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RESUMO 

 

Introdução: Os benefícios da telessaúde, como melhoria do acesso à saúde e qualidade, 

capacitação, redução de custos e maior satisfação do cliente têm sido estudados nos últimos 

anos e já se sabe que essas tecnologias podem ser utilizadas por todos os profissionais da área 

da saúde, incluindo o enfermeiro da área de cirúrgica. Objetivo: Mapear as estratégias de 

telessaúde utilizadas no perioperatório que influenciam no auto-cuidado e na adesão ao 

tratamento e sua efetividade. Metodologia: Trata-se de uma revisão de escopo nos moldes do 

PRISMA-ScR (Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises com 

Extensão para Revisões de Escopo). Os descritores foram selecionados através da estratégia 

PICO, que representa: P (paciente = perioperatório), I (fenômeno de interesse = telemedicina), 

C (não houve) e O (desfecho = auto-cuidado e adesão ao tratamento), combinados com os 

operadores booleanos AND (e), OR (ou) e NOT (não). As bases de dados utilizadas foram a 

PubMed, EMBASE, BVS, Lilacs, Cinahl, ScienceDirect e Web of Science. Resultados: A 

busca em base de dados identificou um total de 178 artigos potenciais. Após removidos os 

artigos duplicados (n = 16), os títulos e resumos dos artigos restantes foram analisados por 

três (3) avaliadores de forma independente, totalizando 14 artigos elegíveis para leitura 

completa e, por fim, 11 artigos incluídos no estudo. Conclusão: o uso da tecnologia é 

desejável pelos pacientes devido à redução de custos, tempo e viagem; o pré-operatório por 

telefone não reduziu a ansiedade nos estudos encontrados, mas melhora o preparo cirúrgico 

no pré-operatório mediato e o conhecimento pós-operatório; o transoperatório necessita de um 

conjunto de medidas, principalmente de comunicação entre a equipe; já a tecnologia no pós-

operatório gera boa adesão ao tratamento, prevenção de complicações com redução de visitas 

desnecessárias e melhor recuperação cirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: enfermagem; telessaúde; telemedicina; telemonitoramento, ehealth; 

teleconsulta; tecnologia; auto-cuidado; período perioperatório. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The benefits of telehealth, such as improved access to health and quality, 

training, cost reduction, and greater customer satisfaction, have been studied in recent years, 

and it is already known that these technologies can be used by all health professionals, 

including surgical nurses. Objective: To map the telehealth approaches used in the 

perioperative stage that influences self-care and adherence to treatments and their 

effectiveness. Methodology: This is a scoping review, along the lines of PRISMA-ScR 

(Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping 

Reviews). The descriptors were selected using the PICO strategy, which represents: P (patient 

= perioperative), I (interest = telemedicine), C (none), and O (outcome = self-care and 

treatment adherence), combined with Boolean operators AND (e), OR (ou) and NOT (not). 

The databases used were PubMed, EMBASE, BVS, Lilacs, Cinahl, ScienceDirect, and Web 

of Science. Results: The database analysis identified a total of seven hundred and eight 

potential articles. After excluding the duplicate articles (n = 16), the titles and the abstracts of 

the remaining articles were analyzed by three (3) reviewers independently, totaling fourteen 

eligible articles for thorough reading and, finally, eleven articles included in the research.  

Conclusion: the use of technology is desirable for patients due to the reduction of fees, time, 

and travel; the pre-operative phone visit didn’t reduce anxiety in the studies found, but 

improves the surgical preparation in the mediate pre-operative and the post-operative 

knowledge; the trans-operative needs a set of measures, mainly the communication between 

the team; post-operative technology, on the other hand, generates good adherence to 

treatment, prevention of complications with reduction of unnecessary visits and better surgical 

recovery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: nursing; telehealth; telemedicine; telemonitoring, ehealth; teleconsultation; 

technology; self-care; perioperative period. 
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1 INTRODUÇÃO 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são aquelas que facilitam a 

comunicação e a transmissão de informações, como os computadores, redes sem fio e os 

telefones celulares. Muitos aplicativos são criados e utilizados pelos profissionais de saúde 

para monitoramento de pacientes, apoio e auxílio no auto-cuidado (SILVA et al, 2018), que é 

definido pela Organização Mundial de Saúde como “a capacidade dos indivíduos, famílias e 

comunidades de promover a saúde, prevenir doenças, manter a saúde e lidar com doenças e 

deficiências com ou sem o apoio de um profissional de saúde”, além de outros fatores como 

alimentação, estilo de vida, higiene, fatores socioeconômicos, etc (OMS, s.d.). 

 A telessaúde utiliza dessas tecnologias para possibilitar o contato entre profissionais e 

usuários à distância de uma forma complementar para ampliar o acesso e agilizar os serviços 

de saúde, além de melhorar a qualidade na assistência. Na enfermagem, o uso das TICs é 

chamado de “telenfermagem”, onde os cuidados parciais ou totais são prestados à distância 

por meios eletrônicos (MUSSI et al, 2018). Isso torna possível a interdisciplinaridade e 

garante eficiência, armazenamento seguro, rapidez e economia (DE MATOS; NUNES, 2018). 

Os dados da Anatel de fevereiro de 2021 indicam que o Brasil terminou o mês com 

238,5 milhões de celulares, sendo aproximadamente 112 celulares a cada 100 habitantes 

(TELECO, 2021). O crescimento na utilização dessas tecnologias e os altos custos em saúde 

propiciaram o surgimento da telessaúde como uma estratégia na atenção à saúde, que utiliza 

de e-mail, internet, telefone e outras tecnologias, tendo como destaque o telefone por ser 

acessível e barato (MUSSI et al, 2018). Além disso, contribui para a tomada de decisão, 

regulação da rede de serviços de saúde, vigilância epidemiológica e outras atividades que 

podem ser facilitadas com o seu uso (SILVA et al, 2019). É uma ferramenta para integrar a 

atenção básica com o serviço especializado, estimulando a comunicação, ampliando o cuidado 

clínico e a resolutividade, evita os deslocamentos desnecessários e qualifica o acesso 

(BRASIL, 2015). 

 

 
“Compete ao Departamento de Saúde Digital, entre outras coisas, viabilizar e 

consolidar o uso da saúde digital e estratégias e ações de telessaúde no SUS e 

incentivar estudos, pesquisas, criação de linhas de investigação, produção e 
disseminação de conhecimento em saúde digital e telessaúde no SUS (BRASIL, 

2019)”. 

 

 

O decreto nº 9.795 também estabelece as diretrizes para a telessaúde no Brasil, 

incluindo o alcance da universalidade, maior satisfação do usuário, menos custos para o SUS, 
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atender aos princípios básicos de qualidade (segura, oportuna, efetiva, eficiente, equitativa e 

centrada no paciente), reduzir filas de espera e tempo para atendimentos ou diagnósticos e 

evitar deslocamentos desnecessários de pacientes e profissionais de saúde (BRASIL, 2015). 

O SUS é um sistema que tem como princípios a integralidade, a universalidade e a 

equidade, o que corrobora com a implementação da telessaúde no Brasil, visto que é uma 

estratégia para garantir que os princípios e diretrizes do SUS sejam alcançados (DALL'ALBA 

et al, 2016). Mesmo com esse avanço, o modelo biomédico permanece no Brasil, e as 

inovações se desenvolvem primeiro em hospitais de ensino e pesquisa (SILVA et al, 2019).  

Essas tecnologias podem ser utilizadas por todos os profissionais da área da saúde, 

incluindo o enfermeiro da área de cirúrgica, por ser o profissional que acompanha o paciente e 

informa sobre os procedimentos e os cuidados após a cirurgia, incluindo a prevenção de 

complicações, para reduzir essas emoções (HENRIQUES; DA COSTA; LACERDA, 2016). 

