 600 251 349 

Tapiratiba 1.314 641 673 842 460 382 472 181 291 

Vargem Grande do Sul 3.879 1.816 2.063 2.724 1.356 1.368 1.155 460 695 

TOTAL 49.799 23.329 26.470 36.250 17.887 18.363 13.549 5442 8.107 

Fonte: IBGE, Senso 2000. 

Esta tabela considera as pessoas com 60 anos ou mais que residem em suas 

casas ou com familiares em um total de 49.799 idosos, representando 96,1%, e 

2.000 (3,8%) idosos encontram-se em asilos ou instituições de longa permanência. 

Assim 46,8% dos idosos são homens e 53,2% de mulheres, confirmando o processo 

de feminização da velhice. 

Os idosos que sabem ler e escrever são 72,7% da população, sendo 49,3% 

de homens e 50,7% de mulheres e 27,2% não sabem ler e escrever, onde 40,1% 

são homens e 59,8% mulheres. 

Chamamos uma atenção especial para o número de idosos residentes na 

cidade de Divinolândia com 11,3% da população. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 05: Pessoas de 60 anos ou mais, responsáveis pelo domicílio, em 

números absolutos e relativos, por sexo, segundo os municípios do CONDERG – 

2000. 

Municípios 

Pessoas responsáveis de 60 anos ou mais, por sexo 

Absoluto Relativo (%) 

Total Homens Mulheres Homens Mulheres 

Aguaí 1755 1130 625 64,4 35,6 

Águas da Prata 645 434 211 67,3 32,7 

Caconde 1256 883 373 70,3 29,7 

Casa Branca 1807 1160 647 64,2 35,8 

Divinolândia 816 591 225 72,4 27,6 

Espírito Santo do Pinhal 2740 1822 918 66,5 33,5 

Itobi 432 314 118 72,7 27,3 

Mococa 3951 2640 1311 66,8 33,2 

Santa Cruz das Palmeiras 1338 928 410 69,4 30,6 

Santo Antônio do Jardim 406 295 111 72,7 27,3 

São José do Rio Pardo 3167 2148 1019 67,8 32,2 

São Sebastião da Grama 794 563 231 70,9 29,1 

São João da Boa Vista 5572 3521 2051 63,2 36,8 

Tambaú 1404 990 414 70,5 29,5 

Tapiratiba 772 553 219 71,6 28,4 

Vargem Grande do Sul 2264 1536 728 67,8 32,2 

TOTAL 29119 19508 9611 66,9 33,1 

Fonte: IBGE, Senso 2000. 

Trazemos em especial à tabela 03 que demonstra a quantidade de idosos 

responsáveis por seu domicílio, pois sabemos que o pós-operatório da cirurgia de 

facoemulsão requer que o cliente fique sem praticar trabalhos domésticos por 20 

dias. Observamos que 58,4% do total de idosos são responsáveis por seu domicílio 

e os homens representam 66,9% e as mulheres 33,1%. 

As cidades de Itobi e Santo Antônio do Jardim possuem uma percentagem de 

72,7 de homens que são responsáveis pelo seu domicílio como as cidades que 

apresentam o maior índice e São João da Boa Vista com 36,8% de mulheres dos 

números absolutos da população. 

 

 

 

 

 



 

Tabela 06: Número de estabelecimentos de saúde, para diagnose, 

ambulatorial e aparelho de eletrocardiograma, segundo o município que compõe o 

CONDERG 2000. 

Cidades 

Estabelecimentos de Saúde 

No. de 
aparelho de 
ECG total 

Com apoio à 
diagnose  
e terapia total 

Com atendimento 
ambulatorial e médico  
(especialidades básicas) 

Aguaí 13 05 07 03 

Águas da Prata 04 00 03 01 

Caconde 05 00 02 02 

Casa Branca 10 04 04 01 

Divinolândia 06 01 05 02 

Espírito Santo do Pinhal 14 04 06 05 

Itobi 01 00 01 01 

Mococa 21 10 09 07 

Santa Cruz das Palmeiras 07 00 07 01 

Santo Antônio do Jardim 02 07 01 01 

São José do Rio Pardo 26 01 09 07 

São Sebastião da Grama 07 01 04 02 

São João da Boa Vista 28 10 16 11 

Tambaú 10 01 06 06 

Tapiratiba 06 01 04 02 

Vargem Grande do Sul 15 06 02 05 

TOTAL 175 51 86 57 

Fonte: IBGE, Senso 2000. 

Figura 04: Número total de estabelecimentos de saúde, para diagnose, 

ambulatorial e aparelho de eletrocardiograma, segundo o município que compõe o 

CONDERG 2000. 

0

5

10

15

20

25

30

Estabelecimentos 

Aguaí Águas da Prata Caconde
Casa Branca Divinolândia Espírito Santo do Pinhal
Itobi Mococa Santa Cruz das Palmeiras
Santo Antônio do Jardim São José do Rio Pardo São Sebastião da Grama
São João da Boa Vista Tambaú Tapiratiba
Vargem Grande do Sul

 Fonte: IBGE, Senso 2000. 



 

Estes dados nos demonstram a rede básica de saúde de cada município que 

compõe o CONDERG através de sua infra estrutura na área da saúde. São João da 

Boa Vista possui 28 estabelecimentos de saúde, sendo 16 para atendimento 

ambulatorial, sendo a cidade com maior número. Itobi é o município que apresenta 

somente 01 estabelecimento de saúde. 

Quanto mais estabelecimentos de saúde, maior será a oferta de consultas 

médicas, além de aparelhos de eletrocardiogramas disponíveis para a realização 

deste exame, além dos estabelecimentos para realizar diagnósticos 

complementares, aumentando a oferta de possibilidades de realização de exames 

pela rede pública. 

Verificamos então que, as cidades mais populosas da região como São João 

da Boa Vista, Mococa e São José do Rio Pardo, são os municípios que estão mais 

preparados para receber os clientes que precisam do atendimento ambulatorial. 

2.4.2 Centro cirúrgico 

 

O centro cirúrgico segue os princípios de equidade do SUS: todos os 

pacientes do Conderg que necessitam de atendimento secundário e terciário são 

encaminhados para Divinolândia.  

Inicialmente o serviço contava com recursos básicos, e, aos poucos, foi se 

expandindo progressivamente, com o aumento dos recursos humanos e 

modernização dos materiais.  

No início, a demanda superava a capacidade de atendimento e o tempo de 

espera para cirurgia era maior do que seis meses e de consulta de 5 meses. Esse 

tempo foi diminuindo e atualmente o tempo de espera para consulta é de 3 meses, e 

2 meses para cirurgia.  

A equidade do atendimento da clínica de oftalmologia e do centro cirúrgico é 

garantida pela seleção impessoal e irrestrita dos pacientes a serem encaminhados 

pelo Centro de Saúde através dos triadores, não havendo, até hoje, casos de 

rejeição de encaminhamentos de pacientes por qualquer motivo alheio às condições 

de saúde ocular que necessitam de cirurgia. 

No período de 1988 a 2008, foram realizados 14.263 cirurgias oftalmológicas.  



 

Um expediente que tem sido utilizado para não deixar a fila de espera ficar 

longa é a realização de mutirões de atendimento ambulatorial e cirúrgico aos 

sábados. Entretanto, esta estratégia depende da obtenção de financiamento extra-

teto. 

São realizados vários tipos de cirurgias nas diversas especialidades acima 

citadas, mas destacaremos as de oftalmologia, além das de catarata como: 

blefaroplastia, glaucoma, lasi-tye, aplicação de lucentis, pterígio, calázio, 

evisceração, estrabismo, retina, vitrectomia, entre outras. 

A equipe multidisciplinar conta com 01 enfermeira, 22 técnicos, 04 

instrumentadoras, 04 auxiliar de serviços, 02 técnico de Raio X, 02 anestesistas e 

equipe médica de residentes, preceptores e contratados. 

A grade cirúrgica é pré-definida com um agendamento de cirurgias eletivas 

realizadas nas doze horas disponíveis no centro cirúrgico, de segunda a sexta-feira, 

ou através de mutirões que ocorrem em alguns finais de semana.  

Um dos grandes diferenciais do atendimento oftalmológico do CONDERG é a 

doação de óculos pelo SUS, garantindo um atendimento completo com a correção 

ocular. Estes são financiados pelas economias que o hospital disponibiliza 

mensalmente com uma distribuição mensal de 200 óculos conforme descrição de 

Machado, Medina e Kara-José, (2010).  

As orientações pré/pós operatórias e de alta são oferecidas, pelas 

enfermeiras institucionais do ambulatório de oftalmologia, clínica cirúrgica e centro 

cirúrgico, através de uma consulta de enfermagem dentro da sistematização da 

assistência de enfermagem (SAE) com o idoso a ser submetido à técnica e o 

acompanhante que estiver presente na unidade, elencando dados relevantes para a 

cirurgia ou decisivos para a suspensão.  

Após o agendamento da cirurgia, os pacientes participam de um grupo de 

orientação pré-operatório realizado por uma enfermeira do ambulatório de 

oftalmologia. Na ocasião, é entregue uma cartilha com explicações sobre a cirurgia, 

orientações e esclarecimentos sobre os pedidos médicos dos exames a serem 

realizados.  

 

 

 

 



 

Capitulo 03 

Resultados 

 

 

3.1 Análise dos resultados da pesquisa quantitativas 

 

1º. Momento: Levantamento do número de suspensões de cirurgia 

ambulatorial de oftalmologia em 2009. 

 

Tabela 07: Número de suspensões, agendamento e realização de cirurgia 

ambulatorial de oftalmologia em 2009. 

 

2009 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total  Média 

No. Suspensão 44 54 63 37 55 63 71 64 48 64 50 37 650 54,1 

No. Agendamento 202 205 235 241 248 278 276 278 278 296 239 180 2956 246,3 

No. Realizada 158 151 172 204 193 215 205 214 230 232 189 143 2306 192,1 

 

Fonte: Arquivos do CONDERG 

 
Verificamos que no ano de 2009 tivemos um agendamento cirúrgico total de 

cirurgias ambulatoriais de oftalmologia foi de 2.956. Destas 78% (2.306) foram 

realizadas e 21% (650) foram suspensas. 

Em média ao longo do ano de 2009 foram suspensas 54,1 cirurgias, 246,3 

cirurgias agendadas e 192,1 realizadas. 

Os meses de abril e dezembro apresentaram menor número, 37 de 

suspensões e julho com 71, sendo considerado a maior expressão de suspensão. 

Diferentemente o agendamento possui o menor índice, 180 em dezembro e o maior 

em outubro de 296. Igualmente o número de cirurgias realizadas em outubro com 

232 e o menor em dezembro com 143 cirurgias. 

Tais dados podem representar expressivamente os períodos sazonais onde 

julho é o mês com um período mais frio, elevando a pressão arterial, proporcionando 

assim os maiores índices de suspensão cirúrgica. E dezembro com diminuição na 

produtividade devido ao período de festividade, onde há mais faltas para a 



 

realização dos tratamentos para evitar as suspensões e a produtividade diminui 

devido às férias acadêmicas para os residentes de oftalmologia.   

É de fundamental importância para o aumento de produtividade que haja 

controle periódico da capacidade cirúrgica, do agendamento e do número de 

cirurgias realizadas, Arieta, Taiar e Kara-jose (1995).  

Este acompanhamento que estamos tentando desenvolver para poder 

analisar as partes formadoras de um serviço prestado à população com qualidade 

no atendimento das necessidades dos clientes que são atendidos na instituição. 

Podemos verificar uma queda significativa de 42% nos números de 

suspensão entre os meses de março e abril, fato este atribuído à mudança da 

maneira pela qual os clientes são conduzidos ao centro cirúrgico. 

Anteriormente o cliente era deitado em uma maca e conduzido de elevador 

devido a clínica cirúrgica encontrar-se no 5º. andar e o centro cirúrgico no 4º. andar, 

agora são conduzidos caminhando ao lado de um funcionário da equipe de 

enfermagem. Esta medida foi instalada após ter observado relatos no diário de 

campo informações de medo, ansiedade ou sensações desagradáveis de andar de 

elevador devido ao fato de não terem contato com esse tipo de transporte e muitas 

vezes ser a primeira vez que se transportam de elevador para tentar observar 

mudanças nos fatores mencionados. Após essas medidas verificamos uma curva 

ascendente até julho e depois descendente até dezembro.  

Outra medida proposta pela própria equipe de enfermagem do centro 

cirúrgico foi a de verificar quais os clientes agendados que já tiveram a sua cirurgia 

suspensa e o mais idoso, respeitando as condições clínicas e laboratoriais 

favoráveis (o que está com os exames e pressão arterial dentro da normalidade) 

para poderem ser os primeiros a ser atendido no dia. 

Outra medida foi a de oferecer um conforto térmico mais adequado nos dias 

de frio, lembrando de que o clima da cidade de Divinolândia é o mais frio da região e 

este pode ser uma das causas do aumento da pressão arterial. Foi definida a 

mudança da sala de preparo dos clientes a serem submetidos à cirurgia de catarata 

para a Sala de Recuperação Anestésica (SRPA) por ter ambiente climatizado 

adequadamente. 

 Assim, a necessidade de acompanhamento de todas essas medidas torna-se 

importante para verificar as mudanças efetivas que possam ocorrer na suspensão 

de cirurgia. 



 

Tabela 08: Número de suspensões de cirurgia ambulatorial de oftalmologia segundo 

as causas clínicas, institucionais e pessoais em 2009. 

 
causas  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total  % 

Clinicas 39 45 55 33 52 51 69 62 39 57 35 27 564 86,9 

Institucionais 1 2 0 1 1 5 1 1 0 1 10 2 25 3,8 

Pessoas 4 7 8 3 2 7 1 1 9 6 5 8 61 9,3 

 total 44 54 63 37 55 63 71 64 48 64 50 37 650 100 

 
Fonte: Arquivos do CONDERG 

  

 Consideramos como: 

A) Causas Clínicas: Hipertensão arterial, tosse ou resfriado, falta de 

exames solicitados na consulta pré-operatória, remarcar a cirurgia, 

más condições clínicas, hipoglicemia ou hiperglicemia;  

B) Causas Institucionais: falta de condições da unidade de saúde: 

material, pessoal, estrutural, falta de horário;  

C) Causas Pessoais: ingestão de anticoagulante, contra-indicação, 

sem necessidade, desistência, falta ou recusa. 

 Correlacionamos às causas clínicas com as alterações orgânicas que os 

clientes podem apresentar devido às patologias de base que não foram tratadas em 

suas unidades básicas de saúde. As causas Institucionais com as correlacionadas 

com problemas do próprio Hospital e as causas pessoais com problemas que cada 

cliente pode apresentar no dia da cirurgia. 

 As causas clínicas tiveram 69 suspensões em julho, sendo a Hipertensão 

arterial e a tosse ou resfriado os responsáveis por estes índices e 27 em dezembro 

pelos mesmos motivos, demonstrando os dados citados na tabela 05 dos períodos 

sanzonais, as causas institucionais se apresentaram altas em novembro com 10 

suspensões sendo 03 por falta de tempo cirúrgico e 07 por falta do cirurgião e 

nenhum caso em março e setembro. As causas pessoais tiveram 09 suspensões em 

setembro e 01 em julho e agosto por falta de condições clínicas. 

 Verificamos que as causas clínicas correspondem a 86,7% do total das 

suspensões, as institucionais com 3,8% e pessoais com 9,4%. 

 Causas relacionadas à condição clínica do paciente levaram à suspensão de 

4,5% das cirurgias nos estudos de Lira et al (2001). Isso demonstra que nossos 



 

índices estão muito acima dos encontrados na literatura e que os clientes estão 

chegando de seus municípios com nível pressórico muito alto e com falta de exames 

laboratoriais solicitados para a realização da cirurgia de catarata. 

 Ainda dentro da instituição os dados apresentados para o setor de qualidade 

e posteriormente para a coordenação da instituição, onde houve várias reuniões de 

discussões para compreender os dados e realizar planos de ação para conseguir 

efetivamente diminuir os índices apresentados.  

 Aconteceram juntamente com o setor de qualidade várias reuniões com as 

partes envolvidas setoriais com (equipe médica e equipe de enfermagem do 

ambulatório de oftalmologia, clínica cirúrgica e centro cirúrgico), inter setoriais 

(ambulatório de oftalmologia, clínica cirúrgica, centro cirúrgico, qualidade, ouvidoria 

e recepção) e inter institucional (entre os municípios que compõe o CONDERG) para 

propor ações que visassem à diminuição de tais índices.  

 Ficou acordado que:  

1. Os dados seriam apresentados na DRS XIV juntamente com os municípios 

participantes e propor ações em conjunto para diminuir estes índices; 

2. Um protocolo estabelecendo os parâmetros de suspensão em relação aos 

exames para as cirurgias poderem ser suspensas; 

3. Criar um espaço para orientações pré-operatória em grupos para retirar as 

dúvidas e explicar as cirurgias; 

4. Realizar uma triagem através de consulta de enfermagem para poder reforçar 

a orientação e verificar os exames antes da cirurgia; 

5. Os anestesistas irão realizar uma consulta anestésica para aqueles clientes 

que necessitarem de receber anestesia geral ou sedação; 

6. A equipe do centro cirúrgico priorizará o atendimento dos idosos que já 

tiveram a sua cirurgia suspensa por algum motivo; 

7. A qualidade irá monitorar os indicadores de suspensão de cirurgia 

mensalmente, juntamente com a enfermeira do centro cirúrgico. 

8. A ouvidoria acompanhará todos os casos que chegarem até esse setor; 

          Desta maneira toda a equipe do CONDERG, os municípios e os clientes 

estarão interligados com medidas que tentam eliminar as principais causas de 

suspensão de cirurgia. 

 



 

2º. Momento: Levantamento de indicadores de qualidade 

 

Figura 06: Taxa de suspensão de cirurgia e de aproveitamento cirúrgico de cirurgia 

ambulatorial de oftalmologia em 2009. 
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Fonte: Arquivos do CONDERG 

 
Verificamos que a taxa de aproveitamento cirúrgico varia de 73,2% a 84,7% 

com uma média de 78%, segundo o agendamento. 

Através dos indicadores de suspensão de cirurgia de oftalmologia podemos 

observar que houve variações entre 15,3% a 26,3% com uma média de 21,9%. 

Ao procurarmos na literatura encontramos os estudos de Arieta et AL (1995) 

que avaliaram o comportamento das cirurgias ambulatoriais oftalmológicas com 

22,8% de casos de suspensões. Após Lira (2001) encontrou um índice de 

suspensão de cirurgia de catarata de 19,5%.  

