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NAS ASAS DO SENHOR 

 

“Sei que os que confiam no Senhor 

Revigoram suas forças, suas forças se renovam 

Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar 

Pois recebo d'Ele asas 

E como águia, me preparo pra voar 

Eu posso ir muito além de onde estou 

Vou nas asas do Senhor 

O Teu amor é o que me conduz 

Posso voar e subir sem me cansar 

Ir pra frente sem me fatigar 

Vou com asas, como águia 

Pois confio no Senhor! 

Que me dá forças pra ser um vencedor 

Nas asas do Senhor 

Vou voar! Voar!”  

 

(Celina Borges) 



RESUMO 
 
 
SOARES, T.S. Resultado de Enfermagem “Recuperação Pós-Operátória”: Revisão Integrativa. 
2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.   
 
Introdução: Devido à diversidade de resultados para o Diagnóstico de Enfermagem 
Recuperação Cirúrgica Retardada e, sobretudo a ausência de um resultado específico, avaliou-
se a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre os resultados de enfermagem capazes 
de avaliar a Recuperação Cirúrgica. Objetivo: Analisar o resultado de enfermagem 
“Recuperação Pós-operatória”; Identificar na literatura possíveis definições e indicadores de 
resultado de enfermagem para recuperação pós-operatória. Propor um resultado de 
enfermagem para a recuperação pós-operatória. Método: Para a revisão integrativa 
estabeleceu-se 06 etapas propostas por Stetler que são: Formulação da Questão Norteadora; 
Processo de busca na literatura; Categorização dos estudos; Avaliação dos estudos incluídos 
na literatura; Interpretação dos resultados; e, Síntese do conhecimento dos artigos, adotando-
se como descritores: Avaliação em Enfermagem; Enfermagem Perioperatória; Avaliação de 
Resultados; Complicações pós-operatórias, tanto em português quanto em inglês e associados 
entre si. Realizou-se a busca nas bases de dados MEDLINE via Pubmed, LILACS (Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), CINAHL (Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature)  e BDENF (Banco de Dados de Enfermagem), no 
período de Fevereiro a Novembro de 2014. Teve-se como critérios de inclusão: artigos 
indexados em bases de dados utilizadas para o estudo, publicados em inglês, e português, 
publicados nos últimos 5 anos; artigos na íntegra que abordassem complicações e avaliações 
de resultados pós operatórios. Resultados: Após a busca e leitura dos artigos foram incluídos 
na pesquisa 44 estudos. Pode-se verificar a ausência de um resultado para avaliar a 
Recuperação Pós-operatória em nenhum dos 44 artigos selecionados. O indicador mais citado 
foi dor. Evidenciou-se uma carência de trabalhos publicados em literatura nacional e 
internacional que fizessem referência ao resultado em estudo, como também a falta de 
material que fundamentasse os indicadores e os correlacionassem com aspectos cirúrgicos, 
apontando a necessidade de refinamento do resultado de enfermagem “recuperação pós-
operatória” e a importância deste estudo para preencher a lacuna no conhecimento de 
enfermagem sobre a temática proposta. Os indicadores mais evidenciados para tal resultado, 
levantados através da revisão de literatura, foram: Nível de Dor, Cicatrização de ferida: 
primeira intenção, Nível de Ansiedade, Apetite, Termorregulação, Eliminação Urinária, 
Mobilidade, Controle de Náuseas e Vômitos, Nível de confusão aguda, Nível de Fadiga, 
Estado Respiratório, Coagulação Sanguínea, Estado Nutricional, Eliminação Intestinal e 
Hidratação. Conclusão: A revisão integrativa realizada apresentou limitações, no que se 
refere a ausência do conceito do  literatura. Contudo foi possível o levantamento de 
importantes conceitos e indicadores que certamente contribuíram para futuros estudos. 
Pretende-se, elaborar um instrumento para avaliação do resultado em estudo. A pesquisa 
fornece subsídios para direcionar o enfermeiro ao raciocínio diagnóstico de forma acurada, 
auxiliando na identificação de possíveis agravos e complicações que podem retardar a alta 
hospitalar do paciente cirúrgico. 
 
 
Palavras Chave: Avaliação em Enfermagem; Enfermagem Perioperatória; Avaliação de 
Resultados; Complicações de pós-operatório 

 
 

 



ABSTRACT 
 
 
SOARES, T. S. Nursing Outcome "Postoperative Recovery": Integrative Review. 2014.  
Work of Course Conclusion (Undergraduate Nursing) - Nursing School Aurora de Afonso 
Costa, Federal Fluminense University, Niterói, 2014.    
 
Introduction: Due to the diversity of results for Nursing Diagnosis Delayed Surgical 
Recovery and above all the absence of a specific result, we evaluated the need to deepen the 
knowledge of the nursing outcomes able to assess Surgical Recovery. Objective: To analyze 
the outcome of nursing "Postoperative Recovery"; Identify the possible settings literature and 
nursing outcome indicators for postoperative recovery. Propose a result of nursing for 
postoperative recovery. Method: For the integrative review was established 06 steps 
proposed by Stetler which are: formulation of guiding question; Literature search process; 
Categorization of studies; Of the studies included in the literature review; Interpretation of 
results; and synthesis of knowledge of the articles, adopting as descriptors: Nursing 
Assessment; Perioperative Nursing; Outcome Assessment; Postoperative complications in 
both Portuguese and English and associated with each other. We conducted the search in 
MEDLINE via PubMed, LILACS (Latin American and Caribbean Health Sciences), 
CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) and BDENF (Nursing 
Database), in between February and November 2014. it had the following inclusion criteria: 
articles indexed in databases used for the study, published in English and Portuguese, 
published in the last five years; full articles that addressed complications and postoperative 
outcome evaluations. Results: After searching and reading the articles were included in the 
study 44 studies. You can verify the absence of a result to assess the Postoperative Recovery 
in any of the 44 selected articles. The most cited indicator was pain. We found a lack of 
papers published in national and international literature which made reference to the outcome 
under study, as well as the lack of materials to substantiate the indicators and correlate with 
surgical aspects, pointing the need for refinement of nursing outcome "post recovery -
operative "and the importance of this study to fill the gap in nursing knowledge about the 
proposed theme. The most evident indicators for this result, raised through the literature 
review were: Pain Level, wound healing: first intention, anxiety level, appetite, 
thermoregulation, Urinary Elimination, Mobility, Nausea and Vomiting control, confusion 
Level acute, Fatigue Level, Respiratory State, Blood Coagulation, Nutritional Status, 
Intestinal and Hydration Elimination. Conclusion: an integrative review conducted showed 
limitations as regards the absence of the concept of the literature. However it was possible 
lifting of important concepts and indicators that certainly contributed to future studies. The 
aim is to draw up an instrument to evaluate the results in the study. The research provides 
subsidies to direct the nurse to diagnostic reasoning accurately, helping to identify potential 
problems and complications that can delay the discharge of the surgical patient. 
 
 
Keywords: Nursing Assessment; Perioperative Nursing; Outcome Assessment; Postoperative 

complications 
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1 
 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

A motivação para se estudar os Resultados de enfermagem para a Recuperação pós-

operatória teve seu inicio com a participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(PIBIC/CNPq) como bolsista de iniciação científica, durante o período de 2012 a 2014, do 

projeto guarda-chuva intitulado “Validação do Diagnóstico de Enfermagem Recuperação 

Cirúrgica Retardada”, que teve inicio em agosto de 2009, na Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense.  

Com a participação na disciplina Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso II 

(ESAI II), e posteriormente com a monitoria na mesma, houve maior contato com a 

enfermagem cirúrgica e a compreensão do processo de recuperação vivenciado por adultos e 

idosos internados.  Porém, notam-se situações de pacientes que permaneceram internados por 

um tempo superior aos os descritos na literatura, evidenciando-se atraso na recuperação 

cirúrgica, aumentando custos e as chances de complicações pós-operatórias. 

 Assim, com a vivência adquirida atuando no campo da enfermagem cirúrgica, surgiu 

à necessidade de estudar os resultados de enfermagem para a recuperação pós-operatória, no 

intuito de se entender e mensurar os mesmos, atuando diretamente na qualidade da assistência 

prestada.  

  

   

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da 

Saúde - OPAS/OMS (2009) à medida que as incidências de injúrias traumáticas, cânceres e 

doenças cardiovasculares continuem a aumentar, o impacto da intervenção cirúrgica nos 
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sistemas de saúde pública também crescerá. Desta forma, a assistência cirúrgica vem sendo 

um componente essencial da assistência em saúde pelo mundo neste século.  

Embora os procedimentos cirúrgicos tenham a intenção de salvar vidas, falhas no 

processo de assistência cirúrgica podem causar prejuízos consideráveis. Cabe a equipe de 

cuidados perioperatórios melhor a comunicação e reduzir os danos ao paciente, assim como 

complicações pós-operatórias que podem delongar o tempo de recuperação cirúrgica e, por 

conseguinte prolongar o tempo de internação (OMS, 2009).  

A assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico deve ser prestada de maneira 

segura e integral, cabendo ao enfermeiro domínio de conhecimentos científicos e práticos, 

além da prestação de uma assistência que seja específica às necessidades dessa clientela. 

(CHAVES SÁ, GOMES DO CARMO, SECCHIN CANALE, 2011). Para tanto, as ações de 

enfermagem devem ser aplicadas de forma padronizada e sistematizada. 

A padronização da linguagem profissional de enfermagem favorece a comunicação 

entre os profissionais, clientes e equipe, e pode ser realizada a partir das etapas do processo de 

enfermagem, com a utilização da Classificação NANDA-Internacional para identificação  de 

diagnósticos, da Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) para o estabelecimento 

de intervenções apropriadas; e Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) para a 

determinação dos resultados. 

Ou seja, para se facilitar a comunicação e, oferecer uma assistência de enfermagem 

com qualidade faz-se necessário a implementação da sistematização da assistência em todas 

as suas fases: de levantamento de dados, diagnóstico, planejamento, prescrição e avaliação 

(ROLIM; CASTRO, 2007).  

Logo, a assistência qualificada de enfermagem inicia-se com Diagnóstico de 

Enfermagem (DE). A NANDA-I (2013, p.588) define DE como sendo “julgamento clínico 

sobre as respostas do indivíduo, de sua família e comunidade aos problemas reais ou do risco 

para a saúde e/ou processos vitais”.  

Os diagnósticos de enfermagem são capazes de fornecer a base cientifica para as ações 

do enfermeiro e de toda a equipe de enfermagem. Contudo, ao serem utilizados, exigem 

reflexão critica para subsidiar uma assistência de enfermagem dinâmica e sistematizada, que 

possibilita um atendimento de maior qualidade. Assim, urge que o enfermeiro seja capaz de 

analisar a eficiência de suas intervenções e práticas para assegurar seu papel nos cuidados de 

saúde (ROLIM; CASTRO, 2007).        

Visando assegurar tais cuidados, após evidenciar o diagnóstico, faz-se fundamental 

que o enfermeiro realize levantamento dos resultados esperados, uma vez que a 



20 

 

avaliação/planejamento sustenta a implementação das intervenções, mas esta depende do 

levantamento de dados precisos com enfoque as especificidades do individuo.  (DOS 

SANTOS, et.al, 2009).  

A fim de apontar a avaliação das intervenções escolhidas, fazem-se necessários 

critérios que caracterizem os resultados. Para tanto, entende-se como critério/indicador, o 

aspecto que facilita no parâmetro de avaliação, devendo ser medido. Idealmente deve ser 

validado cientificamente baseado em conhecimento fundamentado (prática baseada em 

evidência) (AYRES, 2006). Assim, favorece-se o julgamento do enfermeiro principalmente 

relacionado às condições pós-operatórias, visando diminuir o prolongamento da internação e 

o risco de complicações.  

Os resultados de Enfermagem retratam as expectativas desejadas na assistência e 

direcionam as intervenções a serem executadas, sendo a seguir reavaliados quanto ao seu 

alcance, refletindo assim os resultados sensíveis à enfermagem e a eficácia da intervenção. 

Além disso, eles também representam o conhecimento da área organizado em linguagem 

padronizada, que propicia as seguintes vantagens: oferecem contribuições para o 

aprimoramento de uma linguagem comum para a profissão; fornecem um conjunto uniforme 

de dados de enfermagem que fundamentam decisões; estabelecem medidas, definições e 

classificações padronizadas para o sistema de prestação de cuidados; favorecem uma 

avaliação da qualidade dos cuidados de enfermagem; avaliam a eficiência geral da atuação da 

enfermagem; estimulam e analisam inovações na área; e permitem a participação de cuidados 

interdisciplinares (MOORHEAD et. al,2010).   

Dessa maneira, o uso da Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) 

possibilita monitorar a melhora, piora ou estagnação do estado do paciente.  
 
Os enfermeiros têm a obrigação de monitorar e supervisionar a prestação de 
assistência fornecida diariamente aos pacientes em uma variedade de situações. Os 
enfermeiros são responsáveis pela detecção precoce de complicações e problemas 
relacionados com o paciente, e são os mais indicados para iniciar ações que 
minimizem os resultados negativos obtidos pelos pacientes. (MOORHEAD; 
JOHNSON; MAAS, 2010, p.3).  

 

A NOC abrange os resultados que expressam o estado, comportamentos, reações e 

sentimentos do paciente em resposta ao cuidado prestado. 

 
Mensurar o impacto do tratamento de enfermagem por meio da utilização da 
Classificação dos Resultados de Enfermagem NOC possibilitará mostrar a 
responsabilidade da enfermagem e sua contribuição para o tratamento de saúde. A 
escolha das intervenções adequadas pode influenciar na diminuição do tempo de 
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internação e na melhora dos resultados do paciente/usuário (ALMEIDA; 
SEGANFREDO; UNICOVSKY, 2010). 

 

Dentro deste contexto, o uso das classificações de linguagem, tem tornado possível 

uma postura mais madura do profissional, por meio da prática de uma profissão mais 

estruturada.  

Para a equipe de enfermagem perioperatória realizar em completude o processo de 

enfermagem a fim de se evitar complicações cirúrgicas interessa determinar os resultados de 

enfermagem tanto na fase de planejamento como na fase final do processo de enfermagem 

denominado de avaliação. Pois, estes podem determinar os indicativos de retardo na 

recuperação, fenômeno de interesse global que afeta os resultados do cuidado e onera os 

custos do tratamento cirúrgico. 

Segundo o estudo de Santana et.al. (2014), numa população de 72 adultos e idosos em 

situação de perioperatório internados nas clínicas, que visava à comparação entre ambos os 

grupos para a analise da ocorrência do diagnóstico de RCR, não houve diferença estatística 

significativa na amostra (0,421), embora houvesse um aumento relativo da taxa do 

diagnóstico de recuperação cirúrgica retardada nos idosos - 77,1%, em comparação a dos 

adultos - 75,7%.  

O diagnóstico de enfermagem Recuperação Cirúrgica Retardada, segundo North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA-I) está inserido no domínio 09 

Segurança/Proteção, sendo definido como extensão do número de dias de pós-operatório 

necessários para iniciar e desempenhar atividades que mantêm a vida, a saúde e o bem estar 

(NANDA, 2013).  

 

Quadro 1 – Representação do Diagnóstico de Enfermagem de Recuperação Cirúrgica 

Retardada segundo a NANDA – I 2012/2014.   

 

Recuperação Cirúrgica Retardada 

Domínio 11  Segurança/Proteção 

Classe 2 Lesão Física 

Definição Extensão do número de dias de pós-operatório necessários para iniciar e 

desempenhar atividades que mantêm a vida, a saúde e o bem estar. 

Características 

definidoras 

Adia o retorno às atividades de trabalho/emprego, dificuldade para 

movimentar-se, evidências de interrupção na cicatrização da área 
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cirúrgica, fadiga, percepção de que é necessário mais tempo para a 

recuperação, perda do apetite com náusea, perda do apetite sem náusea, 

precisa de ajuda para completar o auto cuidado, relato de desconforto, 

relato de dor. 

Fatores 

Relacionados 

Dor, expectativas pré-operatórias, infecção pós-operatória no local da 

cirurgia, obesidade, procedimento cirúrgico extenso, procedimento 

cirúrgico prolongado. 
Fonte: NANDA – I 2012/2014 

 

Existem diferentes resultados apontados na Classificação de Resultados de 

Enfermagem - NOC para a avaliação após cirurgia. Esses resultados podem ser sugeridos ou 

adicionais. Os resultados sugeridos são aqueles frequentemente encontrados – considerados 

principais para um diagnóstico de enfermagem, e os adicionais são os menos evidenciados – 

que não necessariamente são os principais, mas com freqüência podem ser utilizados para a 

avaliação de um diagnóstico de enfermagem (HOLSBACH, 2009; MOORHEAD; 

JOHNSON; MAAS, 2010).  

O quadro 02 traz a representação dos resultados sugeridos e adicionais para o 

diagnóstico de enfermagem “Recuperação Cirúrgica Retardada”. 

 

Quadro 2 – Representação dos resultados sugeridos e resultados adicionais associados para 

Recuperação Cirúrgica Retardada segundo o NOC 2010. 

