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RESUMO 

Este é um estudo quali-quantitativo, de abordagem exploratória. Os objetivos deste 
trabalho foram realizar consulta de enfermagem pré-operatória para atender as 
diferentes necessidades de cada pacientes esclarecer dúvidas sobre os 
procedimentos cirúrgicos  ,identificar as causas de ansiedades em pacientes pré-
operatórios, conhecer os procedimentos cirúrgicos de maior importância, informar a 
importância dos cuidados pré-operatórios, avaliar exames, preparo psicológico ,físico 
e cuidados com a pele no local da região da incisão cirúrgica , visitar pacientes para 
orientar sobre cuidados para serem realizados em casa após alta hospitalar. O estudo 
ocorreu no ambulatório de anestesiologia no hospital Maicé através da consulta de 
enfermagem pré-operatória. O período de realização foi no mês de fevereiro a março 
de 2020, com 20 pacientes de cirurgias eletivas com idade entre 20 a 80 anos. Utilizou-
se como instrumento, um roteiro de perguntas objetivas e descritivas para nortear a 
pesquisa. A maioria dos participantes da pesquisa era do sexo feminino 60% eram 
mulheres ,50 % das cirurgias realizadas durante a pesquisa foram ortopédicas. A 
grande  maioria dos pacientes estava com algum tipo de dúvida relacionado a 
procedimento cirúrgico ,65% dos pacientes tinham medo de sentir dor durante a 
cirurgia,55% relataram ter medo da anestesia, 40 % estavam com medo de morrer 
durante a cirurgia,85 % perguntaram sobre o tempo de duração da cirurgia ,esses 
paciente tem medo, que a anestesia acabe antes da cirurgia e possam sentir dor, 25 
% estavam com os exames vencidos, adiando a data prevista da cirurgia e 85% dos 
pacientes receberam orientações para seguir em casa após sua alta hospitalar. 
Conclui-se que a sistematização da assistência de enfermagem no perioperatório 
contribui para a   melhoria do atendimento aos pacientes, e que esses cuidados podem 
ajudar desde a consulta de enfermagem pré-operatória até o plana de alta, devolvendo 
o paciente a sua vida normal sem nenhum evento adverso relacionado a cirurgia. 

 

Palavras-chave: consulta de enfermagem, pré-operatória, cirurgia. 

  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

This is a qualitative and quantitative study, with an exploratory approach. The 
objectives of this study were to perform a perioperative nursing consultation to meet 
the different needs of each patient, clarify doubts about surgical procedures, identify 
the causes of anxiety in preoperative patients, know the most important surgical 
procedures, inform the importance of pre-care. -operative, evaluate exams, 
psychological, physical preparation and skin care at the site of the surgical incision 
region, visit patients to stimulate the preoperative instruction program, prepare a 
discharge plan to be carried out at home. The study took place in the anesthesiology 
outpatient clinic at Maicé hospital through the preoperative nursing consultation. The 
period of performance was from February to March 2020, with 20 elective surgery 
patients aged 20 to 80 years. As a tool, a script of objective and descriptive questions 
was used to guide the research. Most of the research participants were female, 60% 
were women, 50% of the surgeries performed during the research were orthopedic. 
The vast majority of patients had some kind of doubt related to the surgical procedure, 
65% of the patients were afraid of feeling pain during the surgery, 55% reported being 
afraid of anesthesia, 40% were afraid of dying during the surgery, 85% asked about 
the duration of the surgery, these patients are afraid that the anesthesia will end before 
the surgery and they may feel pain, 25% had their exams overdue, postponing the 
scheduled date of the surgery and 85% of the patients received instructions to follow 
in home after discharge. It is concluded that the systematization of nursing care in the 
perioperative period contributes to the improvement of patient care, and that this care 
can help from the preoperative nursing consultation to the discharge plan, returning 
the patient to his normal life without any adverse event related to surgery. 
 

Keywords: nursing consultation, preoperative, surgery. 
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INTRODUÇÃO 

A cirurgia deve ser classificada devido sua a gravidade, podendo ser eletiva ou 

de emergência, e também dependendo da sua finalidade, podendo ser considerada 

um evento estressante para o paciente. Nos dias atuais houve um grande avanço nas 

técnicas cirúrgicas, instrumentação e anestésica, devido a novos estudos, evolução 

tecnológica de equipamentos e aperfeiçoamento das práticas cirúrgicas, devido essa 

evolução alguns procedimentos podem ser realizados em ambientes ambulatoriais, 

onde o paciente pode receber alta e ir para casa no mesmo dia, reduzindo o número 

de pacientes internados e com isso diminuído o custo da estadia hospitalar. Os 

pacientes cirúrgicos que necessitam de internação hospitalar são os pacientes de 

trauma, que precisam de cirurgia de emergência, poderão ser submetidos a grandes 

procedimentos cirúrgicos, e também os apresentam algum tipo de distúrbio clínico. As 

novas técnicas cirúrgicas, novos agentes farmacológicos têm ajudado a diminuir a dor 

pós-operatória e duração do procedimento. Outro fator importante é a preparação pré-

operatória, que se dá através da consulta de enfermagem realizada pelo enfermeiro, 

antes de o paciente ser encaminhado para a cirurgia (SMELTZER; BARE, 2002). 

 

Na atenção ao paciente pré-cirúrgico, a equipe de enfermagem é responsável 
pelo seu preparo, estabelecendo e desenvolvendo diversas ações de 
cuidados, de acordo com a especificidade de cada cirurgia.  Esses cuidados, 
por sua vez, são executados de acordo com conhecimento especializados, 
para atender às necessidades advindas do tratamento cirúrgico. 
(CHRISTÓFORO; CARVALHO, 2009, p. 15).  

 

Silva (2014) cita também que diante da complexidade que o processo cirúrgico 

pode apresentar para cada paciente cabe a equipe de enfermagem prestar apoio e 

assistência necessária. Durante este estudo ressaltamos a importância da realização 

da consulta de enfermagem pré-operatória no ambiente hospitalar a fim de oferecer a 

assistência de enfermagem compatível com as necessidades dos pacientes. 

A consulta de enfermagem pré-operatória tem o objetivo de avaliar o 

conhecimento do paciente quanto ao procedimento cirúrgico que irá se submeter, por 

isso, quanto maior for o conhecimento do paciente sobre o procedimento, haverá 

maior cooperação e tranquilidade durante a cirurgia. 
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O Sistema de Assistência de Enfermagem Peri operatória (SAEP) foi 
proposto antes da Resolução do COFEN. Castellanos e Jouclas, em 1990, 
propuseram a aplicação do Processo de Enfermagem (PE) no cuidado ao 
paciente cirúrgico, baseado na assistência integral em todas as fases do 
perioperatório, de forma continuada, participativa, individualizada, 
documentada e avaliada, denominando este processo adaptado do PE e da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), de SAEP (SOBECC, 
2013, p. 175).  

 

Segundo Jorgetto, Noronha e Araújo (2004), quando uma pessoa é submetida 

a uma cirurgia pode apresentar várias alterações tanto emocionalmente quanto 

fisiologicamente. Desta maneira um contato prévio com enfermeiro durante a consulta 

de enfermagem pré-operatório é muito importante, para que ele ofereça orientações 

necessárias e tire dúvidas sobre o procedimento para diminuir a medo e a 

insegurança. Durante a fase pré-operatória o enfermeiro deve oferecer preparo 

emocional ao paciente preocupando-se com seu eu e o que acontecera com seu 

corpo. 

 

Além da doença que fragiliza a pessoa que precisa se submeter a uma 
cirurgia para tratamento, importa ao cuidador em ambiente cirúrgico 
considerar igualmente os desgastes físico e psicológico que afloram 
sensivelmente no ser humano que enfrenta um processo cirúrgico, 
independentemente da fase perioperatório vivida (CALLEGARO et al., 2010, 
p. 135).  

 

Mesmo diante da evolução técnico científica que dá suporte ao ato cirúrgico 

vários medos vem à tona quando o paciente recebe um diagnóstico cirúrgico, ele pode 

ser considerado uma ameaça as capacidades do paciente como da própria vida, isso 

faz aumentar o nível de ansiedade nos paciente no pré-operatório, esse estado 

ansioso pode estar relacionado com fatores que podem ser observados, como 

alterações emocionais e fisiológicas (FRIAS; COSTA; SAMPAIO, 2010). 

 

O procedimento cirúrgico pode ser considerado uma transição na vida do 
paciente, gerando instabilidades e produzindo efeitos negativos, deixando 
profundas alterações, que podem ser passageiras ou permanentes, por vezes 
marcando o indivíduo (CHISTÓFORO; ZAGONEL; CARVALHO, 2006, p. 57).  

 

De acordo com Possari (2004), há um grande risco de complicações no pré-

operatório, por isso a enfermagem precisa realizar todos os cuidados possíveis em 

pacientes cirúrgicos, não basta somente o conhecimento, é necessária ter pleno 
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desenvolvimento da atividade Intra-operatória, por isso, surge a consulta de 

enfermagem pré-operatório com objetivo de acompanhar o paciente durante todo o 

tempo, desde a internação até a alta após a cirurgia, atentando para todas as 

possíveis alterações que podem surgir, e colaborando para uma plena recuperação. 

 

O planejamento dos cuidados de enfermagem é feito de acordo com as 
necessidades individuais dos pacientes durante a passagem por cada etapa 
do perioperatório e com as características específicas de cada procedimento 
cirúrgico e anestésico. Portanto, sistematizar a assistência significa 
individualizar, humanizar e respaldar as ações da enfermagem (POSSARI, 
2004, p. 210).  

 

O objetivo da consulta de enfermagem pré-operatória é explicar como vai ser o 

procedimento, e pelas etapas que irá passar. A anestesia que vai receber, desconforto 

causado pela dor, orientar sobre jejum, retirada de prótese dentária e lentes de 

contato, retirada de adornos e esmalte, higiene corporal adequada, esvaziamento 

intestinal e vesical, a importância de levar os exames solicitados na consulta pré-

anestésica. Estimular o paciente para o autocuidado, desde a fase pré-operatório 

imediato (SOBECC, 2013). 

