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OPERATÓRIO 

Dados da Instituição 

Secretaria de Saúde 

Nome da Unidade de Saúde 

Dados de Identificação do Paciente 

Nome:                                                                                             Sexo: ( ) F ( ) M       Prontuário nº: 

Data de nascimento: __/__/__                Data da consulta: _ /__/__            Data da cirurgia: __/__/__                                                           

Endereço: 

Doença de base:                                                Procedimento cirúrgico: 

Responsável pelo paciente: 

Número de moradores no domicílio: 

Avaliação das Necessidades Humanas  

PSICOBIOLÓGICAS 

Oxigenação: FR__ rpm. Padrão respiratório normal: ☐ não ☐ sim 

Apresenta sinais gripais: ☐ não ☐ sim 

Hidratação: Ingere líquidos com frequência: ☐ não ☐sim. Pele/boca/língua hidratadas: ☐ não ☐ sim 

Nutrição: Peso: ___kg – Altura: ___ cm -  IMC__ ☐ Gastrostomia – tipo de sonda: ________________ 

nº _____ Data da última troca: __________    Apetite:  ☐preservado ☐ diminuído ☐ aumentado            ☐ 

dificuldade de se alimentar - especificar motivo_________________________________ 

Eliminação: náusea: ☐ não ☐ sim êmese: ☐ não ☐ sim – frequência/dia: ____ 

Eliminação urinária: ☐ espontânea ☐ retenção ☐ disúria ☐ incontinência ☐ distensão da bexiga 

Característica: ☐ amarelo claro ☐ amarelo escuro ☐ avermelhada ☐ marrom ☐ esverdeado. 

Eliminação intestinal: frequência: (__vezes/semana) característica: ☐ pastosa ☐ líquida ☐ dura/seca 

Ostomias: ☐ não ☐ sim – qual/quais: __________________________________________________  

Data da realização da ostomia: ________ Faz uso de tecnologia: especificar______________________ 

Sono e Repouso: Dorme bem à noite: ☐não  ☐sim Horário que dorme: ________Duração (horas):______ 

Alguma alteração:________________________________________________ 

Segurança física e meio ambiente: paciente tem antecedente de queda: ☐não ☐sim. 

Paciente tem alto potencial de queda: ☐não ☐sim. Está em área de risco/violência: ☐não ☐sim 

Especificar: _______________________________________________________________ 

Cuidado corporal e ambiental: Higiene pessoal: ☐ boa ☐ regular ☐ ruim especificar: 

__________________________________________________________________________________ 

☐ Apresenta dificuldade de mobilidade Especificar: ________________________________________ 

Integridade física: ☐ pele íntegra ☐ pele alterada: especificar: _______________________________ 

Fazendo uso de algum medicamento: ☐ não  ☐ sim – qual:___________________________________ 

Regulação vascular: risco acentuado de sangramento: ☐ não ☐ sim 

Realizar coleta de sangue: ☐ não ☐ sim. Verificar reserva de sangue: ☐ não ☐ sim 

Regulação: crescimento e desenvolvimento: sinais de desenvolvimento anormal: ☐ não  ☐ sim 

Regulação térmica: TAX: _____ºC  ☐ sente calafrios  ☐ sente frio. 

Terapêutica e de prevenção: Doença preexistente: ☐ não ☐ sim - especificar: __________________ 
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Sente alguma dor física: ☐ não ☐ sim – especificar: ________________________________________ 

Tem ou já apresentou algum tipo de alergia: ☐ não ☐ sim – especificar: ________________________ 

Faz uso de dieta especial: ☐ não ☐ sim – especificar: _______________________________________ 

Faz algum tipo de tratamento: ☐ não ☐ sim – especificar: ____________________________________ 

A família adere ao plano terapêutico: ☐ não  ☐ sim 

PSICOSSOCIAIS E PSICOESPIRITUAIS 

Comunicação e gregária: existe boa comunicação paciente/família: ☐ não ☐ sim – especificar: 