 

Recuperação Cirúrgica Retardada 

Resultados 

Sugeridos 

Apetite, Autocuidado: Atividades da Vida Diária (AVD), Cicatrização de 

Ferida: Primeira Intenção, Consequências da Imobilidade: Fisiológicas, 

Gravidade da Infecção, Gravidade da Perda Sanguínea, Gravidade de 

Náuseas e Vômitos, Hidratação, Locomoção, Mobilidade, Nível de 

Confusão Agudo, Nível de Desconforto, Nível de Dor, Nível de Fadiga, 

Recuperação Pós-Procedimento, Resistência, Sobrecarga de Líquidos 

Severa      

Resultados 

adicionais 

associados 

Autocuidado: Alimentação, Autocuidado: Atividades Instrumentais da Vida 

Diária (AIVD), Autocuidado: Banho, Autocuidado: Higiene, Autocuidado: 

Vestir-se, Condição para a Alta: Vida com Apoio, Condição para a Alta: 
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Vida Independente, Conhecimento: Controle de Infecção, Conhecimento: 

Regime de Tratamento, Consequências da Imobilidade: Psicocognitivas, 

Controle da Dor, Crenças de Saúde, Desempenho do Papel, Desempenho na 

Transferência, Dor: Efeitos Nocivos, Estado Cardiopulmonar, Estado de 

Autocuidados, Estado Materno: Pós-Parto, Estado Nutricional: Energia, 

Estado Nutricional: Ingestão Alimentar, Estado Nutricional: Ingestão de 

Alimentos e Líquidos, Estado Respiratório, Função Gastrointestinal, 

Função Renal, Gravidade da Infecção Recém-Nascido, Resposta à 

Medicação, Resposta Alérgica: Sistêmica, Resposta ao desmame da 

Ventilação Mecânica: Adulto, Satisfação do Cliente: Aspectos Técnicos do 

Cuidado, Satisfação do Cliente: Cuidados Físicos, Satisfação do Cliente: 

Segurança.          
Fonte: MOORHEAD; JOHNSON; MAAS, 2010 

 

Desta forma, pode-se observar uma diversidade de resultados para o Diagnóstico de 

Enfermagem “Recuperação Cirúrgica Retardada” e, sobretudo a ausência de um resultado 

privativo na NOC para avaliação da recuperação pós-operatória. Mediante a avaliação de cada 

resultado mencionado pela NOC, percebe-se que o resultado que melhor se enquadraria seria 

“Recuperação Pós-procedimento”, porém, situações vivenciadas na prática clínica evidenciam 

que há fatores que atuam no processo de recuperação operatória do indivíduo que não são 

abordadas por este resultado como, fadiga, ansiedade e infecção de sitio cirúrgico.  

Acredita-se que há benefícios ao receber cuidados de enfermagem baseados no 

processo de enfermagem e na determinação de indicadores de avaliação clínica mais 

específicos ao seu contexto clínico, os quais poderão contribuir para o direcionamento das 

intervenções visando a obtenção de resultados positivos de saúde, ou seja, quanto mais 

especifico for o resultado de enfermagem para um determinado diagnóstico, melhor será sua 

aplicabilidade (OLIVEIRA, 2013).     

Mediante a problemática apresentada houve o interesse do estudo acerca do 

Resultado de Enfermagem para o paciente no período pós-operatório. 

 

1.3 OBJETO DO ESTUDO 

 

• Resultados de enfermagem para o paciente no período pós-operatório. 
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 1.4 QUESTÃO NORTEADORA  

 

• Qual a definição e os indicadores, segundo a literatura, que melhor compõe um 

Resultado de enfermagem para o paciente no período pós-operatório?  

 

 

1.5 OBJETIVO GERAL 

 

• Analisar o Resultado de enfermagem para o paciente no período pós-operatório. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar na literatura possíveis definições e indicadores de um Resultado de 

enfermagem para o paciente no período pós-operatório 

 

• Propor um Resultado de enfermagem para o planejamento do cuidado e avaliação da 

Recuperação pós-operatória.  

 

 

1.7 JUSTIFICATIVA  

 

O estudo justifica-se pelo aumento do número de cirurgias no mundo. Estima-se que a 

cada ano 63 milhões de pessoas sejam submetidas a tratamentos cirúrgicos devido a injúrias 

traumáticas, outras 10 milhões de operações sejam realizados por complicações relacionadas à 

gravidez e mais 31 milhões para tratar malignidades. Muito embora os procedimentos tenham 

a intenção de salvar vidas, falhas no processo de assistência cirúrgica podem causar danos 

consideráveis (OMS/OPAS,2009).                                    

 Para se evitar tais danos, seria necessário que os profissionais de enfermagem 

conseguissem estimar avaliações específicas e resolutivas do resultado para agir de forma 

adequada evitando possíveis complicações.  

Além disso, o estudo justifica-se pela escassez de pesquisas em enfermagem 

referentes à avaliação do cliente em situação de pós-operatório. Após busca prévia na 

literatura constante nas bases de dados CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied 
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Health), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde); BDENF 

(Bancos de dados da Enfermagem); e MEDLINE (National Library of Medicine) no periodo 

de 2009 a novembro de 2014, encontrou-se 06 artigos na LILACS, 03 na CINAHL, 02 na 

MEDLINE e 14 na BDENF, que traziam em seu contexto a importância da avaliação da 

nutrição no pós-operatório, bem como da dor, hipotermia, nível de consciência, infecção de 

sitio cirúrgico, deambulação, função respiratória e etc. Contudo, nenhum dos artigos 

encontrados se propôs a estudar um resultado de enfermagem para recuperação pós-

operatória, evidenciando assim uma lacuna de conhecimento referente à temática.  

Mediante ao exposto, são necessários estudos que abordem diretamente a avaliação do 

cliente em pós-operatório, em especial resultados de enfermagem para o mesmo, permitindo 

ao profissional identificar e prevenir precocemente possíveis complicações.   

   

 

1.8 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO  

 

O estudo pretende contribuir com a pesquisa na área de enfermagem por permitir 

discussão sobre o resultado de enfermagem e por estimular pesquisas futuras na área para 

aprofundamento do tema, uma vez que este necessita ser melhor compreendido. 

Ao se empregar um sistema de classificação com uma linguagem profissional e 

padronizada, torna-se viável a unificação das terminologias dos Diagnósticos de Enfermagem 

(NANDA – I), das intervenções (NIC) e dos resultados (NOC), melhorando a comunicação e 

compreensão entre profissionais da área. Desta forma, o estudo corrobora a utilização da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) na prática de enfermagem. 

Contribui com o ensino e a pesquisa juntamente ao Grupo de Estudos em 

Sistematização da Assistência de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense (GESAE-

UFF), como também estimula o ensino-aprendizagem em Enfermagem Cirúrgica, 

possibilitando a compreensão sobre o paciente em pós-operatório e suas especificidades. 

O estudo também visa contribuir com a pratica baseada em evidencia uma vez que 

busca resultados específicos para a recuperação pós-operatória embasados cientificamente.   

A prática baseada em evidências é um processo de descoberta, avaliação e aplicação 

de evidências científicas para o gerenciamento da saúde. Permite o cuidado guiado por meio 

de resultados de pesquisas, consenso de especialistas ou a combinação de ambos, e procura 

oferecer subsídios que proporcionem reflexões no cenário da enfermagem perioperatória 

(GALVAO; SAWADA, 2003). 
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Para a implementação da enfermagem baseada em evidências, o enfermeiro necessita 

ter conhecimento e competência para interpretar os resultados oriundos de pesquisa, os quais 

auxiliarão na tomada de decisão em relação à assistência de enfermagem. Acrescido a esse 

aspecto, existe a necessidade de uma cultura gerencial e organizacional que favoreça a 

utilização de pesquisas (ibid, 2003). 

O estudo oferece elementos para a reflexão sobre a avaliação pós-operatória de 

forma acurada para alcançar resultados reais influenciando na verificação e possível mudança 

de uma intervenção, na redução no tempo de tratamento e suas prováveis complicações, o que 

leva à diminuição nos gastos dos serviços de saúde com re-internações e possibilita a oferta de 

um atendimento de qualidade aos pacientes cirúrgicos. Esse fato ratifica sua relevância para 

prática de enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

2. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIA (PBE) 

 

De acordo com Pereira (2012) a prática baseada em evidência (PBE) é uma forma 

coerente, segura e organizada de estabelecer práticas profissionais que, em geral, são as mais 

adequadas, com previsível garantia dos melhores resultados e otimização dos recursos, 

principalmente pela participação ativa de todos, nos complexos processos terapêuticos e de 

tomada de decisão. 

Segundo Karino (2012) a enfermagem baseada em evidências ressalta que a tomada 

de decisão sobre a assistência à saúde seja realizada a partir do consenso de evidências 

relevantes, obtidas de pesquisas, estudos e informações de bases de dados, ou seja, 

informações com cientificidade. 

Para Mendes (2008),  a  PBE  é  uma  abordagem  de  solução de problema para a 

tomada de decisão que incorpora a busca da melhor e mais recente evidência, competência 

clínica do profissional e os valores e preferências do paciente dentro do contexto do cuidado. 

A utilização da PBE pode incentivar uma prática de enfermagem alicerçada no 

pensamento crítico e na competência clínica dos enfermeiros, enquanto requisitos para a 

coordenação de processos de cuidar, sustentados pela busca de melhores evidências 

científicas (POMPEO; et al, 2009).  

A utilização de resultados de pesquisas é um dos pilares da prática baseada em 

evidências. Assim, para a implementação desta abordagem na enfermagem, o enfermeiro 

necessita saber como obter, interpretar e integrar as evidências oriundas de pesquisas para 

auxiliar a tomada de decisão em relação ao cuidado de enfermagem (MOURÃO; 

FERNANDES, 2011).  

Por buscar a avaliação  crítica  das  evidências  além da  implementação  das mesmas 

na prática e da avaliação dos resultados obtidos, a PBE encoraja  a  assistência  a  

saúde embasada no conhecimento  científico,  com resultados de qualidade, ou seja, a PBE 

contribui, no preciso momento, para a acurácia diagnóstica, englobando o diagnóstico, as 

intervenções utilizadas e, sobretudo a avaliação e resultados obtidos, uma vez que possibilita a 
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busca de resultados de pesquisas que indiquem a validade entre as manifestações apresentadas 

(MENDES;SILVEIRA;GALVÃO,2008). 

Para que as decisões clínicas diagnósticas, intervenções e resultados sejam 

comprovados cientificamente, é necessário que estes sejam sustentados pela pratica baseada 

em evidencias (PBE), pois estas guiam os profissionais de enfermagem no planejamento do 

cuidado.  

 

 

2.2 APLICAÇÃO DOS RESULTADOS NO CONTEXTO DO PROCESSO DE 

ENFERMAGEM 

 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional 

quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo 

de Enfermagem (COFEn, 2009).  

A Sistematização da Assistência de Enfermagem constitui um meio para o 

enfermeiro agregar seus conhecimentos técnico-científicos à sua prática profissional, 

administrando seu tempo na execução de tarefas com qualidade (OLIVEIRA; 

EVANGELISTA; 2010). 

O Processo de Enfermagem (PE) permite ao enfermeiro sistematizar suas ações e 

delegar tarefas a sua equipe de forma clara e organizada, centrado nas reais necessidades dos 

clientes (BARRA; DAL SASSO, 2010). 

Para Carvalho e Bachion (2009), o processo de enfermagem envolve uma seqüência 

de etapas específicas (obtenção de informações multidimensionais sobre o estado de saúde, 

identificação das condições que requerem intervenções de enfermagem, planejamento das 

intervenções necessárias, implementação e avaliação das ações), com a finalidade de prestar 

atendimento profissional ao cliente, seja ele indivíduo, família ou comunidade, de forma a 

considerar suas singularidades e de modo ampliado. Requer bases teóricas do campo da 

Enfermagem e de fora dela. Podemos dizer que se trata da expressão do método clínico na 

nossa profissão.  

Conforme a Resolução 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem (2009), o 

processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional 

de Enfermagem e a documentação da prática profissional e além da operacionalização e 

documentação, o Processo de Enfermagem evidencia a contribuição da Enfermagem na 

atenção à saúde da população, aumentando a visibilidade e o reconhecimento profissional. E 
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este se organiza em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes que são: 

 
I – Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) – processo 
deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas 
variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família 
ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo 
saúde e doença. 
 
II – Diagnóstico de Enfermagem – processo de interpretação e agrupamento dos 
dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os 
conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as 
respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do 
processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou 
intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. 
 
III – Planejamento de Enfermagem – determinação dos resultados que se espera 
alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às 
respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do 
processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. 
 
IV – Implementação – realização das ações ou intervenções determinadas na etapa 
de Planejamento de Enfermagem. 
 
V – Avaliação de Enfermagem – processo deliberado, sistemático e contínuo de 
verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana 
em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou 
intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da 
necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem 
(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2009). 

 

Segundo Leopardi (2006), “... o Processo de Enfermagem exige 

uma sistematização consciente do trabalho, a partir de uma metodologia adequada à produção 

do cuidado necessário”.  

A Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza as condições necessárias à 

sua realização, o Processo de Enfermagem, executado de modo sistemático e deliberado, 

define as necessidades, orienta o cuidado e documenta os resultados obtidos com a 

ação/intervenção executada, não somente evidenciando a participação da Enfermagem na 

atenção à saúde da população, mas, também, contribuindo para a visibilidade e o 

reconhecimento profissional (GARCIA; NÓBREGA, 2009). 

Os Sistemas de classificação possibilitam a utilização de uma terminologia unificada 

facilitando os enfermeiros a codificar, armazenar e recuperar a informação em um formato 

que possa ser útil e aplicável, bem como, evidenciar os elementos de sua prática, ou seja, os 

diagnósticos, os resultados esperados e as ações de enfermagem (BARRA; DASSO, 2012). 

Em vista das necessidades crescentes das enfermeiras para descrever e mensurar os 

resultados da prática, criou-se terminologias, sendo a Nursing Outcomes Classification  - 

NOC (elaborada em 1991), a mais desenvolvida e utilizada, sendo ainda, complementar a 
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outras duas classificações, a North Americam Nursing Diagnosis Association International – 

NANDA-I, que agrupa os Diagnósticos de Enfermagem (DE) e a Nursing Intervention 

Classification – NIC, que agrupa as intervenções e atividades de enfermagem. Essas três 

terminologias se complementam e podem ser utilizadas em sistemas informatizados para a 

aplicação do Processo de Enfermagem (SEGANFREDO; ALMEIDA, 2011). 

O sistema de classificação de diagnósticos de enfermagem da NANDA – I é um dos 

mais divulgados e aplicados no âmbito mundial (MATA; et al, 2012). 

Os diagnósticos de enfermagem são Julgamentos clínicos sobre as respostas do 

indivíduo, a família ou a comunidade problemas e saúde/processos vitais reais ou potenciais, 

proporcionam a base para a seleção das intervenções e enfermagem para o alcance dos 

resultados pelos quais o enfermeiro é responsável (NANDA – I 2012/2014, 2013).  

O sistema Nursing Interventions Classification –NIC,construído por pesquisadores da 

Universidade de Iowa,é considerado um dos maiores avanços em termos de sistemas de 

classificação de intervenções de Enfermagem.Na NIC uma intervenção é considerada um 

tratamento realizado pela Enfermagem, sendo que uma intervenção é formada por várias 

atividades (NIC, 2010). 

Embora tenha sido elaborada em 1991, a primeira publicação da NOC foi em 1997 e 

propunha 190 resultados. A segunda e terceira publicações são de 2000 e 2004 com 260 e 330 

resultados, respectivamente. Somente sendo traduzido para o português em 2008. Em 2010, 

foi elaborada a 4 ªedição, a qual contém 385 resultados.  

A atual classificação apresenta a organização em sete domínios (Saúde funcional; 

Saúde fisiológica; Saúde psicossocial; Conhecimento e comportamento saudável; Saúde 

percebida; Saúde familiar e Saúde comunitária), nos quais se distribuem 31 classes, conforme 

a Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Figura 1 – Representação dos domínios e classes da Classificação NOC 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:           Domínios;               Classes.                                Fonte: MOORHEAD; JOHNSON; MAAS, 2010 

 

A avaliação dos resultados dos serviços oferecidos é um dos grandes desafios do 

profissional de saúde, os mesmos permitem atingir a excelência da qualidade assistencial, 

sendo indicadores da qualidade da assistência prestada (GARBIN; et.al, 2009). 

Essa prática pode ser percebida como uma atividade intelectual, que auxilia a 

enfermeira na tomada de decisões, cujo foco está na aquisição dos resultados aguardados 
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(AMANTE; ROSSETO; SCHEIDER, 2009). 

Todos os RE possuem um nome, uma definição e uma lista de indicadores que os 

descrevem o cliente ou a família. Os resultados incluem uma escala de cinco pontos do tipo 

Likert (escala numérica) para avaliar os indicadores listados, com os seguintes pontos: 

dependente, não participa; necessita de pessoa e mecanismo auxiliares; necessita de pessoa 

auxiliar; independente com mecanismo auxiliar; e completamente independente 

(MOORHEAD; JOHNSON; MAAS, 2010).  

 
Na escala Likert, o consumidor constrói níveis de aceitação dos produtos e serviços, 
conforme suas experiências e influências sociais. Rensis Likert, em 1932, elaborou 
uma escala para medir esses níveis. As escalas de Likert, ou escalas Somadas, 
requerem que os entrevistados indiquem seu grau de concordância ou discordância 
com declarações relativas à atitude que está sendo medida. As escalas podem ir, por 
exemplo, de 1 a 5, de 5 a 1, ou de +2 a -2, passando por zero. As declarações devem 
oportunizar ao entrevistado expressar respostas claras em vez de respostas neutras, 
ambíguas (BRANDALISE, 2005). 

                                   
 A escala numérica Likert de cinco pontos está presente em todos os resultados de 

enfermagem para avaliar os indicadores listados. Há 14 diferentes variações de escalas Likert 

de cinco pontos para avaliar a ampla variedade de resultados que fazem parte da classificação. 

As escalas permitem a mensuração em qualquer ponto de um continuum, de modo que o 

quinto ponto reflita a condição do paciente que mais se deseja em relação ao resultado, 

facilitando a identificação de alterações do seu estado, por meio de diferentes pontuações, ao 

longo do tempo usual (ALMEIDA; SEGANFREDO; UNICOVSKY, 2011).  

As 14 variações de escalas Likert da Classificação de Resultados de Enfermagem, 

encontram-se no quadro 3, pode-se observar que a definição das escalas de medida única 

usadas na NOC, determinam o tipo de resultado que as mesmas serão aplicadas, por exemplo, 

quando se cita resultados com níveis “normais” já padronizados como – Nível de Glicemia, a 

variação da escala Likert utilizada será aquela que aborda desvios desde nível padrão, no 

caso, Desvio grave da variável normal (1) a sem desvio da variável normal (5) 

(MOORHEAD; JOHNSON; MAAS, 2010).  

 

Quadro 3: Escalas de medidas únicas usadas na NOC (MOORHEAD; JOHNSON; MAAS, 

2010).  

Letra da 
Escala 

Definição Resultados 

A Grau de comprometimento da saúde ou 
do bem-estar 

Gravemente comprometido (1) a não 
comprometido (5) 

B Extensão do desvio de uma norma ou Desvio grave da variável normal (1) a 
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padrão estabelecido sem desvio da variável normalmente 
(5)  

F Grau de suficiência em quantidade ou 
qualidade para alcançar um estado  

Não adequado (1) a totalmente 
adequado (5) 

G Número de ocorrências  10 e mais (1) a nenhum (5) 
H OBS: Só observada em combinações. 

