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RESUMO

O conhecimento do perfil das crianças é importante para a equipe de saúde durante a prestação de cuidados a fim da promoção de uma 
assistência de qualidade, diminuindo os riscos e prevenindo complicações decorrentes da cirurgia. Diante da complexidade do manejo das 
crianças que precisam de cirurgias, tanto no período anterior a cirurgia como no pós-operatório, há uma necessidade de pesquisas acerca das 
características dessa população para nortear o planejamento da assistência de acordo com as reais demandas da faixa etária, e também 
auxiliando a prevenção de fatores que levam a necessidade dessa intervenção. OBJETIVO: Identificar o perfil clínico e cirúrgico de crianças 
submetidas a cirurgias. METODOLOGIA: Estudo descritivo e exploratório com enfoque quantitativo, realizado durante três meses em 2016, no 
internamento pediátrico de um hospital de alta complexidade em Sergipe, Brasil. A amostra foi composta por 31 crianças submetidas a cirurgias. 
RESULTADOS: Das 31 crianças avaliadas 78% não tinha antecedente patológico, 16% apresentavam antecedentes respiratórios e 3% cardiopatas; 
90% nunca havia realizado cirurgia antes; quanto à cirurgia de maior prevalência a apendicectomia foi realizada por 55% das crianças, seguida de 
cirurgia em membro superior 19% e cirurgia em membro inferior 7%; o principal local de incisão foi na região umbilical (55%), logo após membro 
superior (19%). CONCLUSÃO: Identificar o perfil das cirurgias realizadas no setor pediátrico permite aprimorar as técnicas, realizar um apropriado 
preparo pré, trans e pós-operatório, fornecer um cuidado especifico com a condição física e psicológica que a criança se encontra, identificar as 
reais necessidades que essas crianças precisam para que haja uma estadia além de uma recuperação satisfatória, ajuda ainda a prover materiais e 
equipamentos para adequada assistência hospitalares, além de favorecer a reorganização dos serviços nos distintos níveis de atenção à saúde. 
Como fator limitante do estudo tem-se a pouca quantidade de crianças entrevistada e o pouco período permanecido no campo da pesquisa.
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