________________________________________________________________________ 

Paciente/família estão bem orientados quanto ao procedimento cirúrgico: ☐ não  ☐ sim 

Recreação e lazer: paciente realiza alguma atividade: ☐ não ☐ sim – especificar: ________________ 

Quem acompanhará o paciente durante internação: _________________________________________ 

Familiares virão visitá-lo: ☐ não  ☐ sim 

Segurança emocional: Paciente/família estão enfrentando o processo cirúrgico com: ☐ confiança       ☐ 

apoio familiar  ☐medo  ☐preocupação  ☐ansiedade  ☐sobrecarga  ☐choro frequente e sem motivo 

Autoestima/autoconfiança: Paciente apresenta alteração na estrutura ou função corporal: ☐não ☐ sim 

Em relação à imagem corporal, se sente: ☐ satisfeito ☐ insatisfeito ☐ envergonhado 

☐ Apresenta sentimento negativo em relação ao corpo ☐ evita tocar o próprio corpo 

Apresenta auto expectativas não realistas quanto ao resultado do procedimento cirúrgico: ☐ não  ☐ sim 

Educação para a saúde e aprendizagem: ☐ Procedimento cirúrgico e internação 

☐ Gostaria de saber alguma coisa sobre o pré-operatório 

☐Gostaria de saber alguma coisa sobre o pós-operatório 

Religiosidade e espiritualidade: ☐ Busca ajuda espiritual.  ☐Tem esperança de que tudo vai dar certo.  

Observações: 

 

Planejamento da Assistência de Enfermagem ao Paciente Pediátrico em Pré-operatório 

Diagnóstico de 

enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

Atividades 

Resultados 

esperados/alcançados 

☐Padrão 

respiratório 

ineficaz 

Monitoração de Sinais Vitais 

Ensino: Medicamentos prescritos 

☐ Monitorar sinais vitais; 

☐ Orientar quanto aos medicamentos prescritos; 

☐ Comunicar a equipe médica alterações identificadas; 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações 

☐Melhora dos 

sintomas 

☐Risco de 

desequilíbrio 

eletrolítico 

Identificação de Risco: 

Controle Hídrico:  

☐ Pesar o paciente; 

☐ Promover a ingestão oral,  

☐ Orientar o paciente e a família quanto à lógica de restrição 

de líquidos, medidas de hidratação ou administração 

suplementar, conforme indicado; 

☐Detecção de Risco 

☐Hidratação 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações 

☐Nutrição 

desequilibrada: 

Aconselhamento nutricional:  

Controle de distúrbios alimentares: 

☐Alcance da 

compreensão pela 
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menor do que as 

necessidades 

corporais 

 

☐Dinâmica 

alimentar 

ineficaz da 

criança 

☐ Orientar o paciente/família quanto ao jejum pré-operatório; 

☐ Determinar os hábitos de consumo alimentar do paciente; 

☐ Ensinar e reforçar conceitos de uma boa nutrição; 

☐Auxiliar o paciente/família a examinar e resolver questões 

pessoais que possam contribuir para o distúrbio alimentar; 

☐ Estimular o paciente/família a conversar com a 

nutricionista sobre as preferências alimentares. 

☐ Orientar como manter um diário alimentar; 

☐ Orientar o paciente/família sobre os requisitos de dieta 

para o estado de doença (p. ex., pacientes com doença renal, 

restrição de sódio, de potássio) 

☐ Fornecer referência/consulta a outros membros da equipe 

de saúde, conforme apropriado; 

transmissão das 

orientações 

 

☐Aceitação: 

orientações 

 

☐Aceitação do 

tratamento nutricional 

 

 

 

☐Amamentação 

ineficaz 

 

☐Amamentação 

interrompida 

Aconselhamento para lactação: 

☐ Determinar o desejo e a motivação da mãe em amamentar, 

bem como a percepção da amamentação; 

☐ Desfazer equívocos, desinformação e imprecisões sobre o 

aleitamento materno; 