Exemplo: I e H 
Extenso (1) a nenhum (5) 

I Extensão sobre a qual uma entidade 
propaga-se 

Nenhum (1) a extensivo (5) 

K Frequencia de características ou de 
uma percepção afirmativa e de 
aceitação 

Nunca positivo (1) a consistentemente 
positivo (5) 

L Grau de intensidade Muito fraco (1) a muito forte (5) 
M Freqüência de deixar claro por relato 

ou comportamento 
Nunca demonstrado (1) a 
consistentemente demonstrado (5) 

N Extensão de uma resposta ou estado 
negativo ou adverso  

Grave (1) a nenhum (5) 

R Grau de proximidade de um estado 
desejado 

Fraco (1) a excelente (5) 

S Grau de percepção das expectativas 
positivas 

Nada satisfeito (1) a completamente 
satisfeito (5) 

T OBS: Só observada em combinações. 
Exemplo M e T 

Consistentemente demonstrado (1) a 
nunca demonstrado (5) 

U Grau de informação cognitiva que é 
entendida 

Nenhum conhecimento (1) a 
conhecimento extensivo (5) 

Fonte: MOORHEAD; JOHNSON; MAAS, 2010 

 

O uso da NOC possibilita, dessa maneira, monitorar a melhora, a piora ou a 

estagnação do estado do paciente durante um período de cuidado (MOORHEAD; JOHNSON; 

MAAS, 2010. SEGRANFREDO; ALMEIDA, 2011).  

O desenvolvimento de linguagens padronizadas de enfermagem constitui um processo 

desafiador para facilitar a comunicação e a informação dos julgamentos de enfermeiros sobre 

as respostas dos pacientes aos problemas de saúde. Além da linguagem padronizada é 

necessário que a mesma seja implementada de forma acurada para atender as verdadeiras 

necessidades do paciente, como proposto neste estudo. 

 

2.3 O PACIENTE EM SITUAÇÃO CIRÚRGICA PÓS-OPERATÓRIA 

 

A hospitalização, principalmente por motivos cirúrgicos, costuma ser um processo 

desconfortante para o indivíduo e para a família, posto que impõe mudanças em seus hábitos 

de vida, rotinas, privacidade, além do distanciamento de objetos significativos e pessoas 

queridas. Desta forma, a intervenção cirúrgica, para o paciente, simboliza uma ameaça tanto 
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para a sua integridade física quanto para a psíquica.  

O período pós – operatório é a fase que compreende todo o período após a realização 

do procedimento anestésico-cirúrgico e subdivide-se em recuperação pós-anestésica, pós-

operatório imediato propriamente dito e pós-operatório mediato (SOBECC, 2009, p.68). 

 
O período pós-operatório engloba as primeiras 24 horas a partir da conclusão do 
procedimento anestésico-cirúrgico, incluindo, portanto, o tempo permanecido pelos 
pacientes na sala de recuperação pós-anestésica, até terem sua consciência e sinais 
vitais estabelecidos adequadamente, sob os cuidados, em especial, da equipe de 
enfermagem (SILVA; PEDRO, 2013).   

 
No pós-operatório imediato enfatiza-se a manutenção das vias aéreas, a avaliação dos 

efeitos dos agentes anestésicos, as complicações, o conforto e o alívio da dor.  Já no pós-

operatório mediato, destacam-se as ações de enfermagem que visam à recuperação do 

paciente e iniciação do ensino de cuidados e acompanhamento ou reabilitação depois da alta.  

Assim sendo, fundamentado nas peculiaridades dos pacientes cirúrgico e à confiança 

entre equipe de enfermagem e o paciente, avalia-se de forma positiva e, a assistência prestada 

precisa ser qualificada e específica para cada paciente e situação agindo de forma adequada 

evitando possíveis complicações.  

O paciente após uma operação tende a ficar mais debilitado e muitas vezes podem 

ocorrer complicações que no geral, estão associadas às condições clínicas pré-operatórias. As 

complicações pós-operatórias mais comuns são complicações respiratória, circulatória e 

gastrintestinal (AMÉRICO, 2011). 

A possibilidade de complicações pós-operatórias deve estar sempre à mente de todos 

os profissionais de saúde envolvidos no procedimento cirúrgico, logo, é preciso estar atento 

aos sinais que indicam complicações, com a finalidade de atuar preventivamente, desde o 

período pré-operatório (LENARDT; et.al., 2010).  

Segundo Stracieri (2008), as complicações cirúrgicas distribuem-se em grupos que, 

se não completos, pretendem ser didáticos, no entendimento do raciocínio clínico. As 

complicações gerais são aquelas que podem acontecer a todo operado e em qualquer setor do 

organismo. Exemplo universal é representado pela hemorragia. Já as complicações especiais 

são aquelas que afetam um determinado grupo de pessoas portadoras de uma afecção clínica 

pré-existente, ou seja, são aquelas inerentes ao órgão operado e podem ser tanto precoces 

como tardias. 

As complicações pós-operatórias por falta de cuidados especifícos, aplicabilidade 

equivocada das intervenções,a identificação tardia ou a avaliação erronea ou negligenciada 
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podem ser a causa da incidência do Diagnóstico de Enfemagem Recuperação Cirúrgica 

Retardada. 
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MÉTODO 

3.1 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1.1

 

Procedimentos Metodológicos 

Trata-se de uma Revisão Integrativa da literatura para propor um resultado de 

enfermagem para a recuperação pós-operatória.   

Segundo Pompeo; Rossi; Galvão, (2009) a revisão integrativa tem como principal 

finalidade reunir e sintetizar os estudos realizados sobre um determinado assunto, construindo 

uma conclusão, a partir dos resultados evidenciados em cada estudo, mas que investiguem 

problemas idênticos ou similares. 

Os primeiros estudos de revisão integrativa foram realizados por Ganong. E, este 

afirma que a revisão integrativa age como uma metodologia que assegura o alcance dos 

objetivos realiza a análise de dados de forma minuciosa, examina as teorias adotadas e 

estabelece relação com os resultados, métodos e variáveis do estudo além de auxiliar na 

identificação do consenso de especialistas sobre o tema, contribui para o desenvolvimento de 

teorias sobre o fenômeno, mesmo quando o conhecimento científico ainda não está 

fundamentado (OLIVEIRA, 2013).  

É um método que permite gerar uma fonte de conhecimento atual sobre o problema e 

determinar se o conhecimento é válido para ser transferido para a prática; a construção da 

revisão integrativa deve seguir padrões de rigor metodológico, que possibilitam a 

identificação das características dos estudos analisados e oferecem subsídios para o avanço da 

enfermagem (POMPEU; ROSSI; GALVÃO, 2009). 

O método de revisão integrativa da literatura, aliado aos conceitos da PBE, pode ser 

empregado como etapa inicial no processo de validação, contribuindo para a construção de 

conceitos que seja útil para a prática de enfermagem (ibid, 2009). 

A revisão possibilita apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas 

com a realização de novos estudos, enfim, permite a síntese de múltiplos estudos publicados e 



37 

 

possibilita conclusões gerais a respeito de uma particular área de estudo, por isso, optou-se 

por utilizá-la neste estudo. 

Portanto, a realização de revisão integrativa de qualidade pela enfermagem traz grandes 

benefícios tanto para pesquisa quanto para a prática clínica, uma vez que é capaz de aprimorar 

conceitos e atributos definidores deste conceito, clareando e facilitando sua aplicação pelos 

profissionais da área. 

Deste modo, para a revisão integrativa optou-se por seguir a as seis etapas propostas 

por Stetler (2008); Souza, Silva e Carvalho (2010); Pompeo, Rossi e Galvão (2009) Barbosa e 

Melo (2008); Mendes, Silveira e Galvão (2008); Galvão, Sawada e Trevisan (2004):  

 

 

 
Figura 2 – Etapas da Revisão Integrativa. Niterói-RJ,2014 

 

3.1.1.1 Formulação da Questão Norteadora 

 

A identificação e a formulação do problema exigem pensamento crítico do 

pesquisador. A sua definição, formulação e análise decidem o tipo e o delineamento da 

pesquisa (GRAZIOSI; LIEBANO e NAHAS, 2011). 

 
O desenvolvimento de uma pergunta de pesquisa é um processo criativo. Os 
pesquisadores normalmente começam por meio de um interesse em determinado 
assunto que, posteriormente, evolui para uma pergunta específica, podendo ser 
pesquisada (POLIT et al.,2011). 
 

Desta forma, para a elaboração da revisão integrativa, a questão norteadora realizada 

foi:  

• Qual a definição e os indicadores, segundo a literatura disponível, que melhor 

compõe um resultado de enfermagem para o paciente no período pós-operatório?  
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3.1.1.2 Processo de busca na literatura 

 

A busca foi realizada de Fevereiro a Novembro de 2014, on-line nas seguintes bases 

de dados: CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health), MEDLINE (Medical 

Literature and Retrieval System Online) via PUBMED, LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), BDENF (Banco de Dados de Enfermagem). O 

acesso a essas bases eletrônicas ocorreu através da BIREME (Biblioteca Regional de 

Medicina) e Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior).   

O refinamento da busca deu-se pelos seguintes descritores escolhidos: Avaliação em 

Enfermagem (Nursing Assessment), Avaliação de Resultados (Outcome Assessment), 

Resultados de Enfermagem (Nursing outcome) Complicações pós-operatórias (postoperative 

complications) e Enfermagem Perioperatória (Perioperative Nursing), e a associação entre si 

(APÊNDICE A). A investigação destes descritores realizou-se na base de dados da 

Terminologia DECS (Descritores em Ciências da Saúde)1 MeSH (Medical Subject 

Headings)2

A estratégia de busca utilizada com descritores está descrita a seguir: 

. 

- Avaliação em enfermagem OR enfermagem perioperatoria OR Avaliação de Resultados OR 

Complicações pós-operatórias 

- Nursing Assessment OR Perioperative nursing OR Outcome Assessment OR Postoperative 

Complications  

- Avaliação em enfermagem AND enfermagem perioperatória 

- Nursing Assessment AND perioperative nursing 

- Avaliação em enfermagem AND Avaliação de Resultados 

- Nursing Assessment AND Outcome Assessment 

- Avaliação em enfermagem AND Complicações pós-operatórias 

- Nursing assessment AND Postoperative complications 

- Complicações pós-operatórias AND avaliação de resultados 

- Postoperative complications AND Outcome Assessment 

- Avaliação dos resultados AND enfermagem perioperatória 

- Outcome Assessment AND perioperative nursing 
                                                           
1 BIREME.  Disponível em: <http://www.bireme.br> 

2 PUBMED. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.gov/Pubmed> 



39 

 

- Enfermagem perioperatória AND Complicações pós-operatórias 

- Perioperative nursing AND Postoperative complications 

- Avaliação em enfermagem AND enfermagem perioperatoria AND Avaliação de Resultados 

AND Complicações pós-operatórias  

- Nursing Assessment AND perioperative nursing AND Outcome Assessment AND 

Postoperative complications  

Os critérios para inclusão dos artigos na revisão integrativa foram os seguintes: 

- Artigos publicados em inglês e português; 

- Ano de publicação entre 2009 a novembro 2014; 

Os critérios de exclusão foram:  

- Artigos sem determinação de uma metodologia clara;  

-Artigos que não preenchessem os critérios de inclusão anteriormente determinados; 

- Artigos repetidos nas bases de dados  

Os artigos que não se encontravam disponíveis na integra, mas, que abordassem o 

tema, foram solicitados diretamente ao autor pelo e-mail do correspondente 

  

 

3.1.1.3 Categorização dos estudos 

 

A seleção dos estudos ocorreu primeiramente por meio da leitura dos títulos e 

resumos. Após a seleção e eliminação dos duplicados em mais de uma base de dados, seguiu-

se a recuperação dos artigos na íntegra.  

A figura 3 apresenta o resultado preliminar da busca realizada nas bases de dados 

MEDLINE via Pubmed, LILACS e BDENF. A busca inicial totalizou 27.682 que após 

aplicação de filtros e critérios de inclusão como ano, seres humanos, somente artigos, 

publicados em inglês ou português resultou em um total de 5.378 artigos, destes, selecionou-

se pelo resumo 235 estudos. Foram retirados 33 repetidos (que se encontrava em mais de uma 

base de dados), restando 202 artigos selecionados, sendo esta a amostra (FIGURA 1). 

Os artigos que fizeram parte da amostra foram submetidos a uma leitura minuciosa e 

as informações colhidas sintetizadas em um instrumento de coleta de dados contendo: 

identificação do autor e do artigo (título da publicação e do periódico, país, idioma, ano de 

publicação), objetivos propostos, referencial teórico utilizado, características metodológicas 

(delineamento de pesquisa, amostra, técnica utilizada para coleta e análise dos dados), 
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resultados e conclusões obtidas (APÊNDICE B), com objetivo extrair as informações chaves 

de cada artigo selecionado e possibilitar avaliação crítica (próxima etapa). 

Após a leitura dos 202 artigos selecionados e a extração de informações relevantes por 

meio do instrumento de coleta de dados, foram incluídos 24 artigos que faziam referência, às 

complicações pós operatórias e maneiras de avaliá-las, sendo estes posteriormente analisados 

para a proposição de um Resultado de enfermagem especifico a Recuperação Pós-operatória. 

 

Figura 3 - Esquema dos artigos pertinentes à coleta de dados integrantes da busca na 

literatura. Niterói-RJ, 2014  
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3.1.1.4 Avaliação dos estudos incluídos na literatura 

 

Avaliaram-se criticamente os 24 artigos incluídos que faziam referência a resultados 

de enfermagem para recuperação pós-operatória em relação à autenticidade, qualidade 

metodológica, importância das informações e representatividade. Os artigos foram submetidos 

à leitura minuciosa de 02 (dois) avaliadores (graduanda e co-orientadora). 

Realiza-se a análise de forma crítica, procurando explicações para os resultados 

diferentes ou conflitantes nos diferentes estudos.  Para tanto, elaborou-se um banco de dados 

(APÊNDICE C) com o objetivo de extrair informações e possibilitar a avaliação crítica 

Os estudos selecionados são de diversos delineamentos, classificados conforme o 

nível de evidência proposto por Oxford (2009), demonstrado no quadro 4:  

 
Quadro 4: Avaliação da qualidade de estudos – Oxford (2009) 

 
 

Nível de Evidência Científica por Tipo de estudo – “Oxford |centre for Evidence-based Medicine” – 
última atualização 2009 

 
Grau de 

recomendação 

 
Nível de Evidência 

 
Fonte de evidência – Tratamento/Prevenção  - etiologia 

 
 

 
A 
 

 
1 A 

 
1 B 
1 C 

 

 
Revisão sistemática (com homogeneidade) de Ensaios Clínicos 
Controlados e Randomizados. 
Ensaio clínico Controlado e Randomizado com Intervalo de 
Confiança e Estreito. 
Resultados Terapêuticos do tipo “tudo ou nada” 

 
 
 

B 
 
 

 
2 A 
2 B 

 
2 C 

 
3 A 

 
3 B 

 

 
Revisão Sistemática (com homogeneidade de Estudos de Coorte 
Estudo de Coorte (incluindo Ensaio clínico Randomizado de Menor 
Qualidade) 
Observação de resultados Terapêuticos (outcomes research) 
Estudo ecológico 
Revisão Sistemática (com homogeneidade) de Estudos caso-
Controle 
Estudos Caso-Controle 

C 
 

4 Série de casos (incluindo Coorte ou caso-Controle de menor 
qualidade) 

D 
 

5 Opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada em matérias 
básicas (estudo fisiológico ou estudo com animais) 

 
Fonte: Oxford centre for evidence-based Medicine. Produzido por Bob Phillips, Chris Ball, Dave Sackett, Doug 
Badenoch, Sharon Straus,  Brian Haynes, Martin dawes (1998).  Atualizada por Jeremy Howick  –  Março de 
2009. Disponível em  HTTP://www.cebm.net/index.aspx?o=1025  

 

 

3.1.1.5 Interpretação dos resultados 
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A análise dos dados ocorreu em duas etapas. Na primeira, foi realizada a síntese dos 

dados de identificação e caracterização da amostra através do instrumento de coleta de dados, 

com a utilização da estatística descritiva simples (distribuição de freqüência) para ano de 

publicação, país, método empregado, categoria profissional dos autores, revista e bases de 

dados dos artigos incluídos no estudo. 

Na segunda etapa, realizou-se a análise do conteúdo dos artigos, agrupando as  

definições e indicadores encontrados em categorias. 

Sendo assim, após a leitura extenuante dos artigos incluídos na análise, buscou-se 

definições de resultados de enfermagem para recuperação pós-operatória, bem como seus 

indicadores. Posteriormente estes foram organizadas em um quadro e agrupados de forma que 

facilite a compreensão das definições e/ou indicadores  citados nos estudos.  

 

 

3.1.1.6 Síntese do conhecimento dos artigos analisados 

 

Como última etapa na análise de pesquisa das publicações, as evidências obtidas nos 

estudos incluídos na revisão foram analisadas e sintetizadas. Desta forma, foi possível a 

identificação de uma definição e de indicadores mais relevantes para o resultado de 

enfermagem para recuperação pós-operatória. 

A finalidade dessa fase da revisão integrativa, segundo Galvão, Sawada e Trevisan 

(2004) é sintetizar os dados resultantes de cada estudo para fornecer uma estimativa da 

eficácia dos indicadores investigados. 
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4. RESULTADOS  

 

 

4.1 PERFIL BIBLIOMÉTRICO 

 

Ao realizar a busca bibliográfica nas bases de dados estabelecidas com descritores 

selecionados, foram encontradas um total 27.682 referências bibliográficas. Posteriormente, 

realizou-se uma pré-seleção mediante a leitura dos títulos e resumo, sendo selecionados 235 

resumos.  

Após eliminação dos repetidos restaram 202 (100%) artigos disponíveis para 

composição da revisão. Destes, 178 (88%) foram excluidos por  não atenderem às questões 

norteadoras da pesquisa, enquanto  24 (12%) foram incluídos definitivamente na análise. 

A tabela 01 apresenta o perfil bibliométrico da revisão integrativa. Percebe-se que a as 

publicações concentram-se na base de dados BDENF com 58,3%, em periódicos da medicina 

(75,0%), em peródico nacionais (75,0%), publicadas no Brasil (75,0%), no ano de 2012 

(25%).   