 

As enfermeiras fizeram significativas contribuições demonstrando os 
benefícios que a educação e a preparação pré-operatórias possuem na 
promoção de resultados positivos para os clientes subsequentemente à 
cirurgia instruções pré-operatórias estruturadas que incluem os padrões da 
AORN (2002) e da demonstração de retorno dos exercícios pós-operatórios 
melhoram os resultados tais como a gravidade da dor, a função pulmonar, a 
duração da estada e o nível de ansiedade dos clientes (POTTER; PERRY, 
2009, p. 1369). 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo vai apresentar a importância da atuação do enfermeiro durante a 

consulta pré-operatória de enfermagem, cuidados pré-operatórios, levantamentos de 

problemas e planejamento de cuidado individualizado, integral e humanizado segundo 

as necessidades de cada paciente. 

1.1 A CONSULTA DE ENFERMAGEM 

 

A consulta de enfermagem deve ser uma prática sistematizada, estruturada 
cientificamente e que utilize uma linguagem unificada de enfermagem, 
oportunizando a comunicação e a documentação da sua prática, favorecendo 
a promoção, proteção e manutenção da vida, bem como a melhoria na 
qualidade da atenção prestada à pessoa, família e comunidade (DANTAS; 
SANTOS; TOURINHO, 2016, p. 7). 

 

A consulta de enfermagem pré-operatória pode ser realizada através de várias 

formas ou técnicas, que possam obter informações sobre a vida da pessoa, hábitos 

individuais e biopsicossociais, dessa maneira buscando conhecer as necessidades e 

identificar problemas do paciente durante o tratamento, a consulta de enfermagem 

pode ser realizada, através da coleta de dados e exame físico. A anamnese realizada 

durante a entrevista tem o objetivo de identificar a queixa principal do paciente, 

cirurgias anteriores, alergias a fármacos, alimentos, látex, uso de medicações, uso de 

álcool e drogas, investigar antecedentes familiares, presença de doenças e 

comorbidades (SOBECC, 2013). 

 

A entrevista realizada pelo enfermeiro, praticada desde a década de 1920, 
pode ser considerada uma percursora da consulta de Enfermagem, que só 
foi instituída em 1968, inicialmente dirigida prioritariamente ao grupo materno-
infantil e posteriormente ampliada para todos os grupos. Sua regulação 
ocorreu por meio da Lei nº 7498/86 e do Decreto nº 9446/87 (OLIVEIRA et 

al., 2012, p. 156).  

 

Durante a consulta de enfermagem pré-operatória que pode ser chamada 

também de visita pré-operatória, que pode ser definida como etapa pré-operatória. 

Realizada através da avaliação dos dados obtidos durante a entrevista com o 

paciente, da ficha pré-operatória de enfermagem, investigação do prontuário e 

informações fornecidas de familiares (SOUZA et al., 2010) 
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Com base nos dados levantados, o enfermeiro deve retornar ao Centro 
Cirúrgico (CC) e, em conjunto com os demais enfermeiros formular o plano 
de cuidados, considerando os problemas de enfermagem que necessitem de 
intervenções. O risco cirúrgico é a reunião de todas as alterações funcionais 
ou orgânicas que poderiam, de alguma forma comprometer o resultado final 
da cirurgia (SOBECC, 2013, p. 177). 

 

De acordo com Oliveira et al (2012) a consulta de enfermagem é eficaz para 

detectar desvios precoce de saúde e acompanhamento de medidas preventivas, as 

quais incluem o bem-estar dos pacientes. Melhora o trabalho do enfermeiro durante o 

atendimento ao paciente, facilita a identificação de problemas e das decisões 

tomadas. É norteada pela Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

visando que o cuidado de enfermagem seja adequado individualizado e efetivo. 

Considerando o disposto no Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que 

regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, especialmente no seu art. 8º, 

inciso I, alínea “e”, que, de igual modo, prevê a consulta de enfermagem como 

atividade privativa do Enfermeiro. Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua assinatura, devendo ser publicada no Diário Oficial da União, revogando as 

disposições em contrário (COFEN, 2018).  

Para Dantas, Santos e Tourinho (2016) a consulta de enfermagem é uma 

combinação do conhecimento humano, científico e empírico que sistematiza o nosso 

fazer, garantindo assistência efetiva ao paciente, família e comunidade além da 

consulta de enfermagem estar presente por questões éticas e pelo processo reflexivo. 

Para Silva (2014) a consulta de enfermagem deve ser realizada no pré-

operatório de cirurgias eletivas, para proporcionar um melhor desempenho do 

atendimento prestado ao paciente. A consulta de enfermagem é considerada uma 

atividade exclusiva do enfermeiro. 

 

1.2 A CONSULTA DE ENFERMAGEM PRÉ-OPERATORIA E A COMUNICAÇÃO 

INTERPESSOAL, NA PERCEPÇÃO DO PACIENTE 

 

A comunicação interpessoal é aquela realizada informalmente na qual há 
troca de informações verbais e não verbais de forma recíproca. Assim sendo, 
a comunicação efetiva é um aspecto positivo para o relacionamento entre 
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profissional e paciente, além de proporcionar mais segurança aos pacientes 
e criar um elo de confiança, o que pode favorecer a adesão ao tratamento 
(OLIVEIRA et al., 2012, p. 158). 

 

Segundo Possari (2004), o enfermeiro precisa estabelecer um nível de 

confiança ao paciente durante a consulta de enfermagem pré-operatória saber ouvi-

lo, responder suas perguntas para tirar dúvidas, ser cordial, oferecer segurança, ser 

compreensivo e preocupado, encorajar o paciente a falar, respeitar sua cultura e 

religião e ter conhecimento cientifico. Dar informações que possam ajudar a diminuir 

o desconforto emocional. Cada pessoa pode apresentar reações diferentes diante da 

mesma situação, o enfermeiro precisa ser bem preparado para ter um bom inter-

relacionamento com o paciente, e saber identificar suas necessidades, conseguindo 

supri-las respeitando as vontades do paciente. 

 

Você terá de comunicar eficientemente com o cliente e a sua família porque 
a relação enfermeira- paciente constitui a base do cuidado. Avalie o bem estar 
físico, emocional e espiritual, assim como a herança cultural do cliente, 
identifique o grau de risco cirúrgico, coordene os exames diagnósticos, 
identifique os diagnósticos e as intervenções de enfermagem e estabeleça 
resultados em colaboração com o cliente e com a sua família (POTTER; 
PERRY, 2009, p. 1370). 

 

De acordo com SOBECC (2013), realizar ações que possam melhorar e suprir 

às necessidades biopsicossociais de cada paciente e de sua família, oferecendo 

cuidado individualizado, integral e com qualidade, melhora a comunicação e 

aprimoram as relações interpessoais com o paciente. Dar atenção, promover o diálogo 

respeitar o paciente, oferecer segurança estabelecer uma relação terapêutica é base 

de um bom relacionamento interpessoal entre enfermeiro e paciente. 

 

Talvez a habilidade mais valiosa a disposição da enfermeira seja a de escutar 
atentamente o paciente, sobretudo quando coleta a história deste. Ao 
engajar-se na conversação e utilizar as habilidades de comunicação e 
entrevista, a enfermeira pode extrair informações valiosas e pertinentes. 
(SMELTZER; BARE, 2002, p. 309).  

 

Para obter os objetivos esperados durante a consulta de enfermagem pré-

operatória, o enfermeiro deve desenvolver sua capacidade comunicação interpessoal, 

necessário para que os pacientes, possam confiar no profissional e contar seus 
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problemas de saúde, a confiança pode ser estabelecida através da capacidade de 

comunicação com outros. A única forma de conhecer outra pessoa é ouvindo-a, 

conhecendo-a através de processos interpessoais. É importante que o enfermeiro 

converse com as pessoas com respeito e interesse, escute, respeite opiniões e saiba 

avaliar as percepções com paciente e a família (NANDA, 2013). 

 

Foi destacado, ainda, que os pacientes percebem a consulta de Enfermagem 
como diferente da consulta médica, pois favorece o estabelecimento de uma 
relação mais próxima e individual, marcada pela flexibilidade e informalidade, 
ressaltando sentimentos como a valorização. A comunicação entre 
enfermeiro e paciente é denominada comunicação terapêutica porque busca 
identificar e atender as necessidades de saúde do paciente, criando 
oportunidades de aprendizagem e permitindo-lhe adquirir conhecimento, 
segurança e satisfação (OLIVEIRA et al., 2012, p. 158).  

 

Chistóforo, Zagonel e Carvalho (2006) referem que enfermeiro precisa 

estabelecer um relacionamento efetivo com o paciente através da comunicação, para 

obter os objetivos necessários da consulta pré-operatória, que são a preparação 

psicológica e fisiológica do paciente, que podem ser também consideradas 

orientações pré-operatórias, tem a finalidade de reduzir o estresse e ansiedade antes 

e depois da cirurgia. As informações pré-operatórias devem ser claras e objetivas, e 

de interesse do paciente acerca do seu processo cirúrgico. Essas informações 

diminuem a ansiedade do paciente em relação as possíveis complicações pós-

operatórias e também possibilitam a participação ativa do paciente no seu tratamento. 

Para obter um bom resultado nas orientações, é ideal entender o que o paciente 

deseja saber de acordo com suas expectativas e orientando de acordo com a sua 

capacidade de entendimento. Cabe ao enfermeiro oferecer informações eficientes no 

pré-operatório, tornando o momento de cuidado uma interação com a calma, 

tranquilidade, entendimento e diálogo. 

 

1.3 LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS 

  

Possari (2004) diz que informações colhidas durante a consulta pré-operatória 

fornecem dados para identificar problemas e alterações relacionadas aos aspectos 

bio-psico-sócio- espiritual que podem influenciar no procedimento anestésico e 
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cirúrgico e também na recuperação do paciente. Também garante a realização de 

planejamento de assistência de enfermagem continua se torne uma oportunidade para 

o enfermeiro conversar com o paciente, orientar, tirar dúvidas e estabelecendo um 

vínculo de confiança. 

 

Os enfermeiros identificam o sentido dos dados coletados por meio de 
julgamento clínico. Esse julgamento é definido com uma interpretação ou 
conclusão sobre as necessidades, as preocupações ou os problemas de 
saúde do paciente, e/ou a decisão de agir (ou não) usar ou modificar 
abordagens padronizadas, ou improvisar novas abordagens entendidas 
como apropriadas, por meio da resposta do paciente (NANDA, 2013, p. 113). 