☐ Encaminhar ao Banco de leite, conforme apropriado; 

☐Estabelecimento da 

amamentação 

☐Manutenção da 

Amamentação 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações 

☐Deglutição 

prejudicada 

 

Assistência no autocuidado: 

Encaminhamento: 

☐ Orientações quanto a precauções contra aspiração; 

☐ Encaminhamentos, conforme apropriado; 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações quanto a 

precauções contra 

aspiração 

☐Náusea Controle da náusea: 

Orientações: 

☐ Incentivar o paciente a aprender estratégias para o controle 

da própria náusea; 

☐ Reduzir ou eliminar fatores individuais que precipitam ou 

aumentam a náusea (ansiedade, medo, fadiga, e falta de 

conhecimento); 

☐ Incentivar a alimentação com pequenas quantidades de 

alimentos que são atraentes para a pessoa com náusea; 

☐ Auxiliar na busca de informações e oferecer apoio 

emocional; 

☐ Fornecer encaminhamento, se necessário; 

 

☐Melhora da náusea 

☐Eliminação 

urinária 

prejudicada 

 

☐Retenção 

Urinária 

 

 

Controle da Eliminação Urinária: 

Sondagem vesical: 

Coleta de amostras para exames: 

Treinamento do hábito urinário 

☐ Realizar uma avaliação urinária concentrando-se na 

incontinência (p. ex., débito urinário, padrão de micção 

urinária, função cognitiva e problemas urinários 

preexistentes); 

☐Eliminação urinária 

 

☐Controle de sintomas 

 

☐Detecção de Risco 

 

☐Prevenção de lesão 

do trato urinário 
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☐Risco de lesão 

do trato urinário 

 

☐Conforto 

prejudicado 

☐ Orientar o paciente/família quanto a sinais e sintomas de 

infecção do trato urinário; 

☐ Orientar o paciente a responder imediatamente às 

urgências miccionais, quando apropriado; 

☐ Obter amostra solicitada, conforme o protocolo; 

☐ Orientar o paciente/família como prevenir lesão do trato 

urinário; 

☐ Auxiliar, orientar e ensinar o paciente/família quanto à 

passagem de sonda, conforme apropriado 

☐ Encaminhar paciente ao serviço de Urodinâmica, caso 

necessário; 

 

☐Aumento do 

conhecimento 

paciente/família quanto 

a doença/tratamento 

 

☐Conforto do paciente 

☐Constipação 

 

☐Incontinência 

intestinal 

 

☐Conforto 

prejudicado 

 

Controle e/ou Treinamento intestinal/ Autocuidado da 

Ostomia: 

Cuidados na Incontinência Intestinal: 

☐ Identificar os fatores que possam causar ou contribuir para 

a constipação, impactação ou diarreia; 

☐ Instituir uma programação do uso do vaso sanitário, 

conforme apropriado; 

☐ Incentivar o aumento da ingestão de líquidos, a menos que 

contraindicado; 

☐ Avaliar os medicamentos normalmente utilizados em 

busca de efeitos colaterais gastrointestinais; 

☐ Orientar paciente/família a registrar cor, volume, 

frequência e consistência das fezes; 

☐ Orientar sobre dieta com alto teor de fibras; 

☐ Orientar sobre o uso adequado de laxantes; 

☐ Administrar enema ou irrigação, conforme apropriado; 

☐ Ensinar paciente/família sobre os processos digestivos 

normais; 

☐ Explicar etiologia do problema e justificativa para ações ao 

paciente; 

☐ Orientar lavagem intestinal em casa conforme prescrição; 

☐ Identificar fatores (p. ex., medicamentos, bactérias, 

alimentação por sonda) capazes de causar ou contribuir para 

a diarreia; 

☐Eliminação intestinal 

 

☐Continência intestinal 

 

 

☐Aumento do 

conhecimento 

paciente/família quanto 

a doença/tratamento 

 

☐Relaxamento físico 

relacionado com 

sensações corporais e 

mecanismos 

homeostáticos 

☐Distúrbio no 

padrão de sono 

Melhora do sono: 

Treinamento de Autossugestão: banho, técnica para acalmar; 

☐ Identificar o motivo da perturbação do sono; 

☐ Orientar sobre os fatores que interferem no sono: 

refrigerante, cochilos prolongados durante o dia... 