Estes estudos acima citados foram escolhidos devido ao tipo de atendimento 

e a filosofia terem grande semelhança ao tipo de atendimento prestado no 

CONDERG, fazendo com que os dados tenham maior confiabilidade. 

Estes dados sugerem que apesar do esforço que está sendo realizado para 

diminuir a taxa de suspensão de cirurgia, ainda persiste meses que estão acima das 

médias apresentadas. 

A suspensão cirúrgica ficou evidente no mês de março com 26,8% e com o 

menor índice em abril com 15,3%, proporcionalmente o aproveitamento com o maior 

índice em abril com 84,7% e o menor em março com 73,2%. 



 

Estes dados nos chamaram a atenção para a proporcionalidade na curva que 

quando há a queda nos meses de abril e setembro na taxa de suspensão de 

cirurgia, há um aumento proporcional no aproveitamento cirúrgico.  

Através da taxa de suspensão e de aproveitamento encontradas fomos 

verificar as metas propostas de cirurgias mensais para as cirurgias de oftalmologia 

com o valor de 148. E estas são alcançadas mensalmente como podemos observar 

na tabela 01.  

A sala 01 destinada à cirurgia de oftalmologia tem a sua capacidade de 

utilização de 08 horas diárias e a realização de em média, 08 cirurgias diárias. Se 

considerarmos cinco dias da semana e dois sábados mensais, encontramos 22 dias, 

que correspondem a 176 cirurgias mensais como a capacidade cirúrgica da sala 

destinada à cirurgia de oftalmologia.  

Então em 2009 encontramos a utilização da sala cirúrgica em média de 

109,1%, consideramos que a sala é utilizada na sua capacidade total, porém 

devemos lembrar que as cirurgias de plástica ocular poderiam ser realizadas em 

outras salas. Um viés que encontramos nestes dados é a prática de cada cirurgião o 

que faz o tempo cirúrgico diminuir, além da dinâmica da equipe de enfermagem para 

agilizar o serviço prestado, podendo ter uma capacidade de utilização da sala 

aumentada. Mas os clientes que são submetidos a anestesia geral ou com alguma 

complicação intra operatória aumenta o tempo do ato cirúrgico no dobro ou triplo de 

tempo. 

Estes dados não serão tratados neste estudo, porém a necessidade de 

mencioná-los impede que um viés possa ser desenhado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3º. Momento: Levantamento de dados 

 

Tabela 09: Número de suspensões de cirurgia ambulatorial de oftalmologia, 

segundo a cidade em 2009. 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total % 

Aguai 3 6 2 6 6 4 10 4 4 7 8 1 61 9,3 

Águas Prata 1 1 0 1 0 1 2 3 2 2 3 1 17 2,6 

Caconde 3 5 1 1 1 2 4 3 1 2 3 2 28 4,3 

Casa Branca 1 0 4 1 4 2 4 2 1 1 1 1 22 3,3 

Divinolândia 3 1 3 1 2 2 1 3 1 3 1 2 23 3,5 

Espírito Santo do Pinhal 1 5 8 3 4 10 8 3 5 11 9 4 71 10,9 

Itobi 0 0 1 0 0 1 2 3 0 1 0 0 8 1,2 

Mococa 7 6 12 9 8 9 12 11 5 5 5 9 98 15,0 

Santa Cruz das Palmeiras 2 2 2 1 3 5 2 5 5 2 2 1 32 4,9 

Santo Antônio do Jardim 0 1 2 0 0 2 1 1 0 1 2 2 12 1,8 

São João da Boa Vista 6 6 13 4 14 7 6 17 9 15 4 2 103 15,8 

São José do Rio Pardo 2 6 8 5 1 2 6 4 4 2 3 3 46 7,0 

São Sebastião da Grama 4 2 1 0 4 3 2 1 2 0 1 0 20 3,0 

Tambaú 5 4 2 2 3 3 4 0 1 5 0 0 29 4,4 

Tapiratiba 3 2 3 1 3 7 1 1 2 2 2 2 29 4,4 

Vargem Grande do Sul 3 7 1 2 2 3 6 3 6 5 6 7 51 7,8 

total 44 54 63 37 55 63 71 64 48 64 50 37 650 100 

Fonte: Arquivos do CONDERG 

 
Através da tabela 02 podemos observar o número de suspensão de cirurgia de 

oftalmologia ambulatorial em 2009, distribuídos pelos municípios que compõem o 

CONDERG. 

Todas as cidades possuem uma cota mensal variável para o número total de 

consultas, que resulta da somatória do retorno e de consultas novas. E através das 

consultas novas será gerado o número e casos cirúrgicos.  

 

Tabela 10: Número de consultas realizadas por município que compõe o 

CONDERG no ano de 2009. 

Cidade Consulta realizada Cidade Consulta realizada 

Aguai 997 Santa Cruz das Palmeiras 1133 

Aguas da Prata 511 Santo Antônio do Jardim 382 

Caconde 1610 São José do Rio Pardo 1988 

Casa Branca 870 São Sebastião da Grama 1093 

Divinolândia 3493 São João da Boa Vista 2396 

Espírito Santo do Pinhal 1099 Tambaú 1226 

Itobi 602 Tapiratiba 1160 

Mococa 2812 Vargem Grande do Sul 2022 

Fonte: Arquivos do CONDERG 

 



 

A cidade de Divinolândia teve 3.493 consultas realizadas, seguida de Mococa 

2.812 casos e São João da Boa Vista teve 2.396 consultas realizadas. E as cidades 

de Itobi com 602, Águas da Prata com 511e Santo Antônio do Jardim 382 como as 

cidades com menor índice de consultas realizadas. 

Então, consideramos que mesmo com o maior número de consultas realizadas 

de Divinolândia e Águas da Prata com o menor índice, foram excluídas, pois, os 

dados de suspensão foram baixos. 

Os municípios que apresentaram o menor índice de suspensão são: 

 Itobi com 08 suspensões (1,2%); 

 Santo Antônio do Jardim com 12 suspensões (1,8 %). 

Podemos verificar que os dois municípios que apresentam o maio índice são: 

 São João da Boa Vista com103 suspensões (15,8%); 

 Mococa com 98 suspensões (15%). 

Estas cidades são as mais numerosas populacionalmente da região, são: São 

João da Boa Vista portadora de 77.387 habitantes com uma representação de 

11,9% da população de idosos. Já Mococa com 65.574 habitantes e 10,3% de 

idosos, segundo o IBEGE (2000). 

Estes municípios apresentam-se em primeiro e terceiro lugar respectivamente 

na análise do número de estabelecimentos de saúde, com serviços de apoio a 

diagnose, aparelhos de eletrocardiograma e atendimento médico nas especialidades 

básicas, mostrando que estes municípios possuem recursos para o atendimento da 

população. E Itobi e Santo Antônio do Jardim apresentam a menor quantidade de 

estabelecimentos para o atendimento a esta população. 

Um dos vieses possíveis é a verificação das condições de atendimento a 

saúde em cada município que compõe o CONDERG para comparar os dados de 

suspensão de cirurgia de catarata, porém estes dados, nesse momento, resolvemos 

não focar. 

Assim as cidades escolhidas para serem analisadas na próxima fase são: São 

João da Boa Vista e Mococa, considerando-se para serem levantados os dados 

referentes a estas suspensões. 

 

 

 



 

Figura 07: Número de exclusão segundo o CID, cidade, idade ou ter dois motivos 

nas cidades que apresentaram o maior número de suspensão de cirurgia de catarata 

na região do CONDERG. 
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 Fonte: Arquivos do CONDERG 

 
 Segundo a seleção realizada nas cidades de São João da Boa Vista e 

Mococa foram analisados 201 cirurgias suspensas para poder incluir os sujeitos 

conforme descrito na metodologia.  

 Desta maneira, pudemos excluir 14 clientes por apresentarem outros CIDs 

sem ser o da catarata como de glaucoma, pterígio, estrabismo, bleforafoplastia e 

outros, gerando outros procedimentos que não são facoemulsão ou extração 

extracapsular. 

 Apresenta 34 clientes com idade inferior a 60 anos. A partir da década de 

cinquenta é que encontramos as maiores exclusões deste item, porém alguns jovens 

que realizaram a cirurgia de estrabismo. 

 E 05 clientes que não pertenciam às cidades correspondentes São João da 

Boa Vista e Mococa. Fato este, pelo cadastro constar outras cidades da região que 

compõe o CONDERG, cadastradas como São João da Boa Vista e Mococa.  

 Dentre este total de 53 exclusões, 06 apresentaram dois motivos dentre os já 

descritos. 

 Assim, foram selecionados para a próxima fase 148 cirurgias de catarata 

suspensas. 
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Tabela 11: Número de clientes que foram suspensos mais de uma vez nas cirurgias 

de catarata nas cidades de São João da Boa Vista e Mococa em 2009. 

 

 Cidades 
Número de indivíduos 
com cirurgia suspensa 

Número de vezes que a cirurgia 
foi suspensa 

 
02 03 04 

São João da Boa Vista 20 14 5 1 

Mococa 9 4 4 1 

Total 29 18 9 2 

No. Total de 
repetições 71 36  27 8 

 
Fonte: Arquivos do CONDERG 
 
 Ao realizar uma busca detalha no agendamento, verificados que das 148 

cirurgias suspensas das cidades de São João da Boa Vista e de Mococa, 29 clientes 

tiveram a sua cirurgia suspensa por mais de uma vez.  

 Deste total sendo 20 cirurgias da cidade de São João da Boa Vista e 09 e 

Mococa. 

 Então dentre as cirurgias suspensas temos: 

 148 cirurgias suspensas de catarata; 

 29 indivíduos com cirurgia suspensa por mais de uma vez; 

 71 cirurgias com nomes já expostos; 

 119 indivíduos tiveram cirurgia suspensa; 

 Todos os clientes quando possuem a sua cirurgia suspensa são comunicados 

pela equipe de enfermagem que lhe explica os motivos que levaram a suspensão e 

quais os passos necessários para voltar a realizar a cirurgia. 

 Pede-se para já remarcar uma data, com tempo compatível para realizar novos 

exames, fazer controle pressórico ou glicêmico, avaliação cardíaca e clínica. Assim a 

vaga fica garantida com prioridade de atendimento. O que verificamos através 

destas repetições de suspensões, é que os idosos possuem uma dificuldade em 

alcançar todas as necessidades acima citadas em seu município. 

 

 

 

 

 



 

Figura 08: Número de suspensão de cirurgia de catarata em São João da Boa Vista 

e Mococa segundo a idade em 2009. 

0

5

10

15

20

25

%

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94

idade

Idade dos clientes que tiveram a sua cirurgia suspensa

 
Fonte: Arquivos do CONDERG 
 

Segundo o número de suspensão de cirurgia de catarata verificamos através 

do gráfico 07, que 25% dos idosos possuem de 60 a 64 anos com o maior índice 

percentual.  

Estes dados vão de encontro com o percentual das cidades de São João da 

Boa Vista e Mococa somados com um índice de 15%, segundo o IBGE (2000).  

Observamos estes dados, e lembramos que a população de idosos está em 

crescente ascensão. 

Encontramos somente 01 cliente que apresentou 90 anos, porém o grupo de 

85 a 89 anos está próximo dos 5%. 

Os atendimentos das demandas geradas pelo crescimento da população 

idosa, implicam a necessidade de planejamentos criteriosos e adequados a esta 

nova realidade populacional. (VERAS, 1988). 

Podemos observar que o número de octogenários poderá aumentar muito ao 

longo dos próximos anos, visto o percentual de 22,9% do grupo de 75 anos a 79 

anos.  
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Figura 09: Número percentual de suspensão de cirurgia de catarata em São João 

da Boa Vista e Mococa segundo o sexo em 2009. 
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Através do gráfico 05, verificamos que das 148 cirurgias ambulatoriais de 

catarata que foram suspensas em 2009, 58,7% (87) deste total são mulheres e 

41,2% (61) são homens. 

A primeira hipótese que levantamos foi o processo de feminização para 

explicar tais dados, mas ao verificarmos na região do CONDERG, encontramos na 

população de idosos, 46,8% de homens e 53,1% de mulheres, IBGE (2000). 

Nos municípios pesquisados, São João da Boa Vista possui 44,4% de 

homens e 55,5% de mulheres, enquanto que Mococa conta com 46,4 % de homens 

e 53,5% de mulheres.  

Mostrando que a hipótese levantada corresponde ao encontrado.  
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Figura 10: Número de suspensão de cirurgia de catarata em São João da Boa Vista 

e Mococa segundo o tipo de procedimento em 2009. 
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Fonte: Arquivos do CONDERG 
 
 

Ao analisarmos o procedimento realizado nas 148 cirurgias de oftalmologia 

verificamos que 91,8% são facoemulsão e 8,1% extração extracapsular. 

No momento atual, a FACO é a técnica mais utilizada na maioria dos países 

desenvolvidos, devido à possibilidade de rápida recuperação visual e ao reduzido 

índice de complicações pré e pós-operatórias, Kara-Jose Junior (2004). 

A facoemulsificação diminui o tempo de execução da técnica e 

conseqüentemente, aumenta a produção. A dificuldade da adesão desta técnica nos 

hospitais, é o alto preço do aparelho de faço tipo Legacy®, que cada vez mais está 

se propagando pelo Sistema Único de Saúde. 

Em estudos de Kara-Jose, Delgado e Arieta (1992) concluíram que a 

facectomia realizada sob a metodologia de cirurgia ambulatorial, com anestesia 

local, é economicamente viável. Possui a manutenção dos custos fixos e parte dos 

custos variáveis da cirurgia de catarata subsidiados pelo Estado. 

Desde então, os custos puderam ser cada vez mais financiados pelo SUS e 

proporcionar aos clientes idosos uma recuperação muito mais rápida. 
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Figura 11: Número de percentagem de suspensão de cirurgia de catarata em São 

João da Boa Vista e Mococa segundo o tipo de anestesia em 2009. 
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Fonte: Arquivos do CONDERG 
 
 
 Segundo o tipo de anestesia 97,9% foi a local, visto que, são cirurgias 

ambulatoriais que o cliente possui alta no mesmo dia. 1% das anestesias foi geral e 

1% com sedação.  

 Estas anestesias geral e sedação são de responsabilidade do anestesista, 

que necessita previamente de uma avaliação pré-anestésica.  

 As indicações são para os clientes que não conseguem ficar parado durante a 

cirurgia, por ansiedade, cirurgia prolongada ou para amenizar a dor. 

 Segundo Centurion (2003) no adulto, a anestesia é local, com injeção 

periorbitária ou tópica com gotas, realizadas pelo próprio cirurgião oftalmologista. A 

sedação e a anestesia geral precisa da presença de um anestesista. 
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Tabela 12: Causas de suspensão de cirurgia de catarata, segundo as causas em 

São João da Boa Vista e Mococa em 2009. 

 

 Causas de suspensão e cirurgia no. % 

Falta de exames 15 10,1 

Falta de material 2 1,3 

Falta de médico 2 1,3 

Falta de tempo 2 1,3 

Hiperglicemia 7 4,7 

Hipertensão 80 54,6 

Más condições clinicas 18 12,1 

Não consegue ficar deitado 1 0,6 

Remarcar 2 1,3 

Tosse/ resfriado 14 9,4 

Uso de anticoagulante 5 3,3 

 Total 148 100 

 
Fonte: Arquivos do CONDERG 
 

Através da tabela 04 verificamos que a principal causa de suspensão de 

cirurgia de catarata é a Hipertensão arterial com 54,6% (80).  

No Brasil, aproximadamente 65% dos idosos são portadores de hipertensão 

arterial sistêmica, sendo que, entre as mulheres com mais de 65 anos, a prevalência 

pode chegar a 80% para Lyra Junior et AL, (2006). 

Muitos clientes descobrem-se hipertensos no momento da cirurgia. Atribuímos 

este fato a dois motivos: 1- ansiedade pré operatória; 2- hipertensão arterial 

silenciosa. 

Após esta verificação e consequente a suspensão da cirurgia, solicita-se ao 

cliente um controle por 10 a 15 dias contínuos de verificação da pressão, no mesmo 

local e no mesmo horário e uma marcação, que será entregue ao médico 

cardiologista do município que faz o acompanhamento para verificar a conduta 

medicamentosa a ser realizada. E no dia da cirurgia para melhor acompanhamento 

também é apresentado este controle e verifica-se a necessidade de uma medicação 

ansiolítica (Diazepan® 5mg) ou hipertensa (Captopril® 25mg) como dose de ataque 

em momentos antes da cirurgia. 

Caso não se tenha um resultado favorável de redução dos níveis pressóricos 

para no máximo 140x90mmhg, a cirurgia será suspensa. 

O que podemos verificar é uma carência de médico cardiologista na rede do 

SUS que façam a consulta clínica, solicitação e avaliação do ECG, emissão de laudo 

de uma forma sistematizada, onde muitos clientes não possuem o seu caso clínico 



 

totalmente contemplados. Tais situações muitas vezes ocorrem de maneira 

separada, devido à demanda acumulada. 

Seguido, a causa de maior suspensão corresponde às más condições clínicas 

com 18 (12,1%).  

Em geral, as doenças dos idosos são crônicas e múltiplas, perduram por 

vários anos e exigem acompanhamento médico constante e medicação contínua, 

Veras (2003).  

Tais doenças, que na maioria das vezes não possuem acompanhamento 

médico, necessitam de uma orientação cuidadosa para que ações voltadas para a 

saúde deste idoso, para que ao ser remarcada a cirurgia, tais condições clínicas 

possam estar amenizadas. 

A falta de exames corresponde com 15 (10,1%). 

Frequentemente observam-se limitações no acesso à cirurgia ocular, por 

dificuldades diversas referentes ao paciente ou por obstáculos impostos pelo próprio 

sistema de saúde e que impedem a utilização do recurso cirúrgico em sua plena 

potencialidade conforme Kara Jose e Temporine, (1999). 

O nosso dever enquanto profissional de saúde é retirar essas barreiras, ou 

tentar amenizá-la para garantir que os clientes idosos tenham um acesso com maior 

qualidade e eficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 12: Número de percentagem de suspensão de cirurgia de catarata em São 

João da Boa Vista e Mococa segundo o tipo de convênio em 2009. 
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Fonte: Arquivos do CONDERG 

 
Verificamos através do gráfico 07 que 100% dos atendimentos dos idosos que 

tiveram sua cirurgia suspensa de catarata são atendidos pelo Sistema Único de 

Saúde. 