 

Tabela 1 : Distribuição dos estudo conforme bases de dados, area de publicação, 
nacionalidade,  país de origem e  ano (n=24), Niterói,2014. 
  
PERFIL BIBLIOMÉTRICO N(%) 
Base de Dados  
Bdenf 14 (58,4%) 
Lilacs 06 (25,0%) 
Cinahl 02 (8,3%) 
Pubmed - Medline 02 (8,3%) 
Área de Publicação  
Periódicos da Medicina 18 (75,0%) 
Periódicos específicos da Enfermagem 06 (25,0%) 
Nacionalidade  
Periódicos Nacionais 18 (75,0%) 
Periódicos Internacionais 06 (25,0%) 
País de Origem  
Brasil 18 (75,0%) 
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Estados Unidos 03 (12,5%) 
Reino Unido 02 (8,3%) 
Austrália 01 (4,2%) 
Ano  
2012 06 (25,0%) 
2011 05 (20,4%) 
2009 04(16,8%) 
2013 04 (16,8%) 
2014 03(12,6%) 
2010 02 (8,4%) 
 

A tabela 02 apresenta o perfil metodologico dos artigos incluidos na revisão 

integrativa. Observa-se que os estudos são na maioria, quantitativos 75,0%, com um forte 

nível de evidencia oxford B/2C 70,8% além, de serem do tipo descritivo 62,5%.   

 

Tabela 2 : Distribuição dos estudo conforme abordagem, nível de evidencia e tipo de estudo 
(n=24), Niterói,2014. 
 
PERFIL METODOLÓGICO N(%) 
Abordagem  
Quantitativa 18 (75,0%) 
Qualitativa 04 (16,8%) 
Quali-quantitativa 01 (4,2%) 
Nível de Evidência segundo Oxford (2009)  
B/2C 17 (70,6%) 
C/4 02 (8,4%) 
B/2B 02 (8,4%) 
B/3B 01(4,2%) 
B/3A 01 (4,2%) 
A/1B 01 (4,2%) 
Tipos de Estudo  
Descritivo 15 (62,5%) 
Coorte  05 (20,7%) 
Estudo de revisão  01(4,2%) 
Ensaio Clínico 01(4,2%) 
Reflexão teórica  01(4,2%) 
Série de casos 01(4,2%) 
 

De acordo com a Tabela 03, as revistas com maior número de publicações sobre o 

tema é a  Revista latino Americana de Enfermagem  e ABCD, Organização Brasileira de 

Cirurgia e Diagnóstico ambas com 20,7% dos estudos. 
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Tabela 03: Distribuição dos estudos nos periódicos (n=24), Niterói,2014. 

 
PERIÓDICOS N (%) 
 ABCD, Organização Brasileira de Cirurgia e Diagnóstico 05 (20,7%) 
Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular 03 (12,5%) 
Revista Latino –Americano de Enfermagem  02 (8,4%) 
Journal of Coloproctology  02 (8,4%) 
Revista Brasileira de Cirurgia Plastica 02 (8,4%) 
Revista de Escola de Enfermagem Anna Nery  01(4,2%) 
Journal of Vascular Surgery  01(4,2%) 
Journal of Clinical Oncology  01(4,2%) 
Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste  01(4,2%) 
Critical Care Nurse  01(4,2%) 
Annals of the Royal College of Surgeons of England. 01(4,2%) 
American Journal of Critical Care  01(4,2%) 
ACTA Cirurgia Brasileira  01(4,2%) 
BJOG: Na International Journal of Obstetrics & Gynaecology  01(4,2%) 
Revista da Escola de Enfermagem da USP  01(4,2%) 
 

Em relação ao conceito chave/ geral dos artigos incluídos na análise, o mais 

evidenciado foi dor com 23,0% (Tabela 04).  

 
Tabela 04: Conceito Chave dos Artigos, (n=44), Niterói,2014. 

 
CONCEITOS CHAVES N(%) 
Dor 06 (23,0%) 
Ansiedade 05 (19,2%) 
Nutrição  03 (11,5%) 
Confusão aguda  02 (7,7%) 
Avaliação terapêutica  02 (7,7%) 
Infecção  02 (7,7%) 
Função Pulmonar  02 (7 7%) 
Tromboembolismo  02 (7,7%) 
Qualidade de vida 01 (3,9%) 
Hipotermia  01 (3,9%) 
Dreno 01 (3,9%) 
 

 

Observa-se que conceitos com maior incidência nos remete a refletir sobre a 

contribuição destes para formulação do resultado de enfermagem Recuperação Pós-

operatória. 
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4.2. COMPONENTES PARA O RESULTADO DE ENFERMAGEM “RECUPERAÇÃO 

PÓS-OPERATÓRIA” 

 

Verificou-se ausência  de pesquisas que se propusessem a estudar um resultado de 

enfermagem para recuperação pós-operatória. Contudo, percebe-se que mesmo que os artigos 

não tratem diretamente sobre a temática, os conceitos-chaves e indicadores para avaliação da 

recuperação pós-operatória se repetem e colaboram para a construção desde resultado.  De 

forma geral, os artigos abordaram questões importantes na avaliação do cliente em pós-

operatório, como por exemplo: nível da dor, integridade da pele, cicatrização da ferida 

operatória, nutrição, mobilidade, infecção de sitio cirúrgico, eliminações vesicais e intestinais, 

e nível de consciência. 

Após a leitura dos estudos incluídos na análise pode-se realizar o levantamento dos 

indicadores importantes para o Resultado de Enfermagem Recuperação Pós-Operatória 

(TABELA 05):  

 

Tabela 05: Distribuição dos indicadores e sub-indicadores levantados para o Resultado de 
Enfermagem “Recuperação Pós-operatória”, Niterói, 2014. 
 

INDICADORES N (%) 
Estado Nutricional 10 (21,0%) 
- ingestão de alimentos 
- ingestão de nutrientes 
- ingestão de líquido 
- proporção peso/altura 
- hidratação 

 

Nível de Dor 07 (14,9%) 
- dor Relatada 
- duração dos episódios de dor 

 

Nível de Ansiedade 06 (12,8%) 
- agitação 
- ansiedade verbalizada  

 

Cicatrização de ferida: primeira intenção 06 (12,8%) 
- drenagem 
- eritema na pele ao redor da ferida 
- edema em torno do ferimento 
- odor desagradável na ferida 

 

Coagulação Sanguínea 04 (8,5%) 
- sangramento 
- hematoma 
- formação de coagulo 

 

Controle de Náuseas e Vômitos 02 (4,3%) 
- relata náusea e vômito controlados  
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Termorregulação 02 (4,3%) 
- hipotermia 
- hipertermia 

 

Nível de confusão aguda  02 (4,3%) 
- desorientação 
- nível alterado de consciência 
- agitação 

 

Estado Respiratório 02 (4,3%) 
- freqüência respiratória 
- ritmo respiratório 
- profundidade da inspiração 
- saturação de oxigênio 
- dispnéia 
- Acúmulo de secreção pulmonar 

 

Eliminação Urinária  02 (4,3%) 
- padrão de eliminação 
- retenção de urina 
- incontinência urinária  

 

Eliminação Intestinal 02 (4,3%) 
- padrão de eliminação 
- constipação 
- diarréia 

 

Mobilidade 01 (2,1%) 
- desempenho no posicionamento do corpo 
- andar 
-desempenho na transferência 

 

Nível de fadiga 01 (2,1%) 
- fadiga  
 

Após a categorização dos artigos de periódicos encontrados nas bases indexadas, 

procedeu-se à leitura do material de forma reflexiva, considerando o resultado de enfermagem 

e sua contextualização.   

Serão apresentadas em seguida as definições conceituais dos indicadores para 

Recuperação Pós Operatória e também, a definição conceitual do resultado de enfermagem 

“Recuperação Pós-Operatória (quadro 5 e 6).  

Mediante a leitura dos estudos, percebeu-se que a definição de recuperação pós – 

operatória pode estar ligada à idéia central de dor, infecção, alterações metabólicas, aumento 

do número de dias de pós-operatório, permitindo a discussão do conceito para o resultado de 

enfermagem. 
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Quadro 05– Definições operacionais dos títulos do resultado de  enfermagem recuperação 
pós-operatória, dos artigos selecionados nas bases de  dados, Medline, Lilacs, Cinahl eBdenf. 
2014. 
 

 

DEFINIÇÕES 

 
DEFINIÇÃO CONCEITUAL SEGUNDO REVISÃO INTEGRATIVA 

 
 
Recuperação 
Pós-Operatória 
 

Alcance do retorno de um indivíduo da fase crítica associada a um dano real 
ou potencial dos tecidos que demanda cuidados necessários devido às 
peculiaridades das alterações multissistêmicas ocasionadas pelo 
procedimento operatório. A dor, a infecção, a imobilidade, fadiga e o uso de 
drenos e sondas podem levar ao retardo deste retorno devido às alterações 
cognitivas, emocionais, respiratórias, metabólicas, no padrão de sono e dos 
sinais vitais.  Para que esse retorno seja completo, faz-se necessário uma 
avaliação perioperatória eficaz. (MELLO, ROSATTI, HORTENSE, 2014; 
SANTOS, et al, 2012; GOTARDO,  GALVÃO,2012;  LIMA, et al, 2010; 
THORN, et al, 2013).   

 
Quadro 06– Considerações sobre os indicadores do resultado de enfermagem recuperação 
pós-operatória, dos artigos selecionados nas bases de  dados, Medline, Lilacs, Cinahl e Bdenf. 
2014. 
 

INDICADORES 
 
RECUPERAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA: DEFINIÇÃO CONCEITUAL 
SEGUNDO REVISÃO INTEGRATIVA 

 
Indicador 1:  
Nível de Dor 

 

 
A dor é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, 
associada a um dano real ou potencial dos tecidos, ou descrita em termos de 
tais danos. A presença de dor se deve principalmente à gravidade dos 
pacientes e aos procedimentos invasivos necessários ao seu tratamento. As 
características avaliadas devem ser: início da dor, local, irradiação, tipo e 
duração da dor, atentando também para reações comportamentais 
relacionadas, como expressão facial, inquietação, ansiedade, insônia, 
irritabilidade e palidez, entre outras. O auto-relato é o padrão ouro para a 
avaliação da dor. Além do aspecto desagradável e das repercussões 
fisiológicas da dor no PO, ela retarda a deambulação precoce do paciente e 
sua possível alta hospitalar. A sintomatologia álgica repercute negativamente 
na evolução do paciente no pós-operatório, ocasionando prejuízos funcionais 
e orgânicos e refletindo na dificuldade do paciente em restabelecer seus 
parâmetros vitais adequados, tais como a capacidade respiratória, térmica e 
cardiocirculatória, em detrimento do agravante cirúrgico. Reduz a 
deambulação e a movimentação precoce, interrompe o sono e pode causar 
desgaste físico, fadiga e não cooperação com o tratamento. Avaliações 
sistemáticas e uso de escalas específicas para mensuração do quadro de dor 
podem contribuir para uma assistência adequada e redução do quadro álgico. 
Assim, a dor merece destaque, pois o estresse cirúrgico, ativa a via 
hipotálamo-pituitária-adrenal, o que causa uma liberação de catecolaminas, 
como adrenalina e noradrenalina. Isso pode levar ao aumento de cortisol, o 
esgotamento muscular e protéico, acarretando demora na cicatrização da 
ferida cirúrgica. (MIRANDA, et al, 2011; MELLO, ROSATTI, HORTENSE, 
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2014; SANTOS, et al, 2012; SANTOS, et al., 2014; BAUMGARTEN, et 
al.,2009; BARBOSA, et al.,2014; WALCZEWSKI, et al., 2012; LOGUE, 
GRIFFIN, 2012)     
 

Indicador 2: 
Cicatrização de 
ferida: primeira 

intenção  

 
Infecção do Sítio cirúrgico é a infecção relacionada a um procedimento 
cirúrgico que afeta a ferida cirúrgica (incisão) ou tecidos profundos que são 
manipulados durante a cirurgia.  Nota-se o crescimento dos índices de 
complicações cirúrgicas tais como: deiscência de suturas, e infecção.  O risco 
da ISC é multifatorial. Os fatores intrínsecos (relacionados ao hóspede) 
podem ser, por exemplo, a desnutrição e esgotamento protéico, idades 
extremas, a severidade das enfermidades de base como diabetes, câncer, 
enfermidade vascular crônica, obesidade e o hábito de fumar. Por outro lado, 
os fatores extrínsecos (relacionados à cirurgia e ao ambiente hospitalar) 
podem ser a duração da lavagem cirúrgica, hospitalização prolongada, 
raspagem, duração da cirurgia, anti-sepsia da pele, antibióticos profiláticos e a 
esterilização. (WALCZEWSKI, et al., 2012; LEDUR, et.al, 2011; THORN, et 
al., 2013)  
 

Indicador 3:  
Nível de 

Ansiedade 

 
A esperança impulsiona o indivíduo a agir, mover-se e alcançar. A falta de 
esperança torna-o opaco, sem objetivos, aguardando a morte. Está relacionada 
ao bem-estar, à qualidade de vida e sobrevida. Provê força para resolver 
problemas e enfrentamentos como perda, tragédia, solidão e sofrimento.  Ao 
submeter-se à uma cirurgia o paciente encontra-se  em um estado de 
fragilidade emocional e vivencia um comprometimento físico, emocional e 
social, a cirurgia por si só causa estresse fisiológico Com orientações e 
esclarecimentos referentes aos diferentes períodos do perioperatório, há a 
tendência de reduzir a ansiedade, além de facilitar a recuperação.  Os 
pacientes com bom estado de saúde geral apresentam melhor função física, 
função emocional e social, bem como menos fadiga, melhor perspectivas, 
menos sintomas gastrointestinais e problemas de evacuação. Um dos motivos 
que leva à é a  alta hospitalar, visto que envolve dúvidas, tanto no paciente 
quanto na família. (SANTOS, et al. 2012; SANTOS, et al., 2014; LIMA, et al. 
2010) 
 

Indicador 4: 
Termorregulação 

 
Os pacientes cirúrgicos estão expostos a inúmeros fatores que podem alterar 
os mecanismos de termorregulação e resultar em hipotermia pós-operatória, 
incluindo uma sala de operações fria, fluidos intravenosos frios, as transfusões 
de sangue frio, preparações para a pele anti-sépticas e anestesias. A  
hipotermia é determinada pela temperatura corporal menor que 36°C, 
podendo ser considerada leve, média ou moderada e grave ou severa. Consiste 
em um estado clínico de temperatura corporal abaixo do normal, no qual o 
corpo é incapaz de gerar calor suficiente para a realização das funções.  A 
hipotermia pode aumentar a susceptibilidade à infecção de ferida 
perioperatório, causando vasoconstrição e imunidade prejudicada. 
Vasoconstrição diminui a pressão parcial de oxigênio no tecido, o que reduz a 
resistência a infecções. (GOTARDO, GALVAO, 2009) 
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Indicador 05: 
Eliminação 

Urinária 

 
O processo de eliminação pode sofrer alterações em determinados tipos de 
cirurgia. Procedimentos abdominais devido à mobilização de órgãos, 
principalmente bexiga e ureteres e a podem intervir nos parâmetros de 
eliminação urinários, especialmente nas 24horas após a cirurgia. No período 
pós-operatório, condições como a restrição no leito, dor a redução da 
tonicidade da bexiga, o medo, os pudores em utilizar-se de recipientes para 
eliminação da urina diferentes do encontrado no domicílio, podem 
comprometer a eliminação de urina espontânea.  (NETO, et al., 2013) 
 

Indicador 06: 
Mobilidade 

 
A mobilidade é um fator decisivo para a manutenção da independência do 
paciente, mas está freqüentemente prejudicada devido procedimento 
cirúrgico, condições ortopédicas, presença dos drenos que restringem a 
movimentação do corpo, trauma e da sensação de dor ao movimentar-se. O 
decúbito pode influenciar na mecânica pulmonar, aumentando o trabalho 
respiratório e modificando a relação ventilação/perfusão dependendo da 
posição no leito e do grau de elevação do dorso. O conhecimento acerca da 
mudança de decúbito e seus efeitos na oxigenação do paciente constituem 
saber essencial para enfermeiras que cuidam de pacientes em situação crítica. 
A imobilidade também é um importante fator para o desenvolvimento de 
troboembolismo venoso.  (RASSAM, et al., 2009; DE MARTINO, et al., 
2012).   
 