☐ Orientar o paciente/família em relação a medidas que 

possam melhorar o sono; 

☐ Orientar o paciente/família a trazer o brinquedo favorito no 

dia da internação, conforme apropriado; 

☐Melhora do sono 

☐Risco de 

quedas 

Identificação de Risco: 

Controle do Ambiente: Segurança 

Prevenção contra queda: 

☐Detecção de Risco 

☐Alcance da 

compreensão 

transmitida sobre 
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Ensino: Segurança infantil 

☐ Realizar a investigação de Risco de queda; 

☐ Notificar a equipe de saúde quanto ao risco de queda; 

☐ Orientar os pais/familiares quanto as medidas de 

prevenção de quedas; 

prevenção de lesões 

não intencionais 

☐Segurança física do 

paciente 

☐Mobilidade 

física 

prejudicada 

Controle do Ambiente: 

Prevenção contra quedas: 

Cuidados na admissão: 

☐ Comunicar a equipe sobre a mobilidade física prejudicada 

do paciente, para tomada de decisão 

☐ Orientar os pais/familiares quanto as medidas de 

prevenção de quedas; 

☐Prevenção de quedas 

☐Alcance da percepção 

positiva da assistência 

de enfermagem para 

obtenção de mobilidade 

e autocuidado 

 

☐Integridade da 

pele prejudicada 

 

☐Risco de 

integridade da 

pele prejudicada 

 

 

☐Risco de 

infecção 

 

☐Risco de 

sangramento 

 

 

Identificação de Risco: 

Cuidados com ostomias: 

Proteção contra infecção: 

Conhecimento: regime de tratamento 

Controle do ambiente: segurança 

Coleta de amostras para exames: 

☐ Inspecionar a pele e membranas mucosas para rubor, calor, 

erupções, abrasões, edema ou drenagem 

☐ Ensinar ao paciente e membros da família como evitar 

infecções 

☐ Orientar paciente/família quanto aos cuidados da ostomia 

☐ Encaminhar ao serviço de estomaterapia, conforme 

apropriado 

☐ Notificar equipe de saúde quanto ao risco 

☐ Obter amostra de sangue solicitada, conforme o protocolo 

pré-operatório e reserva de sangue 

☐ Confirmar se os resultados de exames diagnósticos e 

laboratoriais requeridos estão incluídos no prontuário 

☐Detecção de Risco 

 

☐Aumento do 

conhecimento em 

saúde 

 

 

☐Integridade Tissular: 

Pele e Mucosas 

 

☐Segurança do 

paciente 

 

☐Risco de 

comportamento 

desorganizado 

do lactente 

Ensino: Segurança infantil 

☐ Fornecer informações aos pais sobre o desenvolvimento do 

lactente; 

☐ Orientar os pais quanto a estimulação do lactente, 

conforme apropriado; 

☐Detecção de Risco 

 

☐Aceitação de 

orientações 

☐Hipertermia Tratamento da febre: 

☐ Notificar o médico quanto a hipertermia; 

☐ Administração de medicamentos, conforme orientação 

médica; 

☐Detecção da febre 

 

☐Termorregulação 

 

☐Dor aguda Controle da dor: 

Escutar ativamente: 

Administração de medicamentos: 

☐ Utilizar estratégias de comunicação terapêutica para ter 

ciência da experiência da dor e transmitir aceitação da 

resposta do paciente à dor; 

☐Aceitação de 

orientações 

 

☐Controle da dor 

 

☐Satisfação do 

paciente 
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☐ Observar para pistas não verbais de desconforto, 

especialmente naqueles incapazes de se comunicar 

efetivamente; 