 Os custos totais da cirurgia de catarata mediante a técnica de FACO são 

maiores do que os com a técnica de Extração Extra Capisular; e a remuneração 

efetuada pelo Sistema Único de Saúde confere à técnica por FACO maiores 

vantagens econômicas do que a técnica por Extração Extra Capisular. (KARA-JOSE, 

2003). 

 A saúde do idoso deve ser vista como um importante passo nos direitos do 

cidadão, garantindo que a qualidade do atendimento possibilite a economia 

gastando melhor os recursos destinados a serem empregados na saúde do idoso. 
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3.2 Análise dos resultados da pesquisa qualitativas 

 

 

 Utilizamos na presente pesquisa o diário de campo, que é uma ferramenta 

que auxilia nas observações realizadas durante a execução da pesquisa, visto 

inclusive que esta é uma pesquisa participante. Os relatos constantes no diário de 

campo foram coletados durante o ano de 2009 oriundo das observações realizadas 

com clientes que chegaram ao centro cirúrgico para realizar cirurgias de catarata. 

Abaixo apresentamos dados relativos aos idosos entrevistados.  

 Dados de identificação: sexo, cidade, idade, estado civil, profissão, moradia e 

acompanhante. 

 Sexo: 06 homens e 05 mulheres.  

 Cidades: São João da Boa Vista com 07 entrevistados e Mococa 04 

entrevistados. 

 Idade: de 63 a 82 anos. 

 Situação profissional: 07 aposentados, 03 pensionistas, 01 do lar. 

 Estado civil: 02 solteiros, 04 viúvos, 05 casados. 

 Segundo a profissão: 01 trabalhador no engenho de cana, 01 trabalhador na 

usina de asfalto, 04 do lar, 01 atendente de bar, 01 motorista, 01 trabalhador 

de mina de pedra, 01 empregada doméstica, 01 confeiteiro. 

Obs: Vale ressaltar que catalogamos as profissões exercidas pelos atuais 

aposentados e pensionistas e, 01 do lar é a única que se apresenta como ativa e 

vive da renda do trabalho do marido. 

 Moradia casa própria: 09 idosos, moradia de aluguel: 01e 01 que reside na 

casa da filha.  

 Acompanhantes de idosos: 02 conhecidos recentes e 09 acompanhantes da 

família. 

 Os dados de identificação nos remetem a caracterizar os entrevistados como 

idosos que possuem uma renda mensal que os permite viver em seu meio social e 

familiar, porém quando realizam despesas extras com a sua saúde, por exemplo: 

comprar colírio, necessitar de transporte, despesas com alimentação fora de casa no 

dia da cirurgia, geram um conjunto de dificuldades que são explicadas a seguir. 

As condições financeiras interferem na vida social e nas condições cirúrgicas, 

visto que ter um acompanhante, comprar os colírios, ficar sem realizar algumas 



 

atividades de vida diária durante uma semana quando realiza a cirurgia e quando a 

cirurgia é suspensa também há gastos. 

Um dado importante a ressaltar é que muitas vezes os familiares 

acompanhantes que não residem com o idoso, recebem as informações para o 

retorno e muitas destas orientações são esquecidas, portanto não são seguidas e, 

na próxima consulta para realizar a cirurgia é um novo acompanhante que surge 

sem os dados necessários. 

Este cenário que foi desenhado evidencia que os idosos apresentam 

condições sócio-financeiras de baixa renda em que todos os que são aposentados e 

pensionistas ganham em média 01 salário mínimo mensal. Esta situação chama a 

atenção para o atendimento a que todos têm direito que é o do SUS. Assim sendo, 

os idosos entrevistados estão incluídos nessa possibilidade de atendimento, mas 

pelo que já anteriormente explicitamos, a possibilidade de atendimento SUS é 

somente uma possibilidade e não uma garantia. 

 Cabe aqui complementar sobre as possibilidades dos idosos com um dado 

geral sobre o Brasil onde apenas 25% das pessoas acima de 60 anos ganham três 

salários mínimos ou mais. Ou seja, “cerca de 75% são pobres, existindo uma boa 

parcela na faixa da miserabilidade (43%), necessitando de assistência dos serviços 

públicos” (MINAYO, 2005, p. 9). 

 Os clientes já acima caracterizados são provenientes das cidades que 

compõe o CONDERG e tiveram a sua cirurgia suspensa e também puderam retornar 

para realizar a cirurgia em um segundo momento. Foram selecionados os relatos 

que mais chamaram a atenção pelo conteúdo expostos na sua analise outros relatos 

também foram descritos e avaliados, porém percebemos uma saturação de dados 

expostos, e assim sendo, ficamos com um total de 26 relatos. 

 Para selecionar a fala dos entrevistados foram descritos para a equipe 

cirúrgica que trabalha diretamente com estes clientes, os conteúdos que surgiram 

para que a equipe auxilie na verificação dos conteúdos mais significativos, e que 

realmente representa o que eles encontram nas falas dos idosos cotidianamente: 

dificuldades causadas pela suspensão de cirurgia, dificuldade para realizar a cirurgia 

após a suspensão, por que operar, motivos apresentados para a suspensão de 

cirurgia e a fala dos acompanhantes. Após isso, foi incluído um outro tema que se 

refere ao que os profissionais da saúde também refletem sobre a suspensão de 

cirurgia em idosos. 



 

3.2.1 Tema 01: Dificuldades causadas pela suspensão de cirurgia 

 

 

 Este tema descreve os relatos que os idosos fazem ao falar das causas 

gerais, e a principal que gerou a suspensão de sua cirurgia da qual lhe foi referindo 

como a principal causa de suspensão.  

 Abaixo segue as causas apontadas pelos sujeitos. 

 

 1.I.S. Mulher, 67 anos: “Para mim é muito difícil a cirurgia ter sido suspensa 

porque terei que voltar novamente e tenho dificuldade de andar, por isso é que uso 

bengala.” 

 2. M.J.C.S. Homem 57 anos: “Terei dificuldade para fazer os exames é perda 

de tempo vir operar, não dá certo. Cedo quando a pressão está boa não me chama 

para operar. Dá até vontade de chorar.” 

 3. A.M.F.R. Mulher 69 anos: “Tenho que ficar esperando marcar a cirurgia de 

novo, da outra vez que eu vier vou ficar mais nervosa.” 

  4. A.E.S.Mulher 69 anos: “Sou nervosa e ansiosa, é que demorou um pouco 

para ser chamada, por isso fiquei mais ansiosa, terei que fazer novamente os 

exames.” 

 

  Cada cliente apresenta dificuldade e limitações diferentes para dirigir-se ao 

CONDERG para a realização da cirurgia. Assim como muitos, uma senhora 

entrevistada descreve as suas dificuldades físicas para se locomover e de 

compreensão sobre a cirurgia a ser realizada.  

 Importante aqui apontar que os autores Kara-Jose e Temporine (1999), 

observam-se limitações no acesso à cirurgia ocular, por dificuldades diversas 

referentes ao paciente.  

 Muitas vezes os clientes possuem dificuldade para poder realizar os exames 

pré operatórios com rapidez, devido à grande fila de espera. E muitas vezes sentem 

vontade de operar e começam a ficar nervosos alterando a pressão, levando a uma 

grande frustração. 

 Segundo Arieta et AL (2004) os exames subsidiários de rotina são definidos 

como testes solicitados a todos os pacientes a respeito da história clínica ou exame 

físico. 



 

 Quando a cirurgia é suspensa demora vários dias ou até meses para ser 

remarcada. Se as causas que deixam os entrevistados nervosos não forem 

trabalhadas para serem erradicadas, os fatores que os levam a ficar nervosos irão 

continuar e novamente a cirurgia poderá ser suspensa, criando assim um círculo 

vicioso. 

As consequências do cancelamento para o paciente são diversas e, em geral, 

consistem em obstáculos no tratamento podendo ser considerados fatores 

iatrogênicos no processo de recuperação da saúde e na manutenção do equilíbrio 

entre o corpo e a mente. Antônio, Munari e Costa, (2002). 

 Se demorar para remarcar a cirurgia, os exames perdem a validade de quatro 

meses, necessitando ser refeitos. 

 No CONDERG são marcadas por dia de dez a quatorze cirurgias e na maioria das 

vezes, os clientes chegam ao mesmo horário devido a dificuldade encontrada no 

transporte público. Porém, sempre alguns clientes ficarão para o final do dia 

esperando dessa forma por volta de sete horas para realizar a cirurgia. 

 

 3.2.2 Tema 02: Dificuldade para realizar a cirurgia após a suspensão 

 

 

 Quando os idosos descrevem as suas dificuldades para realizar a sua 

cirurgia, mostram os seus sentimentos mais interiorizados e, também aquelas 

enfrentadas que dizem respeito às questões sociais presentes na vida cotidiana. 

 

 5. R.B.A. Mulher, 70 anos: “É difícil ter que refazer os exames, demora para 

marcar e a minha filha tirou férias para poder ficar comigo e na próxima vez que eu 

vier não sei o que fazer.” 

 6. A.A.M. Mulher, 75 anos: “É complicado remarcar ambulância, paguei para 

um taxi vir me trazer, gastei muito dinheiro e não adiantou de nada.” 

 7. A.A.M. Mulher, 62 anos: “Essa é a terceira vez que venho e não consigo 

fazer a cirurgia, preciso ficar o dia inteiro, gasto com a comida, canso muito a viagem 

é longa. Chegando na cidade ainda tenho que pedir para alguém me buscar para 

levar até em casa, moro na zona rural e é longe.” 



 

 8. M.P.F.N, Mulher, 72 anos: “Em casa a minha pressão é controlada, mais a 

minha diabete é de nervoso e quando chego aqui para fazer a cirurgia fico muito 

nervosa.”  

 9. I. R.S.M. Muher, 77 anos: “Minha pressão subiu outra vez, tenho medo de 

fazer a cirurgia porque o meu vizinho me falou que já fez a cirurgia e o médico tira o 

olho da gente para fora e dá uma injeção muito grande dentro do olho e depois 

coloca para dentro, acho que deve doer muito.” 

 

 Como exigência para a realização da cirurgia de oftalmologia, solicita-se que 

cada cliente tenha um acompanhante, pois saem com um tampão no olho operado, 

necessitando ser guiado. E muitos idosos possuem dificuldades em ter uma pessoa 

de acompanhante. 

 A realização da cirurgia requer um preparo prévio dessa pessoa e de seus 

familiares, que muitas vezes necessitam afastar-se de seus trabalhos, lares e de sua 

vida normal por algum tempo, para Cavalcante, Pagliuca e Almeida, (2000). 

 Em cada município há uma rede de transporte que leva os clientes até o 

CONDERG, mas o horário precisa ser marcado. As distâncias são variadas entre as 

cidades e os clientes precisam esperar até o último cliente a ser atendido, 

demorando a retornar para casa. 

Para evitar tais situações alguns contratam um táxi para poder deslocar-se. Assim, 

ou, as cidades apresentam dificuldade em enviar o transporte coletivo gratuito ao 

hospital por algum motivo, ou os clientes utilizam-se de um transporte pago que em 

geral é o táxi. 

 Para Vieira e Furegato (2001) “A atitude de inquietação provocada pela 

suspensão de cirurgias pode, com freqüência, gerar comportamentos de revolta”. 

 Alguns clientes têm a sua cirurgia suspensa várias vezes, e os fatores acima 

descritos podem acontecer principalmente com o transporte, implicando em grandes 

dificuldades no deslocamento dos clientes. 

 Muitos clientes possuem doenças crônicas como a hipertensão arterial e o 

diabete melittus, que em geral são alterados pela ansiedade da cirurgia. 

 Para Veras (2003) a abordagem médica tradicional, focada em uma queixa 

principal, e o hábito médico de reunir as queixas e os sinais em um único 

diagnóstico, podem ser adequados ao adulto jovem, mas não ao idoso. Assim a 



 

atenção aos idosos precisa ser contemplada na sua totalidade e não ter o foco 

somente nas patologias de base. 

 Um dos desafios da equipe de enfermagem do CONDERG é de orientar os 

clientes idosos sobre o ato cirúrgico para diminuir os medos, angústias ao serem 

diminuídas que podem favorecer diretamente no ato cirúrgico. 

 Muitas dúvidas e medos vêm à tona, sendo que essas preocupações, em 

geral, estão voltadas para a realização da cirurgia e não para a suspensão da 

mesma, para Cavalcante, Pagliuca e Almeida, (2000). 

 

 3.2.3 Tema 03: Por que operar ? 

 

 

 Os idosos relatam os motivos pelos quais o levaram até o centro cirúrgico 

quando receberam o diagnóstico de uma catarata senil e que deveriam ser 

operados.  

 10. S.P.M Homem, 65 anos: “Quero operar para poder fazer o meu serviço de 

casa e poder ir à missa e acompanhar os cantos. Às vezes as pessoas passam no 

meu portão, me cumprimentam e eu não conheço, passo a maior vergonha.” 

  11. A.S.P. Mulher, 80 anos: “Estou muito feliz por fazer a cirurgia, já tive a 

cirurgia suspensa uma vez devido estar com cisco no olho. Agradeço muito a equipe 

e a Deus por ter dado certo esta vez.”  

 12.G.R.A Mulher, 78 anos: “Estou muito feliz por fazer a cirurgia porque agora 

posso ver tudo muito bem.” 

 13. M.L.S. Mulher, 70 anos: “Estou muito feliz por fazer a cirurgia, é um sonho 

realizado.” 

 14. O.G.B. Homem, 76 anos: “Antes de fazer a cirurgia enxergava tudo 

embaçado, isso me incomodava muito, a expectativa para voltar a enxergar é 

grande.” 

 Observaremos a seguir uma descrição do sentimento de um homem com 

catarata ao ser operado. 

 

 “E chegou o dia da cirurgia. Removeram a catarata do olho direito de Virgil e 

colocaram uma lente; o olho foi tapado com um curativo, como de costume, por 24 

horas. No dia seguinte, o curativo foi retirado, e o olho de Virgil foi afinal exposto, 



 

descoberto, ao mundo. Parecia estar fitando o vazio, desorientado, sem foco, com o 

cirurgião a sua frente, ainda com o curativo na mão”. Saker (p.111). 

 Com essa afirmação observamos que o ato de realizar a cirurgia de catarata 

independe da idade para oferecer benefícios sociais e culturais que irão influenciar 

diretamente na saúde psíquica e consequentemente na biológica.  

 A recuperação da visão pela cirurgia de catarata produz benefícios 

econômicos e sociais para o indivíduo, sua família e comunidade, Nosé, Kara-José 

Junior, Cursino, Whitaker (2004). 

 Verificamos que há grande satisfação dos clientes ao poder realizar a cirurgia 

de catarata após já ter sido suspensa. A fala de agradecimento a equipe cirúrgica 

pode ser comprovada com os relatos da pesquisa de satisfação de usuário que é 

preenchida por todos os clientes que são atendidos na instituição. E a fé é parte 

constante de muitos relatos de agradecimento. 

 O sentimento de satisfação em poder fazer a cirurgia e recuperar a visão fica 

evidente nos relatos dos clientes. 

 Para muitos clientes realizar a cirurgia e voltar a enxergar traz sentimentos 

bons como ser feliz e realizar um sonho. 

Muitas vezes o ato cirúrgico é visto como a possibilidade do retorno a uma 

vida “normal”, quando então cessarão todos os desconfortos advindos da doença 

que vem incomodando, Antônio, Munari e Costa, (2002). 

 A mesma expectativa encontramos nos relatos de Saker: “achando que o 

terrível nevoeiro acabaria se dissipando e tudo voltaria a ficar nítido” p. 13. 

 

3.2.4 Tema 04: Motivos de suspensão de cirurgia 

 

 

 Os relatos descritos abaixo se referem sobre os motivos da cirurgia ser 

suspensa e muitos descrevem a suspensão por mais de uma vez. 

 

 15. A.O.A. Mulher, 80 anos: “Minha cirurgia foi suspensa 03 vezes: 1ª. O meu 

olho não dilatou, 2ª. Eu almocei, 3ª. Por falta de médico.” 

 16. T.C.C. Homem, 76 anos: “A minha cirurgia foi suspensa porque eu 

apresentei pressão alta.” 



 

17. N.A.A.S. Mulher, 67 anos: “Essa é a terceira vez que venho para fazer cirurgia: 

na 1ª. Tive pressão alta, na 2ª. Estava resfriada e vim hoje, espero que eu consiga.” 

 

 Muitos clientes apresentam alterações clinicas como a pupila não dilatar com 

a administração dos colírios para que a cirurgia possa ser realizada, levando a 

cirurgia ser suspensa.  

 Alguns médicos não realizam a cirurgia após o indivíduo ter almoçado a dieta 

oferecida pelo hospital (dieta leve: sopa de macarrão ou canja). Através destas 

observações foram criadas um protocolo institucional sobre a administração de 

dietas, onde as enfermeiras do centro cirúrgico e da clinica cirúrgica, os anestesistas 

e o cirurgião responsável pela oftalmologia padronizaram os parâmetros de jejum 

para as anestesias sedação e geral e o tempo sem administração de dieta para 

anestesia local. 

 Esse relato confirma que a pressão arterial alterada leva a suspensão de 

cirurgia. E muitos relatos são parecidos com esse motivo. Quando lhe perguntamos 

se faz uso de medicações para o controle da pressão a resposta é positiva, porém 

os horários e as doses não são seguidos conforme a orientação médica em muitos 

casos. A justificativa para tal atitude é que não estava com sinais ou sintomas que 

necessitasse de medicamentos. 

Esse conjunto de informações é importante para o prosseguimento da conduta 

médica oftalmológica e do anestesista no momento de operar. 

 Muitos clientes precisam comparecer ao centro cirúrgico várias vezes devido 

a cirurgia ser suspensa e na maioria das vezes os motivos são variados. Mas muitos 

não perdem a esperança de realizar a cirurgia. 

 

3.2.5 Tema 05: Fala dos profissionais da saúde 

 

 

 Este tema foi incluído devido a importância que os profissionais de saúde 

possuem em relação à cirurgia suspensa e sobre o que pensam sobre os idosos. 

 Medeiros (2003) nos lembra de que a velhice é um conceito aberto, 

multifacetado. Não devemos idealizar o velho, mas devemos considerá-lo como ser 

humano em uma etapa no processo de viver e entendê-los como tal. 

 



 

 18. Técnico de enfermagem: “Os técnicos de enfermagem às vezes não têm 

tempo de dar atenção e falam correndo. Os idosos têm vergonha quando possuem 

dúvida” 

19. Técnico de enfermagem: “Às vezes o acompanhante que vem não é da 

família e não entende, assim não consegue explicar para o idoso”. 