 

A avaliação de enfermagem é registro feito pelo enfermeiro após avaliar o 

paciente a família e coletividade, para verificar possíveis alterações ocorridas em 

determinados períodos. Ocorre de forma de forma sistêmica e contínua, tem o objetivo 

de verificar se as ações de enfermagem alcançaram o resultado determinado. Nesses 

registros devem conter os problemas identificados, os cuidados prescritos e as 

respostas do paciente aos cuidados oferecidos nas 24 horas. Sempre deve ser 

evoluídas alterações durante o exame físico ou diagnóstico de enfermagem, que 

fazem parte do plano de cuidados (SOBECC, 2013). 

 

O ser humano na maioria das vezes não se encontra preparado para o 
inesperado como o diagnóstico da necessidade de uma cirurgia, levando está 
a se tornar assustadora e frustrante, fazendo com que venha a ter 
sentimentos dolorosos e angustiantes, envolvendo também os seus 
familiares. Nesse contexto, o conhecimento do paciente, com sua 
participação nas decisões de como encaminhar as soluções de seus 
problemas esbarram em espaços profissionais, tornando-se desta forma 
competência do profissional que o atende (BACKES et al.,2004 e citado por 
CHISTÓFORO; CARVALHO, 2006, p. 57). 

 

Durante a consulta de enfermagem pré-operatória o enfermeiro deve avaliar as 

condições do paciente e realizar o levantamento de problemas, para realizar a 

planejamento da assistência individualizada de qualidade nos períodos trans e pós-

operatórios. O plano de cuidado após ser elaborado pelo enfermeiro, precisar ser 

avaliado para garantir a qualidade da assistência oferecida, para oferecer a 

continuidade dos cuidados de enfermagem (JORGETTO; NORONHA; ARAÚJO, 

2005). 
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De acordo com Smeltzer e Bare (2002) o paciente cirúrgico precisa de uma 

avaliação detalhada de vários fatores entre eles os físicos e psicológicos, vários 

problemas ou diagnósticos podem ser identificados através desses dados. A partir 

dessas informações surgem os principais diagnósticos de enfermagem pré-

operatórios, o principal diagnóstico é o da ansiedade aumentada, relacionada ao 

procedimento cirúrgico, e o déficit do conhecimento sobre os protocolos pré e pós-

operatórios. O principal objetivo da identificação desses problemas, é planejar ações 

de enfermagem que possam garantir o alívio da ansiedade pré-operatória e aumento 

do conhecimento do paciente sobre o preparo pré-operatório e criar uma boa 

expectativa de pós-operatório. 

 

1.4 RELACIONAMENTO DA ENFERMEIRA COM O PACIENTE 

 

A presença da enfermeira junto ao leito e a demonstração de afeto, o toque, 
a conversa também são restritos face às atividades outras do setor, o que 
não quer dizer que não haja expressividade no cuidado. Isso acontece, por 
vez, que não no sentido desmerecer ou desvalorizar os aspectos do cuidado 
que são da ordem da subjetividade, mas porque, nesse setor, a atenção ao 
órgão físico como central é necessária (SILVA; ALVIM, 2010, p. 428).  

 

É importante o enfermeiro estabelecer um bom relacionamento com o paciente, 

porque ele tem papel ativo no ensino do paciente para o autocuidado e para a eficácia 

das intervenções de enfermagem. Estudos apontam que essas intervenções 

realizadas pelos enfermeiros, influenciam diretamente o paciente (MENDES; 

FERRITO; GONÇALVES, 2018). 

 

A visita pré-operatória pode ser realizada de maneira informal, no leito do 
paciente ou em outro local que o doente desejar, facilitando a completa 
interação enfermeiro-paciente em curto espaço de tempo. O enfermeiro deve 
se posicionar de modo a permitir que o paciente faça perguntas, que devem 
ser esclarecidas à medida que surgem. Ao iniciar a entrevista, o enfermeiro 
deve apresentar-se ao doente e propor seus objetivos (POSSARI, 2004, p. 
212). 

 

 O paciente pode apresentar diversos temores ao saber que irá realizar uma 

cirurgia, afetando seu ponto de equilíbrio. O primeiro contato com o enfermeiro servira, 

para ele realizar orientações, que podem aliviar essas angústias. Por isso é importante 
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que o enfermeiro mantenha um contato prévio com o paciente antes da cirurgia, para 

realizar orientações pré-operatórias, explicar sobre o procedimento tirar dúvidas e 

diminuir o medo. O objetivo dessa assistência é o preparo físico e principalmente o 

preparo emocional do paciente. Pois quando o paciente tem um bom preparo 

emocional pode lidar melhor com seu tratamento, e garantir o resultado esperado 

(SOUZA et al., 2010). 

 

1.5 CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PRÉ-OPERATÓRIO 

 

Em relação ao paciente cirúrgico a enfermagem devesse buscar meios de 
realizar uma consulta, no período pré-operatório mediato antes da internação, 
na qual se pudesse realizar uma avalição, orientar o paciente sobre todos os 
passos do internamento em relação aos cuidados, esclarecendo suas 
dúvidas, para que, no dia da cirurgia, o paciente possua conhecimento em 
relação aos cuidados pré, trans e pós-operatórios, o que teria com 
consequência uma cirurgia mais tranquila (CHISTÓFORO; CARVALHO, 
2009, p. 21). 

 

Cuidados de enfermagem pré-operatórios para paciente que submetem a 

cirurgia vão além de instruções de exercícios de respiração e para as pernas, eles 

servem para evitar complicações pós-operatórias, como pneumonia, complicações 

cardiovasculares, desequilíbrio eletrolítico e a trombose venosa profunda. Podem ser 

realizados no hospital e também na casa (SMELTZER; BARE, 2002). 

 

Muito embora o cirurgião venha fazer uma investigação no cliente antes do 
agendamento da cirurgia, a avaliação pré-operatória ocasionalmente revela 
anormalidades que retarda ou cancela a cirurgia. Por exemplo, considere 
uma infecção em um cliente com tosse e febre de baixa temperatura à 
admissão e notifique imediatamente ao cirurgião (POTTER; PERRY, 2009, p. 
1370). 

 

O enfermeiro precisa verificar datas de exames laboratoriais, ultrassons, 

radiografias, eletrocardiograma e verificar se há alterações, se houver alterações é 

necessário comunicar o cirurgião antes do procedimento; o histórico de cirurgias 

prévias, dependência de drogas ou álcool. Deve orientar sobre o jejum, retirada de 

jóias, esmalte, prótese dentária e lentes de contato, higiene adequada, esvaziamento 

vesical e intestinal, falar também sobre a recuperação anestésica e os desconfortos 
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causados pela dor, estimular a movimentação no leito e a deambulação precoce para 

evitar complicações respiratórias, e circulatórias (SOBECC, 2013). 

 

Os cuidados pré-operatórios realizados estão voltados principalmente ao 
preparo físico do paciente, com pouca orientação quanto ao procedimento 
cirúrgico e aos cuidados efetuados. Faz-se necessário instigar reflexões, 
sensibilizar ou influenciar ideias, hábitos maneira de agir e pensar dos 
profissionais de enfermagem para a necessidade de reconstruir novas prática 
no cuidado pré-operatório, bem como sua instituição, para que melhorias 
ocorram em favor dos pacientes, reservando-lhes o direito de ser atendido de 
acordo com suas necessidades, recebendo uma assistência de enfermagem 
de qualidade (SOUZA et al., 2010, p. 804). 

 

A avaliação dos sinais vitais no pré-operatório é importante para detectar 

alterações hidroeletrolíticas, a aferição da pressão sanguínea na posição sentada e 

ortostática oferece dados que podem ser comparados às alterações que ocorrem 

antes e depois procedimento cirúrgico. Um paciente com temperatura e infecção é um 

motivo de preocupação, e o cirurgião pode optar para adiar cirurgia até que o paciente 

seja tratado. Essas duas alterações podem causar desiquilíbrio hidroeletrolítico após 

a cirurgia (POTTER; PERRY, 2009). 

 

1.6 ENFERMAGEM PRÉ-OPERATÓRIA 

 

O enfermeiro reforça igualmente a abordagem inicial no período pré-
operatório, com vista ao planejamento da alta e a necessidade de uma visão 
dinâmica do percurso do cliente, por forma a dar resposta às suas 
necessidades contínuas de informação e ajudar no controle da ansiedade ao 
longo do processo (MENDES; FERRITO; GONÇALVES, 2018, p. 2997). 

  

Segundo Macedo (2016) é necessário facilitar o entendimento do paciente 

quando a instrução de preparo pré-operatório precisa desenvolver atividades junto 

com o paciente para aumentar a capacidade de detecção de problemas e buscar 

soluções adequadas à sua realidade. O paciente precisa desenvolver a capacidade 

de enfrentar seus problemas e ter coragem tomar decisões adequadas as suas 

necessidades. O acesso a informações e conhecimento sobre a cirurgia melhoram a 

preparação e recuperação cirúrgica. 

 



22 
 

Na atenção ao paciente pré-cirúrgico a equipe de enfermagem é responsável 
pelo seu preparo, estabelecendo e desenvolvendo diversas ações de 
cuidados de enfermagem de acordo com a especificidade de cada cirurgia. 
Esses cuidados, por sua vez, são executados de acordo com o conhecimento 
especializado, para atender às necessidades advindas do tratamento 
cirúrgico (CHISTÓFORO; CARVALHO, 2009, p. 15). 

 

Os principais objetivos do enfermeiro durante a visita pré-operatória são: 

identificar e reduzir o nível de ansiedade do paciente, oferecer assistência de 

enfermagem individualizada, tirar dúvidas do paciente e família sobre o procedimento 

anestésico-cirúrgico, dar continuidade de cuidados na ala de internação e bloco 

cirúrgico, observar se o prontuário está em ordem, verificar tempo de jejum, verificar 

sinais vitais, prescrição de pré-anestésico, esclarecer rotinas, verificar o preparo físico 

condições de higiene, remoção de próteses, joias, vestuário. Promover a satisfação 

do profissional e do paciente (POSSARI, 2004). 