O perioperatório compreende todo o período desde constatada a necessidade de uma cirurgia 

(pré-operatório), procedimento cirúrgico até o pós-operatório (SOBECC, 2017). O pré-

operatório e o pós-operatório são os períodos de maior insegurança, estresse, medo e 

ansiedade dos pacientes frente ao desconhecido, onde essas tecnologias podem ser aplicadas 

para oferecer maior conforto e/ou conhecimento sobre o que será realizado (DE MAZZI; 

TONHOM, 2018). Em 2020, com a pandemia do coronavírus, o COFEN regulamentou a 

teleconsulta de enfermagem através da Resolução nº 634, de 26 de março de 2020, permitindo 

consultas, esclarecimentos, encaminhamentos e orientações com o uso de meios tecnológicos 

(COFEN, 2020). 

Com o crescente aumento das tecnologias e sua inserção nos serviços de saúde e em 

diversas outras áreas de atuação, questiona-se: As estratégias de telessaúde utilizadas no 

período perioperatório promovem o auto-cuidado e ajudam na adesão ao tratamento? 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

o Mapear as estratégias de telessaúde utilizadas no perioperatório que influenciam no 

auto-cuidado e na adesão ao tratamento e sua efetividade. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Identificar na literatura as estratégias de telessaúde utilizadas no perioperatório; 

o Discutir a efetividade das estratégias de telessaúde utilizadas no perioperatório. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

As tecnologias de informação e comunicação são utilizadas nos hospitais como 

estratégia para melhorar a qualidade do atendimento, visto que reduz erros e apoia a 

segurança do paciente, e consequentemente melhora o resultado da acreditação (SILVA et al, 

2019). Revisões sistemáticas apontam os benefícios da telessaúde, como a melhora no 

comportamento, no auto-cuidado, no conhecimento, na clínica e redução nos custos, 

principalmente no acompanhamento de pacientes com enfermidades crônicas, pois precisam 

de maior monitorização (MUSSI, 2018). Mesmo com esses benefícios e com o crescimento da 

tecnologia em saúde, os cursos permanecem não integrando essa estratégia na formação 

profissional, além de ser um ensino escasso devido à falta de infraestrutura e de profissionais 

capacitados. Porém, é um assunto extremamente relevante, pois qualquer enfermeiro formado 

hoje irá se deparar com os mais variados recursos destas tecnologias na sua prática 

profissional, não apenas na área de cirúrgica, mas em diversas áreas da saúde (DOS 

SANTOS; GUIMARÃES; ABE, 2017). 

 

1.4 RELEVÂNCIA 

A telessaúde é uma estratégia importante para ultrapassar as barreiras 

socioeconômicas e culturais para os serviços de saúde, principalmente na assistência e 

propagação de informações, evitando locomoções desnecessárias e custos para o paciente. 

Com isso, pode manter um atendimento contínuo ao integrar o serviço de saúde local com 

centros de referência remotos, dando uma chance aos pacientes de áreas remotas e carentes 

(PIROPO; DO AMARAL, 2015). 

Em 2014, uma revisão de literatura detectou escassez de estudos que abordasse sobre 

os benefícios, o custo-benefício e a viabilidade da aplicação dessas tecnologias no ambiente 

de trabalho, apesar de serem muito citadas em artigos (MARQUES et al, 2014). A 

incorporação das TICS nos serviços de saúde é algo complicado e pouco explorado na 

literatura, depende de quanto o profissional sabe mexer nas tecnologias e de como avaliam o 

potencial dessas ferramentas para melhorar a atenção à saúde (SARTI et al, 2019). 

 

1.5 CONTRIBUIÇÕES 

O referente estudo contribui na pesquisa por detectar lacunas de conhecimento na área 

e possibilitar o surgimento de novas pesquisas e estudos, na extensão para identificar estas 

estratégias na prática clínica e no ensino para inserir esses conteúdos na formação e 

aperfeiçoamento dos enfermeiros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 TELESSAÚDE 

O uso das tecnologias de informação e comunicação na área da saúde tiveram início na 

Medicina durante a década de 60 e 70 após o surgimento do computador e da internet 

(DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA TELEMEDICINA USP, s.d.). Era denominado 

“telemedicina” e auxiliava em diagnóstico, tratamento e educação com o uso das TICS 

(MALDONADO; MARQUES; CRUZ, 2016). 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a telemedicina é definida como: 

 

 
“A oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em que a 

distância é um fator crítico. Tais serviços são providos por profissionais da área de 

saúde, usando tecnologias de informação e de comunicação para o intercâmbio de 

informações válidas para diagnósticos, prevenção e tratamento de doenças e a 

contínua educação de provedores de cuidados com a saúde, assim como para fins de 

pesquisa e avaliações. O objetivo primeiro é melhorar a saúde das pessoas e de suas 

comunidades (OMS, 2010)”. 

 

 

 

De forma a ampliar esse conceito, surge a Telessaúde, incluindo todas as esferas da 

saúde, como reabilitação, prevenção, educação, armazenamento e transmissão de dados, 

administração e gestão, epidemiologia, além de abranger os profissionais de saúde em geral e 

todos os níveis de assistência à saúde – primário, secundário e terciário (PIROPO; DO 

AMARAL, 2015). 

Uma revisão de literatura apontou que é nítida a relevância da telessaúde no que diz 

respeito à avaliação e reabilitação de pacientes à distância, além da satisfação e da tele-

educação dos profissionais de saúde. Porém, deve haver um aprimoramento e a adequação dos 

serviços para que seja possível sua utilização, procurando aumentar o acesso à população, 

levando em consideração também a idade e a cultura do usuário (MARQUES et al, 2014). 

A telessaúde foi implantada no Brasil nos anos 2000 com o objetivo de auxiliar a 

reorganizar os serviços e aumentar o acesso à saúde da população para garantir que os 

princípios do SUS: integralidade, universalidade e equidade, sejam alcançados (SILVA et al, 

2019).  

O crescimento da telemedicina transformou os serviços de saúde e, com isso, em 2005, 

a Organização Mundial de Saúde criou o Observatório Global para eHealth (GOe) destinado a 

estudar a evolução e o impacto do uso das TICS na saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2010).  
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Em 2007, para tentar inserir essas tecnologias auxiliando na capacitação de 

profissionais e acadêmicos nas áreas da saúde, o Ministério da Saúde implantou o Projeto 

Piloto Nacional de Telessaúde Aplicada à Atenção Básica, criando 9 núcleos espalhados por 

universidades federais de todo o Brasil responsáveis em implantar e coordenar pontos em 

unidades de saúde da família (DE OLIVEIRA et al, 2015). 

Em 2010, foi lançado o Programa Telessaúde Brasil através da portaria nº 402, que 

instituía o programa em âmbito nacional em apoio à Estratégia Saúde da Família no SUS 

(BRASIL, 2010). Essa portaria foi revogada pela portaria nº 2.546 de 2011, que redefine e 

amplia esse programa, passando a ser chamado de Programa Telessaúde Brasil Redes, 

buscando melhorar a qualidade do atendimento na atenção básica fornecendo alguns serviços 

para os profissionais dos serviços do SUS de forma a integrar o ensino com o serviço e 

investir na comunicação e na educação permanente à distância (BRASIL, 2011b). Nesse 

mesmo ano, a Lei 8.080/90 foi alterada pela lei 12.401/11, que incorpora a tecnologia em 

saúde na assistência terapêutica do SUS, sendo um marco o sistema por decretar prazos para 

essa implementação (BRASIL, 2011a).  

