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RESUMO

A sistematização da assistência de enfermagem perioperatória (SAEP) é um instrumento utilizado para planejar, organizar e individualizar o 
cuidado aos pacientes durante todo processo cirúrgico, levando a uma assistência mais científica e menos empírica. O Enfermeiro acaba ficando 
preso a tarefas administrativas, deixando de lado a parte assistencial e a falta de uma ferramenta simples e rápida nos hospitais resulta em uma 
insegurança do profissional em aplicar o processo de enfermagem na assistência ao paciente.  O objetivo do estudo foi levantar os problemas 
relatados pelos pacientes durante o processo cirúrgico, construir uma ferramenta de SAEP rápida e eficaz a partir da problemática apontada pelos 
pacientes e avaliar a eficácia da implantação desta ferramenta. O presente estudo foi dividido em três etapas em quatro hospitais da região norte 
do Paraná. Na primeira etapa foi realizada aplicação do questionário pré-intervenção nos pacientes submetidos à cirurgia em Outubro de 2016. A 
etapa dois foi realizada após a analise dos dados obtidos através do questionário e então elaborado a ficha de SAEP, com os principais 
diagnósticos e prescrições de enfermagem de acordo com as taxonomias NANDA e NIC.  A terceira etapa consistiu na aplicação de um 
questionário pós-intervenção para avaliação da assistência prestada pelo Enfermeiro durante a visita pré-operatória e pós-operatória utilizando o 
processo de enfermagem desenvolvido. Os resultados da etapa 1 evidenciaram que 86% dos pacientes entrevistados receberam informações pré-
operatórias, a maioria relacionada ao jejum e repouso; 14% dos pacientes relataram não ter recebido nenhum tipo de informação sobre a 
cirurgia, e estes se queixaram em uma proporção maior de sentimentos como ansiedade e medo principalmente com relação aos cuidados 
domiciliares após alta hospitalar. Na terceira etapa após a realização das entrevistas, quando já havia sido implantada a ficha de visita de SAEP, os 
resultados obtidos foram classificados de acordo com a proposta de Análise de Conteúdo de Bardin em “A visita deveria ter sido feita antes”, 
onde os pacientes relatam que se as orientações perioperatórias forem realizadas no momento que se descobre que ira fazer a cirurgia, estas 
seriam absorvidas de forma clara, pois durante a internação os pacientes passam por momentos estressantes o que dificulta a interpretação de 
informações mesmo as mais simples e objetivas.  “Não me lembro da visita do enfermeiro” nesta categoria os pacientes relataram não ter 
recebido visita do enfermeiro mesmo sendo realizada a visita pré-operatória e pós-operatória. Isso ocorre devido ao nível de ansiedade elevado e 
estresse, o que acaba dificultando o processo de absorção de informações levando eles a se contradizerem se receberam ou não a visita e “A 
visita foi boa”, onde pacientes descrevem que as orientações recebidas foram suficientes, não apresentam dúvidas e que a assistência prestada 
ajudou no processo perioperatório. A maioria dos pacientes que relatam a visita como boa apresenta um nível de instrução maior ou são mais 
jovem, o que ajuda a absorverem as informações passadas durante a visita do enfermeiro. A partir do exposto entendemos a importância da visita 
pré-operatória pelo Enfermeiro, para avaliação do conhecimento, experiências anteriores e sentimentos em relação ao processo cirúrgico. A 
ferramenta proposta mostra-se simples e rápida para ser implantada no dia-a-dia do trabalho do profissional, durante as visitas garantindo uma 
assistência completa, eficaz e científica.

Saúde

Enfermagem
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