☐ Assegurar cuidados analgésicos para o paciente, conforme 

prescrição médica; 

☐ Avaliar, com o paciente e a equipe de saúde, a efetividade 

das medidas passadas de controle da dor que foram 

utilizadas; 

☐ Reduzir ou eliminar fatores que precipitem ou aumentem a 

experiência da dor (p. ex., medo, fadiga, falta de 

conhecimento); 

☐Risco de 

aspiração 

Identificação de Risco: 

☐ Identificar o risco; 

☐ Orientar paciente/família quanto aos cuidados para 

prevenir aspiração; 

☐Detecção do Risco 

 

☐Prevenção da 

Aspiração 

☐Risco de 

reação alérgica 

 

☐Risco de 

reação alérgica 

ao látex,  

 

Identificação de Risco: 

Prevenção de resposta alérgica: 

Controle do ambiente, nutrição, medicamentos, 

imunização/vacinação: 

Precauções no Uso de Artigos de Látex: 

Supervisão: 

☐ Identificar alergias conhecidas e reações usuais; 

☐ Documentar todas as alergias no prontuário clínico; 

☐ Colocar pulseira identificadora de alergia no paciente, 

conforme apropriado; 

☐ Notificar os provedores de atendimento de saúde sobre as 

alergias conhecidas; 

☐ Orientar paciente/família como evitar situações que o 

coloque em risco e como reagir se ocorrer reação anafilática; 

☐ Encorajar o paciente a usar uma etiqueta de alerta para 

alergias, conforme apropriado; 

☐Detecção de Riscos 

 

☐Controle de Riscos 

 

☐Alcance da 

compreensão 

transmitida pelas 

orientações 

 

☐Segurança física do 

paciente 

 

 

☐Comunicação 

verbal 

prejudicada 

Escutar ativamente 

Ensino: indivíduo 

☐ Usar perguntas ou declarações para encorajar a expressão 

de pensamentos, sentimentos e preocupações; 

☐ Adaptar o conteúdo às habilidades ou deficiências 

cognitivas, psicomotoras e de afetividade do 

paciente/responsável 

☐ Documentar, no prontuário, o conteúdo apresentado e os 

materiais escritos fornecidos; 

☐Melhora na 

comunicação 

☐Envolvimento 

em atividades de 

recreação 

diminuído 

Melhora do sistema de apoio 

Terapia Recreacional 

☐ Identificar as necessidades emocionais e situacionais do 

paciente; 

☐ Determinar as preferências do paciente em relação à visita; 

☐Motivação 

 

☐Envolvimento social 
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☐ Facilitar e/ou encorajar o paciente para participação em 

atividades recreativas fornecidas dentro do Hospital e as 

externas, conforme apropriado; 

☐Medo 

 

☐Ansiedade 

Apoio emocional: 

Redução da ansiedade: 

Arteterapia: 

Brinquedo Terapêutico: 

☐ Encorajar o paciente a expressar seus sentimentos de 

ansiedade, raiva ou medo; 

☐ Fornecer os suprimentos de arte apropriados para o nível 

de desenvolvimento e os objetivos para a terapia; 

☐ Encorajar o paciente a descrever e falar sobre o produto da 

arte e o processo de execução da arte; 

☐ Orientar antecipadamente, o paciente/família, quanto aos 

cuidados pré e pós-operatórios, de acordo com a faixa etária; 

☐ Apresentar informações sensoriais preparatórias; 

☐ Fornecer equipamento de sala cirúrgica hospitalar real ou 

simulado para incentivar a expressão do conhecimento e 

sentimentos sobre hospitalização, tratamento ou doença; 

☐ Identificar equívocos ou medos da criança por meios dos 

comentários ou reações durante sessão de brincadeiras com 

simulação de papéis hospitalares; 

☐ Proporcionar aos pais e a criança visita ao setor de 

internação; 

☐ Apresentar o paciente à equipe que estará envolvida na 

cirurgia e cuidados pós-operatórios, conforme apropriado; 