A telessaúde possibilita que as disciplinas da área da saúde, inclusive a Enfermagem, 

consigam desenvolver atividades à distância através dessas tecnologias, permitindo a 

teleconsultoria, desenvolvimento e implantação de sistemas de apoio à gerência e clínica e a 

educação permanente à distância por meio de ambientes virtuais. Recentemente, em 2017, a 

Orientação Fundamentada nº 016 do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo 

estabeleceu que o enfermeiro qualificado e com os recursos necessários poderá realizar a 

teleconsultoria de enfermagem e outras atividades decorrentes desse conhecimento, podendo 

orientar para o auto-cuidado (BRASIL, 2017). 

O International Council of Nurses (2000) define a Telenfermagem como “O 

desenvolvimento da prática de enfermagem à distância, mediada, em todo ou em parte, por 

meio eletrônico, englobando as dimensões do processo de trabalho assistencial, educacional, 

de gerenciamento e de pesquisa”. 

A telessaúde está em crescimento e em uma fase favorável de implantação, pois o 

envelhecimento da população e o aumento da prevalência de doenças crônicas leva à maiores 

gastos das instituições nos serviços de saúde. Além disso, o Brasil é um país muito extenso 

territorialmente com grande desigualdade social e áreas de difícil acesso e, por isso, possui 

potencial para a disseminação da telessaúde e o alcance dos princípios de equidade, 

integralidade e universalidade do Sistema Único de Saúde, visto que é uma estratégia para 

reduzir custos e aumentar o acesso aos serviços. Porém, possui alguns desafios, como a 
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necessidade de interdisciplinaridade, questões econômicas e sociais, competitividade e 

escassez na literatura (MALDONADO; MARQUES; CRUZ, 2016). 

De acordo com a American Telemedicine Association (ATA, 2016), alguns benefícios 

podem ser atingidos ao utilizar da telessaúde: melhoria do acesso à saúde e qualidade, 

capacitação dos profissionais, redução de custos e maior satisfação do cliente. 

Tanto a teleconsultoria quanto o telemonitoramento são estratégias essenciais para 

vencer as barreiras de distância e tempo e ampliam os serviços de atenção, gerando eficiência 

no atendimento. Possibilita também monitorar e prever doenças, melhora o auto-cuidado, a 

qualidade de vida e a adesão ao tratamento, reduz custos, mortalidade e internações 

relacionadas à doença, aumenta o acesso aos cuidados de enfermagem e fortalece o vínculo 

entre profissional-usuário (MUSSI et al, 2018).  

 

2.2 PERÍODO PERIOPERATÓRIO 

O perioperatório compreende todos os períodos operatórios. São eles: pré-operatório 

mediato, pré-operatório imediato, transoperatório, intra-operatório, recuperação anestésica, 

pós-operatório imediato e pós-operatório mediato (SOBECC, 2017). 

O acompanhamento por telefone em um estudo sobre cirurgia oftalmológica observou 

melhora na adesão ao tratamento, redução da ansiedade, manutenção dos cuidados pós-

operatórios, etc. Porém, detectou escassez de estudos na área da enfermagem e de 

acompanhamento por telefone no perioperatório (DELPHINO; DE SOUZA; SANTANA, 

2016). 

 O pré-operatório se inicia quando, em uma consulta médica, se constata a necessidade 

de um procedimento cirúrgico eletivo. O mediato compreende desde a indicação para a 

cirurgia até 24 horas antes do procedimento, podendo durar meses. É o momento em que o 

paciente se prepara para o procedimento com uma alimentação específica, diminuição do 

tabagismo, controle da diabetes, etc. Nesse momento, é de extrema importância o histórico de 

enfermagem, o exame físico, os diagnósticos de enfermagem e as prescrições necessárias para 

o transoperatório (SOBECC, 2017). 

O diagnóstico de enfermagem "Ansiedade" é muito comum nos pacientes pré-

operatórios e a visita de enfermagem pré-operatória possibilita que o paciente exteriorize seus 

medos, sentimentos e dúvidas, de forma a minimizar a ansiedade. É uma ferramenta utilizada 

para evitar que com a ansiedade, a cirurgia seja cancelada ou suspensa devido ao nervosismo 

(GONÇALVES; DE MEDEIROS, 2016). O enfermeiro é o profissional preparado para 
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informar, de forma acessível, sobre as demandas do paciente (GONÇALVES; CEREJO; 

MARTINS, 2017). 

 Já o pré-operatório imediato compreende as 24 horas anteriores à cirurgia e se estende 

até o paciente ser encaminhado ao centro cirúrgico. O enfermeiro deve avaliar o paciente no 

pré-operatório considerando o porte da cirurgia e sua duração, tipo de anestesia, o estado 

físico geral do paciente, exames laboratoriais, seu estado nutricional e idade e principalmente 

os riscos no transoperatório e complicações no pós-operatório. É importante saber quais 

medicações estão em uso, se há comorbidades associadas, uso de álcool ou outras drogas, 

tabagismo, etc. Além disso, as prescrições do pré-operatório mediato devem ser colocadas em 

prática, como o jejum oral, retirada de adornos, próteses dentárias e lentes e tricotomia da 

área. O termo de consentimento deve ser lido e explicado junto ao paciente (SOBECC, 2017). 

O transoperatório se inicia quando o paciente é recebido no centro cirúrgico até ele 

adentrar a sala operatória. Na recepção do paciente, o enfermeiro verifica se os termos de 

autorização para anestesia e cirurgia estão assinados, o estado geral do paciente (exame físico 

simplificado e os sinais vitais), se o prontuário está completo, os exames realizados e 

confirma todo o preparo pré-operatório. A lista de verificação (checklist) é uma boa forma de 

se avaliar todos esses parâmetros. Deve ser feita a prescrição de enfermagem transoperatória, 

com avaliação e evolução (ibid). 

O intraoperatório é um período que está incluso dentro do transoperatório, é o 

momento que o paciente adentra a sala operatória, passa pelo procedimento anestésico-

cirúrgico e vai até a reversão da anestesia. O enfermeiro deve registrar em sua evolução todos 

os procedimentos realizados durante a permanência do paciente na sala operatória (ibid). No 

intra-operatório, o enfermeiro exerce assistência direta ao identificar as necessidades do 

usuário, prevê e provê os insumos, coordena os recursos humanos, notifica reações adversas, 

planeja de forma a prevenir complicações, entre outros (SOBRAL et al, 2019). 

 As primeiras 24 horas após a saída do paciente da sala operatória demarcam o início 

do pós-operatório imediato, incluindo a presença do paciente na sala de recuperação 

anestésica. Nessa sala, o paciente fica após reverter da anestesia para avaliar os sinais vitais e 

se utiliza escalas para avaliar a recuperação do paciente e sua capacidade ou não de retornar 

ao seu setor de origem. É importante frisar que pacientes submetidos a grandes cirurgias, 

como as cardiológicas, são encaminhados da sala operatória direto para a Unidade de Terapia 

Intensiva (SOBECC, 2017). A dor no pós-operatório é esperada, mas é algo negativo em 

relação à recuperação do paciente. A equipe de enfermagem é responsável por avaliar a dor 
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mediante o uso de escalas validadas para prevenir e controlar a dor, resultando em uma 

recuperação rápida (MEIER et al, 2017). 

 O pós-operatório mediato tem início 24 horas após o procedimento cirúrgico e se 

estende até a alta, podendo se alongar por meses após a cirurgia, dependendo do 

procedimento que foi realizado. Nessa fase, é papel da enfermagem avaliar a complexidade do 

procedimento e implementar o plano de cuidados para os pacientes até receberem alta 

(SOBECC, 2017). Um estudo que teve como objetivo analisar o efeito do acompanhamento 

por telefone de idosos prostectomizados revelou que esses idosos tiveram menor dificuldade 

par lidar com medicações, ferida operatória e manuseio da sonda vesical de demora 

(CARDOZO et al, 2017). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 PROTOCOLO E REGISTRO 

Trata-se de uma revisão de escopo de caráter metodológico nos moldes do PRISMA-

ScR (Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises com Extensão para 

Revisões de Escopo), que possui itens e fluxogramas para auxiliar na construção de uma 

revisão de escopo.  