 

O enfermeiro deve orientar quanto todos os cuidados realizados e o 
procedimento cirúrgico. Preparando o paciente fisicamente e 
psicologicamente com visão de diminuir o nível de stress e ansiedade do 
paciente, para que possa chegar ao centro cirúrgico preparado para o 
procedimento cirúrgico, reduzindo o número de suspensão de cirurgia, uma 
vez que este paciente foi bem assistido no período pré-operatório (SILVA, 
2014, p. 12). 

 

A orientação pré-operatória que o enfermeiro realiza ajuda o cliente há imaginar 

as etapas do procedimento, e os auxilia a formar imagens reais do procedimento 

cirúrgico, ele já consegue se imaginar na sala de cirurgia, quando o anestesista aplica 

pomadas nos olhos, para evitar lesões nas córneas, orientando sobre a visão turva 

ajudara a diminuir a ansiedade ao acordar da cirurgia. Além de sensações causadas 

pela dor na região cirúrgica, secura na boca e dor de garganta causada pela intubação 

(POTTER; PERRY, 2009). 

 

1.7 FASE PRÉ-OPERATÓRIO IMEDIATO 

 

É o período de 24 horas antes do procedimento anestésico-cirúrgico, 
estendendo-se até o encaminhamento do paciente ao CC. Ao avaliar um 
paciente no pré-operatório imediato, deve-se considerar alguns fatores, 
como: porte da cirurgia, duração do procedimento, tipo de anestesia, estado 
físico geral, idade, gravidade da doença cirúrgica, estado nutricional, riscos 
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no transoperatório e possíveis complicações no pós-operatório imediato 
(SOBECC, 2013, p. 176). 

 

A cirurgia pode ser eletiva ou de emergência, é considerada um evento 

estressante e complexo para o paciente. Em alguns pacientes com problema de 

saúde, para seu tratamento é indicado o tratamento cirúrgico, e esses são submetidos 

a uma cirurgia. Esse procedimento pode envolver a administração de uma anestesia 

local, regional ou geral, o que faz aumentar o nível de ansiedade do paciente, 

provocando alterações emocionais decorrentes do anúncio do diagnóstico cirúrgico. 

Causando situações desagradáveis no estado psico-sócio-espiritual do paciente que 

podem acarretar até mesmo a suspensão da cirurgia (POSSARI, 2004). 

 

Portanto o período imediato se inicia 24 horas antes do procedimento, quando 
normalmente são realizados os preparos específicos para a cirurgia ,como o 
jejum oral absoluto, conforme a idade; tricotomia da região a ser operada 
(deve ser realizada no máximo duas horas antes do procedimento); higiene 
corporal, seguida de aplicação do antisséptico prescrito, conforme o protocolo 
da instituição; remoção de adornos metálicos (atenção especial para 
piercings), próteses dentárias e lentes de contato; higiene oral; esvaziamento 
vesical e intestinal, antes do encaminhamento para o CC (SOBECC, 2013, p. 
177).  

 

Um bom investimento em informações pré-operatórias é um fator determinante 

na recuperação e no momento que a informação é transmitida ao paciente, podendo 

afetar a sua assimilação, se possível devendo ocorrer alguns dias antes da cirurgia 

(MENDES; FERRITO; GONÇALVES, 2018). 

 

No pré-operatório, conduza uma avaliação abrangente da dor, incluindo as 
expectativas do cliente e da sua família para o controle da dor subsequente 
a cirurgia. Peça aos clientes para descrever a sua percepção de tolerância à 
dor, as experiências passadas e as intervenções adotadas. Comece a 
orientação relativa ao controle da dor logo que possível (BARNES apud 
POTTER; PERRY, 2009, p. 1375). A avaliação pré-operatória deve incluir o 
uso de um instrumento que produza dor, a fim classificar a presença e 
gravidade da dor. Diversos instrumentos para clientes pediátricos ou adultos 
demonstraram ser confiáveis e válidos (SUMMERS apud POTTER; PERRY, 
2009, p. 1375). As avaliações frequentes da dor são necessárias para alertar 
as enfermeiras a tratar a dor e para aliviar a adequação (resultado) das 
intervenções analgésicas (POTTER; PERRY, 2009, p. 1375).  

 

A atuação do enfermeiro no período pré-operatório deve garantir a continuidade 

de assistência de enfermagem entre a ala de internação e o centro cirúrgico, orientar 
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o paciente sobre o período transoperatório. Ele precisa realizar o exame físico, 

diagnostico e prescrição de enfermagem no pré e transoperatório, levantamento de 

problemas através das informações que foram colhidas no prontuário e com o 

paciente, realizar o registro da avaliação que foi realizada no prontuário, verificar o 

preparo pré-operatório (jejum, retirada de esmalte, joias, prótese dentárias, lentes de 

contato, assinatura de termos de consentimentos, validade de exames e da consulta 

pré-anestésica), verificar se o paciente apresenta alguma dúvida sobre anestésico-

cirúrgico (SOBECC, 2013). 

 

Um exame pré-operatório completo ajuda a identificar e corrigir 
sistemicamente os problemas antes da cirurgia e estabelece uma linha de 
base para a comparação pós-operatória. Quando realizar essa avaliação, 
focalize-se nas áreas de problemas sugeridos pela história do paciente e em 
qualquer sistema corporal que será afetado pela cirurgia. Considere seus 
achados em relação às normas de grupo específicas para a idade (ASHLEY 
et al., 2005, p. 58). 

 

1.8 FASE INTRA-OPERATÓRIO OU TRANSOPERATÓRIO 

 

O histórico de enfermagem no Intra-operatório compreende a obtenção de 
dados do paciente e do prontuário visando identificar as variáveis que podem 
afetar o cuidado e servir de orientação para o desenvolvimento de um plano 
individualizado de cuidado para o paciente. A enfermeira procede ao histórico 
de enfermagem pré-operatório focalizado (SMELTZER; BARE, 2002, p. 333). 

 

O período Intra-operatório é considerado do momento da transferência do 

paciente do leito para a sala de cirurgia, até sua admissão na RPA. Para realizar 

qualquer tipo de cirurgia o paciente recebera anestesia, que estimulam a perda da 

sensação de dor. Existem três tipos de anestesias que podem ser usadas durante a 

cirurgia, geral, regional e balanceada dependendo da indicação, que varia de acordo 

com o tipo de cirurgia e condição fisiológica do paciente. Algumas das funções dos 

enfermeiros durante o período Intra-operatório são o posicionamento correto do 

paciente durante a cirurgia, a preparação do sítio cirúrgico e a cobertura do paciente 

(ASHLEY et al., 2005). 
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O período transoperatório compreende desde o momento em que o paciente 
é recebido na unidade de CC até sua saída da Sala de Operações (SO). O 
período Intra-operatório começa no início do procedimento anestésico-
cirúrgico e vai até seu término, portanto, está inserido no período 
transoperatório (SOBECC, 2013, p. 178). 

 

O cuidado com o cliente durante a cirurgia exige preparação e conhecimento 

sobre o procedimento. Durante a cirurgia a enfermagem desempenhada dois papeis 

um de circulante e um de instrumentador. A circulante auxilia nos procedimentos 

conforme a necessidades, fornece materiais adicionais, ajuda o cirurgião e a equipe 

cirurgia a operar equipamentos não estéreis, mantém registros precisos e completos. 

A instrumentadora ajuda durante a cirurgia entrega instrumentos e outros suprimentos 

aos cirurgiões e ao término da cirurgia contam-se as compressas e os instrumentos 

utilizados na cirurgia (POTTER; PERRY, 2009). 

 

Nessa fase, há dois momentos distintos. O primeiro é recepção do paciente 
no CC, realizada, preferencialmente, pelo enfermeiro, havendo confirmação 
da chegada, verificando-se os termos de autorização para anestesia e 
cirurgia, o estado geral do paciente, a presença do prontuário completo, de 
exames laboratoriais e diagnósticos por imagem, o preparo pré-operatório 
realizado, confirmação de jejum oral, retirada de adornos, próteses dentárias 
e lentes, exame físico simplificado e mensuração dos sinais vitais (SOBECC, 
2013, p. 178). 

 

Para garantir o sucesso do procedimento cirúrgico e a segurança do paciente 

o enfermeiro deve conferir o prontuário do paciente para certificar que está completo, 

identificar o paciente, confirmar o procedimento que vai realizar, o membro que vai 

operar, consentimento cirúrgico assinado, resultado exames completos, lista de 

conferência pré-operatória. Após a verificação dos dados a enfermeira também 

precisa realizar a verificação de medicações fora do protocolo, componentes 

sanguíneos, equipamentos e materiais, preparação da sala e materiais. Durante essa 

avaliação qualquer tipo de alteração que pode afetar negativamente o paciente é 

identificado. O enfermeiro verifica os equipamentos de monitorização invasiva, 

mantém a aspiração funcionando, e desenvolve medidas de conforto físico ao 

paciente (SMELTZER; BARE, 2002). 
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1.9 FASE PÓS-OPERATÓRIA 

 

A fase pós-operatória é período após a realização do procedimento anestésico- 

cirúrgico, é divido em três fases: a recuperação pós-anestésica que vai desde a 

chegada do paciente Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) até sua alta para 

ala de internação, durante esta fase é dado continuidade a prescrição pós-operatória 

a evolução, o paciente deve ser encaminhado para ala de internação com todas as 

anotações de pré, trans e pós-operatório. Alguns pacientes podem ser encaminhados 

para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e podem estar sobre efeito de anestesia 

em ventilação mecânica, devido ao tipo de cirurgia que foram submetidos. A fase pós-

operatória imediata: que corresponde às 24 horas após a intervenção cirúrgica. No 

caso de paciente que foram submetidos a procedimentos ambulatoriais e receberam 

alta imediata após o procedimento. Pós-operatório mediato: compreende as primeiras 

24 horas que se ocorreu a cirurgia, e pode ir até a alta do cliente ou após o retorno 

para casa. O tempo dessa fase pode variar, dependo do procedimento que o paciente 

foi submetido (SOBECC, 2013). 

 

O período pós-operatório estende-se do momento em que o paciente deixa a 
mesa cirúrgica até quando realiza a última consulta de acompanhamento com 
o cirurgião. Esse período pode ser tão breve quanto 1 semana ou tão longo 
quanto vários meses. Durante o período pós-operatório, o cuidado de 
enfermagem é direcionado para o estabelecimento do equilíbrio fisiológico do 
paciente, para o alívio da dor, para a prevenção das complicações e para o 
ensino do autocuidado ao paciente (SMELTZER; BARE, 2002, p. 2002). 