20. Enfermeira: “É muito difícil oferecer aos idosos a informação de que sua 

cirurgia foi suspensa, devemos prever as consequências desta informação e atuar 

na reação apresentada para poder amenizar”. 

 21. Anestesista:“Tenho que avaliar as condições clínicas e suspender as 

cirurgias que podem oferecer um risco para o idoso com o ato anestésico”.  

 22. Cirurgião oftalmologista: “Os protocolos que desenvolvemos na instituição 

são para padronizar as condutas dos cirurgiões e residentes que operam na 

instituição.” 

 

 A educação em saúde é um dos papéis fundamentais da equipe de 

enfermagem, mas devido à correria do dia a dia muitas vezes as informações não 

são oferecidas com toda a atenção que os idosos necessitam e percebemos que os 

idosos não perguntam as suas dúvidas por vergonha ou medo de incomodar por 

estar sendo repetitivos.  

 Estas informações são relevantes no processo contínuo de busca da melhoria 

da qualidade de saúde oferecida aos clientes no centro cirúrgico. 

Educar é a troca de saberes relativo e não absolutos entre pessoas, o que a 

torna a base das relações educativas, como afirma Freire (1997). 

A equipe de enfermagem deve estar preparada para atender todas as 

necessidades educativas que os idosos possam vir a colocar. Poder orientar a cada 

cliente idoso conforme a necessidade de seu repertório, na altura e tom adequados 

para que a comunicação aconteça adequadamente. 

Para ensinar é preciso ter competência profissional, comprometimento e 

compreensão, tomada consciente de decisão, saber escutar, além de disponibilidade 

ao diálogo, bem como querer bem aos educados, Freire, (1997). 

Os acompanhantes são atores coadjuvantes das orientações operatórias, 

sendo que muitas vezes não conseguem transmitir as informações de maneira 

correta. 



 

Atribuímos aos acompanhantes as mesmas dificuldades para os idosos (baixo 

nível de estudo, dificuldade auditiva, não compreensão de palavras que não fazem 

parte de seu vocabulário), visto que na maioria das vezes, também são idosos. 

Torna-se muito importante a retro alimentação junto ao cliente sobre as 

informações prestadas a respeito de seu estado de saúde e procedimentos 

envolvidos em seu cuidado, segundo Lima, Silva Gentile, (2007).  

A retro alimentação deve ser praticada sempre para que as informações 

sejam compreendidas por parte dos idosos e familiares ou cuidadores. 

Toda essa questão educacional é assegurada como a continuidade do 

atendimento dos clientes através dos princípios do SUS. 

A equipe de enfermagem consegue perceber as necessidades educacionais 

que o idoso está necessitando e as intervenções clínicas poderão ter efeitos para 

reverter os motivos que a cirurgia foi suspensa. Falar para o idoso que sua cirurgia 

não acontecerá muitas vezes despertam nestes indivíduos reações diversas que 

necessitará ser compreendida, mas revertida para que o incentivo à realização da 

cirurgia permaneça. 

 A segurança dos idosos é prioridade para a equipe cirúrgica fazendo uma 

avaliação criteriosa das condições clínicas que este idoso está apresentando 

naquele momento da realização da cirurgia. 

Através dos protocolos há uma uniformização dos parâmetros para a avaliação 

clinica dos profissionais que atendem os idosos. 

 

 3.2.6 Tema 06: Reações que os acompanhantes dos idosos apresentam após 

a cirurgia ser suspensa 

 

 

 23. Filho: “Aqui não é uma linha de montagem, vocês trabalham com vidas”. 

 24. Filha: “A minha mãe é teimosa, nada do que vocês pedem para ela fazer 

faz”. 

 25. Neta: “Basta ter dinheiro que é atendido rápido e a cirurgia não seria 

suspensa” 

  26. Filha: “Não tenho dinheiro para ficar vindo aqui, minha mãe não foi 

orientada direito, por isso que acha que vai operar o olho direito e vocês estão 

falando que é o olho esquerdo”. 



 

 Após a cirurgia de seu pai ser suspensa, o filho comparou o serviço do centro 

cirúrgico com o seu na indústria, onde se uma peça sair errada é descartada, 

comparando então com a suspensão de cirurgia. Ficou indignado de a cirurgia ser 

suspensa devido o pai estar com pressão alta. Neste caso foram necessárias as 

orientações progressivas da técnica de enfermagem do centro cirúrgico, do médico 

cirurgião, da enfermeira do centro cirúrgico e da ouvidora. 

 A filha relatou que não adianta as orientações oferecidas pela equipe de 

enfermagem e até mesmo a da família, pois a mãe realiza os cuidados, ingere os 

medicamentos e controla a pressão e a glicemia conforme a sua opinião ou quando 

sente alterada. 

 Esse é um problema encontrado com frequência com os idosos que não 

seguem as orientações médicas, onde o tratamento não é eficaz levando aos 

índices altos de hipertensão arterial e diabetes. 

 O caso descrito por esta neta é referido por alguns clientes que acreditam que 

o dinheiro poderia fazer com que fossem atendidos mais rápidos ou então que a sua 

cirurgia não seria suspensa. Há um esforço por parte da equipe de enfermagem de 

explicar para a família sobre os protocolos que são seguidos para a suspensão de 

cirurgia. Verificamos que essas falas são mais representativas nos clientes com 

baixo poder aquisitivo aliado ao baixo acesso a informações sobre seus direitos 

enquanto usuário do SUS.  

 Partimos do princípio de que as equipes de enfermagem e do centro cirúrgico, 

assim como o cliente precisam estar de acordo com o ato cirúrgico para que não 

aconteça nenhuma troca ou equívoco cirúrgico. 

 O cliente a ser operado é questionado na consulta pré operatória na clinica 

cirúrgica e na admissão no centro cirúrgico sobre a cirurgia a ser realizada e 

comparada com os dados que compõe o prontuário, se for contraditória, a 

enfermeira do centro cirúrgico ou da clínica cirúrgica tenta realizar nova orientação e 

se ainda restar alguma dúvida, a cirurgia já é suspensa pelas mesmas e estes são 

encaminhados para nova consulta na clinica ambulatorial de oftalmologia para que o 

médico possa fazer novos exames e verificar a indicação cirúrgica e realizar uma 

nova orientação cirúrgica.  

 Assim o cliente e o familiar não ficam com dúvida sobre o ato cirúrgico a ser 

realizado. 

 



 

3.3 Entrevistas abertas 

 

1. A.T. ;72 anos; Homem, São João da Boa Vista; 03 suspensões de cirurgia: 1º 

faltou assinatura e carimbo do cardiologista, 2º hipertensão arterial, 3º. 

Bradicardia. 

 

Já realizou cirurgia do olho direito e aguarda para fazer a do olho esquerdo. 

Como patologias de base possui hipertensão arterial, tonturas, hipoacusia, dor na 

coluna, ex-tabagista e ex-alcolatra. É aposentado, trabalhava em um Engenho, 

mora em casa própria com dois irmãos. 

Acompanhante: irmã.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

“Eu estava pronto para operar e faltava a assinatura e o carimbo do médico 

cardiologista. Fiquei triste ao receber a notícia da suspensão de cirurgia porque 

já estava no hospital. Novamente tive a cirurgia suspensa porque o meu coração 

esta batendo fraco. Antes da cirurgia não conseguia enxergar. A vista atrapalha 

muito, é um sufoco ficar sem ver. Não conseguia assistir televisão. Ficava triste 

porque olhava e não enxergava, ficava perdido, andava na cidade sem rumo, os 

carros e motos quase que me atropelava, nunca caí, mas esbarrava nas coisas. 

Após a cirurgia ser suspensa, só conseguiu remarcar para 2010. Para marcar tive 

que vim até a clínica e pegar os papéis para refazer os exames. O benefício de 

realizar a cirurgia do olho direito é que antes não enxergava nada, não dava para 

assinar nada, a minha irmã ou a minha cunhada tinha que assinar para mim, não 

saia de casa, para ir ao posto de saúde tinham que me segurar. Agora posso sair 

de casa, consigo andar, assinar e melhorou até para comer. Não tive medo antes 

da cirurgia, mas conversei com quem já fez a cirurgia. Eu estava confiante em 

Deus. Depois os médicos falaram para mim que a cirurgia deu certo. Para mim é 

difícil ficar vindo aqui porque tenho que pagar a condução para o meu irmão e 

são setenta reais. A prefeitura dá a passagem para vir marcar a consulta, mas 

para quem vai ficar o dia inteiro tem que vim por conta. Na minha cidade 

consegui fazer os exames, consulta com o médico e foi rápido. Quero operar do 

outro olho para melhorar, só que o médico me explicou que não vou enxergar 

como a direita porque eu tenho uma cicatriz no olho. Fui atendido bem, no dia 

que fui operar o médico explicou a mim e a minha irmã também. Consegui fazer 



 

o repouso do pós operatório. Voltei no retorno e o doutor pediu para tomar os 

remédios da pressão direitinho e consegui. Eu não me vejo como um velho, mas 

o tempo não volta. Gosto de jogo de bola, fico assistindo televisão até tarde e de 

rodeio. Quando eu voltar a enxergar vou fazer um bico e pegar alguns terrenos 

para limpar”. 

 

Acompanhante: “Ele é um ex-alcoólatra e as pessoas da cidade acostumaram o 

ver a andar pela cidade sem rumo, mas quando ele foi morar comigo parou de 

beber e junto começou a ter a catarata e chegou a um ponto que ele não 

enxergava nada e andava pela cidade sem enxergar esbarrando nas coisas e 

começaram a falar que ele era um doente mental e não sabiam nada sobre a 

catarata”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. A.F.M. 70 anos, Homem. São João da Boa Vista, 02 suspensões de cirurgia: 

1º. Falta da avaliação do cardiologista e tosse, 2º. Tosse. 

 

Como patologia de base possui hipertensão arterial, hipocausia, não possui 

dente e tosse. Tabagista e alcoólatra. É aposentado, trabalhava na usina de 

asfalto. Mora com a filha em outra cidade. 

Acompanhante: namorado da neta. 

 

“A vista me atrapalha de vez em quando, não realizo tratamento para tosse. 

Quando fui realizar os exames pré operatórios o médico disse que eu estava com 

anemia e fiz o tratamento, refiz os exames e melhorou. O médico me indicou 

tomar remédio para pressão e depois comecei a ter tosse. Minha filha me levou 

no médico da cidade, ela e ele disse que eu não precisava tomar remédio, mas 

quando parei de tomar comecei a sentir mal, o médico disse que meu coração é 

fraco. Após ficar viúvo e meu filho mais novo casar, fui morar na casa da minha 

filha porque ela cuida de mim, faz comida. Quando morava sozinho, a casa é 

própria, ficava longe para comprar o marmitex. Quero fazer a cirurgia porque não 

enxergo do olho direito por causa da catarata e o olho esquerdo está fraco, só 

consigo ler letras bem grande. Tenho dificuldade para andar, mas pego o circular 

e vou receber. É difícil para assinar e para ler, mas não deixei de fazer nada. É 

demorado para poder voltar e fazer a cirurgia. Meu filho me trás de carro. Na 

cidade me dão a passagem de ônibus, acho que por ter idade também dão para 

meu acompanhante, mas não precisei pedir. Na cidade é complicado e 

demorado para realizar os exames e passar com o médico. A minha vida é boa, 

ficou ruim quando fique sozinho, mas agora com a minha filha tudo voltou a ficar 

bem. Sei que quem tem mais de 60 anos é idoso, mas não me sinto como idoso 

porque tem pessoas mais fracas do que eu. Fui bem atendido aqui no hospital, 

me explicaram bem, não ficou nenhuma dúvida, sei o que tenho que fazer no pós 

operatório e a minha filha vi me ajudar a fazer o repouso.” 

 

 

 

 



 

3. L.M.R. 70 anos, Mulher. São João da Boa Vista, 02 suspensões de cururgia: 

1ª. HAS e falta da medida da PIO e 2ª. HAS  

 

Patologias de base: hipertensão arterial, diabete melitus. Hipercolesterolemia, 

aumento dos triglicerídios e infecção urinária. È pensionista, paga aluguel, mora 

com o filho. Cuida da casa, olha neta. Sua acompanhante trabalha e não aceitam 

atestado. 

Acompanhante: irmã 

 

“A minha pressão estava alta na primeira vez que eu vim operar, além da PIO 

alta e a médica me disse que não iria operar porque não era a especialidade 

dela, mas me orientou direitinho. O atendimento aqui é ótimo, só não concordo 

em chegar as 7hs da manhã e ir para o centro cirúrgico as 18hs nas duas vezes 

que eu vim, fiquei nervosa e a pressão subiu. Acho que se eu tivesse entrado no 

centro cirúrgico antes teria dado certo. Fiquei com pena de mim, porque queria 

operar, não queria voltar novamente porque chega no hospital e não opera. Fui 

bem orientada por todos, gosto do moço que me atende na clínica cirúrgica, é 

uma pessoa maravilhosa. Peguei a passagem para vir operar atrasada pela 

indecisão de vir ou não. Para fazer os exames na minha cidade foi bem, mas o 

atendimento do médico no postinho é ruim. Se for consultar de vista é pior ainda. 

Às vezes vou consultar e  não tem atendimento ou me esquecem. O médico 

cardiologista foi diferente, ele descobriu que eu estava com infecção de urina e 

me encaminhou para tratar. Às vezes se preciso de alguma coisa tenho que 

pagar a consulta porque não tenho paciência de esperar. Os direitos dos idosos 

não são respeitados. Se abrir o Ambulatório de média especialidade (AME) vai 

melhorar. Eu sou estressada, falo a verdade e porque sou idosa às vezes 

duvidam de mim. Queria fazer a cirurgia para ficar melhor, enxergo ruim, poderia 

ser um óculos, mas no meu caso o óculos não resolve. Não deixei de fazer nada 

por causa do meu problema, não me vejo como idosa, sou nova, vou ao forró, 

vou para todo o lado, passeio bastante tenho muito lugar para ir”. 

 

 

 



 

4.  A.A.E. 77 anos, Mulher. São João da Boa Vista, 04 suspensões de cirurgia: 

1ª. HAS, 2ª. Sem avaliação do cardiologista, 3ª. HAS, 4ª. HAS.  

 

Patologias de base: hipertensão arterial, artrose, artrite, dificuldade para 

andar e utiliza bengala. Pensionista. Mora em casa própria e sua filha mora no 

fundo. 

Acompanhante: filha 

Já operou do OE, onde teve 03 suspensões antes da realização e depois 01 

suspensão para realizar a do olho direito. 

 

“Vim feliz, agradecendo a Deus de ter chegado o dia de fazer a cirurgia, mas a 

cirurgia foi suspensa por causa da pressão alta. Em casa ela mantém controlada, 

até medi para poder verificar, mas quando chego aqui ela começa a subir. Tenho 

muito frio e começo a tremer, Divinolândia é muito frio. Vim com bastante roupa 

de frio, mas tem que tirar e colocar outra para entrar e é fria. Faço 

acompanhamento com o cardiologista pago, porque o do posto de saúde demora 

para marcar. Na minha cidade é difícil porque muita gente pede para marcar 

consulta aqui e depois não vem. O olho esquerdo ficou ótimo, melhorou 100%, 

não enxergava direito, mesmo com óculos. Estava tudo embaraçado, não 

conseguia colocar a linha na agulha, limpar a casa e lavar a roupa. Agora um 

olho está atrapalhando o outro, me deixando com dificuldade. Quando a cirurgia 

é suspensa me dizem que eu devo estar nervosa, mas fico calma porque já fiz 

uma. Devo conformar quando a cirurgia não dá certo, tenho que ir embora para 

não correr risco. Aqui sou bem atendida, orientada. Me sinto uma idosa inútil, é 

assim que me vejo porque tenho problema no joelho, braço, não ando, quero 

mas não posso, só com bengala. Quero pelo menos enxergar. Não saio de casa, 

somente quando a minha filha me leva. Consigo fazer o repouso conforme me 

pediram”.  

Acompanhante: “como acompanhante fico nervosa e revoltada pela minha mãe 

não operar e triste, mas entendo o que fez suspender, só quero a minha mãe 

bem e viva do meu lado”. 

 

 

 



 

5. L.C.T. 71 anos, Homem, São João da Boa Vista, 01 suspensão de cirurgia: 

1ª. Tosse e resfriado. 

 

Patologias de base: hipertensão arterial, doença coronariana. Aposentado 

trabalhava em um bar. Mora em casa própria. 

Acompanhante: esposa 

 

“A médica me disse que tenho catarata nos dois olhos. Não consigo enxergar de 

longe as pessoas que passam e as letras pequenas na televisão, mas não atrapalha 

em nada na minha vida. Não fui eu quem decidi operar e sim a doutora porque eu só 

queria um óculos para poder renovar a minha carta, mas me explicou que se eu não 

fizer a cirurgia não vai adiantar. Em minha cidade o médico só me fez umas 

perguntas, nem me colocou a mão ou viu a minha pressão. Consegui fazer os 

exames com rapidez. Peguei a passagem para ir e voltar e para a minha 

acompanhante também. No hospital fui bem atendido, o pessoal é um melhor do que 

o outro, estão todos de parabéns, não vi as pessoas de cara feia ou responder mal, 

as pessoas são boas. A minha cirurgia foi suspensa por estar com tosse e coriza. A 

suspensão não me atrapalhou em nada, a vida continua, até me ajudou para acertar 

os meus negócio. Agradeço a Deus, eu já estava prevenido, somente vim porque 

estava marcado. Não me preocupa ter que vim e voltar. Se ficar aqui tem comida, 

café e até janta é como se estivesse em casa. Não me vejo como um idoso, estou 

muito bem, não tenho problemas, alimento bem. Passei até pela morte da minha 

irmã há 15 dias, mas sei que essa é a realidade, pois hoje é ela, amanhã sou eu. 

Nunca sofri com preconceito, não tenho problema.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. A.I.K 63 anos, Mulher, São João da Boa Vista. 04 suspensões de cirurgia: 1º. 

HAS, 2º. HAS, 3º. HAS, 4º. Hiperglicemia. Após fez cirurgia do olho esquerdo 

e retornou para realizar cirurgia de vitrectomia posterior com aplicação de 

óleo de silicone. 

 

 Patologias de base: hipertensão arterial, diabete melitus e depressão. 

Trabalha em casa. Mora em casa própria. 