 

3.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

Foram incluídos artigos que abordem sobre qualquer tipo de tecnologia de informação 

e comunicação (TICs) utilizadas em qualquer período perioperatório, publicados em inglês, 

espanhol ou português a partir de 2016 e que respondessem à questão norteadora: “As 

estratégias de telessaúde utilizadas no período perioperatório promovem o auto-cuidado e 

ajudam na adesão ao tratamento?”. Estudos-piloto, protocolos, projetos de estudo, cartas para 

o editor e artigos que não tenham como resultado algum desfecho relacionado à pergunta de 

pesquisa foram excluídos. 

 

3.3 FONTES DE INFORMAÇÃO 

As buscas foram realizadas na PubMed, EMBASE, BVS, CINAHL (Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature), LILACS (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe de Ciências da Saúde), ScienceDirect e Web of Science. Todas essas bases foram 

acessadas através do Portal de Periódicos Capes, no Acesso CAFe (Comunidade Acadêmica 

Federada). 

 

3.4 BUSCA 

Para nortear a pesquisa e auxiliar na construção da pergunta do estudo, foi utilizada a 

estratégia PICO, que representa o acrônimo: P (paciente), I (intervenção), C (comparação – 

opcional) e O (desfecho). Os descritores foram selecionados a partir dos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS), Medical Subject Heading (MeSH) e CINAHL Headings. Além 

disso, foram utilizados os operadores booleanos, que definem as relações entre os termos, 

representados por AND (e), OR (ou) e NOT (não). A busca foi realizada no período entre o 

dia 22 de fevereiro de 2020 ao dia 01 de março de 2021. 
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Quadro 1. Estratégia PICO e respectivos descritores de busca, Niterói/RJ, 2021. 

ACRÔNIMO DeCS MeSH 

P 
(and) 

Período perioperatório Perioperative period 

I 
(and) 

Telemedicina Telemedicine 

C - - 

O 
Auto-cuidado / Cooperação e 

Adesão ao Tratamento 

Self care / Treatment Adherence and 

Compliance 

Fonte: O autor, 2021. 

 

O objetivo foi padronizar o modo de busca em todas as bases de dados. Porém, 

algumas delas apresentaram peculiaridades na busca e nos descritores. Com isso, como 

método alternativo, optou-se por tabular as bases e suas respectivas estruturas de busca, 

respeitando a estratégia PICO. Para captar o máximo de artigos possíveis, em algumas bases 

foi necessário realizar dois modos de busca com descritores combinados. 

 

Quadro 2. Estratégia de busca utilizada nas bases de dados. Niterói/RJ, 2021. 

BASES DE DADOS ESTRUTURA DE BUSCA 

PubMed 
(perioperative period) AND (telemedicine) AND (self care) 

(perioperative period) AND (telemedicine) AND (treatment adherence and 

compliance) 

EMBASE 
‘Perioperative period’ AND ‘telemedicine’ AND ‘self care’ 

‘Perioperative period’ AND ‘telemedicine’ AND ‘patient compliance’ 

BVS 

 

LILACS 

Período perioperatório AND telemedicina AND autocuidado 

Período perioperatório AND telemedicina AND cooperação e adesão ao 

tratamento 

CINAHL 
Perioperative nurse AND telemedicine or telecare AND self care OR 

treatment adherence and compliance (AB Resumo)¹ 

ScienceDirect 

Perioperative period AND telemedicine AND self care + nursing and health 

professions¹ 
Perioperative period AND telemedicine AND treatment adherence and 

compliance + nursing and health professions¹ 

Web of Science 
ALL=(perioperative period* AND telemedicine* AND self care*) 

ALL=(perioperative period* AND telemedicine* AND treatment adherence 

and compliance*) 

Fonte: O autor, 2021. 

 

¹ = Filtros específicos das plataformas. 
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3.5 SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

Os artigos duplicados foram removidos. Os títulos e resumos dos artigos restantes 

foram analisados por três (3) avaliadores de forma independente para que fossem aplicados os 

critérios de inclusão e exclusão do estudo, reduzindo o risco de viés.  

 

3.6 PROCESSO DE COLETA DE DADOS 

 Uma planilha no Excel foi gerada contendo as seguintes informações sobre todos os 

artigos encontrados nas buscas: título, link de acesso, ano, objetivo, método, resultado e 

conclusão. Além disso, havia três colunas para os três (3) avaliadores para opinar se o artigo 

deveria ser incluído ou não e suas justificativas. 

 

3.7 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 Os artigos incluídos no estudo foram tabulados de acordo com as seguintes 

informações: número/autor/ano/revista, objetivo, metodologia e resultado com a tecnologia 

utilizada. Os estudos foram analisados de forma descritiva, sendo agrupados de acordo com as 

características tecnológicas identificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 



20 

 

A busca em base de dados, já com os filtros de idioma (inglês, espanhol ou 

português) e recorte temporal (a partir de 2016), identificou um total de 178 artigos 

potenciais. Após removidos os artigos duplicados (n = 16), os títulos e resumos dos artigos 

restantes foram analisados por três (3) avaliadores de forma independente, totalizando 14 

artigos elegíveis para leitura completa e, por fim, 11 artigos incluídos no estudo.   

 

Figura 1. Figura 1. Fluxograma PRISMA-ScR (Principais itens para relatar Revisões 

sistemáticas e Meta-análises) para revisão de escopo da seleção dos artigos. Niterói/RJ, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2021. 

Nº de relatos identificados no banco de dados 

com filtros de busca (n = 178) 
PubMed (n = 28) EMBASE (n = 8) BVS (n = 2) 

CINAHL (n = 119) ScienceDirect (n = 21)  

LILACS (n = 0) Web of Science (n = 0) 
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Nº de relatos duplicados 

(n = 16) 

Nº de relatos rastreados 

(n = 162) 

Excluídos pela leitura de título e 

resumo (n = 146) 

 

Estudo piloto (n = 8) 

Projeto de pesquisa (n = 2) 

Carta para o editor (n = 1) 

Nº de artigos para leitura 

completa e avaliação de 

elegibilidade 

(n = 14) 

Não responde à pergunta de pesquisa 

(n = 1) 

Não disponível (n = 1) 

Estudo piloto (n = 1) 

Artigos incluídos no estudo 

(n = 11) 

Busca em outras fontes 

(n = 0) 
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Quadro 3. Artigos incluídos no estudo após avaliação de elegibilidade. Niterói/RJ, 2021. 

NÚMERO/ 

AUTOR/ANO/ 

REVISTA 

OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADO 

E1: SHI, Q. et al, 

---------------------- 

2016 

---------------------- 

Journal of Pain and 

Symptom 

Management 

Medir os resultados relatados pelo 

paciente (PROs) através do MD 

Anderson Symptom Inventory 

(MDASI) após a cirurgia de 

pulmão para avaliar a recuperação 

funcional do paciente 

Pacientes (n = 72) com fase-não-câncer de 

pulmão de pequenas células (NSCLC) que se 
submeteram à cirurgia usaram o MD Anderson 

Symptom Inventory (MDASI), que são avaliações 

administradas por meio de uma voz interativa por 

telefone computadorizada (IVR) após a alta para 

relatar a interferência dos sintomas com a 

atividade geral, trabalho, caminhada, humor, 

relações com outros, e prazer de vida por três 

meses após a cirurgia 

Tecnologia:  

Voz interativa por telefone no pós-operatório, 

 

Resultado:  

As pontuações de interferência aumentaram 

acentuadamente no dia 3 após a cirurgia (todos P  

<0,001), depois retornaram aos níveis basais por meio de 

diferentes trajetórias. Os pacientes que tiveram visitas 

clínicas não programadas durante o período do estudo 

relataram pontuações mais altas em todos os seis itens de 

interferência MDASI (todos P = <0,05). 