Indicador 07: 
Controle de 
Náuseas e 
Vômitos 

 
Além do aspecto subjetivo do desconforto, os pacientes que não apresentam 
melhora dos sintomas relacionados à náusea e vômito, podem ter alta 
retardada, tanto da Sala de Recuperação Anestésica quanto hospitalar e a 
necessidade de internação após procedimentos ambulatoriais. Náuseas e 
vômitos trazem conseqüências como a demora do retorno às funções normais, 
a elevação dos custos hospitalares e a insatisfação do paciente. Também 
ocorre aumento das chances de aspiração pulmonar, principalmente, em 
pacientes cujos reflexos da via aérea ainda estão parcialmente deprimidos por 
anestésicos residuais.  Aliados a esses fatores, existem as potenciais 
conseqüências orgânicas, como taquicardia, hipertensão, interrupção da 
alimentação oral, desidratação, aumento da pressão intracraniana e ocular, 
sangramento da ferida operatória por aumento da pressão venosa e deiscência 
das linhas de sutura, retardando o processo de cicatrização. ( BARBOSA, et al., 
2014; NETO, et al., 2013) 
 

Indicador 08:  
Nível de confusão 

aguda 

 
É caracterizada pela presença simultânea de perturbações da consciência e da 
atenção, da percepção do pensamento, da memória, do comportamento 
psicomotor, das emoções e do ritmo sono-vigília. A confusão aguda pode 
levar o paciente a apresentar dificuldades em responder aos questionamentos. 
O estado cognitivo alterado sugere um quadro de vulnerabilidade do 
indivíduo, principalmente na eminência de um tratamento de alta 
complexidade, que o leva a experimentar alterações fisiológicas decorrentes 
do próprio procedimento cirúrgico, bem como no desenvolvimento 
inadequado do autocuidado necessário no período de recuperação. A 
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Confusão aguda associa-se ao comprometimento do estado de saúde física, 
quedas, perda de capacidade funcional e autonomia, resultando em piora da 
qualidade de vida. (MANGNALL, GALLAGHER, STEIN-PARBURY, 2011; 
FANN, et al., 2011) 
 

Indicador 09:  
Nível de Fadiga 

 
A incapacidade do coração em manter um débito cardíaco suficiente para 
satisfazer as necessidades teciduais de oxigênio e a redução do fluxo 
sanguíneo periférico, como em caso de cirurgia cardíaca, por exemplo, pode 
levar a intolerância à atividade física que por sua vez leva a fadiga. Esses 
aspectos acarretam o prolongamento do tempo de recuperação deste paciente. 
Fadiga é uma sensação desagradável com sintomas físicos, psíquicos e 
emocionais descrita como um cansaço que não alivia com estratégias usuais 
de restauração da energia; varia em duração e intensidade e reduz, em 
diferentes graus a habilidade de executar as atividades usuais. Vários fatores 
podem estar associados com a fadiga em pacientes, como depressão e anemia.  
A grande barreira para a gestão de fadiga é a falta de conhecimento sobre as 
causas. (NETO, et al., 2013) 
 

Indicador 10: 
Estado 

Respiratório 

 
Vários fatores podem interferir nos padrões respiratórios do paciente, dentre 
eles o posicionamento e mobilização do paciente, pois, atuarão diretamente no 
aumento do consumo de oxigênio e maior trabalho respiratório. Os 
parâmetros a serem observados são volume corrente, fluxo e pressão do 
sistema respiratório, resistência das vias aéreas e complacência pulmonar. O 
trauma cirúrgico pode alterar as propriedades contráteis do diafragma e 
resultar na incoordenação da caixa torácica, podendo causar fadiga nos 
músculos respiratórios.  (BAUMGARTEN, et al., 2009; MORSCH, et al., 
2009; LEDUR, et al., 2011; THORN, et al.,2013) 
 

Indicador 11: 
Coagulação 
Sanguínea  

 
O tempo de sangramento depende de diversas variáveis , incluindo o número 
e função das plaquetas, contagem de células brancas e vermelhas, fatores 
vasculares, hormônios e temperatura.  Alterações na coagulação podem 
resultar na agregação de plaquetas prejudicadas e tempo de hemorragia 
prolongada. (DE MARTINO, et al., 2012; LIMA, et al. 2010; RASSAM, et 
al., 2009) 
 

Indicador 12: 
Estado 

Nutricional 
 

 
O trauma cirúrgico aumenta o catabolismo e a demanda metabólica. Sabe-se 
que pacientes submetidos a grandes intervenções e alimentados precocemente 
apresentam melhor oxigenação da mucosa intestinal, diminuição da resposta 
orgânica e do número de complicações no pós-operatório, assim como, 
redução do tempo de dismotilidade intestinal. As alterações no apetite 
predispõem a uma série de complicações graves incluindo tendência à 
infecção, deficiência de cicatrização de feridas, falência respiratória, 
insuficiência cardíaca, diminuição da síntese de proteínas a nível hepático 
com produção de metabólitos anormais, diminuição da filtração glomerular e 
da produção de suco gástrico. A identificação precoce da alteração no estado 
nutricional permite o planejamento da terapia nutricional apropriada, que é 
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capaz de prevenir, interromper ou reverter o estado nutricional comprometido 
e evitar complicações decorrentes da operação. Hidratação assegura que o 
volume que circula no sistema vascular pode fornecer adequadamente o 
oxigênio e os nutrientes necessários para promover a cura. Deve-se atentar 
quanto ao risco de choque hipovolêmico pode desenvolver facilmente após a 
cirurgia. Um dos primeiros sinais de choque é pele pegajosa legal, o que 
indica que a pele é o primeiro órgão envolvido. O segundo órgão seria o 
intestino, as manobras de sangue para as principais áreas do corpo. Os 
métodos de avaliação do estado nutricional incluem dados antropométricos, 
dietéticos, bioquímicos, imunológicos, história clínica, avaliação subjetiva e 
exame físico. Entre os parâmetros antropométricos clássicos estão: peso 
habitual, peso atual, percentual de perda de peso recente, IMC, métodos de 
detecção de massa muscular a tecido adiposo subcutâneo, tais como as 
circunferências corporais (circunferência do braço e circunferência muscular 
do braço) e pregas cutâneas (prega cutânea triciptal), competência imune 
(contagem total de linfócitos), proteínas séricas, sobretudo albumina.  (NETO, 
et al., 2013; THIEME, et al., 2013; DIAS, BURGOS, 2009; MUNIZ, et al. 
2012; LOGUE, GRIFFIN,2011; SMANIOTTO, et al., 2012). 
 

Indicador 13: 
Eliminação 
Intestinal 

 
Sabe-se que alguns tipos de cirurgias realizadas podem interferir na 
eliminação. Procedimentos abdominais devido à mobilização dos intestinos, 
além das cirurgias ortopédicas, graças ao período prolongado de imobilidade, 
também podem interferir nos parâmetros de eliminação intestinais, 
principalmente nas primeiras 24horas. (NETO, et al., 2013; CAMPOS-
LOBATO, et al, 2013; SRIKRISHNA, ROBINSON, CARDOZO, 2010) 
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5. DISCUSSÃO                             

 

Mesmo com o déficit de estudos sobre resultados de enfermagem e, sobretudo, a 

respeito do resultado de enfermagem para Recuperação Pós-operatória, percebeu-se que de 

forma geral, a definição Recuperação Pós-operatória pode estar ligada à idéia central de um 

alcance do retorno de um indivíduo da fase crítica associada a um dano real ou potencial dos 

tecidos que demanda cuidados necessários devido às peculiaridades das alterações 

multissistêmicas ocasionadas pelo procedimento operatório (MELLO, ROSATTI, 

HORTENSE, 2014; SANTOS, et al, 2012; GOTARDO,  GALVÃO,2012;  LIMA, et al, 

2010; THORN, et al, 2013).  

Os indicadores mais evidenciados para tal resultado, levantados através da revisão de 

literatura, foram: Nível de Dor, Cicatrização de ferida: primeira intenção, Nível de Ansiedade, 

Apetite, Termorregulação, Eliminação Urinária, Mobilidade, Controle de Náuseas e Vômitos, 

Nível de confusão aguda, Nível de Fadiga, Estado Respiratório, Coagulação Sanguínea, 

Estado Nutricional, Eliminação Intestinal e Hidratação.  

Observou-se que a dor e as condições da ferida operatória são de extrema importância 

para levantamento do resultado para Recuperação Pós-Operatória, visto que podem definir a 

avaliação positiva ou não do mesmo, uma vez que, pela literatura, são as mais frequentemente 

mencionadas.  Logo, as medidas de ação devem ser mais preventivas, para que o indivíduo 

não desenvolva tal complicação (STRACIERE, 2008).  

Não existe uma relação exclusiva entre dor e lesão tecidual, e os aspectos sensitivos, 

emocionais e culturais fazem com que a percepção seja uma experiência subjetiva e pessoal 

(NASCIMENTO, KRELING, 2011). 

Com isso, a maior parte da informação necessária para se adequar um procedimento 

de avaliação da dor origina-se do que o cliente relata complementado pela avaliação física. O 

cliente é considerado (no ambiente clínico ou de pesquisa) como um instrumento de 

mensuração (SOUZA, et al, 2013).  

Após um procedimento cirúrgico, estímulos dolorosos prolongados causam 

sofrimento, danos ao organismo e complicações no pós-operatório, os quais acabam por 

influenciar negativamente na recuperação do paciente (PEREIRA, LOPES, ANDREOLLO, 
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2013).  

A função respiratória está estritamente ligada à dor PO, pois esta é descrita como 

sendo um dos fatores responsáveis pela disfunção respiratória associado a outros fatores como 

efeitos da anestesia, eventos no transoperatório, disfunção diafragmática, medicação e estado 

hemodinâmico. A intensidade da alteração respiratória aumenta principalmente quando é feita 

a manipulação da pleura parietal, pois, se torna responsável por um trauma cirúrgico adicional 

e favorece a redução de força muscular inspiratória (SILVA, NASCIMENTO, 2012). 

As alterações respiratórias no pós-operatório podem estar relacionadas à função 

pulmonar e cardíaca prévia, ao uso de Circulação Extracorpórea, ao grau de sedação, à 

intensidade da manipulação cirúrgica e ao número de drenos pleurais , sendo os fatores intra-

operatórios os principais responsáveis por alterar a mecânica respiratória no pós-operatório 

imediato (ARCENCIO, et al., 2008).  

Outro fator que influencia na recuperação do paciente é a infecção e, quando acomete 

a ferida operatória é denominada de – infecção do sítio cirúrgico DE MORAES, et al, 2013).  

  A infecção do sítio cirúrgico é evento adverso, possível de prevenir mediante a 

implementação de boas práticas de preparação pré-cirúrgica (CAMPOS-LOBATO, et al, 

2013).  

O impacto desta complicação infecciosa no ambiente hospitalar se traduz por 

prolongamento da hospitalização, re-internações, sequelas, incapacidade para o trabalho, 

aumento de custo e óbito. Pessoas hospitalizadas são especialmente vulneráveis a uma 

variedade de infecções devido à disfunção imune, possíveis limitações cognitivas e funcionais 

e a presença de co-morbidades que afetam a integridade de resistência do hospedeiro 

(MARINHO, RADUNZ, BARBOSA, 2014).  

A mobilidade também é um indicador a ser observado durante a recuperação pós-

operatória, uma vez que, quando a mobilidade está prejudicada, fornece ao indivíduo tanto a 

uma experiência de limitação no movimento físico independente e voluntário do corpo ou de 

uma ou mais extremidades quanto atua, principalmente na mecânica pulmonar e na 

mobilização de secreções (SILVA, NASCIMENTO, 2012).  

Logo, a mobilização possui extrema importância, pois auxilia na drenagem das 

secreções das vias aéreas inferiores, facilitando a aspiração traqueal. Além disso, a 

mobilização adequada auxilia na diminuição da resistência ao trabalho muscular, e 

contribuindo na redução da sensação de dispnéia (ROGERS, et al, 2010).  

Da mesma forma, outro indicador evidenciado foi a hipotermia que é conceituada pela 

redução de temperatura corporal menor que 35ºC. Este indicador ocorre pela depressão do 
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SNC e outros agravantes relacionados ao ambiente cirúrgico, levando a complicações severas 

como: mal estar, hipoxemia, cianose, função plaquetária prejudicada, alterações na 

repolarização cardíaca, redução da filtração glomerular, alterações no sistema imunológico e 

no sistema endócrino, aumentando a quantidade de tiroxinas e diminuindo a produção de 

corticóides além de outras complicações no pós-operatório imediato, devendo ser logo 

identificada e corrigida (BIAZZOTTO; et al.,, 2006). 

Segundo Ribeiro (2010), todos os pacientes que são submetidos a qualquer tipo de 

cirurgia devem ter sua temperatura monitorizada nos primeiros 30 minutos após a indução 

anestésica, pois a vasodilatação periférica e a redistribuição de calor, diminuem a temperatura 

central em torno de 1.°C. Essa diminuição faz com que ocorra o aumento da atividade do 

sistema nervoso simpático, aumentando a resistência vascular periférica, elevando os riscos de 

isquemia do miocárdio.     

Quanto ao indicador nível de confusão aguda, apesar de ser geralmente vista como 

uma alteração da cognição de curta duração, esta pode provocar sequelas que condicionam, 

em longo prazo e de forma significativa, a qualidade de vida. Para além de aumentar o tempo 

de internamento e, consequentemente, os custos, o seu desenvolvimento pode iniciar uma 

cascata de eventos que culminam na perda de independência, desenvolvimento de déficits 

cognitivos permanentes, declínio funcional e aumento da taxa de mortalidade (AGUIAR, 

2011).  

Por fim, a nutrição é afetada pelo trauma cirúrgico, pois, este é mediado por citocinas 

pró-inflamatórias, hormônios contra-reguladores e outros mediadores que produzem diversas 

alterações metabólicas, tais como aumento de proteínas de fase aguda positiva (proteína C-

reativa, por exemplo), diminuição de proteínas de fase aguda negativa (albumina e pré-

albumina, transferrina), edema, proteólise, lipólise e resistência periférica a insulina que leva 

à hiperglicemia. Toda essa repercussão altera o metabolismo basal em duas fases distintas: 

uma inicial - retenção hídrica, necessidade de fluidos intravenosos para manutenção da 

hemostasia e normo- ou hipometabolismo; e outra, tardia e mais duradoura – caracterizada 

por predominância de catabolismo sobre anabolismo, com aumento de excreção nitrogenada, 

perda de massa magra. Por conseguinte, a resposta orgânica ao trauma pode levar ao 

aparecimento ou agravamento de desnutrição pré-existente, queda da qualidade de imunidade 

do paciente e possibilidade de falha de cicatrização e aparecimento de infecções 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL, et al, 2011). 

Pretendeu-se, baseado nos dados construídos neste estudo, formular uma proposta do 

resultado de enfermagem para recuperação pós-operatório com definição e indicadores. As 
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propostas seguem no Quadro 07 :  

 

Quadro 07: Proposição de formulação do Resultado de Enfermagem Recuperação Pós-

Operatória, Brasil, 2014. 

  

RESULTADO DE ENFERMAGEM RECUPERAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA 
 

Recuperação Pós Operatória 

Domínio: Saúde Físiológica II                            Receptor do cuidado         
Classe: Resposta Terapêutica (a)                       Fonte de Dados:  
Escala(s): Desvio severo da variação normal a Nenhum desvio da variação normal (b) e grave 
a nenhum (n) 
Definição: Alcance do retorno de um indivíduo da fase crítica associada a um dano real ou 
potencial dos tecidos que demanda cuidados necessários devido às peculiaridades das 
alterações multissistêmicas ocasionadas pelo procedimento operatório. 
Recuperação Pós-

Operatória Grave Substancial Moderado Leve Nenhum 

Dor Relatada 1 2 2 4 5 
Duração do 

episódio de dor 1 2 2 4 5 

Agitação 1 2 2 4 5 
Ansiedade 
verbalizada 1 2 2 4 5 

Desorientação 1 2 2 4 5 
Nível alterado de 

consciência 1 2 2 4 5 

Fadiga 1 2 2 4 5 
Náusea 1 2 2 4 5 

Relata náusea, 
ânsia de vomito e 

vomito 
controlados 

1 2 2 4 5 

Mudanças no 
padrão alimentar 1 2 2 4 5 

Dispnéia 1 2 2 4 5 
Acúmulo de 

secreção 
pulmonar 

1 2 2 4 5 

Hipotermia 1 2 2 4 5 
Hipertermia 1 2 2 4 5 
Drenagem 1 2 2 4 5 

Eritema na pele 
ao redor da ferida 1 2 2 4 5 

Edema em torno 
do ferimento 1 2 2 4 5 

Odor 1 2 2 4 5 



57 

 

desagradável da 
ferida 

Sangramento 1 2 2 4 5 
Hematoma 1 2 2 4 5 

Formação de 
coágulo 1 2 2 4 5 

Constipação 1 2 2 4 5 
Diarréia 1 2 2 4 5 

Retenção da urina 1 2 2 4 5 
Incontinência 

urinária 1 2 2 4 5 

 

Desvio 
Grave da 
Variação 
Normal 

Desvio 
substancial 
da Variação 

Normal 

Desvio 
moderado da 

Variação 
Normal 

Desvio leve 
da Variação 

Normal 

Nenhum desvio 
da Variação 

Normal 

Desempenho no 
posicionamento 

do corpo  
1 2 2 4 5 

Desempenho na 
transferência 1 2 2 4 5 

Andar 1 2 2 4 5 
Ingestão de 
alimentos 1 2 2 4 5 

Ingestão de 
Líquidos 1 2 2 4 5 

Ingestão de 
Nutrientes 1 2 2 4 5 

Proporção peso/ 
altura 1 2 2 4 5 

Perda do apetite 1 2 2 4 5 
Hidratação 1 2 2 4 5 
Freqüência 
respiratória  1 2 2 4 5 

Ritmo 
respiratório 1 2 2 4 5 

Profundidade da 
inspiração 1 2 2 4 5 

Saturação de 
oxigênio 1 2 2 4 5 

Pressão arterial 1 2 2 4 5 
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6. CONCLUSÃO 

 

Ao fim do estudo, observou-se a carência de trabalhos publicados em literatura 

nacional e internacional que fizessem referência ao resultado em estudo e a escassez de 

material que fundamentasse os indicadores correlacionados com aspectos cirúrgicos, 

indicando a importância deste estudo para preencher a lacuna no conhecimento de 

enfermagem sobre a temática proposta. 

Além disso, fazem-se necessários novos estudos que visem os resultados da 

aplicabilidade clínica e maior rigor metodológico, proporcionando, “melhores níveis de 

pesquisa baseadas em evidencias” em enfermagem. 

Infere-se também, que mesmo que um artigo não fale diretamente sobre a temática 

desenvolvida, os conceitos se repetem, e colaboram para a análise desde resultado.  Dos 

artigos analisados, todos possuíram indicadores que suscitam a importância da proposição do 

resultado de enfermagem “recuperação pós-operatória”.  

Foram destacadas como fortes evidências clínicas: Nível de Dor, Cicatrização de 

ferida: primeira intenção, Nível de Ansiedade, Apetite, Termorregulação, Eliminação 

Urinária, Mobilidade, Controle de Náuseas e Vômitos, Nível de confusão aguda, Nível de 

Fadiga, Estado Respiratório, Coagulação Sanguínea, Estado Nutricional, Eliminação 

Intestinal e Hidratação. 

A técnica de revisão integrativa, utilizada para análise da definição para Recuperação 

Pós-operatória, neste estudo, mostrou-se adequada, atendendo aos objetivos propostos, e, isso 

certamente trará importantes contribuições para o refinamento do conceito de recuperação 

pós-operatória. 

A revisão de literatura apresentou limitações, no que se refere a ausência deste 

resultado na literatura, esse fato dificultou sua análise e discussão do tema. Contudo foi 

possível o levantamento de importantes conceitos e referências empíricas que certamente 

contribuíram para a compreensão do Resultado Recuperação Pós-operatória. 