 

Durante o período pós-operatório o paciente pode ter várias complicações 

relacionadas à respiração, circulação e problemas gastrointestinais, o enfermeiro 

precisa realizar intervenções que possam prevenir essas complicações. Qualquer tipo 

de procedimento cirúrgico pode oferecer complicações. O ideal é preveni-las para 

garantir a segurança e conforto do paciente, evitar infecções hospitalares e reduzir 

gastos (POSSARI, 2004). 

 

Antes da cirurgia, ensine o paciente precocemente sobre as técnicas de 
mobilidade e deambulação pós-operatórias e sobre os exercícios para as 
pernas. Além disso, ensine os exercícios de tosse e respiração profunda, 
inclusive o uso de um espirômetro de incentivo. Esclareça que o paciente 
precisará repetir estas manobras várias vezes depois da cirurgia (ASHLEY et 

al., 2006, p. 59). 
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No pós-operatório, é indicado realizar um planejamento de assistência que 

compreenda ações sobre os eventos que ocorreram no período transoperatório, 

dando continuidade a monitorização continua e de qualidade (SOBECC, 2013). 

 

1.10 PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM NO PRÉ-OPERATÓRIO 

 

A prescrição de Enfermagem é estratégia usada para o desenvolvimento da 

autonomia e do autocuidado dos pacientes (OLIVEIRA et al., 2012). 

 

A prescrição de enfermagem ou planejamento da assistência de enfermagem 
é o conjunto de ações ou intervenções decididas pelo enfermeiro e prescritas 
com a finalidade de alcançar determinados resultados esperados no paciente 
e na família ou na comunidade, objetivando prevenir, promover, proteger, 
recuperar e manter a saúde (SOBECC, 2013, p. 175). 

 

Silva (2014) dia que na prescrição de enfermagem é preciso incluir cuidados 

para a diminuição da ansiedade pré-operatório, aumento do conhecimento sobre o 

preparo pré-operatório e da expectativa pós-operatório. 

 

Ao final do procedimento, recomenda-se que a prescrição pós-operatória seja 
iniciada pelo enfermeiro do CC. Os instrumentos ou as fichas do CC devem 
permitir o registro de ambas às fases, comtemplando desde a recepção até o 
final da cirurgia, permitindo ao enfermeiro perioperatório identificar os 
diagnósticos de enfermagem e propor as intervenções pertinentes e 
necessárias para cada paciente (SOBECC, 2013, p. 178). 

 

Na prescrição de enfermagem pré-operatória deve haver ações que promovam 

os cuidados com a pele do paciente, recomendações sobre o jejum oral, preparação 

intestinal e vesical para a cirurgia, administração de medicamentos pré-anestésicos, 

quando necessário, retirada de prótese dentária, lentes de contato, óculos de grau, 

joias inclusive aliança de casamento, vestir o paciente com a camisola cirúrgica retirar 

adornos do cabelo e colocar touca descartável, verificar sinais vitais observar 

alterações, marcar o local do membro que vai ser operado, verificar e anotar o peso e 

a altura, pois os anestésico são calculados conforme o peso e índice de massa 

corporal (SMELTZER; BARE, 2002). 
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1.11 NUTRIÇÃO E HIDRATAÇÃO 

 

A preparação do tecido e a resistência a infecção dependem de nutrientes 
adequados. A cirurgia intensifica essa necessidade. Após a cirurgia, um 
cliente necessita de, no mínimo, 1500 kcal/dia para manter as suas reservas 
energéticas. Um aumento das proteínas, vitaminas A e C e do zinco facilitam 
a cicatrização das feridas. Um cliente que é desnutrido está propenso a uma 
má tolerância à anestesia, a um balanço nitrogenado negativo à carência 
proteica, a um retardo nos mecanismos de coagulação sanguínea, à infecção, 
a uma má cicatrização (POTTER; PERRY, 2009, p. 1373). 

 

Torna-se importante a ingestão de nutriente e líquidos para promover a 

hidratação e fornecer energia adequada para recuperação da cirurgia. Quando o 

paciente apresenta uma deficiência de nutrientes e vitaminas, ou função imune 

comprometida no pré-operatório, é necessário fornecer suplemento, usando a nutrição 

parenteral. Este tipo de tratamento é contra indicado para pacientes com insuficiência 

renal (ASHLEY et al., 2005). 

 

As necessidades nutricionais podem ser determinadas pala altura e peso do 
paciente, e pelo índice de massa corporal (IMC), pela dobra cutânea do 
tríceps, pela circunferência da parte superior do braço, pelos níveis de 
proteína sérica ou pelo balanço do hidrogênio. Quaisquer deficiências 
nutricionais devem ser corrigidas antes da cirurgia visando proporcionar 
suficiente proteína para o preparo tissular (SMELTZER; BARE, 2002, p. 310). 

 

Pacientes que realizaram cirurgias eletivas aguentam curtos períodos de 

catabolismo e passam pelo pós-operatório sem complicações nutricionais, pois já 

tinham reservas necessárias no organismo, o índice de complicações é maior em 

pacientes desnutridos devido, o organismo tem grande dificuldade de suprir suas 

necessidades adequadamente (SOBECC, 2013). 

 

1.12 PREPARO INTESTINAL E DA PELE  

 

A pele é o local preferido para o crescimento e multiplicação de micro-

organismos. Sem uma preparação cutânea adequada, o risco de infecção de ferida 

pós-operatória é alto. Muitos cirurgiões fazem com que seus clientes tomem um banho 

de banheira ou no chuveiro na noite anterior a cirurgia. Alguns profissionais de saúde 



29 
 

solicitam aos seus clientes que tomem mais de um banho, enquanto outros podem 

fazer com que seus clientes usem sabão antibacteriano para limpar o sítio cirúrgico. 

Dependendo do procedimento cirúrgico, alguns tomam banho de chuveiro na 

manhã da cirurgia (POTTER; PERRY, 2009, p. 1388). 

Pode haver também indicação de enema quando o paciente for realizar cirurgia 

abdominal ou pélvica. Nestes casos há indicação de um enema de limpeza ou laxativo 

na noite anterior a cirurgia. Após ser realizado, é possível visualizar o local cirúrgico 

com mais facilidade, e evitar traumas das alças intestinais ou ainda contaminação do 

peritônio por fezes. Pode ser indicados o uso de antibióticos para reduzir a flora 

intestinal (SMELTZER; BARE, 2002). 

 

Para diminuir o número de micro-organismos nas áreas próximas ao sítio de 
incisão, prepare uma área muito maior que o sítio de incisão esperado. Fazer 
isso também ajuda a evitar a contaminação durante a colocação dos campos. 
Documente a preparação da pele, inclusive a área preparada e qualquer 
resultado inesperado (ASHLEY et al., 2005, p. 61). 

 

Santos e Kemp (2011) referem que a pele é uma barreira de proteção do corpo, 

é colonizada pela flora permanente e a flora transitória. A flora transitória pode ser 

removida com maior facilidade, mas podendo aumentar a sua resistência dependo do 

tempo de internação, e exposição ao ambiente hospitalar com frequência, muitas 

bactérias são resistentes a antibióticos e quimioterápicos. A assepsia da pele previne 

a infecção da incisão cirúrgica. O risco de infecção na incisão cirúrgica pode depender 

de vários fatores entre eles a quantidade e virulência do agente infeccioso das 

doenças e das técnicas cirúrgicas dentro das normas assépticas. 

Os principais cuidados com a pele no pré-operatório são o banho, tricotomia e 

antissepsia do local da incisão. Os sabões antissépticos diminuem o número da flora 

bacteriana, e o banho favorece a descamação e a remoção das bactérias. O paciente 

é orientado a tomar banho na véspera da cirurgia. 
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2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi realizada no consultório de anestesiologia em um hospital do 

meio oeste catarinense, durante a consulta pré-anestésica em pacientes que iram se 

submeter a cirurgias eletivas das diferentes especialidades médicas oferecidas pelo 

hospital. O presente estudo é de caráter quali-quantitativo, de abordagem exploratória. 

 

No método quantitativo, os pesquisadores valem de amostras amplas e de 
informações numéricas, enquanto que no qualitativo as amostras são 
reduzidas, os dados são analisados em seu conteúdo psicossocial e os 
instrumentos de coleta não são estruturados (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 
269). 

 

Conforme Polit Beck e Hungler (2004) ao analisar dados quantitativos é 

necessário identificar os quatros níveis de mensuração e comparar as características 

obtidas. Também é preciso distinguir a estatística descritiva da estatística inferencial, 

informar as características e formas das distribuições de frequência, comparar as 

medidas de tendência e variabilidade, informar o princípio da amostragem, a lógica e 

a finalidade da pesquisa, e saber interpretar os resultados. 

Já na pesquisa qualitativa, primeiro é feito a coleta de dados para elaborar a 

teoria de base, que pode ser obtida através de informações e dados coletados que 

são o fundamento desta pesquisa. É necessário que esta pesquisa esteja relacionada 

com a teoria. É importante na pesquisa científica além de fazer um levantamento de 

dados pesquisados, o desenvolvimento e interpretação de dados (MARCONI; 

LAKATOS, 2011). 

 

A finalidade da análise dos dados, independentemente do tipo de dado ou da 
tradição da pesquisa subjacente, é organizar, fornecer estrutura e extrair 
significado dos dados de pesquisa. A tarefa de análise de dados é 
particularmente desafiadora para os pesquisadores, por três razões 
principais. Primeiramente, não existem regras sistemáticas para a análise de 
dados qualitativos. A ausência de procedimentos analíticos sistemáticos torna 
difícil a apresentação dos resultados, principalmente em relação à sua 
validade (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004, p. 358). 

 

A pesquisa foi realizada no ambulatório de anestesiologia de um hospital do 

meio oeste catarinense, que teve como participante 20 pacientes compareceram a 

avaliação pré-anestésica para realizar cirurgias eletivas, com idade e sexo variados. 
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Os critérios de inclusão abrangeram, realizar cirurgia eletiva durante o período de 

estudo. 