E2: AICHER, B. 

et al, 

---------------------- 
2017, 

---------------------- 

Journal of Vascular 

Nursing 

Revisar sobre esforços atuais e 
futuros no controle de infecção de 

sítio cirúrgico em cirurgia 

vascular 

Revisão sobre esforços atuais e futuros no 

controle de infecção de sítio cirúrgico em cirurgia 

vascular. Foi encontrada a imagem digital para 

gerenciamento remoto de feridas. Foi teorizado 

que a capacidade de um cirurgião de visualizar as 

feridas de um paciente melhoraria o atendimento 
ambulatorial e diminuiria os custos médicos 

gerais. Um estudo de 1988 concluiu que a 

avaliação da ferida por meio da revisão de 

imagens digitais é comparável ao exame padrão 

da ferida e que diagnósticos e planos de 

tratamento semelhantes foram propostos na 

maioria dos casos 

Tecnologia:  
Fotografia digital no tratamento de feridas de pós-

operatório, 

 

Resultados:  

Esses estudos relatam economia de tempo, viagens e 
custos para pacientes e hospitais, sem comprometer os 

resultados clínicos, com um alto nível de satisfação de 

pacientes e fornecedores. As imagens digitais fixas 

podem ser um meio válido de avaliação e gestão da 

ferida cirúrgica e podem melhorar o atendimento 

ambulatorial da ferida se as questões médico-legais 

forem abordadas. 

E3: HÄLLFORS, E. 

et al, 

---------------------- 

2018 

---------------------- 

The Journal of 

Arthroplasty 

Nosso objetivo foi examinar as 

taxas e os motivos das ligações 

telefônicas pós-alta precoce e 

avaliar a eficácia desse serviço de 

consulta 

Estudo prospectivo para coletar informações 

sobre as ligações telefônicas (185 pacientes) 

Tecnologia:  
Pós-operatório por telefone, 

 

Resultados: 

A maior parte dos problemas foi resolvida pelo telefone, 

apenas 36 pacientes foram aconselhados a visitar o 

pronto socorro para avaliação adicional 
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E4: ANTHONY, C. 

A. et al, 

---------------------- 

2018, 

---------------------- 

Telemedicine Journal 

and E-Health 

Descrever um método de 

comunicação com os pacientes no 

pós-operatório por software 

automatizado e plataforma de 

mensagens de telefone celular e 

avaliar a primeira semana de dor 

pós-operatória e uso de opióides 

após procedimentos comuns de 

cirurgia ambulatorial da mão 

Investigação multicêntrica e prospectiva da dor 

relatada pelo paciente e do uso de opioides após 

cirurgia ambulatorial da mão. Os participantes (n 

= 47) receberam mensagens de texto 

automatizadas diárias perguntando sobre o nível 

de dor e quantos comprimidos de analgésicos 

prescritos eles haviam tomado nas últimas 24 

horas 

Tecnologia:  
Mensagens no celular em pós-operatório, 

 

Resultado:  

A tendência da dor diminuiu diariamente durante a 

primeira semana de pós-operatório, com os níveis mais 

elevados de dor sendo relatados nas primeiras 48 horas 

após a cirurgia. A taxa de respostas foi de 88,3% e os 

pacientes relataram uma média de uso de 16 

comprimidos de analgésico 

 

E5: DE LIZ, S. 

et al, 

---------------------- 

2018 

---------------------- 

Nutrition & Cancer 

Avaliar a eficácia da intervenção 
educativa na atividade física, na 

adesão nutricional para mulheres 

com câncer de mama maligno no 

início e após o 

tratamento/intervenção e adesão 

às diretrizes do World Cancer 

Research Fund 

(WCRF)/American Institute for 

Cancer Research (AICR) de 2007 

Foi desenvolvido ensaio clínico não randomizado 
com mulheres admitidas para tratamento cirúrgico 

do câncer de mama [...]. O grupo intervenção (GI, 

n= 18) participou do programa de intervenção por 

12 meses por meio de ligações telefônicas 

quinzenais, encontros pessoais, e apostilas 

mensais. Enquanto isso, o grupo comparação 

(GC, n = 68) foi apenas avaliado, sem a 

intervenção educativa e de acordo com a duração 

do tratamento 

Tecnologia:  
Ligação telefônica no pré e pós-operatório, 

 

Resultados:  

O GI melhorou a adesão às orientações e houve redução 

significativa no consumo de carnes vermelhas ou 

processadas (-43,9%) e bebidas alcoólicas (-0,2 g 

etanol/d) e aumento na ingestão de alimentos vegetais (+ 

65,4%). A maioria das mulheres em ambos os grupos era 

sedentária e, portanto, violou as diretrizes. O GC 

apresentou aumento no IMC (+1,0 kg / m²) e 

circunferência da cintura (+1,9 cm), enquanto nenhuma 

alteração foi observada no GI 

E6: BENSON, L., 

---------------------- 

2018 

---------------------- 

Seminars in 

Oncology Nursing 

Fornecer uma visão geral do 

sistema Optune, um dispositivo 

não-invasivo que gera campos 

elétricos conhecidos como Tumor 

Treating Fields (TTFields) 

capazes de matar as células 

cancerosas, e discutir a evolução 

da tecnologia TTFields 

Pesquisa feita através de publicações revisadas 

por pares, procedimentos e recursos baseados na 

Internet. O paciente e o cuidador devem ser 

treinados sobre como cuidar e manter os 

componentes do Optune, gerenciar alarmes do 

sistema e como prevenir e controlar irritações na 

pele causadas pelos campos elétricos 

Tecnologia:  
Sistema Optune no pós-operatório de glioblastoma, 
 

Resultados:  

Os melhores resultados clínicos para o tratamento com 

TTFields são comparados com uma boa adesão diária do 

paciente (≥18 horas/dia). Os relatórios mais recentes 

sugerem que os pacientes com adesão superior a 90% 

tiveram uma sobrevida mediana de 24,9 meses (28,7 

meses a partir do diagnóstico) e uma sobrevida de 5 anos 

de 29,3% 
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E7: SOUSA, C. S.; 

TURRINI, R. N. T., 

---------------------- 

2019, 

---------------------- 

Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem 

Desenvolver, avaliar e 

correlacionar a aceitabilidade de 

um aplicativo educacional móvel 

para pacientes submetidos à 

cirurgia ortognática 

Estudo metodológico que descreve um aplicativo 

móvel educacional (OrtogApp) desenvolvido pela 

enfermagem para auxiliar no auto-cuidado 

perioperatório, objetivando conhecer o 

procedimento, as indicações e as técnicas 

cirúrgicas, familiarização com a necessidade do 

procedimento, revisão do preparo pré-operatório e 

recursos necessários para internação, 

compreensão da fase de recuperação da cirurgia e 

possíveis complicações e cuidados pós-

operatórios domiciliares 

Tecnologia:  

Aplicativo móvel no pré e pós-operatório, 

 

Resultado:  

O ensaio clínico randomizado mostrou aumento no 

conhecimento no pós-operatório, alta satisfação e boa 

usabilidade, mas não reduziu a ansiedade 

E8: MULLEN-

FORTINO, M. et al, 

---------------------- 

2019 

---------------------- 

Telemedicine Journal 

and E-Health 

Determinar o impacto da 

telemedicina na avaliação pré-

cirúrgica 

Revisão retrospectiva comparando pacientes com 

teste de pré-admissão (PAT) em telemedicina e 

pacientes com PAT de rotina no local 

Tecnologia:  
Pré-operatório por telefone, 

 

Resultados:  

Foram avaliadas 7.803 pessoas. O grupo de telemedicina 

passou menos tempo no PAT e não teve cancelamento de 

casos. A experiência do paciente mostrou altos índices 

de satisfação com a telemedicina em termos de acesso, 

experiência e eficácia. 