☐ Encaminhar o paciente para aconselhamento, conforme 

apropriado; 

☐Expressão do 

pensamento por meio 

de palavras ou gestos 

 

☐Aumento da 

compreensão do 

processo cirúrgico 

 

 

☐Redução da 

ansiedade e do medo 

☐Tensão do 

papel do 

cuidador 

Identificação de Risco: 

Mediação de conflitos: 

Melhora do Enfrentamento: 

Apoio ao cuidador: 

☐ Avaliar a reação emocional familiar à condição do 

paciente; 

☐ Determinar a adesão aos tratamentos médicos e 

abordagens de enfermagem; 

☐ Reconhecer as dificuldades do papel do cuidador; 

☐ Encaminhar para terapia familiar, conforme apropriado; 

☐ Auxiliar a família a adquirir o conhecimento, as 

habilidades e o equipamento necessário para dar suporte à 

sua decisão a respeito do cuidado do paciente; 

☐ Fornecer o cuidado ao paciente no lugar da família com o 

objetivo de aliviá-la e/ou quando a mesma não puder fornecer 

o cuidado; 

☐ Reforçar a rede social do cuidador; 

☐Saúde emocional do 

cuidador 

 

☐Desempenho do 

Cuidador: cuidados 

diretos e indiretos 

☐Risco de baixa 

autoestima 

situacional 

Prevenção de Autoestima Situacional Baixa: 

Identificação de Risco: 

☐Identificação do risco 
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☐Distúrbio na 

imagem corporal 

Melhora do Sistema de Apoio: 

Melhora da Imagem Corporal/Melhora da Autoestima: 

Apoio emocional: 

Ensino: Processo de Doença/Procedimento/Tratamento: 

Encaminhamento: 

☐ Usar perguntas ou declarações para encorajar a expressão 

de pensamentos, sentimentos e preocupações; 

☐ Concentrar-se completamente na interação, suprimindo 

preconceitos, tendências, pressupostos, preocupações 

pessoais e outras distrações;  

☐ Reduzir discrepâncias nas expectativas do paciente/família 

☐ Esclarecer aos pais a importância de seu interesse e apoio 

para que seus filhos desenvolvam um conceito de autoestima 

positivo; 

☐ Auxiliar o paciente a perceber seus pontos fortes, potencial 

e capacidade; 

☐ Fornecer feedback positivo para encorajar e sustentar um 

novo comportamento; 

☐Realizar encaminhamentos, conforme apropriado; 

☐Resiliência pessoal 

 

 

☐Melhora da 

autoestima 

 

☐Conhecimento 

deficiente 

Ensino: Processo de doença/ 

Medicamentos/Procedimento/Tratamento 

☐ Determinar as experiências cirúrgicas anteriores do 

paciente, cultura e nível de conhecimento em relação à 

cirurgia; 

☐ Descrever a rotina pré-operatória, conforme apropriado;  

☐ Entregar folder com todas as informações necessárias, 

como data e horário da cirurgia, hora de chegada ao hospital, 

procedimentos necessários para a internação, localização da 

unidade de internação, e outros. 

☐ Discutir os planos de alta pós-hospitalar e consulta de 

retorno; 

☐Satisfação do cliente 

 

☐Alcance da 

compreensão 

transmitida sobre o 

processo cirúrgico 

 

 

☐Segurança física do 

paciente 

☐Risco de 

sofrimento 

espiritual, 

☐Risco de 

religiosidade 

prejudicada 

Estado de conforto: psicoespiritual 

Saúde espiritual 

☐ Usar comunicações terapêuticas para estabelecer confiança 

e cuidado empático; 

☐ Encorajar o uso de recursos espirituais conforme desejado; 

☐ Apoiar práticas espirituais do paciente/família; 

☐Saúde espiritual 

 

☐Conforto 

psicoespiritual 

Observações: 

 

 

 

 

 

 

Profissional responsável: ____________________________________________ Coren: ______________ 

 