Espera- se com este estudo ter colaborado para a assistência de enfermagem e com a 

elaboração de novos estudos na área da Sistematização da Assistência de Enfermagem e 

também da Enfermagem Cirúrgica. 
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Além disso, almeja-se que a temática incentive a promoção de novas discussões dentro 

do Grupo de Estudos de Sistematização da Assistência de Enfermagem e ampare o 

aprendizado e implementação da prática para o ensino.  

Portanto, o estudo fornece subsídios para direcionar o enfermeiro ao raciocínio 

diagnóstico de forma acurada, além de possibilitar discussões futuras no ensino e na pesquisa 

em enfermagem que estarão dentre em breve sendo publicados em periódicos da área. 
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8. APÊNDICES  

APÊNDICE A 
 

INSTRUMENTO PARA BUSCA DE ARTIGOS 
 

DESCRITORES LILACS 
 BDENF MEDLINE 

Avaliação em enfermagem OR 
enfermagem perioperatoria OR 

Avaliação de Resultados OR 
Complicações de pós-operatório 

Total    

Selecionados 
pelo resumo    

Nursing Assessment OR Perioperative 
nursing OR  Outcome Assessment OR 

Postoperative Complications 

Total    

Selecionados 
pelo resumo    

 
Avaliação em enfermagem AND 

enfermagem perioperatória 

Total    

Selecionados 
pelo resumo    

 
Nursing Assessment AND perioperative 

nursing 

Total    

Selecionados 
pelo resumo    

 
Avaliação em enfermagem AND 

Avaliação de Resultados 

Total    

Selecionados 
pelo resumo    

Nursing Assessment AND Outcome 
Assessment 

Total    

Selecionados 
pelo resumo    

Avaliação dos resultados AND 
enfermagem perioperatória 

Total    

Selecionados 
pelo resumo    

Outcome Assessment AND 
perioperative nursing 

Total    

Selecionados 
pelo resumo    

Avaliação em  Enfermagem AND 
Complicações de Pós-operatório 

Total    

Selecionados 
pelo resumo    

Nursing Assessment AND Postoperative 
Complications 

Total    

Selecionados 
pelo resumo    
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Avaliação dos resultados AND 
Complicações de Pós-operatório 

Total    

Selecionados 
pelo resumo    

Outcome Assessment AND 
Postoperative Complications 

Total    

Selecionados 
pelo resumo    

Enfermagem perioperatória AND 
Complicações de Pós-operatório 

Total    

Selecionados 
pelo resumo    

Perioperative Nursing AND 
Postoperative Complications 

Total    

Selecionados 
pelo resumo    

Avaliação em enfermagem AND 
enfermagem perioperatoria AND 

Avaliação de Resultados AND 
Complicações de pós-operatório 

Total    

Selecionados 
pelo resumo    

Nursing Assessment AND perioperative 
nursing AND Outcome Assessment 
AND Postoperative Complications 

Total    
Selecionados 
pelo resumo    
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APÊNDICE B : 
 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO 

Título:  
 

Autor(es) e respectiva (s) área 
(s) de formação: 
 

 

Volume, ano e país: 
 

 

Título do periódico: 
 

 

Base de Dados: 
 

 

CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS 
Objetivos do estudo:  

 
Tipo de estudo: (  )Abordagem qualitativa 

(  )Abordagem quantitativa: 
( )Experimental ( )Quase experimental (  )Não experimental ( ) 
descritivo  (  ) exploratório 
(  )Estudo de revisão 
(  )Reflexão teórica 
(  )Relato de experiência 
(  )Outro ____________________ 
 

Amostra: (  ) Aleatória (  )Conveniência 
 

Tamanho da amostra:  
 

Características da amostra: Idade (média): ______; Sexo: (  )F (  )M;   
Cenário:  

 
Aplica um instrumento para 
coleta de dados   

(  )Sim (  )Não   

PRINCIPAIS RESULTADOS: 
Descrição: 
 

 

CONCLUSÕES DOS AUTORES 
Descrição:  

 
IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM 

Descrição: 
 

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
Descrição:  

 
 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA (Oxford; 2009): 
 

Grau de Recomendação 

 

Nível de 

Evidência 

 
 Fonte de Evidência 
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APÊNDICE C: 
 

BANCO DE DADOS - DESCRIÇÃO DOS ESTUDOS COMPONENTES  

DA REVISÃO INTEGRATIVA 

ESTUDO 1 

 

MIRANDA, Adriana de Fátima Alencar et al . Avaliação da intensidade de dor e sinais vitais no 
pós-operatório de cirurgia cardíaca. Rev. esc. enferm. USP,  São Paulo ,  v. 45, n. 2, Apr.  2011 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Analisar as 
alterações nos 
sinais vitais de 
pacientes em pós-
operatório de 
cirurgias cardíacas, 
mediante 
intensidade de dor 
referida 

 
Estudo descritivo exploratória com 
abordagem quantitativa, 
desenvolvido em uma  unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) de pós-
operatório de cirurgias cardíacas 
de um hospital estadual da cidade 
de Fortaleza-CE.. A técnica de 
coleta de dados foi a observação. 
A amostra foi composta por 38 
pacientes, de ambos os sexos com 
média de idade de 49,5 anos.  
 

 
Na interpretação álgica, é conveniente 
enfatizar que o caráter subjetivo e 
multidimensional da dor lhe confere 
dificuldades quanto à determinação e 
qualidade do sintoma no pós-
operatório. A classificação da dor 
antes e depois da realização dos 
curativos demonstrou poucas variações 
nos resultados deste estudo. Destaca-se 
a avaliação de pacientes que sentiam 
dor intensa (10,5%) e os que relataram 
dor insuportável (2,6%), anterior a 
troca dos curativos, que tiveram 
intensidade de dor reduzida mediante o 
procedimento executado. Embora o 
tamanho da amostra tenha sido 
pequeno, essas variações serviram para 
identificar os benefícios 
proporcionados pelo cuidado de 
enfermagem. Acerca das relações entre 
intensidade da dor e sinais vitais no 
pós-operatório, foram encontrados 
poucos estudos realizados com eixo 
temático aproximado a este trabalho, 
dentre eles, destaca-se a pesquisa 
realizada com pacientes submetidos à 
cirurgia cardíaca, que foi importante 
condutora na discussão dos achados 
referentes a dor e sinais vitais 
Conclusão: Foi possível identificar, a 
partir das associações entre a 
intensidade álgica e os valores de 
pressão arterial, freqüência cardíaca, 
frequência respiratória e temperatura, 
que a não-associação entre os 
cruzamentos das respostas não foi 
determinante para certificar que a 
intensidade de dor relaciona- se com 
as alterações nos parâmetros vitais. 
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ESTUDO 2 

 

THIEME, Rubia Daniela et al . O índice de risco nutricional (nutritional risk index) é preditor de 
complicação pós-operatória em operações do aparelho digestivo ou parede abdominal?. ABCD, 
arq. bras. cir. dig.,  São Paulo ,  v. 26, n. 4, Dec.  2013 . 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Verificar os indicadores de 
estado nutricional que 
melhor se correlacionam 
com as complicações pós-
operatórias e o tempo de 
permanência hospitalar de 
pacientes submetidos à 
operações do aparelho 
digestivo ou parede 
abdominal de médio e 
grande porte. 

 
Estudo retrospectivo, de 
abordagem quantitativa, 
desenvolvido em Hospital de 
Clínicas da Universidade 
Federal do Paraná – HCUFPR, 
com pacientes adultos 
admitidos para realização de 
operações do aparelho 
digestivo. A técnica de coleta 
de dados foi Fichas de 
avaliação nutricional de 
pacientes cirúrgicos. A amostra 
foi composta por 215 fichas e 
125 indivíduos de ambos os 
sexos, com média de idade de 
58,5 anos.    
 

 
Foram incluídos 125 indivíduos. 
Diagnóstico de desnutrição de 
acordo com circunferência 
muscular do braço, índice de risco 
nutricional e avaliação subjetiva 
global foi de 46%, 88% e 66%, 
respectivamente. A classificação 
como gravemente desnutridos foi 
de 17,6% dos pacientes de acordo 
com a avaliação subjetiva global, 
enquanto que com o índice de 
risco nutricional foi de 42%. Os 
pacientes com câncer são mais 
desnutridos (5,42 unidades do 
índice de risco nutricional a 
menos). Houve correlação 
significativa entre ocorrência de 
complicações pós-operatórias não 
infecciosas quando analisado o 
índice de risco nutricional, 
considerando que seus menores 
complicaram mais (p=0,0016). O 
mesmo resultado foi obtido para 
albumina sérica (p=0,0015). Os 
pacientes sem complicações 
permaneceram, em média, 14,24 
dias internados a menos do que os 
pacientes com complicações não 
infecciosas (p<0,05). 
 
Conclusão: O índice de risco 
nutricional e a albumina sérica são 
os parâmetros com melhor 
capacidade em predizer 
ocorrência de complicações pós-
operatórias não infecciosas. 

 

 

 

 

 

 



86 

 

ESTUDO 3 

 

MELLO, LARISSA COELHO DE ; ROSATTI, SILVIO FERNANDO CASTRO ; HORTENSE, PRISCILLA . 
AVALIACAO DA DOR EM REPOUSO E DURANTE ATIVIDADES NO POS-OPERATORIO DE CIRURGIA 
CARDIACA . REVISTA LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM, [S.L.], V. 22, N. 1, P. 136-143, JAN. 
2014. 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Avaliar intensidade 
e localização da 
dor, após cirurgia 
cardíaca por 
esternotomia, 
durante o repouso e 
em cinco atividades 

 
Estudo descritivo, exploratório de 
coorte prospectivo, de abordagem 
quantitativa, desenvolvido em uma 
Unidade coronariana e em uma 
unidade de clínica cirúrgica de um 
hospital filantrópico de uma cidade 
do interior do Estado de São Paulo. 
A técnica de coleta de dados foi 
Escala Multidimensional para 
Avaliação da Dor. A amostra foi 
composta por 48 pacientes de ambos 
os sexos com média de díade de 48,6 
anos. 
 

 
A dor no pós-operatório de cirurgia 
cardíaca apresentou-se de 
intensidade moderada, durante o 
repouso e decrescente com o passar 
dos dias. Durante as atividades, a 
intensidade da dor foi moderada no 
1º e 2º pós-operatório e diminuiu a 
partir do 3º pós-operatório, com 
exceção da atividade tossir, em que 
houve diminuição apenas no 6º pós-
operatório. As atividades tossir, 
virar-se de lado, respirar 
profundamente e o repouso estão 
apresentadas, respectivamente, em 
ordem decrescente de intensidade. 
A região do esterno foi o local de 
dor mais referido. 
 
Conclusão: A avaliação da dor nos 
sujeitos submetidos à cirurgia 
cardíaca no repouso e durante 
atividades se faz de extrema 
importância para adequar o manejo 
e evitar complicações pós-
operatórias e recuperação cirúrgica 
retardada. 
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ESTUDO 4 

 

SANTOS, Naiane Paula dos et al . Avaliação do nível de dor em pacientes submetidos a cirurgias 
plásticas estéticas ou reparadoras. Rev. Bras. Cir. Plást.,  São Paulo ,  v. 27, n. 2, June  2012 . 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Quantificar o número de cirurgias 
plásticas realizadas com fins 
estéticos ou reparadores e avaliar o 
nível de dor em pacientes 
submetidos a essas duas 
modalidades de cirurgia, visando a 
fornecer dados que possibilitem a 
elaboração de um protocolo de 
assistência de enfermagem voltado 
especificamente para cada tipo de 
paciente. 

 
Estudo descritivo 
prospectivo, de abordagem 
quantitativa, desenvolvido no 
Hospital São Rafael (São 
Paulo, SP, Brasil). A técnica 
de coleta de dados foi análise 
de prontuário. A amostra foi 
composta por 200 pacientes 
de ambos os sexos com 
média de díade de 33 anos. 
 

 
O número de pacientes que 
relatou dor forte ou intensa 
foi bastante reduzido. 
Dentre esses pacientes, 
todos foram submetidos a 
lipoaspiração, associada ou 
não à colocação de prótese 
de mama. 
 
Conclusão: Os protocolos 
pré, intra e pós-cirúrgicos 
relacionados aos 
procedimentos de 
lipoaspiração devem ser 
reavaliados, visando à 
redução da forte dor 
relatada pelos pacientes 
submetidos a esse tipo de 
procedimento. 
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ESTUDO 5 

 

SANTOS, Letácio José Freire et al . Qualidade de vida, dor, depressão e ansiedade em pacientes 
operados por câncer de reto. ABCD, arq. bras. cir. dig.,  São Paulo ,  v. 27, n. 2, June  2014 . 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Avaliar a qualidade 
de vida, dor, 
depressão e 
ansiedade em 
pacientes com 
câncer de reto médio 
e inferior, 
submetidos à 
intervenção 
cirúrgica com 
intenção curativa. 

 
Estudo descritivo, de abordagem 
qualitativa, desenvolvida no Instituto 
Maranhense de Oncologia, Hospital 
Aldenora Bello e na Unidade de 
Oncologia Dr. Raymundo Matos 
Serrão, do Hospital Dr. Tarquínio 
Lopes Filho. A técnica de coleta de 
dados foi Analise de prontuário; 
entrevista clínica, Escala de 
perfomance status/Karnofsky, 
questionários validados para QV, 
dor, depressão e ansiedade. .A 
amostra foi composta por 41 
pacientes de ambos os sexos com 
média de díade de 53,7 anos. 
 

 
Dos 41 pacientes que 
compareceram, 52% apresentaram 
dor, 47% depressão e 39% 
ansiedade. Houve correlação 
positiva forte entre intensidade 
dolorosa e depressão, correlação 
negativa moderada entre depressão 
e estado geral de saúde e qualidade 
de vida global, e desta com a 
intensidade dolorosa. Houve 
correlação negativa 
estatisticamente significante entre 
depressão perspectiva futura e 
função sexual, assim como 
correlação positiva forte entre 
depressão e problemas sexuais. 
Observou-se correlação positiva 
entre ansiedade e problemas 
gastrointestinais e sexuais, ambos 
estatisticamente significantes. 
 
Conclusão: Houve prejuízo nas 
escalas de avaliação da qualidade 
de vida. Além da alta prevalência 
de dor, depressão e ansiedade, 
observou-se correlações entre estes 
e fatores que influenciam a 
qualidade de vida dos portadores 
de câncer de reto médio e inferior 
após a operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

ESTUDO 6 

 

BAUMGARTEN, Maria Cristina dos Santos et al . Comportamento da dor e da função pulmonar 
em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca via esternotomia. Rev Bras Cir Cardiovasc,  São 
José do Rio Preto ,  v. 24, n. 4, Dec.  2009 . 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Avaliar o comportamento da 
função pulmonar e da dor em 
pacientes adultos submetidos à 
cirurgia cardíaca por 
esternotomia. Além de 
verificar possíveis correlações 
e comparações dessas 
variáveis com as 
características do 
procedimento cirúrgico e o 
tempo de internação 
hospitalar, disfunção 
respiratória. 

 
Estudo coorte prospectivo, de 
abordagem qualitativa, 
desenvolvida no Complexo 
Hospitalar Santa Casa 
(CHSC). A técnica de coleta 
de dados foi Protocolo com 
informações da cirurgia, 
função pulmonar e um 
protocolo de avaliação álgica 
(escala análoga visual e 
desenho do corpo humano. A 
amostra foi composta por 70 
pacientes de ambos os sexos 
com média de idade de 56,72 
anos. 
 

 
Os valores de função pulmonar 
do período pós-operatório 
apresentaram diminuição 
significativa em relação ao pré-
operatório (P<0,01). A dor 
localizou-se na região da 
esternotomia, persistindo até o 
5º dia de pósoperatório. Houve 
correlação da dor com os 
parâmetros de função pulmonar 
(volume expiratório forçado no 
1° segundo - percentual r=-
0,271 e P<0,047; pico de fluxo 
expiratório r=-0,357 e P<0,008; 
volume inspiratório máximo r=-
0,293 e P<0,032). Não se 
observou correlação 
significativa da dor com outras 
variáveis. 
 
Conclusão: Observou-se 
prejuízo significativo da função 
pulmonar, não se 
restabelecendo completamente 
até o 5º dia de pós-operatório. A 
dor foi uma queixa que persistiu 
durante todo o período do 
estudo. Os parâmetros de 
função pulmonar apresentaram 
relação significativa com a dor. 
Não houve correlação entre dor 
e as características dos 
indivíduos, do procedimento 
cirúrgico e tempo de internação 
hospitalar 
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ESTUDO 7 

 

BARBOSA, Maria Helena et al . Avaliação da intensidade da dor e analgesia em pacientes no 
período pós-operatório de cirurgias ortopédicas. Esc. Anna Nery,  Rio de Janeiro ,  v. 18, n. 
1, Mar.  2014 . 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Avaliar a intensidade 
da dor em pacientes 
no pós-operatório de 
cirurgias ortopédicas; 
verificar associação 
entre alterações 
fisiológicas e dor 
pós-operatória e 
descrever a analgesia 
utilizada. 

 
Estudo prospectivo, de abordagem 
quantitativa, desenvolvida no Clínica 
Cirúrgica e Ortopédica da referida 
instituição (Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro - UFTM). A 
técnica de coleta de dados foi 
Instrumento que abordava os 
aspectos sociodemográficos, obtidos 
por meio de entrevista com o 
paciente; sobre o procedimento 
anestésico-cirúrgico; e referente à 
avaliação da intensidade da dor, às 
alterações fisiológicas identificadas e 
ao esquema analgésico prescrito.. A 
amostra foi composta por 134 
pacientes de ambos os sexos com 
média de idade de 48,25 anos. 
 

 
Dos pacientes avaliados 109 
(81,3%) realizaram 
procedimentos cirúrgicos em 
membros inferiores. O relato de 
dor aumentou no 2º PO (18/75%), 
sendo a dor leve a prevalente. 
Não houve associação 
significativa entre dor e 
alterações fisiológicas. A 
alteração fisiológica mais 
frequente foi a palidez cutânea 
(POI: 57/42,5%, 1º PO: 22/41,5% 
e 2º PO: 11/45,8%). Houve 
prevalência da administração 
conjunta de analgésicos simples, 
anti-inflamatórios não esteroides 
e opioides. 
 