E9: LEBLEU, J. 
et al, 

---------------------- 

2019, 

---------------------- 

Brazilian Journal of 

Physical Therapy 

Avaliar a recuperação da 

atividade física (AF) 
semanalmente por 3 meses após a 

telerreabilitação de artroplastia de 

joelho e quadril e determinar os 

fatores perioperatórios que podem 

ajudar a prever a recuperação de 

AF em 3 meses 

Estudo de coorte longitudinal. De uma semana 

antes até 3 meses após a cirurgia, 132 pacientes 
usaram um rastreador fitness continuamente. 

Cada paciente recebeu exercícios e feedback 

personalizados e diários por meio de um tablet. 

Antes e após a cirurgia, medidas de resultados 

relatadas pelo paciente de sintomas, dor, 

atividades da vida diária e qualidade de vida 

foram registradas 

Tecnologia: 

Rastreador fitness + exercícios e feedback diários por 
tablet no pré e pós-operatório 

 

Resultados:  

Os pacientes atingiram seu nível de AF pré-operatório 

em 7 semanas após a cirurgia, sem melhora adicional 

significativa em 3 meses após a cirurgia.  

E10: HIGGINS, J. et 

al, 

---------------------- 
2020, 

---------------------- 

The Journal of 

Arthroscopic & 

Determinar se um aplicativo 

móvel pode reduzir a necessidade 

de visitas no pós-operatório e 
examinar as diferenças de custo 

social resultantes entre o 

acompanhamento móvel e o 

convencional para pacientes com 

Ensaio clínico controlado randomizado de grupo 

paralelo de centro único e 2 braços. Os pacientes 

(n = 70) foram designados aleatoriamente para 
receber acompanhamento por meio de um 

aplicativo móvel ou consultas convencionais. Os 

escores de satisfação e conveniência relatados 

pelo paciente, as taxas de complicações e os 

Tecnologia:  
Aplicativo móvel no pós-operatório 

 

Resultados: 

 Os participantes do grupo de aplicativos compareceram 

a uma média de 0,36 visitas pessoais versus 2,44 visitas 

pessoais no grupo convencional. Em média, os pacientes 
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Related Surgery reconstrução do ligamento 

cruzado anterior (LCA) 

resultados clínicos também foram analisados do grupo de aplicativos gastaram $ 211 (dólares 

canadenses) menos do que o grupo convencional ao 

longo de 6 semanas. Os custos do sistema de saúde 

também foram significativamente menores no grupo de 

aplicativos. Não houve diferença entre os grupos na 

satisfação do paciente, conveniência, taxas de 

complicações ou medidas de resultados clínicos 

E11: SCHULZ, R. S. 
et al, 

---------------------- 

2020, 

---------------------- 

BMC Nursing 

Avaliar a eficácia de uma 

intervenção de enfermagem 
Telecare, "Consulta telefônica", 

na redução do diagnóstico de 

enfermagem "Recuperação 

cirúrgica retardada" em pacientes 

submetidos à colecistectomia 

laparoscópica e hérnia 

Estudo randomizado controlado com 43 pacientes 

incluídos (22 com intervenção, 21 convencional) 

aguardando a cirurgia e que possuíam telefone 

celular ou fixo e estavam disponíveis para contato 

telefônico 

Tecnologia:  

Pós-operatório por telefone, 

 

Resultados:  

Houve redução na "perda de apetite com náusea" (p = 
0,013); “precisa de ajuda para completar o autocuidado” 

(p = 0,041); "dor" (p = 0,041); e "sensação pós-

operatória" (p = 0,023). O grupo experimental 

apresentou diminuição significativamente maior nos 

fatores relacionados ao diagnóstico "Recuperação 

cirúrgica retardada", sugerindo um efeito positivo da 

intervenção em relação ao efeito do grupo controle. 

Gerou melhor entendimento do processo pós-operatório 

e, consequentemente, menor ansiedade e maior 

segurança na recuperação pós-operatória 

Fonte: O autor, 2021. 

 

 

Os estudos foram agrupados de acordo com estratégia tecnológica utilizada e tempo cirúrgico. De 11 artigos, oito (8) abordam sobre o uso 

do celular (E1, E3, E4, E5, E7, E8, E10, E11), cinco (5) discorrem sobre ligação ou voz interativa que podem ser utilizadas pelo celular ou pelo 

telefone fixo (E1, E3, E5, E8, E11) e três (3) estudos possuem tecnologias específicas e diferenciadas (E2, E3 e E11), que falam sobre o 

Rastreador Fitness com o Tablet (E2), gerenciamento remoto de feridas (E3) e o Sistema Optune (E11). 

Já em relação ao tempo cirúrgico, um (1) estudo trata especificamente sobre o pré-operatório (E8), três (3) estudos trazem sobre o pré e o 

pós-operatório combinados (E1, E5 e E9), nenhum estudo foi encontrado sobre o transoperatório e sete (7) artigos referem-se ao pós-operatório 

(E1, E2, E3, E4, E6, E10, E11). 
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5 DISCUSSÃO 

  A maioria dos estudos utiliza o telefone celular como estratégia tecnológica (E1, E3, 

E4, E5, E7, E8, E10, E11). A Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação nos domicílios brasileiros, em 2019, mostrou que o celular é o dispositivo mais 

usado, alcançando 99% (TIC DOMICÍLIOS, 2020).  

  O estudo E7 traz que os aplicativos móveis são favoráveis para o paciente e podem 

ser utilizados pelos enfermeiros com o objetivo de oferecer orientações perioperatórias e 

manter interação com a equipe. Além disso, a maior parte dos downloads vem dos celulares 

com sistema Android por serem mais baratos do que os com sistema iOS (SOUSA; 

TURRINI, 2019). Uma revisão sistemática nos moldes do PRISMA avaliou o uso de 

smartphones e tablets na área cirúrgica e obteve, como resultado, que os smartphones são 

alternativas eficazes em relação às técnicas tradicionais. Porém, esses resultados devem ser 

interpretados com cautela, pois alguns estudos usaram apenas pacientes saudáveis 

(MOBASHERI et al, 2015).  

  Os estudos incluídos que são apenas ligação ou voz interativa podem usufruir 

também do telefone fixo (E1, E3, E5, E8, E11). Porém, a existência de telefone fixo nas 

residências vem diminuindo a cada ano. De acordo com o IBGE, comparando entre 2018 e 

2019, o telefone fixo sofreu uma queda de 28,4% para 24,4%, enquanto o celular teve um 

aumento de 93,2% para 94,0% (IBGE, 2019). 

  Apenas três estudos possuem tecnologias específicas e diferenciadas  (E2, E3 e E11), 

que falam sobre o Rastreador Fitness com o Tablet (E2), gerenciamento remoto de feridas 

(E3) e o Sistema Optune (E11), respectivamente. Uma revisão sistemática sobre facilitadores 

e barreiras ao uso da telessaúde nos profissionais de enfermagem mostrou que a equipe 

considera a telessaúde como uma facilitadora, aumenta a satisfação no trabalho, diminui a 

carga de trabalho e o estresse. Porém, de forma contraditória, há o medo das mudanças como 

barreira para a implementação e a alocação de recursos é um problema. Ainda há um pouco 

de negação do uso pelas enfermeiras (KOIVUNEN; SARANTO, 2017). 