Acompanhante: esposo 

 

“ Antes via tudo embaçado, não me atrapalhava em nada. O médico me falou que se 

eu não tivesse feito a cirurgia poderia até perder a vista. Na minha cidade demora, 

mas fui bem atendida, consegui fazer os exames, os remédios e a passagem de 

ônibus. É difícil para mim vir. Antes a minha vista era cansada. Só de falar em medir 

a pressão ela sobe, fico ansiosa, mas em casa ela é normal. A minha cirurgia foi 

suspensa por causa da pressão que fica alta  por causa do medo. Tenho muito 

medo de hospital, fico tão nervosa que não como, durmo, choro e a diabete sobe. 

Depois que o meu marido teve um derrame, tudo piorou. Já era para ter feito a 

cirurgia, mas o médico me pediu 6 mil e eu não tinha, esperei até conseguir. Não me 

sinto velha, trabalho e tenho força, até dirijo. É difícil fazer o tratamento correto 

porque tenho que fazer as coisas em casa. Aqui não tem nem o que falar, foi 

demais, o atendimento é muito bom. Fico muito preocupada com o meu marido, sou 

casada a 43 anos e ele cuida de mim e eu dele, mas depois que ficou doente fico 

pensando que tenho que ficar boa. Fico muito emocionada em falar sobre tudo isso, 

acho que tenho depressão.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. W. A. 77 anos, Homem, São João da Boa Vista. 04 Suspensões: todas por 

hipertensão arterial. Já realizou cirurgia do olho direito. 

 

 Patologias de base: hipertensão arterial, diabete melitus 

 Aposentado: motorista. Mora em casa própria. 

 Acompanhante: vizinho. 

 

“Lá em casa a minha pressão é boa, mas de noite, antes da cirurgia não durmo 

porque fico ansioso e a minha pressão sobe quando chego no hospital. Fico 

pensando que vou perder a cirurgia. Quero operar porque dirigia e no exame médico 

disse que a vista não estava boa, óculos não adiantaria. Preciso operar para voltar a 

dirigir e enxergar bem e já que comecei agora tenho que terminar. Na minha cidade 

consegui fácil fazer os exames e consultar. O médico me examinou e preencheu os 

papeis. É fácil ir e vim, tenho passagem da prefeitura. Aqui no hospital é muito bem 

atendido. Não dou sorte para operar. Não sabia que podia tomar o comprimido para 

a pressão alta e sem o comprimido a pressão não abaixa. Fico e sou nervoso, mas 

equilibrado, vou na boa para não errar, desde que falou que eu iria fazer a cirurgia 

não durmo e fico irritado. Eu mesmo me atrapalhei, se tivesse perguntado já tinha 

tomado o comprimido, mas hoje não resolveu. Eu falhei. Já conheci pessoas que me 

falaram bem, é perigoso ficar cego se não opera. Vou voltar e tentar de novo depois 

de acompanhar a pressão.  Estou com um sobrinho na UTI e lá em casa estão 

preocupado e decidi trazer um amigo, se pudesse viria sozinho. Com o olho direito 

to enxergando que é uma beleza. Antes não me atrapalhava, só para dirigir. Tem 

que ser idoso, tenho que aceitar, quando a gente vê já ta velho e não é mais rapaz. 

Antes pescava com tarrafa e gostava muito, agora não consigo ficar pulando nas 

pedras, tem que descer e subir os barrancos, antes eu não olhava e só fazia.” 

 

 

 

 

 

 



 

8. V.F.J 82 anos, Homem, Mococa. 04 suspensões de cirurgia: todas por 

Hipertensão arterial. Após fez cirurgia do olho direito e após a do esquerdo. 

 

 Patologias de base: hipertensão arterial, diabete melitus e hipocausia. 

Aposentado trabalhava em mina de pedra. Mora em casa própria. 

Acompanhante: filha. 

 

“Minha cirurgia é suspensa porque fico nervoso só de entrar no hospital. É muito 

ruim ter a cirurgia suspensa, porque tem que ficar esperando até o último paciente 

da minha cidade ser atendido para ir embora, muitas vezes sai de noite e é longe 

para ir para casa. O município forneceu o transporte de ônibus e foi fácil conseguir 

os exames e a consulta com o cardiologista. Todas as vezes que mandaram eu 

voltar no médico, voltava e ele me dizia que o remédio para a pressão estava certo. 

E que a minha pressão é assim mesmo, sobe e desce porque quando estou no 

consultório ou em casa a pressão não sobe. Só quando vou fazer a cirurgia é que 

ela sobe. Quero fazer a cirurgia porque não enxergo direito, o olho doía, não 

conseguia enxergar direito à televisão. Gosto de conversar com os meus amigos. 

Não gosto daquelas coisas da terceira idade. Me sinto um pouco velho, mas não 

sinto nada, não tenho amolecimento, só não trabalho porque não me dão 

oportunidade. Eu fui atendido bem aqui no hospital, me falaram porque a cirurgia foi 

suspensa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. M.A.A.R 64 anos, Mulher, Mococa. 03 suspensões de cirurgia: 1º. Tosse e 

resfriado, 2º. Hipertensão arterial. Após realizou cirurgia do direito. Mora em 

casa própria. Aposentada: empregada domestica. 

 

 Patologias de base: hipertensão arterial, osteoporose e alergia respiratória.  

Acompanhante: esposo. 

 

“A primeira vez que a minha cirurgia foi suspensa foi porque estava com uma alergia 

e comecei a tossir muito e na segunda vez a pressão é que me atrapalhou. Fiz 

tratamento com outro médico que me disse que a alergia era dos remédios da 

osteoporose. Mas não sei se é do clima ou do pó a alergia. Mas sempre tenho tosse. 

Vim de condução própria, o hospital é que pediu porque o ônibus balança muito, 

meu filho teve que vir de São Paulo para poder me trazer. A suspensão não me 

atrapalhou em nada. Foi fácil conseguir a consulta e os exames na minha cidade. O 

atendimento aqui no hospital é muito bom, acho que fazem curso para atender bem. 

Sei o que é ter a cirurgia suspensa e procuro consolar aqueles que têm a cirurgia 

suspensa. Estava enxergando mal, a minha vista é ruim, mas o problema é a 

catarata. Deixei de ir na igreja e isso é que me atrapalhou, quero fazer a cirurgia 

para poder ver e ir na missa. Não me sinto idosa, ainda faço as coisas em casa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. H.R.N. 73 anos, Homem, Mococa. 01 suspensão de cirurgia: falta do laudo 

ECG.  

 

Após realizou a cirurgia do olho direito e esquerdo. Mora em casa própria. 

Aposentado: confeiteiro/ padeiro. 

Patologias de base: glaucoma. 

Acompanhante: Esposa 

 

“O laudo que o médico cardiologista fez estava errado e foi preciso corrigir. Depois 

quando voltei e que consegui realizar a cirurgia meu olho melhorou muito. Só o olho 

esquerdo não ficou bom, mas é porque tenho glaucoma e preciso ficar pingando 

colírio. Não deixei de fazer nada por causa da catarata, só de dirigir e é por isso que 

queria fazer a cirurgia. Foi fácil fazer os exames e consultar com o médico. Vim para 

o hospital de ônibus da prefeitura, mas a estrada estava muito ruim e balançava 

muito. Gosto muito de ir para uma chácara que tenho, mas por causa de não 

enxergar e do pó não posso ficar indo. Não me enxergo direito. O atendimento no 

hospital é muito bom, melhor não tem jeito. Me sinto idoso, não é igual a quando se 

é jovem. O tempo passa e deixa marcas. Consegui fazer o repouso que me 

pediram”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. J.M.J. 81 anos, Mulher, Mococa. 02 suspensões de cirurgia: 1º. Alergia por 

colírio com PVP-I, 2º. Infecção na retina. Mora em casa própria. Pensionista. 

 

 Patologias de base: artrite, artrose, osteoporose, hipertensão arterial, diabete 

melittus. 

Acompanhante: vizinha (amiga de religião) 

 

“Já estava preparada para realizar a cirurgia, mas o meu olho estava inchado com 

infecção. Não me atrapalhou a suspensão, só o custo financeiro. O que a catarata 

interfere é que não enxergo é como se tivesse uma carne que tampa o olho. Já 

estou fazendo o tratamento certo há um ano. Eu não leio, não ando onde tem sol 

quente e não tiro comida quente do forno que embaça mais. Tenho uma cirurgia no 

fêmur e preciso vir de carro. Em Mococa  só tem ônibus e microônibus. Tenho 

convenio com o sindicato rural e pago metade dos exames. Se não conseguir 

remarcar a cirurgia logo vou perder os exames. Não tenho quem vai marcar os 

exames no SUS para mim, lá tem que agendar, ir fazer, buscar e levar para o 

médico. Para mim que ando de bengala é muito trabalhoso. Tenho um filho paralítico 

porque teve meningite que está na cama não fala e é dependente de mim para tudo. 

E outro que é doente mental. Meu marido teve um derrame e ficou na cama até 

morrer. Minha família é Testemunha de Jeová e são os irmãos da igreja que me 

ajudam. Não me sinto idosa, a minha mente é boa, se tirar a artrite, a artrose e a 

dificuldade de andar. Tenho vontade de andar e passear. Só faço comida e lavo 

louça, mas faço descansando. Fico de pé e quase caio. Tenho alegria e agradeço a 

Jeová porque tenho força e tenho quem me ajude. Minha vida é complicada, até que 

Deus permita porque o nosso corpo é um Santuário. Se eu não for enxergar bem 

não faço a cirurgia, mas quero tirar a catarata para o olho ficar limpo e ler revista, 

livro e servir as pessoas. O atendimento aqui no hospital é ótimo, vocês são anjos 

de branco, muito obrigado pela atenção que me prestaram e que tiveram comigo”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 04 

Discussão 

 

 

4.1 Discussão quantitativa 

 

A origem deste trabalho guarda relação direta com a observação, ainda que 

assistemática, dos muitos idosos que, residentes na região do Consórcio de 

Desenvolvimento da Região de São João da Boa Vista- CONDERG, que se 

deslocam até o Hospital Regional de Divinolândia para realizar cirurgia ambulatorial 

de catarata, se defrontam com motivos de saúde e não podem realizar (por falta de 

exames laboratoriais, avaliação clínica, hipertensão arterial e outros motivos) a 

cirurgia de catarata proposta.  

Desta observação resultaram as indagações que se seguem: Os direitos do 

idoso na área de saúde estão sendo respeitados? Qual o acesso à cirurgia de 

catarata? Qual a realidade que implica na suspensão da cirurgia de catarata em 

idosos do CONDERG?   

Assim, a investigação aqui desenvolvida responde às indagações acima feitas 

a partir de falas dos idosos, quais as razões da suspensão de cirurgias de catarata, 

no CONDERG.  

O levantamento e o conhecimento das causas de suspensão de cirurgia de 

catarata em idoso do CONDERG sempre foram realizados de maneira empírica e 

não sistematizada. Isso não possibilitou um estudo científico detalhado através dos 

resultados para que ações sistematizadas fossem dirigidas para a resolução das 

causas. Através deste contexto surgiu também a necessidade e uma motivação para 

uma análise científica dos dados. 

“A catarata é a principal causa mundial de cegueira, sendo responsável por 

cerca da metade o número de cegos do mundo”, (KARA-JOSÉ JUNIOR, CURSINO 

e WHITAKER, 2004, p.306).   

A catarata, antes de levar à cegueira nos pode levar a uma incapacidade 

visual. Chamamos de incapacidade visual a situação em que os indivíduos possuem 

uma debilidade visual que impedirá a realização de atividades cotidiana, influindo 

assim na qualidade de vida, (FERRAZ e ARIETA, 2005). 



 

 Para que as intervenções cirúrgicas aconteçam de forma mais efetiva e ágil, 

o diagnóstico precoce é importante, pois a incapacidade visual só é solucionada 

através de cirurgias ambulatoriais eletivas. Com o aumento da expectativa de vida, 

poderemos ter um aumento concomitante de pessoas desenvolvendo catarata, 

porém novas tecnologias poderão desenvolver-se na prevenção.  

Por tratar-se de pessoas que dependem, muitas vezes, do auxílio de outras 

pessoas para poderem desenvolver suas atividades, é grande a demora para chegar 

ao atendimento especializado e capacitado para atendê-los, o que agrava ainda 

mais o quadro.  

Muitos são os fatores que podem levar ao desenvolvimento e agravamento do 

quadro; as comorbidades aparecem como fator decisivo, sendo a hipertensão 

arterial e a diabetes mellitus patologias com grandes distúrbios metabólicos, 

necessitando da intervenção cirúrgica para a reabilitação.  

As cirurgias ambulatoriais ocupam, na atualidade, um espaço significativo na 

saúde do idoso; para que os problemas decorrentes da catarata possam ser 

amenizados o objetivo central das cirurgias de catarata é tentar reverter ou 

estabilizar todos estes aspectos.  

Considerando a Lei No 10.741, de 1º de outubro de 2003, capítulo VI, do 

Direito à saúde, Art. 15:  

“É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 
Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, 
proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 
afetam preferencialmente os idosos”. 

 

A partir desta premissa de direito à saúde dos idosos é que conduziremos 

essa discussão. 

Podemos observar através do histórico apresentado no capítulo 01 que há 

políticas públicas que garantem o acesso de idosos as cirurgias de catarata e que o 

CONDERG sendo regional garante os princípios do SUS. O que nos perguntamos é 

se essas estão sendo utilizadas de forma correta. 

Começamos o nosso estudo descrevendo o perfil de atendimento dos idosos 

nas cirurgias ambulatoriais de catarata para caracterizar todas as condições de 

suspensão da cirurgia. 

Através da tabela 05 pudemos verificar que o agendamento mensal da 

cirurgia de oftalmologia, que na sua maioria atinge os idosos, garante uma produção 



 

de 12,3 cirurgias por dia. Considerando a suspensão de cirurgia, foram realizadas 

em média 9,6 cirurgias por dia mensalmente.  

Verificamos os períodos sazonais que interferem diretamente no número de 

suspensões. Estas interferem diretamente na qualidade do atendimento prestado ao 

cliente com impactos financeiros para a população, comunidade e instituição. 

A suspensão de uma cirurgia implica em um custo operacional e financeiro 

para a instituição, tendo repercussões negativas no atendimento da população, 

principalmente daquela mais carente, conforme descreve Cavalcante, Pagliuca e 

Almeida (2000). 

Na tabela 06 foi exposto no agrupamento as principais causas de suspensão 

de cirurgia de oftalmologia em: 1º. Clínicas, 2º. Institucionais e 3º. Pessoais. A 

análise sobre as causas clínicas correlacionada com as alterações orgânicas do 

indivíduo, somam um total de 86,9% e que não são tratadas pelos municípios de 

base que compõe o CONDERG.  

Estas são as principais causas de suspensão de cirurgia. A partir disto ações 

foram implantadas demonstrando o foco do grande índice de suspensão e foram 

levados até a DRS XIV que começaram a ser efetivamente implantadas para tentar 

diminuir a suspensão. Esta foi uma das ações que surgiu a partir dos dados obtidos 

para auxiliar na melhoria das condições de atendimento do cliente idoso.  

Observamos a importância de ações da gerontologia atuando como fonte de 

referência para promover os idosos de uma forma abrangente nas áreas social, 

comunitária, médica e assistencial. 

Tais ações estão embasadas no Art. 30, inciso VII da Constituição Federal: 

“prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 

atendimento à saúde da população”. 

Na presente dissertação, após a explicação acima, foi necessário levantar os 

indicadores de qualidade da taxa de aproveitamento cirúrgico e da taxa de 

suspensão para poderem ser comparadas com a literatura. 

Verificamos que vários meses ficam abaixo das médias de 22,8 % e 19,5% 

segundo Arieta et AL (1995) e Lira (2001), respectivamente. A linha de tendência 

demonstra um aumento no aproveitamento e uma diminuição da suspensão. 

Com essa relação de dados o próximo passo foi verificar o número de 

suspensões de cirurgia segundo as cidades que compõem o CONDERG através da 

tabela 07 onde verificamos que Itobi e Santo Antonio do Jardim são os menores 



 

municípios, os que menos enviam clientes para cirurgia e consequentemente são os 

que apresentam a menor taxa de cirurgia e que o inverso também aconteceu em 

São João da Boa Vista e Mococa que são as maiores cidades e possuem as 

maiores taxas de suspensão de cirurgia.  

Corrobora com estes dados à tabela 7 B que demonstra a quantidade de 

consultas realizadas onde novamente os dados, citados acima, se apresentam. 

Assim as cidades de São João a Boa Vista e Mococa foram às escolhidas para a 

realização deste estudo.  

Kara-Jose et al (2004) afirmam que se faz necessário à criação de condições 

que facilitem o acesso à cirurgia, pois, mesmo que esta seja gratuita, o paciente não 

estará isento de gastos financeiros nos dias das consultas. E a cada vez que a 

cirurgia é suspensa os custos para os clientes também é um fator que devemos 

considerar para diminuir a suspensão das cirurgias. 

Através dos dados apresentados foi necessário verificar a seleção do número 

de idosos que suspenderam a cirurgia. Esse número de 201 indivíduos leva em 

conta as duas cidades São João da Boa Vista e Mococa. Também como excluídos 

foram considerados os dados, presentes na ficha dos pacientes, como o CID, a 

idade e a cidade, conforme a figura 06 demonstra.  

Assim, a partir da exclusão totalizamos 53 cirurgias que das 148 cirurgias 

restantes, ao levantarmos através da tabela 08, aqueles indivíduos idosos que 

tiveram a sua cirurgia suspensa por mais de uma vez, encontramos 29 repetições o 

que aponta para um número de 111 indivíduos que suspenderam, importa ressaltar 

que se trata de um número menor 148 cirurgias como apontado acima. 

Na figura 07 encontramos a descrição dos idosos segundo a idade com 25% 

de 60 a 65 anos, e em pequena proporção de 0,6% aqueles idosos de 90 a 94 anos. 

“O aumento dos idosos na população implica, em termos de utilização dos 

serviços de saúde, um maior número de problemas de longa duração”. (VERAS 

2003, p.3). 

A prevalência é de mulheres que suspenderam as suas cirurgias 58,7% 

conforme descreve a figura 08. 

Nesta presente figura 08, também verificamos que representa a região e 

possui em relação ao sexo, uma prevalência de mulheres. Lembramos aqui como 

fator para estes dados, que as mulheres são mais cuidadosas com a sua própria 

saúde procurando mais os serviços públicos. Um dado importante é que as 



 

mulheres possuem mais preocupações, medos, ansiedade e consequentemente 

apresentam um maior índice de suspensão cirúrgica. 

