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RESUMO

A identificação de fatores de risco durante todo o período perioperatório propicia a identificação
dos pacientes mais vulneráveis a complicações e que se beneficiariam de intervenções
específicas. O diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada da
NANDA International reúne fatores de risco cirúrgico, entretanto, por ser uma terminologia
recente, não há estudos disponíveis sobre sua aplicação na prática. Os objetivos do estudo foram
analisar o conceito do diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada,
visando à sua clarificação e estabelecimento de definições operacionais; e verificar quais fatores
de risco apresentam maior chance de estar associados aos casos de recuperação cirúrgica
retardada quando comparados aos pacientes sem recuperação cirúrgica retardada. Inicialmente
foi conduzida a análise do conceito do diagnóstico de acordo com o modelo proposto por
Walker e Avant. Posteriormente realizou-se estudo caso controle, onde 71 casos foram
comparados com 168controles. Os critérios para determinação dos casos foram: prolongamento
do tempo de internação pós-operatório, reinternação, reoperação e evidência de interrupção da
cicatrização da ferida operatória. A associação entre os fatores de risco com a ocorrência de
recuperação cirúrgica retardada foi verificada pela aplicação do teste Qui-quadrado (χ2),
quando havia grande número de observações. Aqueles fatores com pequeno número de
observações foram testados pelo teste exato de Fischer. Os fatores de risco com maiores chances
de associação ao retardo da recuperação foram subnutrição (OR=8,0), cirurgias infectadas
(OR=7,64), delirium (OR=6,48), resposta emocional pós-operatória (OR=5,21), complicações
intraoperatórias (OR=4,81), cirurgias contaminadas (OR=4,61), transfusão de hemoderivados
(OR=4,25), dor (OR=3,68), anemia (OR=3,13), mobilidade prejudicada (OR=2,59),
procedimento cirúrgico prolongado (OR=2,89). A identificação dos fatores de risco possibilita
a tomada de decisão sobre as melhores intervenções de enfermagem para uma recuperação em
um tempo mínimo e uma assistência segura.

Palavras-chave: Enfermagem Perioperatória. Diagnósticos de Enfermagem. Estudos de casos
e controles. Complicações Pós-Operatórias. Assistência Perioperatória.

ABSTRACT

The identification of risk factors throughout the perioperative period allows the identification
of patients who are most vulnerable to complications and who would benefit from specific
interventions. The nursing diagnosis Risk for delayed surgical recovery of NANDA
International cluster surgical risk factors, however, because it is a recent terminology, there are
no studies available on its practical application. The objectives were to analyze the concept of
nursing diagnosis Risk for delayed surgical recovery, aiming at its clarification and
establishment of operational definitions; and to verify which risk factors present a greater
chance of being associated to the cases of delayed surgical recovery when compared to the
patients without delayed surgical recovery.: Initially the analysis of the diagnosis concept was
conducted according to the model proposed by Walker and Avant. Subsequently a case control
study was carried out, where 71 cases were compared with 168 controls. The criteria for
determining the cases were: prolongation of the postoperative hospitalization time,
rehospitalization, reoperation and evidence of interruption of wound healing. The association
between risk factors and the occurrence of delayed surgical recovery was verified by the Chisquare test (χ2) and Fisher's exact test. The risk factors with higher odds of association with
recovery were malnutrition (OR = 8.0), infected surgeries (OR = 7.64), delirium (OR = 6.48),
and postoperative emotional response (OR = 5.21), intraoperative complications (OR = 4.81),
contaminated surgeries (OR = 4.61), transfusion of blood products (OR = 4.25), pain (OR =
3.68), anemia (OR= 3.13), impaired mobility (OR = 2.59), prolonged surgical procedure (OR
= 2.89). The identification of the risk factors allows decision making on the best nursing
interventions for a safe care and a recovery in a minimum time.

Key words: Perioperative Nursing. Nursing Diagnoses. Case-Control Studies. Postoperative
Complications. Perioperative Care.
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INTRODUÇÃO