Foi utilizado como critério de exclusão pacientes que realizaram cirurgias 

eletivas menores de 18 anos no momento da consulta. Os pacientes que concordaram 

em fazer este estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Anexo A), após a explicação sobre a finalidade da pesquisa, sendo duas vias 

ficando uma com a família, e outra com o pesquisador. 

A coleta de dados foi realizada durante o mês de fevereiro de 2020 a março 

2020, após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Alto Vale do Rio do Peixe com parecer n° 26376819.0.0000.5593. 

A coleta de dados foi realizada através consulta de enfermagem pré-operatória 

e um questionário de perguntas objetivas e descritivas para nortear a entrevista e 

coletados os dados (Apêndice A). As questões objetivas têm como finalidade traçar 

um perfil dos pacientes participantes da pesquisa, identificando questões relativas 

como a idade, sexo, tipo de cirurgia que vai realizar, se possui todos os exames 

solicitados, data de exames, data da cirurgia. As questões descritivas nos trazem 

dados autênticos com informações de como os pacientes se sente antes do 

procedimento cirúrgico e quais suas expectativas depois da cirurgia. Em seguida foi 

realizado a demonstração gráfica dos resultados, com avaliação e fundamentação dos 

dados. 
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Gráfico 1 – Análise de dados 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

Observando o Gráfico 1, é notório que 12 dos pesquisados ou (60%) dos 

pesquisados são do sexo feminino e 8 dos pesquisados ou (40%) dos pesquisados 

são do sexo masculino. 

Atualmente percebe-se que as mulheres têm um maior cuidado com sua saúde, 

e procuram mais os serviços preventivos de saúde, e estão mais disponíveis para 

realizar intervenções cirúrgicas quando necessário. Já os homens são mais relutantes 

e tem maior dificuldades em aceitar esse tipo de tratamento, demonstram ter muito 

medo de submeter a cirurgias e ficar internados por períodos prolongados. Pois sua 

prioridade é o trabalho, acreditam que podem ser prejudicados no seu trabalho, se 

ficarem muito tempo afastados para tratar problemas de saúde (COSTA JUNIOR; 

COUTO; MAIA, 2016). 

De acordo com Gomes Nascimento e Araújo (2007) os homens têm mais 

dificuldade em buscar os serviços de saúde, pois não se incluídos nos programas de 

saúde, a maioria deles tem ações preventivas diretamente direcionados as mulheres. 

Outros fatores que pode contribuir para que o homem busque menos os serviços de 

saúde, é que a maioria dos profissionais são mulheres. O que torna o ambiente menos 

propicio para o homem interagir e sentir-se à vontade. A vergonha de ter que ficar com 

o corpo exposto para uma pessoa desconhecida também contribui para que os 

homens busquem menos os serviços de saúde do que as mulheres. 
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40%

Sexo dos pacientes
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Gráfico 2 – Relação da faixa etária de idade dos pacientes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O Gráfico 2 expõe a faixa etária de idade dos participantes da pesquisas, onde 

fica evidente que 7 dos pesquisados ou (35%) dos pesquisados tem idade entre 60 a 

70 anos,6 dos pesquisados ou (30%) dos pesquisados tem de 50 a 60 anos de idade,4 

dos pesquisados ou (20%) dos pesquisados tem idade entre 40 a 50 anos, 2 dos 

pesquisados ou (10%) dos pesquisados tem idade entre 20 a 30 anos de idade,1 dos 

pesquisados ou (5%) tem idade entre 70 a 80 anos de idade. 

Segundo Lima e Bueno (2009) houve um grande aumento na expectativa de 

vida dos idosos no nosso pais, crescendo o número de idosos, aumentando também 

o número de pessoas doentes por fatores ligados a idade avançada, isso tem causado 

um enorme problema de saúde pública pois o sistema único de saúde do nosso país 

ainda não está preparando para atender a demanda dessa população. 

O procedimento cirúrgico tanto eletivo com de emergência oferece um maior 

risco aos idosos devido as comorbidades causas pela idade. Pacientes idosos podem 

permanecer mais tempo internados, apresentar altas de taxas de mortalidade, podem 

necessitar de reabilitação e de atendimentos domiciliares associado a um baixo déficit 

funcional, requerem uma série cuidados, no qual toda equipe multidisciplinar deve 

estar envolvida, é preciso saber o grau de risco que o procedimento cirúrgico oferece 
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as esses pacientes, para poder promover a prevenção e o tratamento adequado. 

Durante a consulta pré-operatória em idosos é necessário avaliar estado nutricional, 

função cognitiva, fisiológica, fatores de risco cardíaco e para tromboembolismo, 

exame físico, histórico de perda de peso e medicamentos em uso pois alterações 

relacionadas a esses fatores interferem diretamente no sucesso esperado da cirurgia 

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

 

Gráfico 3 – Relação da frequência de cirurgias 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Na análise do Gráfico 3 constatou-se que 10 das cirurgias realizadas ou (50%) 

das cirurgias realizadas durante a pesquisa foram da especialidade de ortopedia,6 das 

cirurgias realizadas ou (30%) das cirurgias realizadas foram de artrodese,1 cirurgia de 

endoscopia ou (5%) realizaram cirurgia de endoscopia,1 cirurgia de histerectomia ou 

(5%) realizaram cirurgia histerectomia, 1 cirurgia de tratamento dentário ou (5%) 

realizaram tratamento dentário,1 cirurgia de varizes ou (5%) realizaram cirurgia de 

varizes. 

De acordo com Ercole (2011), destaca-se o grande número de cirurgias 

ortopédicas realizadas em pacientes com idade de até 54 anos é devido a 

necessidade de utilização de próteses e implantes cirúrgicos. As cirurgias ortopédicas 
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podem ser consideradas cirurgias limpas, na sua grande maioria, oferecendo um baixo 

risco de infecção ao paciente. 

Durante as todas as cirurgias, em especial as ortopédicas, é importante realizar 

o protocolo de cirurgia segura, para assegurar-se do nome do paciente, local da 

cirurgia para evitar possíveis complicações adversas, ocasionadas por falhas de 

comunicação entre a equipe e o paciente (GARCIA; OLIVEIRA, 2018). 

Para Amaral et al (2017) atualmente as novas técnicas de cirurgias de artrose 

lombar tem possibilitado reduzir a dor Peri operatória, diminuir complicações Intra-

operatória tempo de internação hospitalar, diminuído uso de leitos UTI após a cirurgia, 

melhora clínica e qualidade de vida. Outro fator que contribui para esses resultados 

são vias de acessos e uso de dispositivos adequados. A experiência e treinamento do 

cirurgião também contribuem para resultados positivos. 

Segundo Lima et al (2017) a endoscopia é um exame da parte superior do tubo 

digestivo que serve para visualizar a mucosa esofágica, avaliar lesões e alterações, 

estudar a etiologia e realizar o diagnóstico de esofagopatias   A endoscopia é um dos 

exames mais realizados no mundo, pois oferece baixo. A indicação da endoscopia se 

a partir de suspeita de esofagites, processos estenossantes ou neoplásicos, hérnias 

de hiato, varizes esofágicas, o diagnóstico precoce favorece o tratamento e melhorar 

a vida do paciente. 

Barbosa, Santos e Rodrigues (2018) dizem que histerectomia é segunda 

cirurgia mais realizada em mulheres, a maior indicação é para o tratamento de 

doenças benignas. A histerectomia tem como finalidade a remoção do útero, possui 

três classificações: histerectomia radical consiste na remoção do útero, colo uterino, 

tubas uterinas e ovários, histerectomia total consiste na remoção do útero e colo 

cervical e a histerectomia subtotal somente a retirada do útero preservando o colo. A 

retirada do útero pode oferecer para as mulheres diferentes sentimentos e emoções, 

entre eles a baixa na autoestima e perda feminilidade, por isso os profissionais de 

saúde precisam prestar apoio físico e emocional para estas mulheres. 

Saquet (2019) diz que geralmente é indicado de tratamento dentário em centro 

cirúrgico, para pacientes com algum tipo de deficiência podendo ser motora, 

comportamental e intelectual, quando é impossível de realizar o tratamento da forma 

habitual, porque o paciente não consegue colaborar de forma convencional, e para 

que o cirurgião dentista posso realizar o procedimento é necessário submeter esses 

pacientes a anestesia geral. 
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Rocha et al (2020) relatam que a doença venosa crônica acomete grande parte 

da população mundial, com maior prevalência em mulheres devido a predisposição a 

doença. A doença venosa crônica diminui a qualidade de vida dos pacientes, 

causando limitações na realização de atividades diárias. Ela ocorre por disfunção no 

sistema venoso ou disfunção do fluxo venoso, causa grande comprometimento 

estético nos membros inferiores podendo causar outras complicações, por isso ocorre 

com frequência a indicação de tratamento cirúrgico para retirada de varizes. 

 

Gráfico 4 – Pacientes que estavam com medo de sentir dor durante a cirurgia e no pós-operatório 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Observando o Gráfico 4, é notório que 11 pacientes ou (65%) dos pacientes 

entrevistados, tem medo de sentir dor durante a cirurgia e no período pós-operatório 

e 6 pacientes ou (35%) relataram não ter medo de sentir dor estavam calmas e 

seguros quanto a cirurgia. 

Segundo Fornelli et al. (2019) medo de sentir durante a cirurgia e no pós 

operatório é uma característica comum em pacientes cirúrgicos, cabe a equipe 

multidisciplinar envolvida no procedimento cirúrgico, identificar os fatores que causam 

dor, para poder tratar e aliviar, o paciente tem direito não sentir dor mesmo que esteja 

anestesiado e não tem mais consciência. 
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Para Potter e Perry (2009) cada paciente traz com sigo diferentes temores 

acerca do contexto cirúrgico, isso acontece por falta de informações sobre a cirurgia 

e relato de amigos e familiares de experiências hospitalares negativas. O enfermeiro 

precisa avaliar o grau de conhecimento que o paciente tem sobre sua cirurgia, pode 

ser através de perguntas como: explique o que você sabe sobre a cirurgia e o que 

acontece antes e depois da cirurgia. Esses questionamentos ajudam a saber o grau 

de entendimento que o paciente tem sobre a cirurgia e motivo da mesma. É bom 

conversar com o cirurgião sobre o atendimento do paciente sobre a cirurgia antes que 

ele seja enviado para o bloco cirúrgico, mesmo quando o paciente tem conhecimento 

sobre o procedimento e está preparado é bom reforçar orientações sobre o pré e pós-

operatório.  