Conclusão: A dor esteve presente 
na maioria dos pacientes, com 
predomínio de dor leve, e não 
houve associação estatisticamente 
significativa entre alterações 
fisiológicas e dor pós-operatória. 
O esquema analgésico adotado 
mostrou-se eficaz no controle da 
dor pós-operatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

ESTUDO 8 

 

WALCZEWSKI, Mayra da Rosa Martins et al . Avaliação dos resultados de intervenção após 
mudanças realizadas nos cuidados peri-operatórios em pacientes submetidos a operações 
abdominais eletivas. Rev. Col. Bras. Cir.,  Rio de Janeiro ,  v. 39, n. 2, Apr.  2012 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Avaliar os resultados 
da introdução de novas 
medidas visando 
acelerar a recuperação 
pós-operatória de 
pacientes submetidos à 
cirurgia abdominal 
eletiva. 

 
Estudo descritivo, de 
abordagem quantitativa, 
a técnica de coleta de 
dados foi entrevista. A 
amostra foi composta 
por 162 pacientes de 
ambos os sexos. 
 

 
Na comparação entre os dois períodos, 
observou-se no período pós-intervenção uma 
diminuição de 2,5 horas no tempo de jejum 
pré-operatório (p=0,0002). Em relação à 
reintrodução da dieta por via oral houve 
diferença entre os dois períodos (p=0,0007). 
Considerando os pacientes que não 
apresentaram complicações no 
pósoperatório houve diminuição 
significativa no tempo de internação 
(p=0,001325). Houve uma redução de 
aproximadamente 50% no uso de antibiótico 
no período pós-intervenção (p=0,00001). 
 
Conclusão: A adoção de medidas 
multidisciplinares peri-operatórias é 
exequível dentro da nossa realidade e 
embora não tenha havido alterações com 
significância estatística no presente estudo, 
pode melhorar a morbidade e diminuir 
tempo de internação em cirurgia geral de 
modo significante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

ESTUDO 9 

 

DIAS, Celina de Azevedo; BURGOS, Maria Goretti Pessoa de Araújo. Diagnóstico nutricional de 
pacientes cirúrgicos. ABCD, arq. bras. cir. dig.,  São Paulo ,  v. 22, n. 1, Mar.  2009 . 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Diagnosticar o 
estado 
nutricional de 
pacientes 
cirúrgicos 

 
Estudo do tipo serie de casos, de 
abordagem qualitativa, desenvolvida 
na Clínica de Cirurgia Digestiva do 
Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de 
Pernambuco (HC/UFPE), Recife, 
PE, Brasil.. A técnica de coleta de 
dados foi fichas de avaliação 
nutricional individual. A amostra foi 
composta por 70 pacientes de ambos 
os sexos com média de idade de 
55,76 anos. 
 

 
Na admissão detectarou-se maior 
percentual de desnutrição em idosos 
(32,4%) e de excesso de peso em adultos 
(33,4%). Na evolução ponderal durante 
os 15 dias de internamento, 88,6% teve 
perda de peso < 5% e redução 
significativa do Índice de Massa 
Corporal, mas mantendo-se dentro da 
normalidade. Os pacientes com doença 
maligna apresentaram risco nutricional 
elevado na admissão e associação 
positiva com hipoalbuminemia. 
Constataram-se mais desnutridos nesta 
população quando se utilizou o risco 
nutricional através do percentual de 
perda de peso (63%), em comparação 
com o Índice de Massa Corporal (38%) e 
albuminemia isolada (17,1%). 
 
Conclusão: Não ocorreu perda de peso 
moderada ou grave no período estudado; 
2 - na admissão e durante o 
internamento, a perda ponderal foi o 
melhor instrumento de avaliação do 
estado nutricional de pacientes 
cirúrgicos, quando comparada com o 
Índice de Massa Corporal e com a 
albumina; 3 - observou-se na admissão 
percentual significativo de sobrepeso em 
adultos e idosos 
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ESTUDO 10 

 

CAMPOS-LOBATO, Luiz Felipe de et al. What are the risk factors for readmission in patients 
with an ileostomy?. Journal of Coloproctology (Rio de Janeiro), v. 33, n. 4, p. 203-209, 2013. 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Identificar os 
fatores de risco 
para readmissão 
em pacientes 
submetidos a 
cirurgia 
colorretal 

 
Estudo descritivo, de abordagem 
quantitativa, desenvolvida em um 
único centro.  A coleta de dados foi 
por Revisão dos registros médicos 
eletrônicos para ambas as 
internações e atendimentos 
ambulatoriais e também por direta 
comunicação com o paciente para 
assegurar que a readmissão para 
outros hospitais foi notada. A 
amostra foi composta por 83 
pacientes, de ambos os sexos, com 
média de idade de 58 anos.   

 
A consulta identificou 496 pacientes, 
[267 (54%) do sexo masculino, idade 
media de 48 anos (VIQ: 34 -60)]. 
Oitenta e três (17%) foram readmitidos; 
296 pacientes (60%) foram operados por 
doença inflamatória intestinal, 89 (18%) 
por câncer, 16 (3%) por doença 
diverticular e 95 (19%) devido a outro 
diagnostico. Os três procedimentos mais 
comuns foram proctocolectomia total 
com anastomose anal e bolsa ileal 
(IPAA) em 103 pacientes (21%), 
colectomia total com ileostomia final 
em 117 (24%) e ressecções do intestino 
delgado (incluindo a remoção de fistula 
enterocutanea e excisão da bolsa em J) 
em 149 (30%). As seguintes variáveis 
foram significativamente mais comuns 
em pacientes readmitidos: tabagismo 
atual (24 % vs. 14%, p = 0,02), TVP/EP 
pós-operatório (10% vs. 4 %, p = 0,04), 
infecção da ferida cirúrgica (20 % vs. 
10% p = 0,01), sepse (22% vs. 8%, p < 
0,001) e infecção de órgão/ espaço do 
sitio cirúrgico (IOSC) (35 % vs. 5%, p < 
0,001). A infecção do IOSC pós-
operatório foi o único fator 
independente associado com a 
readmissão na analise multivariada (p < 
0,001). 
 
Conclusão: Os cirurgiões colorretais 
devem estar alertas para IOSC diante de 
um paciente com ileostomia readmitido 
apos um procedimento colorretal 
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ESTUDO 11 

 

NETO, Franca et al. Quality of life assessment in the late postoperative period of patients with 
rectal cancer submitted to total mesorectal excision.Journal of Coloproctology (Rio de Janeiro), 
v. 33, n. 2, p. 50-57, 2013. 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Avaliar a QV dos 
pacientes portadores 
de câncer retal 
submetidos a ETM, 
em pós-operatório 
tardio e os possíveis 
fatores capazes de 
influenciar 
diretamente na 
qualidade de vida dos 
mesmos 

 
Estudo descritivo, de abordagem 
quantitativa, desenvolvida no 
Serviço de Coloproctologia do 
Hospital Felício Rocho.  A coleta 
de dados foi por Aplicação de 
questionários de QV (EORTC 
QLQ-C30 e EORTC QLQ-CR38), 
alem de questionário clinico 
especifico e exame proctologico. 
A amostra foi composta por 72 
pacientes, de ambos os sexos.   

 
Os pacientes foram avaliados quanto 
a gênero, idade, realização de 
radioterapia e quimioterapia pré--
operatórias, tempo de pós-
operatório, distancia da anastomose 
a margem anal e estado global de 
saúde. A media do estado global de 
saúde dos pacientes avaliados foi 
satisfatória (82,06). Não se observou 
diferença na saúde global entre os 
pacientes com relação ao gênero, 
porem os pacientes do sexo 
masculino apresentaram menos 
insônia (p = 0,002), melhores 
perspectivas futuras (p = 0,011), 
menos efeitos da quimioterapia (p = 
0,020) e melhor função sexual (p < 
0,0001). Os pacientes com menos de 
50 anos apresentaram menos 
problemas miccionais (p = 0,035), 
ja os com mais de 65 anos relataram 
uma pior função sexual (p = 0,012). 
Os pacientes que realizaram neo-
adjuvancia apresentaram mais 
diarréia (p = 0,012). A qualidade de 
vida nao se alterou 
significativamente de acordo com o 
tempo de pós-operatório e distancia 
da anastomose a margem anal. 
 
Conclusão: os pacientes submetidos 
a ETM apresentam uma boa 
qualidade de vida apos um ano de 
cirurgia e que os fatores envolvidos 
capazes de influenciar a QV devem 
ser identificados e otimizados 
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ESTUDO 12 

 

GOTARDO, Juliana Mara; GALVÃO, Cristina Maria. Avaliação da hipotermia no pós-operatório 
imediato. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste-Rev Rene, v. 10, n. 2, 2012. 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Identificar a freqüência 
de hipotermia no paciente 
adulto no pós-operatório 
imediato e as 
intervenções de 
enfermagem 
implementadas para o seu 
tratamento na sala de 
recuperação pós-
anestésica (SRPA) 

 
Estudo descritivo, de 
abordagem quantitativa, 
desenvolvida no 
Hospital governamental, 
nível terciário, situado 
no interior do Estado de 
São Paulo. A coleta de 
dados foi por 
Instrumento com dados 
relacionados ao 
paciente, ao 
procedimento 
anestésico-cirúrgico, a 
temperatura corporal do 
paciente, bem como 
sobre as intervenções de 
enfermagem 
implementadas para o 
tratamento da 
hipotermia no período 
pós-operatório imediato. 
A amostra foi composta 
por 30 pacientes, de 
ambos os sexos, com 
média de idade de 45,5 
anos.   

 
O tempo médio de duração da anestesia foi 
de 194 minutos, o tempo mínimo de 130 
minutos e o máximo de 320 minutos. A 
temperatura corporal média dos pacientes 
no momento de chegada na SRPA foi de 
35,5°C. A temperatura corporal média dos 
pacientes na alta da SRPA foi de 36,1°C. 
As combinações anestesia geral associada 
com raquianestesia, anestesia geral 
associada com peridural e raquianestesia 
associada com peridural obtiveram 
freqüência de 3,3% cada. Durante o 
período intra-operatório, 10% dos 
pacientes fizeram uso de manta térmica 
(sistema de ar forçado aquecido sem o 
dispositivo descartável de membro 
superior ou inferior) na sala de operação, 
porém, os mesmos mantiveram 
temperatura corporal menor que 36°C na 
chegada na SRPA. Na chegada do paciente 
na SRPA, o método passivo de 
aquecimento cutâneo utilizado foi o uso de 
cobertor de lã dobrado ao meio associado 
ao lençol de algodão que consiste na rotina 
do serviço (o número de cobertores variou 
de um a três).  
 
Conclusão: Frente aos resultados 
evidenciados no presente estudo 
concluímos que: 66,6% dos pacientes 
investigados estavam hipotérmicos na 
chegada na SRPA; a medida adotada na 
SRPA para o tratamento da hipotermia foi 
o uso de lençol de algodão com cobertor 
de lã que consiste em método passivo de 
aquecimento cutâneo; a utilização do 
sistema de ar forçado aquecido (método 
ativo de aquecimento cutâneo) ocorreu 
duas vezes. 
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ESTUDO 13 

 

LIMA, Francisca Elisângela Teixeira et al. Protocolo de consultas de enfermagem ao paciente 
após a revascularização do miocárdio: influência na ansiedade e depressão. Rev. Latino-Am. 
Enfermagem.[periódico na Internet]. mai-jun, v. 18, n. 3, p. 34-41, 2010. 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Verificar a influência do 
protocolo de consultas de 
enfermagem nos aspectos 
relacionados à ansiedade e 
à depressão, após seis 
meses de cirurgia de 
revascularização do 
miocárdio, utilizando-se a 
escala de HAD, 
comparando com um 
grupo controle 

 
Estudo ensaio clinico 
randomizado, de abordagem 
quantitativa, desenvolvida 
Hospital público, Fortaleza, 
CE. A coleta de dados foi por 
Avaliação realizada pela 
pesquisadora, todos os 
pacientes foram 
encaminhados a uma 
enfermeira da própria 
instituição, para serem 
avaliados conforme a escala 
Hospital Ansiety and 
Depression (HAD). A 
amostra foi composta por 82 
pacientes, de ambos os sexos, 
com média de idade de 65 
anos.   

 
A avaliação da ansiedade e da 
depressão foi realizada apenas em 
um momento, isto é, após seis 
meses da alta hospitalar, com a 
aplicação da escala de HAD por 
uma enfermeira assistencial. Como 
já discutido, os resultados dos 
indicadores de ansiedade não 
mostraram diferença significativa 
entre os dois grupos. No entanto, na 
análise da depressão, um indicador 
apresentou diferença significativa, 
com maior percentual de pessoas 
do GC que diminuiu o interesse 
pelo aspecto pessoal e não espera 
mais as coisas com ilusão. 
 
Conclusão: Acredita-se que a 
obtenção de resultados satisfatórios 
só foi possível em virtude da 
utilização do protocolo de consultas 
de enfermagem, o qual possibilitou 
avaliação sistemática do paciente, 
levantando seus reais problemas 
para o planejamento e realização de 
intervenções de enfermagem, 
estabelecendo prioridades na 
adoção de medidas, principalmente 
daquelas que envolvem mudanças 
de comportamento, hábitos e estilo 
de vida, contemplando o paciente 
de forma holística nas dimensões 
físicas, sociais, espirituais e 
emocionais. 
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ESTUDO 14 

 

FANN, Jesse R. et al. Pre-and post-transplantation risk factors for delirium onset and severity in 
patients undergoing hematopoietic stem-cell transplantation. Journal of Clinical Oncology, v. 
29, n. 7, p. 895-901, 2011. 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Determinar os fatores 
mais importantes 
associados com delirium 
no pós-transplante aguda, 
examinando tanto pré-
transplante e os fatores 
tempo-variantes agudas 
que contribuem para o 
início delírio e gravidade 
delírio. 

 
Estudo prospectivo, de 
abordagem quantitativa, 
desenvolvida no Centro de 
Pesquisa de Câncer Fred 
Hutchinson. A coleta de 
dados foi por Escala 
Delirium Rating e a Escala 
de Avaliação Memorial 
Delirium.. A amostra foi 
composta por 90 pacientes, 
de ambos os sexos, com 
média de idade de 41,5 
anos.   

 
Quarenta e cinco pacientes (50%) 
experimentaram um episódio de 
delirium. Fatores de risco pré-
transplante para início e maior 
gravidade do delirium foram (BUN), os 
níveis mais elevados de nitrogênio 
média da fosfatase alcalina e uréia no 
sangue. Mais pobre funcionamento 
executivo pré-transplante também foi 
associada com maior gravidade delírio. 
As maiores doses de medicamentos 
opióides foram o único fator de risco 
para o aparecimento delírio pós-
transplante (hazard ratio, 1,05; IC 95%, 
1,02-1,08). Doses mais altas de 
opióides, a dor atual e anterior, e níveis 
mais elevados de uréia foram fatores de 
risco pós-transplante de maior 
gravidade delirium (todos P? 0,01). 
 
Conclusão: Pré e pós-transplante 
fatores podem auxiliar na identificação 
de pacientes que estão em risco de 
delirium durante mieloablativos 
transplante e pode permitir 
intervenções clínicas para prevenir o 
aparecimento delírio ou diminuir os 
sintomas de delírio. 
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ESTUDO 15 

 

SRIKRISHNA, S.; ROBINSON, D.; CARDOZO, L. A longitudinal study of patient and surgeon 
goal achievement 2 years after surgery following pelvic floor dysfunction surgery. BJOG: An 
International Journal of Obstetrics & Gynaecology, v. 117, n. 12, p. 1504-1511, 2010. 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Avaliar a satisfação 
do paciente e do 
cirurgião após 2 anos 
de cirurgia.  

 
Estudo descritivo observacional 
prospectivo longitudinal, de 
abordagem quantitativa, 
desenvolvida no centro uro-
ginecologia Terciário.  A coleta 
de dados foi por A avaliação 
objetiva foi com pélvica Prolapso 
Sistema de Quantificação (POP-
Q) e videocystourethrography 
(VCU). Qualidade de vida (QV) 
foi avaliada com um questionário 
Prolapso QV (PQoL), 
questionário Reis Saúde (KHQ) e 
Golombok-Rust Inventário de 
Satisfação Sexual (GRISS) e 
satisfação foi avaliada com a 
impressão Global do Paciente de 
Melhoria (IGP-I) .  
A amostra foi composta por 112 
pacientes, do sexo feminino, com 
média de idade de 64,2 anos.     

 
Os dados completos estavam 
disponíveis para 112 mulheres. 
POP-Q pontuações melhoraram 
significativamente (P <0,05); cura 
objectivo da incontinência (de 
VCU) foi de 88,8%. Todos os 
questionários de qualidade de vida e 
dezenas IGP-I apresentaram 
melhora significativa (P <0,01). 
Realização do objetivo média foi de 
85,1% para os pacientes e 89,6% 
para os cirurgiões. Realização 
paciente meta para a cirurgia de 
prolapso foi observada mais cedo e 
mais correlacionada com outras 
medidas de sucesso do que a 
cirurgia de continência. Metas 
relacionadas com a continência com 
base no alívio dos sintomas foram 
alcançados mais do que aqueles 
encaixotado na imagem corporal e 
sexualidade. Os cirurgiões relataram 
uma alta taxa de realização na 
restauração anatômica e metas de 
melhoria funcional. 

 
Conclusão: Realização do objetivo 
do paciente correlaciona-se 
significativamente com outras 
medidas de "sucesso", bem como 
com a satisfação geral. Cirurgiões e 
mulheres têm diferentes expectativas 
em relação ao resultado da cirurgia. 
Quase 90% das metas ainda são 
alcançados dois anos seguintes 
cirurgia. 
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ESTUDO 16 

 

THORN, C. C. et al. The Waterlow score for risk assessment in surgical patients. Annals of The 
Royal College of Surgeons of England, v. 95, n. 1, p. 52-56, 2013. 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Avaliar o potencial valor 
deste sistema de 
pontuação existente na 
predição de mortalidade 
e morbidade em uma 
coorte cirúrgica e 
vascular geral. 

 
Estudo descritivo, de 
abordagem quantitativa, 
desenvolvida pelo O 
Colégio Real de Cirurgiões 
da Inglaterra e do 
Departamento de Saúde.  A 
coleta de dados foi por 
Base de dados da 
instituição- O poder 
discriminatório do escore 
de Waterlow foi  
comparada com a da 
Sociedade Americana de 
Anestesiologia 
(ASA) grau eo Portsmouth 
fisiológica e escore de 
gravidade operativo para a 
enumeração de mortalidade 
e morbidade 
(P-GAMBÁ). A amostra 
foi composta por 101 
pacientes, de ambos os 
sexos, com média de idade 
de 68 anos.     