A técnica cirúrgica mais utilizada é a facoemulsão em 91,8%, dos casos que 

podem ser verificados na figura 09, e também é mais prevalente a anestesia local 

que ocorre em 97,9% conforme aponta a figura 10. 

Segundo Arieta et al (2004, p.2) “a facectomia é uma das operações mais 

realizadas”. Geralmente, é um procedimento feito com anestesia local que aliado à 

técnica ambulatorial permite uma alta hospitalar assim que o ato cirúrgico é 

concluído.  

Como principal causa de suspensão de cirurgia, a hipertensão arterial é 

responsável por 54,6% como demonstra a tabela 09. E a figura 11 demonstra que 

100% das cirurgias realizadas neste período correspondem ao convênio SUS.  

 

 

4.2 Discussão qualitativa 

 

 

4.2.1 diário de campo 

 

 

Na parte seguinte do presente trabalho, encontramos relatos descritos através 

do nosso diário de campo, que caracterizam as principais falas dos idosos, seus 

familiares e profissionais da saúde quando recebem a informação de que a cirurgia 

foi suspensa. Através desta análise qualitativa pudemos verificar a importância das 

questões que estão no nosso tema central, a suspensão da cirurgia de catarata. 

Os dados que se seguem, a partir dos temas levantados, apresentam 

situações fragmentadas que não explicam todo o contexto da suspensão de 

cirurgias, mas evidenciam situações imediatas que possuem uma história com uma 

questão envolvendo a cirurgia de catarata de cada indivíduo que se expressa de 

diferentes maneiras.  

Nesse sentido é importante observar a pontuação relativa aos vários motivos 

que também geram outras tantas e novas suspensões cirúrgicas. Vale ressaltar, que 

essas suspensões apresentam nuances significativos tanto do ponto de vista relativo 



 

ao indivíduo idoso quanto da perspectiva de seus familiares, em geral 

acompanhantes dos sujeitos que deveriam se submeter à cirurgia. 

 

 O primeiro tema refere-se às dificuldades causadas pela suspensão da 

cirurgia onde, os entrevistados conseguiram mencionar suas dificuldades físicas, de 

realizar novamente os exames pré-operatórios, o tempo da remarcação e o tempo 

de espera para realizar a nova cirurgia. 

Esses relatos demonstraram com clareza as situações vivenciadas pelos 

idosos com as dificuldades da suspensão e caracterizou-se assim, uma necessidade 

explícita de aprofundamento para explicar este contexto com a inclusão desta 

questão na entrevista. 

Explicando, a inclusão da questão significou poder verificar as correlações 

existentes com os outros aspectos no sentido de uma abordagem mais aprofundada 

para um melhor atendimento e encaminhamento dos idosos, pelas pessoas da 

saúde no sentido de explicarem mais claramente sobre os serviços de saúde 

municipal, sobre exames laboratoriais, sobre o hospital, sobre ambulatório e também 

sobre o possível tempo de espera para a consulta e/ou cirurgia.  

 

 O segundo tema aponta as dificuldades de realizar a cirurgia após uma 

suspensão cirúrgica. Encontramos que há uma programação familiar para que esse 

idosos tenham um acompanhante nos momentos pré e pós- operatório. 

A dificuldade de locomoção da cidade até o hospital, a distância da residência 

para quem mora na zona rural, o estado nervoso que se encontram os pacientes ao 

entrarem no hospital e as informações incorretas que recebem são itens importantes 

geralmente apontados. 

Quando analisamos separadamente este último tema, acima apontado, surgiu 

a dúvida se os idosos que tiveram a sua cirurgia suspensa voltariam para tentar 

realizar a cirurgia novamente. No diário de campo encontramos um registro 

importante, dado pelas entrevistas, que indicava a disposição dos idosos de 

insistirem em voltar para tentar realizar a cirurgia e, que a grande maioria consegue, 

independente do número de vezes que precisem voltar. 

Novamente problemas pessoais, familiares, municipais e hospitalares 

aparecem de forma e intensidade variada afetando diretamente os idosos que vão 

realizar a cirurgia de catarata. 



 

 O terceiro tema - Por que operar?- chama a atenção sobre os relatos 

dos idosos que desejam realizar a operação tendo em vista que, a sua não 

realização interfere diretamente nas atividades diária dos entrevistados. 

Há por parte dos entrevistados, sobre o que imediatamente foi exposto, uma 

forma de expressão no sentido de fazer emergir um sentimento religioso pedindo a 

interferência divina: “Deus vai me ajudar nessa cirurgia e vou voltar a enxergar de 

novo.” O.G.B. Homem, 76 anos 

Neste momento faço uma referência ao livro “Um antropólogo em Marte” de 

Oliver Sacks (1995) onde o autor relata sobre a sensação de poder olhar e enxergar 

a vida cotidiana que os personagens de seu livro, haviam perdido por um período. 

Em outros momentos Sacks apresenta outros personagens, que a partir de uma 

cirurgia de oftalmologia haviam reconquistado a visão e o que isso implicou para o 

individuo no sentido de controlar a sua vida e o seu cotidiano. Essas interpretações 

apareceram com frequência nos relatos dos entrevistados idosos. 

Assim, mais uma vez, o retorno da visão em todas as explicações é o maior 

objetivo de todos os idosos que necessitam passar pelo procedimento cirúrgico. 

 

 O quarto tema- Motivos de suspensão de cirurgia - demonstra as 

causas da suspensão cirúrgica, onde encontramos dados iguais aos da tabela 07 

sobre os principais motivos da suspensão: hipertensão arterial, dificuldades 

respiratórias como causas clínicas referentes à tabela 06, além da quantidade 

numérica e percentual de suspensões descritas na tabela 08. 

Este tema tornou-se importante para a demonstração qualitativa dos dados 

previamente mencionados quantitativamente, visto que a seguir conseguimos 

compreender, com mais profundidade as interferências clinicas no contexto da vida 

cotidiana. 

Importa aqui levar em conta as afirmações de Canguilhem (2000, p.) “que 

devemos entender a vida como uma dinâmica oscilatória, onde o normal e o 

patológico são influenciados pelo meio e que ser saudável é poder ficar doente e se 

recuperar”.  

Na velhice a capacidade funcional pode diferenciar-se de outras fases da 

vida. Isso não significa ausência de doença, mas deve ser mais bem explicada tendo 

em vista que nessa mesma explicação devemos sempre nos remeter a 

singularidade de cada caso. 



 

Isto se explica na idéia que se possa pensar no idoso como portador de uma 

doença que não o incapacita e, portanto ele é entendido como saudável e não um 

doente, esta última aparece como uma categoria que engloba o ser como um todo. 

Isso nos remete que as causas de suspensão de cirurgias estão relacionadas 

às condições clínicas que também geraram ações junto a DRS XIV para sensibilizar 

os municípios que compõem o CONDERG sobre a importância de ter as condições 

de saúde necessárias para realizarem a cirurgia. 

 

 Já o quinto tema - Fala dos profissionais da saúde- descreve e analisa 

a fala dos profissionais de saúde em relação à suspensão da cirurgia onde puderam 

se posicionar sobe este tema. 

Os técnicos de enfermagem levantam a possibilidade de que as orientações 

tanto pré, quanto pós-operatórias podem não ser seguidas corretamente por falta de 

entendimento dos idosos e ou de seus acompanhantes devido a pressa dos 

profissionais em passar as informações. 

Muitos técnicos de enfermagem são orientados e realizam bem as suas 

funções sobre a supervisão direta do enfermeiro, porém a demanda de serviços a 

serem cumpridos, em relação ao número insuficiente de funcionários na equipe, leva 

a algumas falhas de orientação. Acreditamos que, com a tomada de consciência 

destes profissionais sobre a qualidade do serviço que estão sendo desenvolvidas 

essas falhas devam ser superadas.  

 Para o enfermeiro o impacto da informação da suspensão de cirurgia causa 

no idoso um sentimento que mistura tristeza e indignação. 

Cabe ressaltar que em geral, os enfermeiros envolvidos na assistência 

cirúrgica, pelo fato de terem uma formação mais qualificada e também pelo contato 

mais direto com o idoso, possuindo informações sobre esse cliente entendem 

claramente o impacto que a suspensão da cirurgia de oftalmologia provoca.  

Esta formação, embasada nos cuidados, fundamenta-se nas teorias de 

enfermagem desenvolvidas por pesquisadores como, Nighingale, Peplau, Abdellah, 

Travelbee, entre outros, auxiliaram na construção das práticas de enfermagem 

desenvolvidas e aplicadas atualmente.  

 A enfermagem começou a remodelar-se por volta de 1860 com Florence 

Nightingale introduzindo as práticas de limpeza, atendimento das necessidades e 



 

orientações as famílias. O cuidado está evidenciado na preservação de um ambiente 

livre de contaminações que podem levar ao indivíduo a desenvolver patologias. 

Hildegrd Peplau (1952) trabalha com o desenvolvimento da interação 

interpessoal com o paciente para que este possa atuar na sua fonte de recursos 

para a discussão do problema com as soluções potencias, onde a necessidade 

trabalhada for resolvida, outra poderá ser trabalhada. O cuidado é oferecido na 

proximidade da relação entre paciente e cuidador. 

 Faye Abdellah (1960) de considerar o indivíduo como um todo, assim o 

enfermeiro precisa desenvolver conhecimentos para relacionar-se. O enfermeiro 

passa a ser um solucionador de problemas considerando as áreas de necessidade 

conforto, equilíbrio fisiológico, fatores sociais e psicológicos e fatores sociológicos e 

comunitários. O cuidado é ressaltado na integração entre o indivíduo, família e 

sociedade. 

Joyce Travelbee (1966) em poder ajudar o paciente e a família a enfrentar a 

doença e a encontrar algum significado nessa experiência, com uma superação da 

doença, abrangendo o indivíduo em todas as suas dimensões. O cuidado aparece 

com o indivíduo e sua família. 

Dorothea Orem (1971) desenvolveu a definição de assistir o paciente com a 

necessidade de autoproteção de conseguir ajudar a cuidar de si mesmo, tentando 

reverter essa situação para tornar-se auto-suficiente. O cuidado com o paciente está 

no desenvolvimento de medidas que o auxiliem a se cuidar.  

Callista Roy (1976) vê o paciente como um sistema adaptativo, acreditando 

que a assistência de enfermagem é necessária para auxiliá-lo a atender as 

necessidades fisiológicas básicas, desenvolver um autoconceito positivo, 

desempenhar papéis sociais, alcançar um equilíbrio de dependência e 

independência. O cuidado oferecido é importante para o paciente desenvolver as 

atividades básicas de sua vida. 

Cabe ressaltar que em 1955 é que a Associação Americana de Enfermagem 

definiu a prática oficial da enfermagem com as práticas de observação, cuidado e 

aconselhamento do paciente para a manutenção da saúde ou recuperação da 

mesma. 

As teorias modernas, atualmente em desenvolvimento, estão despertando no 

enfermeiro as práticas complexas e multifacetadas de cuidados e orientações como 

práticas que englobem o indivíduo como um todo. (PERRY e POTER, 2002). 



 

No quadro curricular da enfermagem, há em média 54 disciplinas com um 

total de 5.378 horas direcionadas ao estudo teórico e de estágios. Dentre as várias 

disciplinas direcionadas ao cuidado, destacamos: enfermagem em clínica cirúrgica, 

gerontologia, pediatria e neonatologia, urgência e emergência, ginecologia, médica, 

obstétrica e psiquiátrica. A instrumentalização do cuidar com 170 horas e vivência 

profissional com 40 horas apresentam ao aluno as práticas do cuidar.  

Um dado importante de ser ressaltado é a conquista da equipe de 

enfermagem em aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) que 

leva os enfermeiros a prescreverem cuidados referentes aos pacientes, para serem 

executados pela equipe de enfermagem, dentro de cada necessidade que cada 

paciente apresentar. Para isso, é necessário realizar um exame físico, realizar ema 

evolução do quadro do cliente, levantar diagnósticos de enfermagem e a prescrição 

dos cuidados. 

Assim, a SAE tornou-se o instrumento de trabalho do enfermeiro que mais 

representa a sua forma de oferecer um cuidado individualizado e integral, 

consideradas as necessidades fisiológicas, sociais, espirituais, psicológicas, 

familiares e econômicas. 

Dentre os papéis fundamentais exercidos pelos profissionais de enfermagem 

encontramos: fornecer cuidados, decidir, proteger, defender, gerenciar, reabilitar, 

confortar, comunicar e ensinar o paciente e os membros de sua família. 

Segundo os estudos de Ayres (2004), entre as recentes propostas de 

reorientação das práticas de atenção à saúde, destaca-se uma forte tendência à 

superação de modelos de atenção excessivamente centrados na doença, na 

assistência curativa, na intervenção medicamentosa, em favor de outros, orientados 

ativamente em direção à saúde.  

Orientar é praticar com os idosos o autocuidado. Assim para poder avaliar o 

cuidado precisa-se ter um suporte técnico que possibilite a compreensão do idoso 

em relação ao seu autocuidado. 

 “Cuidar em enfermagem consiste em envidar esforços transpessoais de um 

ser humano para outro, visando proteger, promover e preservar a humanidade, 

ajudando pessoas a encontrar significados na doença, sofrimento e dor, bem como, 

na existência. É ainda, ajudar outra pessoa a obter auto conhecimento, controle e 

auto cura, quando então, um sentido de harmonia interna é restaurada, 

independentemente de circunstâncias externas.” (Souza et al, 2005. p.1). 

 



 

 O anestesista ao tentar proteger os idosos de um risco maior do que o 

benefício oferecido pelo ato cirúrgico, suspende a cirurgia. Em geral pode cancelar a 

cirurgia do idoso quando constata a presença de hipertensão no paciente, no sentido 

de protegê-lo de um risco maior do que um benefício, que o ato cirúrgico poderia 

provocar. 

O oftalmologista respalda-se, para a suspensão da operação, nas questões 

clínicas, as quais representam dados importantes que apontam para a elaboração 

de protocolos mais precisos, no sentido de unificar condutas cirúrgicas. 

“A situação do cancelamento de cirurgias para os profissionais da saúde, 

parece ainda se tratar de um fato corriqueiro, sem maior importância”, segundo 

Antonio; Munari e Costa, (2005, p.3). 

 Importante localizar que os autores Munari e Costa trabalham com a idéia da 

suspensão de cirurgia e explicam as consequências para o cliente que recebeu esta 

notícia, os efeitos são considerados como um obstáculo no tratamento. Os 

profissionais de saúde precisam oferecer orientações para intervenções com o 

cliente para poder retornar ao hospital e realizar a cirurgia. Esse cuidado ainda não é 

uma prática de todos os profissionais de saúde, dificultando e retardando a 

realização da cirurgia. 

Compreende-se também que o exercício de cuidar desenvolvido 

especialmente pela enfermagem implica em um trabalho de sensibilização dos 

profissionais para que possam ter uma visão diferenciada da suspensão da cirurgia 

e não tratá-la como um fato corriqueiro. Assim foram realizadas reuniões de estudo 

dos indicadores de suspensão com os principais responsáveis pelas áreas que 

envolvem diretamente a questão da suspensão do ato cirúrgico.  

Sabemos que esta é uma das principais formas de intervenção para a 

diminuição da suspensão cirúrgica, pois se cada profissional se posicionar como um 

profissional da escuta, a atenção, os erros de comunicação e a humanização no 

atendimento serão oferecidos a cada cliente idoso com naturalidade de forma 

estruturada reduzindo as variações do atendimento à saúde com um olhar 

diferenciado.  

Em outros termos, o que acabamos de salientar diz respeito a um 

atendimento padronizado que leve em conta valores que apontem para um 

comportamento de escuta do profissional em relação ao paciente e desse último em 



 

relação ao profissional. O diálogo paciente- profissional é fundamental para o 

entendimento e compreensão das medidas relativas ao cuidado que serão tomadas. 

 O sexto tema - Reações que os acompanhantes dos idosos 

apresentam após a cirurgia ser suspensa - foi o que apareceu na fala dos 

acompanhantes com grandes reclamações, e principalmente com críticas ao sistema 

de saúde.  

Alguns exemplos de falas apontam para o que dissemos acima: “não adianta 

orientar o idoso”, “o dinheiro está acima da segurança do cliente”, “querem que 

opere o idoso mesmo não tendo a certeza da indicação”. 

É importante apontar que as falas são genéricas, tendo em vista um 

imaginário social que não acredita no sistema de saúde brasileiro, nem nos médicos. 

Assim, as falas acima não apresentam um fundamento claro em termos de um 

conhecimento específico a respeito do paciente e das suas condições para a 

realização da cirurgia e, portanto, aparecem de forma repetitiva gerando visões pré 

concebidas. 

Para Amaral (1992, p.9), “(...) o preconceito nada mais é que uma atitude 

favorável ou desfavorável, positiva ou negativa, anterior a qualquer conhecimento”. 

O estereótipo refere-se à concretização de um julgamento qualitativo, baseado no 

preconceito podendo ser, também, anterior à experiência pessoal. 

Através de muitas orientações aos idosos, aos familiares, com o 

estabelecimento de diálogos entre as partes envolvidas é que iremos conseguir a 

mudança dos preconceitos para uma proposta fundamentada nas razões alegadas, 

no conhecimento da situação real, podendo transformar preconceitos em conceitos. 

Nas entrevistas feitas com os idosos encontramos vários tipos de dados que 

se explicam de forma mais adequada e correta em um contexto onde se 

interrelacionam a situação vivida por cada indivíduo nas esferas psicológicas, 

sociais, familiares, comunitárias chegando até as questões individuais, no sentido de 

como cada indivíduo entrevistado se percebe como um sujeito idoso. 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.2 Entrevistas 

 

 

Buscando uma maior profundidade na análise dos dados coletados outros 

significados foram revelados relativos às questões consideradas patológicas da 

visão, sobre as dificuldades que a suspensão da cirurgia causou nas vidas dos 

indivíduos e, como foram atendidos nos serviços de saúde nos dois níveis: municipal 

e regional de saúde.  

Queremos salientar que os clientes não se pensam e não são pensados pela 

equipe profissional de saúde no sentido patológico no que se refere à visão. Não se 

enxergam como doentes, apresentam propostas que implicam em projetos para uma 

vida futura com uma melhor visão, refletem sobre o seu cotidiano e também sobre a 

sua atual dificuldade visual. 

O que acabamos de analisar chama a atenção para uma reflexão feita por 

Canguilhem (2000, p.149) que fundamenta a nossa análise quando afirma que “a 

doença não é uma variação de dimensão de saúde, ela é uma nova dimensão da 

vida”. 