O enfermeiro tem um papel importante na educação pré-operatória do paciente, 

quanto mais informações oferecer ao paciente, menos medo e ansiedade ele terá 

durante a cirurgia. Contribuindo para evitar várias complicações, diminuir a dor pós 

operatória e também melhorar sua recuperação. É necessário que o enfermeiro realize 

a consulta de enfermagem pré-operatória, durante a consulta o enfermeiro deve 

estabelecer um vínculo com o paciente, para que o paciente se sinta seguro e 

preparado para lidar com a situação até sua recuperação. Pacientes bem orientados 

tem menos medo e ansiedade, são mais tranquilos e se recuperaram melhor da 

cirurgia (SANTOS; HENCKMEIER; BENET, 2011). 

Já Pacientes que realizaram procedimentos cirúrgicos ou já estiveram 

internados várias vezes podem estar mais fragilizados e suscetíveis a sentir dor. A dor 

ocorre por uma lesão tecidual, é uma sensação desagradável afeta o sensorial e o 

emocional (LEGUISAMO, 2018). 

Para Lopes et al. (2016) a falta do tratamento da dor pós-operatória pode 

causar complicações no paciente, das quais podem prejudicar a deambulação a 

recuperação da função pulmonar, aumentar o consumo de oxigênio pelo miocárdio, 

pode ocorrer quadro de náuseas, aumento da resistência vascular periférica, 

disfunção imunológica e psíquica causando um aumento no tempo de internação e 

gasto para o paciente. O tratamento da dor pós operatória tem como objetivo diminuir 

o desconforto, ajudar na recuperação e diminuir gastos no tempo de internação e 

possíveis complicações recorrentes. 

 



38 
 

Gráfico 5 – Pacientes que estavam com medo da anestesia 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Na análise do Gráfico 5 constatou-se que 11 pacientes ou (55%) dos pacientes 

não tem medo de submeter a anestesia, a grande maioria já realizou algum tipo de 

cirurgia e são familiarizados com a anestesia,9 pacientes ou (45%) dos pacientes tem 

medo da anestesia, relataram que tiveram muitas dúvidas   e saíram do consultório 

com poucas informações, pois a avaliação pré-anestésica é muito rápida. 

Perrando et al. (2011) referem que o tipo de anestesia que o paciente irá se 

submeter é uma das causas de ansiedade e medo para o paciente, pois a maioria dos 

pacientes tem medo que aconteça alguma, depois de estarem sobre efeito de 

anestesia. 

A anestesia é vista como um fator estressante para os pacientes que vão 

realizar cirurgias, ela é a causa de muitos receios, alguns tem medo que anestesia 

acabe antes da cirurgia, ou acordar antes de acabar a cirurgia e ver tudo que está 

acontecendo e sentir muita dor, medo que aconteça algo errado durante a anestesia, 

pois não terão mais controle do próprio corpo após estarem anestesiados. Isso pode 

significar uma grande preocupação ao paciente (FIGHERA; VIERO, 2005). 

Teles (2017) alude que a falta de informação sobre a anestesia e o 

procedimento cirúrgico contribui para aumentar o medo e ansiedade nos pacientes 

durante o período pré-operatório. Destaca-se também que a equipe de enfermagem 

tem o papel primordial em fornecer essas informações de maneira clara e explicativa. 
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É necessário esclarecer a finalidade da cirurgia, o tipo de anestesia e como serão 

realizados esses procedimentos, o uso de cateter e implantes, e como será o pós-

operatório. A prática educativa do paciente cirúrgico deve ser o foco do preparo pré-

operatório. O objetivo é contribuir para o enfrentamento do procedimento cirúrgico e 

anestesia, amenizar o medo, diminuir o estresse e sentimentos negativos comuns 

nesses pacientes. É importante que o enfermeiro tenha interesse em ouvir o paciente, 

oferecer tempo necessário de conversa, para que ele se sinta acolhido e expresse 

todos seus sentimentos e dúvidas, isso contribuirá de forma direta para o sucesso do 

procedimento cirúrgico. 

 

Gráfico 6 – Pacientes que estavam com medo de morrer durante a cirurgia 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

O Gráfico 6 informa que 12 pacientes ou (60%) dos pacientes não tem medo 

de morrer durante a cirurgia e 8 pacientes ou (40%) dos pacientes tem medo de morrer 

durante a cirurgia. 

De acordo com Fighera e Viero (2005), pacientes que já tiveram complicações 

em cirurgias anteriores, são os que relatam ter medo de morrer durante a cirurgia, 

para eles o procedimento cirúrgico pode ser considerado como uma ameaça sua vida. 

Essas complicações pela qual já passaram aumentam a ansiedade trazendo à tona 

sentimentos negativos. Para que possam passar por este momento sem desencadear 
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fatores estressantes, precisam confiar na equipe de saúde e acreditar em deus. Fazer 

uso da fé, é um fator positivo para aclamar esses sentimentos durante a cirurgia. 

Medo de morrer é uma resposta psicológica comum nas pessoas independente 

de idade, religião, sexo, nível de escolaridade e nível econômico, vista em situações 

que as deixem com muito medo. Muitas pessoas acreditam que a morte é um castigo 

de DEUS, causador de muito sofrimento e dor. Para muitos pacientes o medo de 

morrer está relacionado com o fator de impotência diante do processo de adoecimento 

(OLIVEIRA, 2016). 

A morte é considerada a perda das funções vitais do organismo, mas pode ser 

vista de várias outras formas, dependendo da religião e cultura de cada pessoa, a 

morte traz átona o sentimento de perda e medo, do desconhecido de algo que ainda 

não sabemos como é, o medo da morte seda como consequência de atitudes ruins 

que foram realizadas ao longo da vida. A morte é considerada como fim de tudo, é 

normal ter medo da morte, o ser humano precisa ter medo da morte para que seu 

organismo funcione para sua preservação. A medo da morte gera sentimentos de 

angústia, insegurança e também desconforto fisiológicos nos pacientes como 

taquicardia, sudorese, palidez e agitação, por isso é importante que o enfermeiro 

realize a consulta pré-operatória antes da cirurgia, para identificar esses sinais e poder 

tratar e estabilizar o paciente até o momento da cirurgia (BRASILEIRO; BRASILEIRO, 

2017). 
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Gráfico 7 – Relação dos pacientes que perguntaram sobre o tempo de duração da cirurgia 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Observando o Gráfico 7 é notório que 17 pacientes ou (85%) dos pacientes 

perguntaram sobre o tempo de duração da cirurgia, esses pacientes têm medo que 

anestesia passe antes do termino da cirurgia e possam sentir dor,3 pacientes ou (15%) 

dos pacientes não perguntaram sobre o tempo de duração da anestesia. 

Segundo Rodrigues (2018) existem vários fatores que contribuem para 

determinação do tempo do procedimento cirúrgico entre eles o estado físico do 

paciente, idade, gênero, classe de risco ASA (American Society of Anestesiologists 

score- avaliação pré-operativa do estado físico do paciente). Complexidade da 

cirurgia, tipo de anestesia. É importante também considerar o tempo operacional, 

ordem das cirurgias, a sala cirúrgica e a equipe cirúrgica. O tempo de duração da 

cirurgia permite realizar o planejamento do agendamento cirúrgico, e fazer uma 

estimativa da disponibilidade de salas cirurgias, contribui para diminuir gastos dos 

serviços operatórios e uso eficiente das salas cirúrgicas, diminui também atrasos de 

cirurgias e cancelamento, evitando o desgaste do paciente. 

Segundo Costa Jr. (2017) em 2012 a Organização Mundial da Saúde estimou 

que foram realizados 312 milhões de cirurgias no mundo. E que 60% dos pacientes 

internados nos hospitais precisam realizar um procedimento cirúrgico. O centro 

cirúrgico é considerado uma unidade de atendimento complexa, sendo necessário 

realizar um planejo de atendimento para otimizar os recursos disponíveis. O 
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enfermeiro deve considerar a sala de cirurgia como unidade de atendimento, dividindo 

o atendimento em tempo da anestesia, tempo da cirurgia, tempo de permanecia do 

paciente em sala, e preparo da sala de cirurgia. Já o tempo de duração da anestesia 

acontece desde a indução anestésica, manutenção, acordar do paciente até sua 

recuperação. O tempo cirúrgico consiste em diérese, hemostasia, exérese e síntese. 

E o tempo de permanecia do paciente é considerado desde a hora que ele entra no 

centro cirúrgico até sua saída. A etapa considerada mais longa durante o 

procedimento é anestesia, por isso pode acontecer que o planejamento de salas sai 

do que foi previsto, causando atrasos nas cirurgias agendadas. 

 

Gráfico 8 – Relação dos pacientes que estavam com exames vencidos durante a avaliação pré-
anestésica 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

O Gráfico 8 exibe dados sobre exames dos pacientes quanto a validade dos 

mesmos, demonstra que 15 pacientes ou (75%) dos pacientes estavam com os 

exames em dia, 5 pacientes ou (25%) dos pacientes estavam com os exames 

vencidos acima de seis meses, e tiveram que realizar novos exames antes de realizar 

sua cirurgia. 

Os exames tem a finalidade de preparo pré-operatório servem para avaliar 

condições clinicas do paciente, patologias pré-existentes, por isso o paciente precisa 

ter em mãos exames em dia, vale ao enfermeiro informar o paciente porque são 
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realizados esses exames qual a sua finalidade, e a importância de mantê-los sempre 

em dia, para evitar o cancelamento da cirurgia (PERRANDO et al., 2011). 

É alto o índice de cancelamento de cirurgias em hospitais públicos devido falhas 

no atendimento e falta de planejamento cirúrgico, existem vários fatores contribuem 

para isso, entre eles, pacientes vão para o centro cirúrgicos com exames vencidos ou 

até mesmo sem exames, causando o cancelamento da cirurgia. A consulta pré-

operatória é uma ferramenta usada para identificar esses fatores e minimizar e 

diminuir as taxas de cancelamentos de cirurgias (PINHEIRO, 2017). 