  No que se refere a adesão à tecnologia e viabilidade, o estudo E7 obteve uma 

pontuação de usabilidade de 79,8 + 15,4 e satisfação de 82,9%. O E8 mostra que houve alta 

satisfação em termo de acesso, experiência e eficácia. Já o E10 mostra que não houve 

diferença em relação à satisfação e conveniência dos pacientes. Um estudo de viabilidade de 

um serviço de monitoramento de telessaúde no pós-operatório de cirurgia colorretal realizado 

em um Hospital Universitário no Reino Unido mostrou que a maioria dos pacientes sentiu que 

o serviço de mensagens era muito aceitável, confortável de usar no celular, benéfico, fácil de 
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usar e recomendaria para amigos, porém não concordava nem discordava com a redução do 

número de visitas (BRAGG et al, 2017), assim como um teste piloto randomizado controlado 

realizado na Holanda, onde os 79 pacientes também consideraram a usabilidade aceitável, 

com uma média de 68,2 (VAN DER VELDE, 2021). Corroborando com esses resultados, 

uma coorte piloto sobre o monitoramento remoto de pacientes em até 3 meses de pós-

operatório de artroplastia total do joelho revelou que, dos 22 disponíveis para entrevistas de 

acompanhamento, todos acharam o sistema motivador e envolvente (RAMKUMAR et al, 

2019). Além disso, uma revisão observou que 22/30 artigos analisados (aproximadamente 

73%) demonstraram alta satisfação dos profissionais e dos pacientes com a telessaúde 

(MARQUES et al, 2014). Um programa piloto na Universidade da Pensilvânia que analisou a 

viabilidade do pós-operatório por telefone mostrou que a estratégia é viável e é um desejo dos 

pacientes (n = 50). Os principais motivos para a escolha da telessaúde foram: conveniência 

(55%), viagens (34%) e tempo (22%), evidenciando 96% de satisfação e apenas 12% 

necessitaram de acompanhamento adicional (BALLESTER et al, 2017). 

  Uma revisão descritiva retrospectiva de todas as ligações de telessaúde do hospital 

universitário Thomas Jefferson, na Pensilvânia, trouxe um total de 655 visitas por telessaúde, 

onde 152 foram visitas pós-operatórias (apenas 4 foram readmitidos em 30 dias), 424 foram 

de pré-operatório ou acompanhamento de longo prazo e 79 de grupos de apoio. As 

especialidades cirúrgicas são diversas. De 141 feedbacks, 134 (95%) estavam satisfeitos, 52% 

concordaram fortemente e 36% apenas concordaram que o atendimento foi no mesmo nível 

de uma visita pessoal. Os pacientes também são capazes de acessar exames e imagens através 

de seus dispositivos móveis (NANDRA et al, 2018). Nota-se, no geral, que os resultados são 

positivos em relação ao uso da telessaúde, assim como aponta a revisão sistemática de Sawesi 

e cols (2016), que mostra que 88,8% dos artigos tiveram resultados positivos em relação ao 

comportamento do paciente e 82,9% identificaram grande envolvimento do paciente. 

  Vale considerar, também, a economia de custos e de viagens desnecessárias. Um 

programa piloto de telessaúde no pós-operatório de cirurgia ambulatorial mostrou poucas 

complicações, nenhuma reclamação, alta satisfação do paciente, economia de custos para o 

paciente e para o hospital, economia de tempo e melhora no acesso, já que 71% dos pacientes 

que optaram pela telessaúde tinham um deslocamento total maior que 1 hora (HWA; WREN, 

2013). 

  Em relação à idade, mesmo os mais idosos podem se beneficiar da telessaúde, pois o 

IBGE registrou que, entre 2018 e 2019, houve crescimento do percentual de pessoas que 

tinham telefone móvel celular para uso pessoal em todos os grupos etários, com destaque para 
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aqueles com idade entre 10 a 13 anos (47,2%) e para os idosos de 60 anos ou mais (67%) 

(IBGE, 2019). Cinco dos 11 estudos incluídos possuem pacientes com idade acima de 65 anos 

(E1, E3, E4, E9, E10). O estudo E11 fala sobre pacientes com 60 anos ou mais. Diversos 

artigos trazem idosos como participantes, como um estudo clínico randomizado com 95 

participantes com idades que variavam entre 60 a 87 anos (DELPHINO, 2016), um teste 

piloto randomizado controlado em dois hospitais acadêmicos holandeses contando com uma 

idade mediana de 61 anos (FOLEY et al, 2016) e um estudo prospectivo e randomizado 

realizado no Instituto do Câncer de São Paulo, que demonstrou uma média de 61 anos para o 

grupo controle e 64 anos para o grupo intervenção (OLIVEIRA, 2019). 

  No que diz respeito aos tempos cirúrgicos, a maior parte dos estudos aborda sobre o 

pós-operatório (E1, E2, E3, E4, E6, E10, E11), três estudos falam sobre o pré e o pós-

operatório combinados (E1, E5 e E9), apenas um estudo discorre especificamente sobre o pré-

operatório (E8) e nenhum estudo fala sobre o transoperatório. Com isso, nota-se que há mais 

estudos voltados para o uso da tecnologia no pós-operatório. No estudo E7, o aplicativo 

recolheu dados sobre seus usuários: 53,3% estavam no pós-operatório e 46,6% no pré-

operatório quando acessaram o aplicativo (SOUSA; TURRINI, 2019). 

  De acordo com a SOBECC (2017), a consulta pré-operatória é uma boa ferramenta 

para diminuir a ansiedade do paciente, pois informa sobre os procedimentos que serão 

realizados. Porém, um ensaio randomizado sobre telessaúde em cirurgia de revascularização 

do miocárdio e seus cuidadores, com 182 pacientes, observou que a telessaúde não teve efeito 

significativo na redução da ansiedade no pré-operatório (KEEPING-BURKE et al, 2013), 

assim como outro ensaio clínico randomizado e controlado realizado na Universidade da 

Pensilvânia, com 104 pacientes, onde o telefonema pré-operatório também não gerou uma 

redução estatisticamente significativa na ansiedade pré e pós-operatória (SOBANKO et al, 

2017). Inclusive, um estudo piloto utilizando aplicativo móvel no pré-operatório de câncer de 

mama na Irlanda mostrou que a ansiedade e a depressão em sete dias foi maior nas mulheres 

que receberam informações sobre o procedimento do que as que não receberam (p = 0,029 e 

0,022) (FOLEY et al, 2016). 

  Em relação ao transoperatório, uma revisão realizada na Escola de Medicina da 

Universidade de Illinois mostrou que intervenções no pré-operatório prepara a equipe 

cirúrgica para os procedimentos e previne complicações, intervenções no pós-operatório 

fornecem resultados sobre o desempenho dos membros da equipe e uma combinação dessas 

intervenções promovem um ambiente positivo de sala de operação. Além disso, houve um 

enfoque na educação em relação à comunicação efetiva entre o cirurgião e a sua equipe, que 
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inclui também a equipe cirúrgica e de transporte. Destaca, ainda, que não há apenas 1 solução 

isolada, e sim um conjunto de estratégias. Entretanto, não explicita o uso de tecnologias 

(HEALEY et al, 2015). 