 A partir de uma leitura minuciosa sobre as onze entrevistas realizadas de 

maneira horizontal (pergunta por pergunta, abstraindo o sujeito) encontramos os 

significados expostos pelos idosos com relação à visão, a prioridade em relação à 

realização da cirurgia de catarata ou não diante de outros problemas de saúde, se 

possui visão dificultada pela catarata e o que isso implicou em sua vida cotidiana, 

como a suspensão afetou o atendimento hospitalar regional e como o município 

auxiliou para a realização de cirurgia 

E após os dados encontrados de forma a enriquecer os relatos descritos 

como benefício de realizar a cirurgia, presença religiosa, visão de ser idoso e temas 

variados que correspondem as peculiaridades de cada relato. 

A velhice é um evento complexo, e já havíamos sentido, na nossa vivência 

acadêmica, que não é um evento que possa ser discutido por apenas uma disciplina. 

Exige diferentes olhares e, portanto, do ponto de vista metodológico, ele só pode ser 

trabalhado através da interdisciplinaridade. (MEDEIROS, 2003, p.121). 

É desta maneira que chamamos autores de áreas diferentes para esta 

discussão tornar-se mais rica e conseguir atingir realmente a interdisciplinaridade. 

 



 

Para isso descreveremos os resultados obtidos, segundo a metodologia 

proposta, a seguir.  

 

4.2.2.1 Os significados expostos pelos idosos com relação à visão. 

 

Esse tópico reflete o que os idosos pensam sobre a sua condição visual 

apresentando catarata ou não por já ter conseguido realizar a cirurgia. 

Com o avançar da idade, conforme descreve Romani (2005, p.652) 

encontram-se, além da presbiopia, a diminuição da sensibilidade aos contrastes, à 

diminuição da adaptação claro-escuro, a demora da recuperação aos ofuscamentos 

e a diminuição da sensibilidade às cores.  

Os processos fisiológicos relativos à visão alteram-se ao longo dos anos, e 

assim necessariamente o corpo biológico precisa adaptar-se. Essa adaptação 

implica em uma situação comum que aparece em um determinado momento da 

vida, e até o presente momento faz parte de uma condição normal, não implicando 

em uma doença. Em outros termos isso não significa estarmos diante de uma 

questão patológica -doença propriamente dita. 

Cabe ressaltar um dado apontado por Canguilhem, 2000, que chama a 

atenção que para alguns idosos a adaptação é um “processo patológico” e para 

outros algo que se insere dentro da normalidade. Essa analise de Canguilhem, é 

vista sob a óptica qualitativa de cada indivíduo.  

 

 Visão embaçada 

Nas entrevistas realizadas a no. 4 (mulher de 77 anos), e a no. 6 (mulher de 

63 anos) encontramos a discussão sobre a vista embaçada, ou seja, o levantamento 

e a descrição de um sintoma. A primeira entrevistada refere que tem uma vista 

embaçada e esta está atrapalhando a outra vista que não apresenta esse sintoma 

por já ter realizado a cirurgia de catarata. A segunda entrevistada no. 6 ressalta que 

a vista embaçada não altera o seu ritmo de trabalho que realiza em casa. Há por 

parte dessa entrevistada um conjunto de queixas de outro tipo que impedem uma 

situação mais confortável de saúde. 

A vista embaçada pode ser o sintoma que mais chama a atenção dos idosos 

para procurar o serviço de saúde e relatam à dificuldade visual a partir do sintoma 

que em geral poderá ser diagnosticada como catarata e necessitar do ato cirúrgico. 



 

Nos relatos, das entrevistadas no. 9 (mulher de 64 anos) e no.11 (mulher, 81 anos) 

encontramos a descrição da catarata como problema de sua vista.  Isso nos 

remete ao entendimento e compreensão da causa de seu problema visual e não há 

nas suas entrevistas a descrição do sintoma vista embaçada. Mas cada cliente 

compreende da sua maneira com uma percepção com níveis diferenciados de 

significados para a explicação da sua alteração visual. 

 

 Dificuldades de enxergar 

Nos relatos dos entrevistados no.1 (homem de 72 anos), no. 5 (homem de 71 

anos), no.7 (homem de 77 anos) e no. 8 (homem de 82 anos) encontramos 

dificuldades em enxergar coisas da vida cotidiana que apresentam-se como  

significativas na vida destas pessoas. E é através da percepção com significados 

semelhantes ou diferentes destas alterações que os idosos procuram os serviços de 

saúde, quando suas atividades da vida diária começam a ser prejudicadas pelas 

alterações visuais.  

Sabe-se que a visão prejudicada interfere diretamente na qualidade de vida 

de cada idoso e também muitas vezes indireta e diretamente nas de seus familiares 

e/ou cuidadores. 

 

 Vida cotidiana 

Nos relatos dos entrevistados no. 2 (homem de 70 anos), no. 3 (homem de 70 

anos) e no. 5 (homem de 71 anos) a vista com problemas de visão atrapalha pouco 

o cotidiano apesar de terem descrito algumas alterações de visão, mas que não 

foram consideradas, pelos sujeitos entrevistados como relevantes. 

Como já apontado anteriormente, no início deste capítulo, cada um destes 

idosos são seres individuais e diferentes, com um ritmo biológico com 

singularidades, que não podem ser enquadrados em um modelo rígido determinante 

para todos os indivíduos com um conjunto de sinais e sintomas físicos que alterados 

levam a patologia.  

É importante considerar que se deve levar em conta uma flexibilidade de 

sinais e sintomas que pode revelar a capacidade funcional expressada por cada 

idoso. É assim que a abordagem qualitativa se justifica, pois pode dimensionar com 

mais precisão, situações singulares que não se apresentam iguais para todos. 

 



 

4.2.2.2 A prioridade em relação à realização da cirurgia de catarata ou 

não diante de outros problemas de saúde. 

 

 

Muitos idosos podem ter outros problemas de saúde além da catarata, 

afetando outros aparelhos fisiológicos. Desta maneira surgiu a curiosidade de saber 

qual a prioridade que elege a alteração visual causada pela catarata em suas vidas. 

“Em geral, segundo as doenças dos idosos são crônicas e múltiplas, 

perduram por vários anos e exigem acompanhamento médico constante e 

medicação contínua”.(VERAS, 2003, p.4). 

Foi descrito pelos idosos as causa da suspensão da cirurgia e a sua 

prioridade. 

 

 Controle prévio da patologia de base e após a realização da 

cirurgia de catarata. 

Nos relatos dos entrevistados no. 2 (homem de 70 anos), no. 3 (homem de 70 

anos), no. 4 (mulher de 77 anos), no. 6 (mulher de 63 anos), no. 7 (homem de 77 

anos), aparece como causa a suspensão de cirurgia por hipertensão arterial. Que 

vai de encontro com os dados quantitativos já expostos previamente. 

Verificamos que a hipertensão arterial precisa estar controlada previamente 

para após ser realizada a cirurgia. Assim no que tange a hipertensão arterial a 

cirurgia de catarata fica postergada. 

Nos relatos no. 2 (homem de 70 anos), no. 5 (homem de 71 anos), no. 9 

(mulher de 64 anos) a causa da suspensão cirúrgica está relacionada com 

problemas respiratórios como tosse ou resfriado.  

Este também é um problema de saúde que interfere na realização da cirurgia, 

onde o idoso precisa se restabelecer para após realizá-la. 

A falta de laudo ou inconformidade no laudo dos exames em especial do 

ECG, encontramos nos relatos no. 1 (homem de 72 anos), no. 10 (homem de 73 

anos). 

Este dado sugere realmente a necessidade dos médicos cardiologistas dos 

municípios darem uma maior atenção no preenchimento e na avaliação de cada 

cliente idoso nos laudos de ECG. 



 

No relato no. 1 (homem de 72 anos) a segunda suspensão de cirurgia foi por 

causa da bradicardia, que se o cliente não tivesse se dirigido ao centro cirúrgico 

talvez não tivesse sido avaliada essa dificuldade. 

No relato no. 2 (homem de 70 anos) observamos que o idoso não tem a 

certeza de seu diagnóstico de hipertensão arterial ou não, e consequentemente 

também a indicação de ingerir ou não o medicamento. 

“O médico me indicou tomar remédio para pressão e depois comecei a ter 

tosse. Minha filha me levou no médico da cidade ela e ele disse que eu não 

precisava tomar remédio, mas quando parei de tomar comecei a sentir mal, o 

médico disse que meu coração é fraco”. 

 

Canguilhem  discorre “o que é um sintoma, sem contexto, ou sem um pano 
de fundo? (...) deve-se buscar na experiência que o homem tem em conjunto com o 
meio. (...) como explicar o fato do clínico moderno adotar mais frequentemente o 
ponto de vista do fisiologista do que o ponto de vista do doente?” Canguilhem (2000, 
p. 65). 

 

Essa afirmação nos remete a importância de sempre considerar o homem 

como centro de todas as intervenções. Estes devem fazer parte de seu tratamento. 

No relato no. 3 (mulher de 70 anos) a cliente apresentou um outro agravante 

de que a pressão intra ocular estava alta e relatou que a médica lhe ofereceu as 

indicações operatórias.  

A pressão intra ocular pode ser medida através de mecanismo padronizado 

em aparelhos específicos como o tonometro e após o campo visual para examinar a 

visão periférica, se está afetada ou não.  

Observamos especificidades individuais onde, no relato no. 6 (mulher de 63 

anos), o medo apareceu como fator causador da hipertensão arterial e o no. 8 

(homem de 82 anos) ficou nervoso e isto alterou a sua pressão quando entrou no 

hospital. 

“Lá em casa a minha pressão é boa, mas de noite, antes da cirurgia não 

durmo porque fico ansioso e a minha pressão sobe quando chego ao hospital”.  

Isso também se apresenta nos relatos de no. 9 (mulher de 64 anos) com 

alergia e no. 11 (mulher de 81 anos) com infecção ocular. 

Podemos também verificar que o estado emocional do paciente, a forma 

como ele se sente em relação à situação, nas preparações físicas ou laboratoriais, 



 

influencia seu estado físico podendo interferir na cirurgia programada, levando a 

suspensão da cirurgia, conforme Cavalcante, Pagliuca e Almeida, (2000). 

Devemos então, ter sempre uma atenção especial para os clientes idosos que 

apresentam alterações no estado emocional. 

Estas alterações também apresentam condições reveladoras de necessidade 

de cuidados primários para após a realização da cirurgia oftalmológica. 

Concluímos que mesmo apresentando outras patologias que necessitam de 

cuidados prévios após a suspensão da cirurgia, isso não desestimulou os 

entrevistados em tentarem realizar as suas cirurgias e de procurarem o tratamento.  

 

4.2.2.3 Se possuem visão dificultada pela catarata e o que isso implicou 

em sua vida cotidiana. 

 

 Não houve implicação na vida cotidiana 

Os relatos no. 3 (mulher de 70 anos), no. 4 (mulher de 77 anos, no. 5 (homem 

de 71 anos), no. 6 (mulher de 63 anos), no. 9 (mulher de 64 anos) e no. 10 (homem 

de 73 anos) demonstraram que a suspensão não atrapalhou em nada a sua vida 

cotidiana. 

Esse fato nos surpreendeu tendo em vista a hipótese que levantamos 

anteriormente, no diário de campo, que a suspensão atrapalhava a vida cotidiana. 

Vimos que essa experiência depende da vivencia individual anterior de cada 

entrevistado. 

Há uma particularidade no relato no. 5 (homem de 71 anos) que queremos 

destacar que é a despreocupação do idoso em ficar no hospital tendo em vista que o 

fornecimento da alimentação hospitalar estaria garantido.   

“Não me preocupa ter que vim e voltar. Se ficar aqui tem comida, café e até 

janta é como se estivesse em casa”. 

Importa aqui esclarecer que há no CONDERG um programa desenvolvido 

pelo grupo criado Humaniza SUS que oferece alimentação para os clientes que 

serão operados e também a todos os seus acompanhantes, garantindo dessa forma 

uma diminuição dos gastos que cada cliente poderia ter.  

O atendimento médico oftalmológico, oferecido no CONDERG, apesar de ser 

gratuito ao idoso, custeado pelo SUS, não implica necessariamente gratuidade plena 

do tratamento para o paciente, onde pode ter gastos com o atendimento. Portanto 



 

deve se ter em mente que atendimento é diferente de tratamento e, que a gratuidade 

plena encontra-se garantida no atendimento.  

 

 Com implicações na vida cotidiana 

No relato no. 1 (homem de 72 anos), no. 2 (homem de 70 anos) e no. 11 

(mulher de 81) anos verificamos a dificuldade apresentadas pelos entrevistados para 

andar e também subir os degraus do ônibus. 

“Tenho dificuldade para andar, mas pego o circular e vou receber. É difícil 

para assinar e para ler, mas não deixei de fazer nada. É demorado para poder voltar 

e fazer a cirurgia. Meu filho me trás de carro”. 

A locomoção, tanto para subir os degraus dos ônibus tanto quanto, para se 

locomover de uma cidade para outra, para muitos idosos, se apresenta como uma 

questão fundamental que garante a sua independência de ir e vir. 

Ainda no relato, no. 1 (homem de 72 anos) ficou evidenciado a dificuldade 

que os idosos possuem quando têm que arcar com algum complemento que 

implique no custo do deslocamento para o hospital. 

“A dificuldade de locomoção e a necessidade de ter um acompanhante para 

chegar até o local da consulta, acaba por constituir um obstáculo de difícil 

transposição”. (KARA-JOSE e TEMPORINE, 1999 p.5) 

No relato no. 7 (homem de 77 anos) a dificuldade apresentada é não poder 

exercer a sua profissão de motorista que complementa a renda familiar. A 

suspensão da cirurgia provocou a impossibilidade do exercício da profissão e, é 

prioridade para o entrevistado ficar livre da catarata para poder voltar ao exercício do 

trabalho. 

No relato no. 8 (homem de 82 anos) o entrevistado descreve como sendo 

uma dificuldade o fato de ter que ficar esperando os outros clientes que estão na sua 

frente para serem atendidos pelo médico, sem saber em qual momento, em qual 

hora ocorrerá o seu atendimento, sem uma definição clara da hora ou momento que 

pode variar de no mínimo, uma hora, até no máximo seis horas de espera para ser 

atendido. 

Como os idosos dependem, na sua grande maioria, do transporte público, os 

clientes que já se encontram liberados, por já terem sido atendidos, precisam 

esperar até o último cliente, que são da mesma cidade em que os já anteriormente 



 

atendidos residem, para poderem tanto os primeiros quanto, os últimos retornarem 

as suas residências. 

No relato no. 11 (mulher de 81 anos) há uma descrição de uma idosa que 

apresenta como um dado positivo o fato de ter a ajuda da comunidade para cuidar 

dos seus filhos que apresentam problemas graves de saúde e também de 

acompanhá-la ao hospital no dia da intervenção cirúrgica. 

Todos os relatos abordados neste item descrevem as alterações vivenciadas 

pelos idosos. De maneira geral, os entrevistados relatam situações que apresentam 

dificuldades como fila de espera, transporte, alimentação para a realização da 

cirurgia de catarata e somente uma entrevistada a senhora no. 11 (mulher de 81 

anos), que aponta o papel da comunidade, como muito importante, em sua vida 

cotidiana no sentido de permitir a sua locomoção até o hospital e também de cuidar 

de seu filho doente. 

“Para mim que ando de bengala é muito trabalhoso. Tenho um filho paralítico 

porque teve meningite que está na cama não fala e é dependente de mim para 

tudo”. 

A comunidade como explicitada acima se apresenta como um local onde os 

problemas estão sendo compartilhados e isso gera um dado novo que possibilita um 

indivíduo poder contar com o outro, com uma rede de relações de reciprocidade, de 

solidariedade, evidenciando assim, um sinal de saúde, de vigor da organização 

comunitária e consequentemente para os indivíduos que dela fazem parte.  

 

4.2.2.4 Como a suspensão da cirurgia afetou o atendimento hospitalar 

regional. 

 

 

Todas as respostas dos entrevistados, em relação a pergunta acima, 

concordam com o bom atendimento das equipes médicas, de enfermagem e 

também com o trabalho da administração hospitalar que envolve os vários serviços 

de apoio do hospital. 

Abaixo apresentamos relatos dos entrevistados que chamam a atenção sobre 

a suspensão da cirurgia e a relação desta com o atendimento hospitalar. 

 

 Meios de transporte 



 

O relato no. 3 (mulher de 70 anos) descreve a dificuldade de chegar pela 

manhã para operar e ter a entrada no centro cirúrgico só no período da tarde. Esse 

fato, explica a entrevistada, “fico nervosa e a minha pressão arterial sobe”. 

O tempo de espera se apresenta como um problema que leva a suspensão 

de cirurgia na visão desta idosa. Esse dado cabe aqui ressaltar, já havíamos 

encontrado em relatos de outros entrevistados, escritos nas anotações do diário de 

campo.  

Quando pensamos em medidas para postergar a entrada no hospital, isso se 

complica pelo fato dos clientes irem de ônibus municipal ao hospital, e esse 

transporte ocorre somente uma vez ao dia não havendo nos municípios um conjunto 

de meios de transporte –três a quatro ônibus- em diversos horários para atender a 

clientela.  

 

 Religiosidade 

No relato no. 11 (mulher de 81 anos) há uma comparação do atendimento de 

qualidade hospitalar com questões relativas à religiosidade. 

“Tenho alegria e agradeço a Jeová porque tenho força e tenho quem me 

ajude. Minha vida é complicada, até que Deus permita porque o nosso corpo é um 

Santuário (.....) O atendimento aqui no hospital é ótimo, vocês são anjos de branco, 

muito obrigado pela atenção que me prestaram e que tiveram comigo”. 

“O cancelamento cirúrgico muitas vezes nos traz dificuldades para lidar com 

os sentimentos do paciente, situação essa que é agravada devido às 

particularidades de cada um, pois um mesmo fato é capaz de desencadear 

diferentes respostas em pessoas diferentes”, como descrevem Antonio; Munari, 

Costa, (2005, p.34).  

Devemos estar atentos às respostas que cada cliente apresenta, respeitando 

os credos e a religiosidade de cada idoso que se dirige ao centro cirúrgico. Muitas 

vezes, passar por um ato cirúrgico é um agravamento na saúde que o leva a ter 

medos. 

 

 Atendimento hospitalar 

No relato no. 5 (homem de 71) anos descreve o comportamento dos 

funcionários do hospital no sentido de apresentarem um atendimento humanizado. 