Santos et al. (2012) refere que a suspensão ou novo reagenda mento da data 

da cirurgia contribui para aumentar o medo, pois a cada reinternação a um maior 

desgaste emocional do paciente, mesmo que já tem passado por experiências 

anteriores, e conheça a rotina do hospital, sentimentos negativos aumentam devido a 

esses fatores. 

Alves (2018) cita que o ideal é que o enfermeiro verifique durante a consulta 

pré-operatória a data dos exames dos pacientes e se possui todos os exames que 

foram solicitados pelo médico, a falta de exames ou exames vencidos é uma causa 

de atrasos ou cancelamentos de cirurgias. É importante verificar a data de exames 

antes da internação, exames possuem seis meses de validade. Muitos pacientes 

estão com os exames vencidos devido ao longo período de espera na fila pela cirurgia. 

Pacientes com exames vencidos causam perda de recursos laboratoriais gerando um 

maior gasto para o hospital. Caso o paciente esteja com exames vencidos é possível 

indicar que procure um laboratório particular para realizá-los, para que a cirurgia não 

seja suspensa ou reagendada. 
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Gráfico 9 – Relação dos pacientes que estavam com sinais vitais alterados durante a avaliação pré-
anestésica 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Ao observar o Gráfico 9, nota-se que 13 pacientes ou (65%) dos pacientes 

estavam com os sinais vitais normais durante a avaliação pré-anestésica, 7 pacientes 

ou (35%) dos pacientes apresentaram algum tipo de alteração nos sinais vitais durante 

a avaliação pré-anestésica. 

 

É necessário a verificação dos sinais vitais durante a consulta de enfermagem 

pré-operatória, para que o enfermeiro possa avaliar as condições fisiológicas do 

paciente, é importante verificar os sinais vitais de todos os pacientes, que iram realizar 

qualquer tipo de tratamento cirúrgico, durante a consulta de enfermagem pré-

operatória e também depois da internação para a cirurgia. O enfermeiro deve informar 

ao paciente e a equipe médica qualquer tipo de alteração nos sinais vitais, para que 

possa ser realizado um plano de cuidado conforme as necessidades de cada paciente 

(CHRISTÓFORO; CARVALHO,2009). 

Através da verificação dos sinais vitais dos pacientes, é possível notar se o 

paciente apresenta algum tipo de doenças de base, como hipertensão arterial, 

diabetes descompensada, cardiopatias entre outras. Também é importante que o 

enfermeiro fique atento a possíveis alterações dos sinais vitais, onde o paciente 
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necessite de vaga em leito de terapia intensiva e reservas de hemoderivados 

(SILVA,2014). 

 

De acordo com Razera e Braga (2011), durante a visita pré-operatória realizada 

pelo enfermeiro é possível avaliar a condição clínica do paciente, e identificar se há 

necessidade de intervenções de enfermagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo demonstra a importância de realizar a consulta de enfermagem no 

pré-operatório para pacientes de cirurgias eletiva em um hospital do Meio Oeste 

Catarinense. Coletar dados clínicos, diagnosticar e planejar a assistência, garantir a 

qualidade, e a segurança do paciente. 

A consulta de enfermagem pré-operatória consegue orientar a equipe de 

enfermagem, a prevenção e diagnóstico precoce de possíveis complicações, favorece 

a recuperação do paciente e diminui o tempo de permanência de internação 

hospitalar. A consulta de enfermagem contribuiu de forma esclarecedora, aliviando a 

ansiedade, tirando dúvidas do paciente a respeito do procedimento cirúrgico. Contribui 

também com preparo psicológico, físico, orientações sobre preparo pré-operatório, 

cuidados com a pele da região cirurgia, avaliação de exames e estado nutricional. 

Reduzindo o número de procedimento cirúrgicos cancelados devido a rotinas não 

realizadas, falta ou vencimento de exames e falta de materiais. Este estudo 

demonstrou que consulta de enfermagem pré-operatória pode ser implantada e 

individualizada, assegurando o cuidado integral, contribuindo para um menor 

desgaste do paciente, da família e da equipe de enfermagem. O principal objetivo é 

inserir o paciente novamente a sociedade sem nenhum tipo de trauma físico ou 

psicológico durante a permanência no centro cirúrgico. Garantir a qualidade de vida 

desses pacientes e aprendizado para o auto cuidado. Os cuidados de enfermagem 

realizados durante o período pré-operatório, tem o objetivo de recuperar mais rápido 

o paciente durante o período pós-operatório, diminuir complicações, tempo de 

internação e gastos hospitalar. A partir dessas necessidades realizasse a consulta de 

enfermagem pré-operatória.  
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APÊNDICE A – Questionário 

1- Sexo do paciente: 

Masculino (   ) 

Feminino (   ) 

 

2- Idade:                          Data de nascimento:   /    /    

3- Peso:                            Altura: 

4- Tipo de cirurgia: 

5- Local da cirurgia: 

6- Data da cirurgia: 

7- Realizou a consulta pré-anestésica: 

sim (   )    não (  ) 

8- Está com o termo de consentimento da cirurgia assinado 

sim (   )    não (   ) 

9- Indicado avaliação cardiológica: 

             não (  )   sim (  ) 

10-Possui todos os exames que foram solicitados e estão todos em dias 

sim ( )    não (  ) 

10- Faz uso de anticoagulantes 

sim (  )     não (  ) 

      11- É alérgico a alguma medicação:  

não ( )   sim (   ) qual? 

      12-Utiliza prótese dentária: 

sim(   )    não (   ) 

     13-Orientado sobre o jejum de no mínimo 8 horas: 

sim (  )    não (  ) 

      14-Foi orientado sobre o preparo pré operatório de rotina:  

sim (  )    não (   

       15-informado para a retirada de adornos, esmalte, prótese dentária e roupa      

intima: 

         sim (   )     não (  )  

       16- Paciente com sinais vitais alterados: 

sim (  )    não(   ) 
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17-  Valores: 

FC:              bpm 

FR:              irpm 

PA:                 mmHg 

Glicemia capilar:              mgdl 

Temperatura: 

18- Está com medo de sentir dor durante a cirurgia ou no período pós-

operatório? 

Sim (  )  Não(   ) 

           19-Esta com de medo da anestesia que vai receber durante a cirurgia?  

           Sim (  )   não(   ) 

20- Tem medo de morrer durante a cirurgia? 

Não (  )   sim(   ) 

21-Gostaria de saber a duração do procedimento cirúrgico? 

Não(  )   sim(  ) 

22-Possui todos os exames que foram solicitados e estão todos em dias? 

Sim (  )     não(   ) 
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ANEXO A – Termo Consentimento Livre e Esclarecido – Maiores de Idade  

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe 

(CEP- UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os 

interesses dos  

Participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir 

com o desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: Consulta de enfermagem pré-operatória para pacientes de 

cirurgias eletivas em um hospital do meio oeste catarinense 

Área do Conhecimento: Saúde 

Curso: Enfermagem 

Número de participantes : 20 Número total de participantes: 20 

Patrocinador da pesquisa: 

Instituição onde será realizado: Hospital Maicé 
 
 
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Maiara Cavalheiro 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima 

identificado. O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre 

a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita 

importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará 

nenhum prejuízo a você. 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de 

Idade 
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2. Identificação do Participante da Pesquisa 

Nome: Data de nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Jussara Aparecida Santos 

Profissão: Enfermeira Docente  Nº de Registro no Conselho: 

Endereço: 

Telefone: 49 98404563 E-mail: jussara.rd.@gmail.com 

1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

OBJETIVO GERAL: Sistematizar a assistência de enfermagem no pré-

operatório de cirurgias eletivas em um hospital de médio porte em Caçador SC. 

Objetivos Específicos: 

· Agendar consulta de enfermagem pré-cirúrgica em pacientes de cirurgias 

eletivas atendidos no consultório de anestesiologia em Caçador SC; 

· Identificar os principais temores que os pacientes apresentam antes de 

realizarem o procedimento cirúrgico. 

· Conhecer os procedimentos cirúrgicos de maior frequência. 

· Identificar pacientes com sinais vitais alterado. 

 

2. O procedimento para coleta de dados: Será aplicado no mês de março e abril 

de 2020 um questionário com perguntas abertas e fechadas, após a coleta de dados 

serão avaliadas as respostas e os dados demostrados graficamente. 

 

3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): Conscientizar a equipe de 

enfermagem sobre a importância da consulta de enfermagem pré-operatória antes da 

cirurgia, garantir o sucesso do procedimento cirúrgico, melhorar o atendimento ao 
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paciente, diminuir as complicações no pré-operatório, garantir assistência de 

enfermagem voltada as necessidades humanas de cada paciente. 

4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são): Para participar dessa 

pesquisa, você não terá nenhum custo, você não terá nenhum custo. Você será 

esclarecido sobre este estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper 

a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntaria e a recusa em 

participar não acarreta qualquer penalidade ou modificação na forma como é atendido 

pelo pesquisador. 

5. Descreva os procedimentos que serão adotados: os pacientes serão 

abordados individualmente durante a consulta pré anestésica no ambulatório, onde 

será explicado a finalidade da pesquisa. Posteriormente os dados serão avaliados 

demonstrados graficamente. 

6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa 

no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

17.  A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será 

disponibilizado nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você sofrer 

algum dano decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará como responsável. 

8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem-estar 

físico. Não virá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc. 

9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, 

utilizando para descrição dos dados através de números, não especificando nome do 

participante, mas concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde 

que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

10. Poderei consultar o pesquisador responsável ou o CEP-UNIARP, com 

endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, 

sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o 

projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. 

11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) 

parcial (is) e final (is) desta pesquisa. 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto 

às dúvidas por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente 

documento em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha 

posse. 
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Caçador (SC), ___de ___________________ de_______.   

  

 

 

__________________________                         ___________________________                

   Participante da pesquisa                               Pesquisador Responsável pelo 

Projeto 

 

 

Testemunha: 

  

Nome: 

 

IMPORTANTE:IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse 

do participante da pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O representante 

deverá RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador 

responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, 

apondo sua assinatura na última página do referido term 
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ANEXO B – Folha de rosto 
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ANEXO C – Declaração de Instituição Coparticipante 

 

 

 

 

 

 