 
A taxa de mortalidade de internação 
foi de 17% ea taxa de morbidade em 
30 dias foi de 29%. A associação 
estatisticamente significativa foi 
demonstrada entre a pontuação pré-
operatória Waterlow e mortalidade de 
internação (p <0,0001) e 30 dias 
morbidade (p = 0,0002). Usando um 
limiar de pontuação Waterlow de 20 a 
dichotomise risco, precisões de 0,84 e 
0,76 para a previsão de Foram 
demonstrados mortalidade e 
morbilidade. Na comparação com o P-
GAMBÁ, o pré-operatório Waterlow 
pontuação realizada bem sobre 
Receiver operating característica. No 
que diz respeito à mortalidade, a área 
sob a curva foi de 0,81 (0,80-0,85) e 
para morbidade que foi de 0,72 (0,69-
0,76). O grau ASA alcançado um nível 
semelhante de discriminação. 

 
Conclusão: A pontuação Waterlow é 
coletada rotineiramente pela equipe de 
enfermagem em muitos hospitais e 
poderia, portanto, ser um atrativo meio 
de prever a morbidade e mortalidade 
pós-operatória. Ele também pode 
funcionar para estratificar o risco 
perioperatório para comparação de 
dados sobre resultados cirúrgicos. Um 
estudo prospectivo comparando os 
escores de predição de risco é 
necessário para suportar esses achados. 
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ESTUDO 17 

 

MUNIZ, Cinara Knychala et al. Clinical and nutritional status in the late postoperative of 
pancreaticoduodenectomy: influence of pylorus preservation procedure. Acta Cirurgica 
Brasileira, v. 27, n. 2, p. 123-130, 2012. 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 
 
Avaliar o estado nutricional de 
pacientes em pós-operatório 
tardio de 
pancreaticoduodenectomia (PD) 
e comparar a evolução de 
acordo com a preservação de 
piloro (PPPD) ou pela técnica 
padrão com ressecção do piloro 
(SPD). 

 
Estudo prospectivo, 
de abordagem 
quantitativa, 
desenvolvida em um 
hospital público.  A 
coleta de dados foi 
por entrevista. A 
amostra foi composta 
por 71 pacientes, de 
ambos os sexos, com 
média de idade de 
41,7 anos.     

 
Os pacientes recuperaram o estado 
nutricional e as queixas 
gastrointestinais foram incomuns. A 
ingestão protéica e energética foi 
maior no Grupo PD, apesar do menor 
IMC. Não houve diferenças em relação 
aos exames laboratoriais, exceto pelos 
maiores níveis de glicemia, fosfatase 
alcalina sérica e proteína C-reativa no 
Grupo PD. Quando os Subgrupos 
PPPD e SPD foram comparados, não 
houve diferenças nos diversos 
parâmetros analisados. 
 
Conclusão: No pós-operatório tardio 
de pancreaticoduodenectomia, os 
sintomas gastrointestinais são mínimos 
e o estado clínico e nutricional é 
adequado, independente da 
preservação do piloro. 
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ESTUDO 18 

 

DE MARTINO, Randall R. et al. Variation in thromboembolic complications among patients 
undergoing commonly performed cancer operations. Journal of vascular surgery, v. 55, n. 4, p. 
1035-1040. e4, 2012. 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 

 
Definir melhor a 

incidência de 
complicações 

trombóticas em 
pacientes submetidos 
a tratamento cirúrgico 
para um espectro de 

diagnósticos de câncer 
prevalentes na prática 

contemporânea . 
 

 
Estudo de coorte com 

abordagem quantitativa, 
com uma amostra de 
43.808 indivíduos de 
ambos os sexo. Foi 
desenvolvido pelo 

Colégio americano de 
cirurgia - Programa 

Nacional de Melhoria da 
Qualidade Cirúrgica, a 
coleta de dados deu-se 

por análise documental.  
. 
 

 
Durante o intervalo de estudo , 43.808 das 
operações de câncer seleccionados foram 

realizadas . A incidência de TVP , PE, e TEV 
total dentro de 1 mês após a cirurgia variou 

amplamente através de um espectro de 
diagnósticos de câncer , variando de 0,19% , 
0,12 % e 0,28% para ressecção de mama para 
6,1% , 2,4% e 7,3%, respectivamente , para 
esophagectomy . Comparado com o cancro 
da mama , a incidência de TEV variaram de 

um aumento de 1,31 vezes na TEV associado 
com gastrectomia ( intervalo de confiança de 
95 % , 0,73-2,37 ; P = 0,4 ) a um aumento de 
2,68 vezes associada com a histerectomia ( 

intervalo de confiança de 95 % , 1,43-5,01 ; P 
= 0,002 ) . A regressão logística multivariada 

revelou que em regime de internamento 
status, o uso de esteróides , a idade avançada 
( ≥60 anos ) , obesidade mórbida ( índice de 

massa corporal ≥35 ) , sangue transfusão, 
reintubação , parada cardíaca , complicações 

infecciosas no pós-operatório , e 
hospitalização prolongada estavam 

independentemente associados com risco 
aumentado de TEV. 

 
Conclusão: Demonstrou que a profilática 

paracetamol reduz pós-operatório náuseas e 
vômitos com um tamanho de efeito que 

compara bem com dados conhecidos a partir 
de outros anti-eméticos . Os resultados do 
nosso metaregression sugerem que o efeito 
anti-emético de i.v. acetaminofeno não é 

mediada através da redução do consumo de 
opióides no pós-operatório , mas através de 

mecanismos diretos ou através da redução da 
dor pós-operatória . A incidência de TEV e as 
complicações tromboembólicas associadas à 
cirurgia de câncer varia substancialmente . 

Estes resultados sugerem que tanto o tipo de 
tumor e ressecção magnitude pode impactar 

risco de TEV . 
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ESTUDO 19 

 

LEDUR, Priscila et al . Preditores de infecção no pós-operatório de cirurgia de revascularização 
miocárdica. Rev Bras Cir Cardiovasc,  São José do Rio Preto ,  v. 26, n. 2, June  2011 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 

 
Determinar a 
incidência de 
infecção no 

pósoperatório de 
CRM e seus 

preditores clínicos 
em um centro de 

referência 
cardiológico 
brasileiro. 

 

 
Estudo de coorte com 

abordagem quantitativa, 
com uma amostra de 717 
indivíduos de ambos os 
sexo. Foi desenvolvido 

pelo serviço de referência 
no Estado do Rio Grande 
do Sul, Brasil, a coleta de 

dados deu-se por 
Formulário que continha 
variáveis demográficas e 
de identificação (nome, 

sexo, raça, idade), clínicas 
(peso, altura, pressão 
arterial, frequência 

cardíaca, temperatura 
axilar, medicações em 

uso, glicemias capilares 
no decorrer das primeiras 
48h de pós-operatório), 

laboratoriais (glicemia de 
jejum, hematócrito, 

hemoglobina, leucócitos, 
plaquetas, creatinina, 

sódio, potássio), 
transoperatórias (tempo de 

cirurgia, de circulação 
extracorpórea, de 

pinçamento da aorta, de 
ventilação mecânica, de 

cateter venoso central, de 
sonda vesical) e 
comorbidades 

(hipertensão arterial 
sistêmica, DM, 

tabagismo, obesidade, 
dislipidemia, infarto 
agudo do miocárdio 
prévio, insuficiência 

cardíaca, insuficiência 
renal crônica, doença 
pulmonar obstrutiva 

crônica, acidente vascular 
encefálico prévio, 
neoplasia prévia). 

 
Foram avaliados 717 pacientes, 61,9 ± 11 
anos, 67,1% homens, 29,6% com diabetes, 

dos quais 137 (19,1%) desenvolveram 
infecção (62% respiratória, 25% superficial 

de ferida operatória, 9,5% urinária, 3,6% 
profunda de ferida operatória). Diabetes foi 

mais prevalente naqueles que desenvolveram 
infecção, assim como maior tempo de 

permanência do cateter venoso central (79,3 
± 40,5 vs. 61,0 ± 19,3 h, P<0,001). Após 

análise multivariada (modelo ajustado para 
dislipidemia, hipertensão, tabagismo e 

leucócitos), tanto diabetes (OR 4,18 [2,60-
6,74]), quanto tempo de permanência do 
cateter venoso central (OR 1,019 [1,00-

1,02]) 
e cateterismo cardíaco durante a internação 

(OR 2,03 [1,14- 3,60] mantiveram-se 
preditores do desfecho infecção (P<0,001). 
Apesar do diabetes estar associado a maior 

percentual de infecções (P<0,001), glicemia 
do pré-operatório não se associou a maior 

risco de infecção. 
 

Conclusão: Diabetes e tempo de 
permanência do cateter venoso central se 

associaram ao desenvolvimento de infecção 
no pós-operatório de CRM. A glicemia pré-

operatória não foi preditora de risco de 
infecção. 
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ESTUDO 20 

 

LOGUE, Barbara; GRIFFIN, Scott. Road map to esophagectomy for nurses.Critical care nurse, 
v. 31, n. 4, p. 69-86, 2011. 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 

 
Identificar as 

complicação do 
tratamento 

cirúrgico de câncer 
de esôfago. 

 

 
Estudo de reflexão 

teórica com abordagem 
qualitativa. 

 
Embora a cirurgia continua a ser a melhor opção 

para o tratamento de câncer de esôfago , 
recorrência local e distante metástases continuam 
a ser comuns . as preocupações com a qualidade 

de vida é sério por causa do longo tempo de 
recuperação e taxa de sobrevivência  pobres. 

complicações maiores e menores ocorrem em 40 
% dos pacientes entre elas alterações na 

hidratação, controle da dor, oxigenação, drenagem,, 
com apenas um sintoma minoria livre após 5 

anos . os dados mostram uma taxa de morbidade 
de 50 % e uma taxa de mortalidade de 10 % 

dentro de 30 dias de cirurgia . o prognóstico para 
a recuperação de uma esophagectomy permanece 

baixa com a média nacional de 16% o 
diagnóstico precoce .3,4,40-43 , os avanços 
cirúrgicos , e melhora no atendimento pós-

operatório continuar a contribuir para melhores 
resultados . o tratamento curativo tem 

normalmente foram medidos por taxas de 
sobrevivência , mas poucos estudos exploraram 
os resultados funcionais e questões de qualidade 
de vida. Muitas vezes, os pacientes relatam um 

mínimo de recuperação de 6 a 12 meses antes de 
terem sido capazes de retornar para um padrão 

diário de certa forma normal. 
 

Conclusão: à medida que o paciente evolui para 
a alta, alterações de cuidados de enfermagem 

para se concentrar em aumentar os níveis 
funcionais, cicatrização de feridas, suporte 

nutricional e necessidades emocionais e 
educacionais dos pacientes. Poucos pacientes 
serão alta do hospital, sem necessidade de um 

profissional de saúde (muitas vezes um membro 
da família) ou assistência de uma enfermeira 
home- saúde para continuar a recuperação. 

Independentemente destes desenvolvimentos , 
muitos destes pacientes pode funcionar em casa 

e voltar ao trabalho.. 
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ESTUDO 21 

 

MANGNALL, Linda Thomson; GALLAGHER, Robyn; STEIN-PARBURY, Jane. Postoperative 
delirium after colorectal surgery in older patients.American journal of critical care, v. 20, n. 1, 
p. 45-55, 2011. 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 

 
Determinar a 

prevalência e os 
fatores preditores de 

delirium pós-
operatório em 

pacientes idosos após 
grande cirurgia 

colorretal. 
 

 
Estudo de descritivo, de 
abordagem quantitativa, 

realizado com 118 
pacientes de ambos os 

sexos e média de idade de 
71,81 anos. Foi realizado 
PE Conselho Nacional de 

Saúde e de Pesquisa 
Médica da Austrália. E a 
coleta de dados deu-se 

pelo método de avaliação 
de confusão 

 
Os pacientes ( n = 118 ) tinham uma idade 
média de 71,81 anos , e cerca de metade 

eram mulheres (54%) . A maioria dos 
participantes (64%) eram casados , e 

comorbidades eram comuns. Delirium 
desenvolvido em 35 % dos pacientes nos 3 

dias após a cirurgia e em 21 % nas primeiras 
24 horas. Foram identificados novos casos 

de delirium em cada um dos três dias após a 
cirurgia, e alguns pacientes ( 7 %) 

apresentaram delírio para os 3 dias inteiros . 
Odds para delírio nas primeiras 24 horas 
foram aumentados para os pacientes que 
tiveram a admissão precoce ( odds ratio [ 
OR] = 4,48 ; P = 0,06 ) e diminuiu para os 
pacientes que eram casados (OR = 0,25 ; P 
= 0,01 ) . Odds para delírio nos primeiros 

três dias após a cirurgia foram aumentados 
para os homens (OR = 4,27; P = 0,02 ) , os 
pacientes mais velhos (OR = 1,05; P = 0,04 
) , e os pacientes que permaneceram durante 
a noite na unidade de terapia intensiva ( OR 

= 2,97; P = 0,06 ) . 
 

Conclusão: Delirium pós-operatório é 
comum e persistente em pacientes mais 

velhos nos primeiros 3 dias após a cirurgia 
colorretal 
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ESTUDO 22 

 

MORSCH, Katiane Tremarin et al. Perfil ventilatório dos pacientes submetidos a cirurgia de 
revascularização do miocárdio. Rev Bras Cir Cardiovasc, v. 24, n. 2, p. 180 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 

 
Avaliar o perfil 

ventilatório, radiológico 
e clínico dos pacientes 
submetidos a cirurgia 

eletiva de 
revascularização do 

miocárdio em hospital de 
referência em cardiologia 

no sul do Brasil. 

 
Estudo de coorte, de 

abordagem quantitativa, 
realizado com 108 pacientes 
de ambos os sexos e média 
de idade de 62,2 anos. Foi 
realizado pelo Instituto de 
Cardiologia do Rio Grande 

do Sul/Fundação 
Universitária de Cardiologia 

IC-FUC. O 
acompanhamento dos 
pacientes consistiu em 

informações das 
características do 

procedimento cirúrgico, 
complicações pulmonares 
póscirúrgicas por meio do 

serviço de radiologia, 
avaliação dos volumes e 
capacidades pulmonares, 

avaliação do distúrbio 
ventilatório, avaliação da 

força muscular ventilatória e 
evolução clínica do paciente 

até o momento da alta. 

 
Observou-se redução significativa do 
VEF1 e da CVF quando comparados 
os valores pré-operatórios com os do 

sexto dia de pós-operatório (P<0,001). 
O mesmo ocorreu com a força 

muscular ventilatória expressa em 
PiMáx e PeMáx do pré para o 6° dia de 
pós-operatório (P<0,001). A incidência 

de complicações pulmonares na 
amostra foi maior no 6º dia de pós-

operatório (78%) quando comparados 
ao 1º dia de pós-operatório (40%). 

 
Conclusão: Pacientes submetidos a 

cirurgia de revascularização do 
miocárdio apresentam redução 

importante nos volumes e capacidades 
pulmonares, assim como da força 
muscular ventilatória no período 

pósoperatório. 
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ESTUDO 23 

 

RASSAM, Eric et al. Complicações tromboembólicas no paciente cirúrgico e sua 
profilaxia. ABCD arq bras cir dig [online], v. 22, n. 1, 2009. 
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 

 
Elaborar revisão 

bibliográfica a respeito de 
complicações 

tromboembólicas em 
pacientes cirúrgicos e sua 

profilaxia, visto que se trata 
de complicação de alta 

prevalência e presente em 
enfermidades de diversas 

áreas da medicina 

 
Estudo de revisão, com 

abordagem quali-
quantitativa. Foram 

analisados 19 artigos das 
bases PubMed, Medline e 

EBSCO 

 
Foram selecionados os artigos com 

informações mais atualizadas sobre o 
assunto no Medline/PubMed, os quais 

mostraram que a tromboprofilaxia 
constitui a estratégia mais eficaz para 
reduzir morbidade e mortalidade por 

tromboembolismo venoso em 
pacientes cirúrgicos. A incidência de 
trombose venosa profunda proximal 
sem profilaxia encontra-se em torno 
de 25% a 32% e, com profilaxia, de 

10% a 18%. 
 

Conclusão: Conhecer riscos de 
trombose venosa profunda pode 

aumentar a atenção em relação aos 
problemas de tromboembolismo 

pulmonar em pacientes hospitalizados 
e formar as bases de estratégias de 

profilaxia. 
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ESTUDO 24 

 

SMANIOTTO, Pedro Henrique de Souza et al . Análise comparativa da evolução e das 
complicações pós-operatórias nas cirurgias plásticas do contorno corporal em pacientes idosos e 
jovens com perda ponderal maciça. Rev. Bras. Cir. Plást.,  São Paulo ,  v. 27, n. 3, Sept.  2012  
Objetivo Metodologia Resultados e Conclusões 

 
Analisar sistematicamente os 

ensaios sobre a eficácia do 
aquecimento perioperatório 

em pacientes cirúrgicos. 
 
 

 
Estudo descritivo, com 
abordagem quantitativa, 

realizado com 264 pacientes 
de ambos os sexos. 

Realizado pelo Hospital 
Estadual Sapopemba 

(HESAP).  

 
Foram analisados 264 pacientes, 

19 deles com idade entre 60 anos e 
75 anos (grupo I) e 245 entre 22 

anos e 59 anos (grupo J). O grupo I 
apresentou 10,5% de complicações 

maiores (P > 0,999) e 41,1% de 
complicações menores (P = 0,280), 
enquanto o grupo J obteve 10,6% 

de complicações maiores (P > 
0,999) e 30,2% de complicações 

menores (P = 0,280). Entre as 
complicações estão seromas, 

pequenas deiscências nas suturas, 
cicatrizes hipertróficas, infecções 

localizadas na área da ferida 
operatória e granulomas decorpo 

estranho em tecido celular 
subcutâneo, hematomas, deiscências 

de sutura significativas e necrose 
marginal de pele, ou nova 

internação, infecção pós-operatória 
com repercussão sistêmica e 
trombose venosa profunda. 

 
Conclusão: Os pacientes com > 60 

anos de idade não apresentaram 
maior número de complicações 

que o grupo mais jovem. 
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