Sete (7) artigos falam sobre o pós-operatório (E1, E2, E3, E4, E6, E10, E11). Sobre 

esse assunto, um programa piloto que utilizou a telessaúde no pós-operatório para cirurgia 

ambulatorial mostrou que a maioria dos pacientes que usaram a telessaúde não tiveram 

complicações. Os que não aceitaram a telessaúde referiram os seguintes motivos: avaliação e 

confirmação da boa recuperação cirúrgica; preocupação; atestado de trabalho, que não tem 

necessidade de um exame físico (HWA; WREN, 2013). Outro estudo, dessa vez descritivo do 

tipo relato de experiência sobre telemonitoramento no pós-operatório, realizado em Niterói, 

descobriu que o telecuidado possibilitou o diagnóstico precoce de necessidades, complicações 

e doenças, orientações para a recuperação da cirurgia, acompanhamento após a alta hospitalar, 

maior adesão aos tratamentos e cuidados domiciliares (MACHADO; SANTANA; 

HERCULES, 2020). E, de forma complementar, um estudo descritivo e exploratório com 

abordagem qualitativa em um Hospital Universitário na região sul do Brasil, realizado com 12 

pacientes participantes de grupos de apoio no pós-operatório de cirurgia bariátrica, mostrou 

que a tecnologia (e-mail, rede social, aplicativos, entre outras formas) gerou vínculo entre os 

pacientes e a nutricionista, acolhimento, propiciou segurança, melhorou a adesão às 

orientações nutricionais e diminuiu a preocupação em relação ao ganho de peso e deficiências 

nutricionais (DE MIRANDA et al, 2019). 

  Sobre a adesão e o auto-cuidado do paciente, a maioria dos artigos demonstrou alta 

satisfação com a estratégia utilizada e, como consequência, melhora do auto-cuidado e na 

adesão ao tratamento (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E11). Um estudo clínico 

randomizado com 95 participantes mostrou que o acompanhamento por telefone no pós-

operatório diminuiu a ocorrência do diagnóstico de enfermagem "recuperação cirúrgica 

retardada" e possibilitou o monitoramento da adesão ao tratamento, no auto-cuidado e no 

auxílio da tomada de decisão. Além disso, em sua revisão com 5 artigos incluídos, o 

acompanhamento por telefone no pós-operatório de facectomia teve 100% de resultados 

positivos, destacando-se: adesão à consultas, ao tratamento e detecção precoce de 

complicações. Porém, nenhum deles evidenciou a participação do enfermeiro nas 

intervenções (DELPHINO, 2016). 

  Sobre o auto-cuidado, um estudo descritivo realizado no Hospital Universitário 

Karolinska, na Suécia, mostrou o uso do aplicativo Interaktor (para smartphone ou tablet) por 

até 6 meses após cirurgia de câncer de pâncreas. Nesse aplicativo, os pacientes podem relatar 
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sintomas e recebem suporte para o auto-cuidado. A adesão ao relato de sintomas foi de 82% e 

as orientações para o auto-cuidado foram vistas 1231 vezes no total. Os pacientes 

descreveram maior tranquilidade e suporte para o auto-cuidado em relação aos pacientes que 

não utilizaram o aplicativo (GUSTAVELL; SUNDBERG; LANGIUS-EKLÖF, 2020). Do 

mesmo modo, um teste piloto randomizado controlado sobre o aplicativo Be Prepared 

utilizado no pré-operatório, realizado em dois hospitais acadêmicos holandeses, mostrou um 

aumento na atividade física autorreferida, fortalecimento muscular antes da cirurgia e 

diminuição no consumo de álcool entre 2/2 usuários no grupo intervenção versus 1/9 no grupo 

controle, sem mudança no tabagismo entre os grupos (VAN DER VELDE et al, 2021). 

  Percebe-se uma melhor adesão do paciente e melhor recuperação pós-cirúrgica em 

alguns estudos, como em um estudo piloto de uma intervenção de atividade física 

perioperatória de telessaúde para idosos (>65 anos, n = 34) submetidos à cirurgia de câncer e 

seus cuidadores. Nesse estudo, houve uma melhora em relação ao desempenho físico no pós-

operatório, promovendo a recuperação funcional por meio de telessaúde, mudança de 

comportamento e abordagens de automonitoramento (LAFARO et al, 2019). Da mesma 

forma, uma coorte piloto aborda sobre o telemonitoramento em até 3 meses de pós-operatório 

de artroplastia total do joelho, onde os pacientes (n = 25) usavam uma joelheira vestível 

emparelhada com o aplicativo móvel, observando o retorno da mobilidade média à linha de 

base em 6 semanas e 62% de conformidade com o programa de exercícios em casa 

(RAMKUMAR et al, 2019). A telerreabilitação por videoconferência também pode ser 

utilizada e traz uma recuperação equivalente ao tratamento tradicional assim como descreve 

uma revisão sobre diversos casos, incluindo os de artroplastia do joelho (MARQUES et al, 

2014). Além disso, um estudo com abordagem quantitativa, do tipo estudo de casos múltiplos 

realizado em Niterói, mostrou que os pacientes em telemonitoramento no pós-operatório 

foram eficazes em identificar complicações precocemente, infecções e prevenir agravos, além 

da adesão ao tratamento evidenciada pelo aumento de 83,4% do acompanhamento 

ambulatorial e uso das medicações (PEREIRA et al, 2016). 

  Apesar de ter evidenciado uma escassez de estudos sobre aplicativos de celular para 

paciente cirúrgico, uma revisão integrativa da Revista da Escola de Enfermagem da USP 

mostrou resultados positivos quanto ao conhecimento, satisfação e adesão dos pacientes em 

pré e pós-operatório (MACHADO; TURRINI; SOUSA, 2020).  

  Uma limitação importante do estudo foi a pouca quantidade de estudos identificados 

mesmo com a utilização de uma combinação cuidadosa dos descritores, onde alguns estudos 

relevantes podem ter sido perdidos durante as buscas. 
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6 CONCLUSÃO 

  Nota-se que o telefone celular foi a estratégia mais utilizada devido à facilidade de 

acesso e baixo custo, principalmente na população acima de 60 anos. Os artigos mostram que 

a telessaúde é uma alternativa efetiva no auxílio do auto-cuidado, na adesão ao tratamento e 

na melhora da recuperação cirúrgica, evitando visitas desnecessárias, sendo uma preferência 

dos pacientes devido à redução de custos, otimização do tempo e melhor acesso ao serviço, 

além de econômico para o hospital. 

  De acordo com os artigos encontrados na busca de literatura, o pré-operatório por 

telefone não trouxe diferenças significativas em relação à redução da ansiedade, podendo, 

inclusive, aumentá-la. Porém, auxilia no preparo cirúrgico no pré-operatório mediato e 

proporciona uma melhora do conhecimento no pós-operatório, corroborando para uma melhor 

adesão e recuperação cirúrgica.  

  Há uma escassez de estudos abordando sobre o período transoperatório. Entretanto, 

uma combinação das intervenções pré e pós-operatórias com uma boa comunicação da equipe 

promove um ambiente de operações mais positivo.  

  No pós-operatório, a maioria dos estudos demonstrou melhora no conhecimento e no 

auto-cuidado, boa adesão ao tratamento e à tecnologia utilizada, alta satisfação, capacidade de 

detecção e prevenção de complicações com consequente diminuição de visitas desnecessárias, 

melhor recuperação cirúrgica e maior vínculo com a equipe, em diversos tipos de cirurgia. 

  Percebe-se que os artigos incluídos possuem resultados condizentes com os 

benefícios citados pela American Telemedicine Association (ATA, 2016), como: melhoria do 

acesso à saúde e qualidade, redução de custos e maior satisfação do cliente. O uso da 

tecnologia reduz visitas desnecessárias, sana dúvidas com facilidade e evita reinternações, o 

que facilita o auto-cuidado e a adesão ao tratamento desses pacientes. Porém, apesar de 

importante e atual, a telessaúde na enfermagem associada com o auto-cuidado permanece 

escasso, evidenciado pela seleção de apenas 11 artigos. 

  O cenário atual de pandemia da COVID-19 proporcionou um aumento no uso dessas 

tecnologias de forma a melhorar o acesso à saúde e evitar a transmissão da doença. Logo, é 

um momento propício para o surgimento de novos estudos dentro da área. 
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