 

“No hospital fui bem atendido, o pessoal é um melhor do que o outro, estão 

todos de parabéns, não vi as pessoas de cara feia ou responder mal, as pessoas 

são boas”. 

Um atendimento humanizado significa incluir o ser humano no seu 

atendimento, deixando-o ter voz e escolher seu tratamento. Leriche apud 

Canguilhem (2000, p. 68) fazendo a crítica ao pensamento que vê e separa a 

doença do indivíduo explica: “se quisermos definir a doença será preciso 

desumanizá-la”. (...) “na doença, o que há de menos importante, no fundo é o 

homem.” 

Importante ressaltar que este pensamento que critica a idéia da doença vem 

se transformando a favor da inclusão de técnicas e condutas mais humanizadas a 

favor do paciente no sentido de ouvir suas queixas, seus temores, seus problemas 

em geral. 

No relato no. 9 (mulher de 64 anos) reconhece o bom treinamento dos 

funcionários do hospital para oferecerem um bom atendimento ao cliente. E o relato 

10 (homem de 73 anos ) completa a afirmação. 

“O atendimento aqui no hospital é muito bom, acho que fazem curso para 

atender bem”. 

“O atendimento no hospital é muito bom, melhor não tem jeito”. 

Cabe ressaltar que no Hospital Regional os treinamentos são oferecidos 

quinzenalmente aos funcionários do hospital através da educação permanente. O 

hospital tem como um de seus princípios o bom atendimento aos clientes. 

A pesquisadora em 2008 pensando sobre as questões acima apontadas 

implantou um Programa de Educação Permanente para os funcionários que está em 

funcionamento até hoje.  

Importa aqui explicitar de que forma o treinamento é pensado e se concretiza. 

“A educação permanente parte do pressuposto da aprendizagem significativa, 

que promove, produz e sugere que as transformações das práticas profissionais 

estejam baseadas na reflexão crítica sobre as práticas reais, de profissionais reais, 

em ação na rede de serviços. A educação permanente é a realização do encontro 

entre o mundo de formação e o mundo de trabalho, onde o aprender e o ensinar se 

incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho”, (Ministério da Saúde 

2004). 



 

A educação em serviço se dá quando esta coloca a pertinência dos 

conteúdos, instrumentos e recursos para a formação técnica submetidos a um 

projeto de mudanças institucionais ou de mudança da orientação política das ações 

prestadas em dado tempo e lugar. 

Cabe ressaltar aqui os objetivos do hospital que se referem aos fatos de 

proporcionar o desenvolvimento pessoal, interpessoal e profissional dos 

funcionários, bem como selecionar e capacitar pessoas para atender as 

necessidades do Hospital. Estruturar um serviço que atenda as necessidades dos 

funcionários e direção do hospital; propiciar a motivação e o processo de ensino-

aprendizagem; proporcionar oportunidades de enriquecimento pessoal e profissional 

através do aprendizado criativo e inovador, do desenvolvimento de conceitos, 

estratégias educacionais e de empreendedorismo para um constante 

aperfeiçoamento; organizar e executar as atividades de educação permanente da 

em programas e projetos. 

O desenvolvimento deste projeto consta de várias etapas, as quais seguem 

abaixo: 

 Pesquisa de satisfação das palestras com os funcionários 

participantes; 

 Sugestão dos funcionários e chefias de temas para serem abordados 

na educação permanente;  

 Correlação de dados, que as diretorias opinarão sobre os possíveis 

temas a serem desenvolvidos; 

 Levantamento de temas específicos para cada setor; 

 Formação da equipe através dos requisitos básicos para a palestra 

considerando que, a preferência será pelo profissional que possuir o 

nível mais elevado; 

 O local: anfiteatro no 2º. andar do CONDERG, equipados como 

conjunto de multimídia com data show, microcomputador; 

 As aulas: com duração de uma hora por dia, quatro vezes na semana 

(segunda-feira a quinta-feira); 

 Ocorre no período de trabalho no horário que é definido por cada 

palestrante. 

 Os funcionários são incentivados a participarem através: 

 Oferecimento de certificados para cada treinamento;  



 

 Um adicional no salário para quem participar das aulas com 100% de 

aproveitamento; 

 Divulgação de funcionário destaque; 

 Melhor avaliação no interesse e desempenho. 

 Os benefícios trazidos refletem em um melhor atendimento aos 

clientes, através do aprimoramento das técnicas.  

 

4.2.2.5 Como o município auxiliou para a realização da cirurgia 

 

 

Observamos que na Política Nacional do Idoso (2003, p.11) quando trata da 

política especifica de atendimento ao idoso encontramos no Art. 46. que diz “A 

política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de ações 

governamentais e não-governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios”. 

E com o esforço de todas essas esferas é que o acesso à cirurgia está sendo 

discutido neste próximo trecho. Gostaríamos de explicar que o transporte e a 

realização de exames serão aqui analisados porque dizem respeito à esfera 

municipal. 

 

 Transporte  

 Nos relatos no. 1 (homem de 72 anos), no. 2 (homem de 70 anos), no. 

3 (mulher de 70 anos), no. 5 (homem de 71 anos), no. 6 (mulher de 63 anos), no. 8 

(homem de 82 anos), no. 9 (mulher de 64 anos), no. 10 (homem de 73 anos), no. 11 

(mulher de 81) anos verificamos que o município auxilia dos transporte os clientes 

que necessitam vir consultar com a passagem de ônibus ou trás com ônibus próprio 

do município e referem o direito de terem o acompanhante. 

“6- Na minha cidade demora, mas fui bem atendida, consegui fazer os 

exames, os remédios e a passagem de ônibus”. 

Mas o no. 1 (homem de 72 anos), no. 9 (mulher de 64 anos) e no. 11 (Mulher 

de 81 anos) vieram de condução própria devido a facilidade de locomoção. 

“9- de condução própria, o hospital é que pediu porque o ônibus balança 

muito, meu filho teve que vir de São Paulo para poder me trazer”. 

 



 

A Política Nacional do Idoso (2003, p.10) no Art. 42. explicita “É assegurada a 

prioridade do idoso no embarque no sistema de transporte coletivo”. 

O que garante aos idosos o transporte para deslocarem-se para o 

atendimento cirúrgico no hospital.  

Lembramos que todos os entrevistados possuem acompanhante, fato esse 

atribuído à exigência feita pela instituição, mesmo que este não seja um familiar 

como encontramos em dois relatos. 

Assim, concordamos com as explicações de Kara-Jose e Temporine, (1999) 

que apontam que as razões de falta de dinheiro e de acompanhante citadas pelos 

entrevistados interligam-se, de certa forma, para explicar a ausência de tratamento 

anterior.  

 

 Realização de exames 

Todos os relatos apontam para o fato de que os entrevistados conseguiram 

os exames pré-operatórios. No relato no. 2 (homem de 70 anos) verificamos que há 

dificuldades como o tempo para realizar os exames.  

“Na cidade é complicado e demorado para realizar os exames e passar com o 

médico”. 

Abaixo a fala da entrevistada no. 3 explicando o que ocorreu no momento em 

que não foi atendida corretamente. 

“Para fazer os exames na minha cidade foi bem, mas o atendimento do 

médico no postinho é ruim. Se for consultar de vista é pior ainda. As vezes vou 

consultar e  não tem atendimento ou me esquecem. O médico cardiologista foi 

diferente, ele descobriu que seu estava com infecção de urina e me encaminhou 

para tratar. As vezes se preciso de alguma coisa tenho que pagar a consulta porque 

não tenho paciência de esperar. Os direitos dos idosos não são respeitados. Se abrir 

o Ambulatório de média especialidade (AME) vai melhorar. Eu sou estressada, falo a 

verdade e porque sou idosa as vezes duvidam de mim.” 

 

 Consultas médicas 

O relato no. 4 (mulher de 77 anos) descreve que muitas pessoas solicitam a 

marcação de consultas e que no momento da realização da consulta não 

comparecem. Em suas palavras “Na minha cidade é difícil porque muita gente pede 

para marcar consulta aqui e depois não vem.” 



 

A existência numerosa do “absenteísmo” – ausência do paciente ao 

atendimento marcado é uma questão que levanta várias possibilidades e que nesse 

momento não estamos trabalhando com esses dados, mas, entendo que devemos 

dispensar mais estudos detalhados para poder compreender o absenteísmo com 

mais profundidade. 

No relato no. 5 (homem de 71 anos), o idoso descreve que o médico só 

realizou algumas perguntas e não o examinou. “Em minha cidade o médico só me 

fez umas perguntas, nem me colocou a mão ou viu a minha pressão.” 

Diferentemente do relato do entrevistado no. 7 (homem de 77 anos), que 

descreve  o bom atendimento médico que recebeu. “Aqui no hospital é muito bem 

atendido.” 

“As informações sobre os níveis de satisfação dos clientes constituem uma 

das maiores prioridades de gestão nas empresas comprometidas com qualidade de 

seus produtos e serviços e, por conseguinte, com os resultados alcançados junto a 

seus clientes”, para Rossi e Slongo (1998, p.102) 

O relato da entrevistada no. 11 (mulher de 81 anos) é de uma idosa que 

possui convênio médico com o sindicato rural, onde não depende do SUS para as 

consultas e os exames pré-operatórios. A entrevistada faz uma comparação com o 

tipo de atendimento oferecido pelo Sindicato rural e pelo SUS. 

“Tenho convênio com o sindicato rural e pago metade dos exames. Se não 

conseguir remarcar a cirurgia logo vou perder os exames. Não tenho quem vai 

marcar os exames no SUS para mim, lá tem que agendar e ir fazer, buscar e levar 

para o médico”. 

“Às vezes, a cirurgia é percebida pelo paciente como um grande desafio, que 

lhe custou várias idas e voltas; neste caso é uma conquista à satisfação de seus 

anseios”, conforme Santos & Luis (1999, p.49).  

Concordo com Santo e Luis quando descreve que a realização da cirurgia e a 

possibilidade do retorno da visão é um desafio que impede que desista quando sua 

cirurgia é suspensa, pois em vários relatos dos entrevistados acima observamos 

que, há ganhos na vida cotidiana de cada idoso e em consequência da sua família. 

Finalizamos fazendo uma síntese do capítulo, onde destacamos que 

intervenções foram realizadas a partir dos dados quantitativos analisados, devido à 

média de suspensão de cirurgia de oftalmologia está maior que os dados 

encontrados na literatura. Dentre essas, a educação permanente corrobora com os 



 

resultados quando conscientiza os funcionários ao oferecimento de cuidados com 

qualidade, com traços de humanização, que foram reconhecidos pelos 

entrevistados. 

Dentre os pontos negativos verificamos que, além da dificuldade de controlar 

as patologias de base, o transporte público oferecido pelos municípios do 

CONDERG para o acesso ao Hospital Regional leva a uma espera grande, não 

permitindo que o agendamento cirúrgico possa sofrer modificações.  

O cancelamento cirúrgico gera insatisfação nos idosos e seus 

acompanhantes, mas são atenuados por símbolos religiosos e pelo reconhecimento 

do bom atendimento oferecido pelos funcionários que atendem diretamente esses 

pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo 05 
 
 

Considerações finais 
 

Necessitando de uma contínua melhora no atendimento oferecido aos idosos 

no Hospital Regional de Divinolândia, através da equipe de saúde, esta dissertação 

desenhou-se evidenciando os motivos de suspensão de cirurgias de catarata. 

O problema que estudamos focaliza idosos com dificuldade visual causada 

pela catarata senil e que, portanto precisa se submeter a um procedimento cirúrgico 

ambulatorial e por motivos como a hipertensão arterial, a falta de exames 

laboratoriais ou falta de condições clínicas do cliente não conseguiram ou protelam o 

procedimento. 

Ao avaliar o que a suspensão da cirurgia causou e causa para os idosos 

verificamos que os impactos psicológicos e financeiros são os mais significantes aos 

idosos entrevistados. E esses fatores merecem uma maior atenção por parte de 

todos envolvidos com essas questões.  

Os outros fatores que pensávamos que iria aparecer de forma negativa como 

a insatisfação com o atendimento e as dificuldades de realizar a cirurgia foi 

amenizada por fatores religiosos e de compreensão da qualidade do atendimento 

prestado. 

Chamamos a atenção para a contribuição teórica e metodologicamente com o 

meio acadêmico, que essa dissertação faz ao considerar os dados quantitativos 

como fonte primária de pesquisa e formulação de problemas que completou-se com 

a observação participante da pesquisadora em detalhes que fez a atenção ser 

voltada para a análise qualitativa, que após foi discutida com teóricos que 

complementaram uma linha de pensamento a respeito do ser idoso, nos levando a 

pensar e refletir sobre aspectos diferentes.  

Não é simples a situação apresentada. Seria simplista se colocássemos 

somente os dados quantitativos e desprezasse o qualitativo. Vários aspectos 

contribuíram para essa mudança como a busca pela qualidade no atendimento do 

Hospital Regional de Divinolândia, o incentivo aos funcionários aprimorarem seus 

conhecimentos pela educação permanente, a tentativa constante de aplicar o 

Estatuto do idoso no atendimento cirúrgico. 



 

Esse trabalho também chamou a atenção para desenvolver de maneira mais 

apurada e profunda, uma discussão sobre o projeto de educação permanente sobre 

o qual os funcionários são treinados para o atendimento, observou-se a necessidade 

de trabalhar mais conceitualmente de como os idosos estão sendo escutados e a 

importância da fala deles. O que é que as falas implicam no atendimento, na busca 

do atendimento com qualidade. O que significa esse ouvir e os seus significados. 

A nova proposta é discutir com os funcionários os significados e os desafios 

no atendimento com qualidade a ser oferecido aos idosos. O estatuto do idoso e a 

política nacional do idosos ganham mais sentido com atitudes a partir das falas que 

levam a mudança. 

Sendo necessário e importante para documentar e divulgar seus resultados 

podemos considerar a escuta dos idosos como um modelo de atendimento, que 

coloca o idoso como parte integrante de seu tratamento, assim os direitos do idoso 

na área de saúde estão sendo respeitados, a população que compõe o CONERG 

tem acesso a cirurgia de catarata, porém há dificuldades para a realização da 

cirurgia por parte dos municípios de oferecer controle de saúde primária (controle da 

glicemia, hipertensão arterial) e a realização de exames pré operatórios. 

Chamamos a atenção para os direitos dos idosos em relação ao atendimento 

à saúde, o que implica na qualidade de vida de cada cliente através de como é 

atendido nos serviços de saúde, o que lhe altera na comunidade, como podemos 

quebrar os preconceitos. Isso será conquistado com a popularização com uma 

divulgação mais ampla a partir de uma análise dos significados presentes nas 

políticas públicas voltadas aos idosos. 

Tornar as políticas públicas conhecidas pelos idosos e aplicadas na área da 

saúde para possibilitar os acessos aos atendimentos pode formular-se como uma 

estratégia para continuar esse estudo. Esse é o desafio da gerontologia para 

contribuir com a sociedade e com os idosos. 

Uma combinação de diferentes fontes de análise destes dados que serão 

apresentados se conforma como uma estratégia bastante útil para estudar os vários 

resultados encontrados. 

Queremos que os olhares se voltem para as situações que se desviam do 

bom atendimento á saúde como a suspensão de cirurgia, onde cada cliente idoso ou 

um de seus familiares tenhá particularidades que influenciem na conduta da 

assistência a cada cliente que irá se submeter à cirurgia de catarata. 



 

Devemos cada vez mais incentivar a investigação das instituições de saúde 

através dos indicadores de qualidade (análise dos significados) para poder comparar 

seus resultados tendo um olhar diferenciado no planejamento das ações que irão 

contribuir para que as falhas do atendimento oferecido sejam corrigidas beneficiando 

os clientes idosos, familiares e consequentemente a sua comunidade.  

Essas reflexões que tentam contribuir para o entendimento da qualidade na 

prestação das cirurgias ambulatoriais de catarata não se sedimenta somente em 

indicadores, mas acima de tudo no preenchimento da expectativa do idoso ao 

procurar o serviço para ser atendido. 

O referencial teórico que norteou a prática possibilitou uma visão do cliente 

idoso por meio de fundamentos médicos e sociais, tendo sido fundamental para 

investigações das causas de suspensão de cirurgia ambulatorial de catarata, 

permitindo uma análise significativa da assistência prestada.  

Assim os dados apresentados visam sensibilizar os profissionais da saúde a 

tomarem decisões que modifiquem a assistência prestada com as novas estratégias 

de atendimento à saúde através de medidas eficazes para ampliar o atendimento. 

Essa assistência mostra a importância do idoso como peça fundamental do 

planejamento do seu tratamento para evitar que as suspensões de cirurgia se 

repitam com a mesma alta proporção que apresentamos neste trabalho. 

Sugerimos que esta investigação continue a ser explorada pelos profissionais 

da saúde, e em especial aos futuros mestres em gerontologia. Acreditamos que 

essa prática da escuta dos idosos possa ser difundida no meio acadêmico, para 

ampliar a construção da assistência aos idosos, em especial na realização da 

cirurgia de catarata e em geral, na realização de outras cirurgias. 

Enfim, este trabalho visa contribuir para a formulação de ações sociais e 

políticas que se realizam no cotidiano das pessoas que necessitam do serviço de 

saúde integrativas no campo da gerontologia, levando os profissionais da saúde a 

serem sensibilizados pela importância de serem os profissionais da escuta, que 

respeitam os direitos dos idosos, priorizam o seu atendimento e se preocupam com 

o universo social, espiritual, comunitário e familiar de cada um dos clientes que são 

atendidos diariamente. 
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ANEXO I: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, ______________________________________RG___________, 

Concordo em participar da pesquisa “Políticas Públicas de Saúde: as cirurgias de 

catarata em idosos na região do CONDERG” aos cuidados da pesquisadora 

Enfermeira Micheli Patrícia de Fátima Magri. Informo que estou consciente e 

perfeitamente esclarecido quanto ao questionário que responderei e que estes 

dados serão sigilosos. Eu entendo que minha participação é voluntária e que tenho 

direito de retirar a minha autorização a qualquer momento sem nenhum prejuízo. 

Concordo com a publicação dos resultados em reuniões ou revistas científicas. 

Estou também ciente que se não me sentir atendido poderei procurar a 

pesquisadora, conforme identificação e endereço contidos neste termo. 

Divinolândia, _____de____________de 2010. 

 

 

_________________________________ 

Assinatura  

 

 

_________________________________ 

Enfa. Micheli Patrícia de Fátima Magri 

Centro cirúrgico 

CONDERG- Hospital Regional 

fone : 019 36621620; 019 92652743 

michelimagri@ig.com.br 

 

 

 

 