A tese apresentada defende a validade clínica do diagnóstico de enfermagem Risco de
recuperação cirúrgica retardada (00246) da NANDA International (NANDA-I) para a prática
perioperatória, como instrumento para a qualificação da assistência de enfermagem e segurança
do paciente.
O tratamento cirúrgico é um componente essencial do cuidado em saúde e sua demanda
é crescente, acompanha o aumento da expectativa de vida da população. Estimativas apontam
que em 2012 foram realizados 312,9 milhões de procedimentos cirúrgicos em todo o mundo
(MEARA et al., 2015).
Os procedimentos invasivos de grande porte estão associados a complicações pósoperatórias na ordem de 22,6%, com impacto na saúde pública em nível global, afetando a
sobrevida a curto e longo prazo; muitas dessas complicações são consideradas preveníveis
(PUCHER et al., 2014).
A resposta humana esperada nos cuidados perioperatórios é a recuperação cirúrgica, que
se constitui em um evento multidimensional e engloba tanto os aspectos físicos, psicológicos e
comportamentais. Os principais objetivos do cuidado pré-operatório são preparar o paciente
para a cirurgia proposta e para a recuperação pós-operatória, tem como foco as necessidades
individuais (TURUNEN et al. 2016; AORN; 2015).
Entretanto, o enfermeiro dispõe de poucos diagnósticos aplicáveis à fase pré-operatória
de cuidados que permita a identificação do risco individual para o procedimento cirúrgicoanestésico. Como por exemplo, o diagnóstico de enfermagem Risco de infecção associada a
procedimento invasivo, da taxonomia NANDA-I, possui como atributos fatores extrínsecos
relacionados ao procedimento, e não contempla os fatores intrínsecos. As intervenções
relacionadas a este diagnóstico são genéricas e se aplicam principalmente ao período
intraoperatório. Desse modo, as ações das enfermeiras que atuam no período pré-operatório são
pouco direcionadas por um julgamento clínico sistemático e uniforme, muitas vezes, se
constituem em um conjunto de tarefas prescritivas e genéricas.
Uma revisão sistemática que avaliou a efetividade dos serviços de avaliação préoperatória conduzidos por enfermeiras apontou a falta de evidências sobre o seu efeito na
redução na morbidade ou de eventos adversos (HINES; MUNDAY; KYNOCH,
2015).Atualmente, as enfermeiras se baseiam em fatores de risco estudados por médicos para
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realizar a coleta de dados e a avaliação pré-operatória, sem considerar as especificidades do
cuidado de enfermagem.
O diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada foi incorporado
à Taxonomia da NANDA-I em 2015 sob o código 00246 e, por ser uma terminologia recente,
não há estudos disponíveis sobre sua aplicação na prática e nem da análise do seu conteúdo,
evidenciando uma lacuna do conhecimento no campo da enfermagem perioperatória
(HERDMAN; KAMITSURU, 2015).
O diagnóstico Risco de recuperação cirúrgica retardada (00246) tem o potencial de
instrumentalizar as enfermeiras para o gerenciamento das informações do paciente cirúrgico e
tomada de decisão sobre as intervenções mais apropriadas ao indivíduo, em um processo
dinâmico, antes mesmo das complicações se estabelecerem (SANTANA et al., 2014). Para
ofertar um cuidado de qualidade, as enfermeiras devem se basear nos diagnósticos de
enfermagem com foco no que é próprio de sua competência, e a partir disso utilizar das
melhores evidências disponíveis de pesquisas para decidir quais as intervenções são mais
adequadas em cada caso (LUNNEY, 2011).
A uniformização da linguagem possibilita a construção de um campo de conhecimentos
próprios da enfermagem perioperatória, com bases concretamente derivadas da prática
profissional. A partir da apreensão destes conhecimentos, as enfermeiras poderão construir
esquemas de trabalho que podem ser validados dentro de critérios fidedignos, que permitam
determinar as possibilidades e os limites de suas próprias ações profissionais (CARVALHO,
2013).
Logo, uma avaliação pré-operatória acurada, sustentada por uma taxonomia, pode
oferecer subsídios para uma estratificação do risco dos pacientes e a identificação daqueles mais
vulneráveis as complicações. Estes podem se beneficiar de intervenções específicas, protetoras
e preventivas de eventos adversos que tem potencial para comprometer a recuperação cirúrgica.
Pode ainda, contribuir para evitar o cancelamento de cirurgias e auxiliar na alocação de pessoal
e de recursos.
Entretanto, instrumentos de avaliação pré-operatória não são padronizados e a
terminologia utilizada é heterogênea, dificultando a utilização de evidências para guiar a prática
(TURUNEN et al., 2016). Daí a importância de se validar um diagnóstico útil à estratificação
de risco na área de enfermagem perioperatória.
A interpretação das respostas humanas é uma atividade complexa, e quando inadequada
pode resultar na negligencia de problemas reais e/ou potenciais, ocasionando prejuízos ao
paciente (LUNNEY, 2011). Assim, o estudo aprofundado do diagnóstico e o estabelecimento
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de referenciais empíricos pode contribuir para identificação correta e projeção segura de
resultados, direcionando a escolha das intervenções mais apropriadas para o alcance dos
resultados esperados.
Em relação ao diagnóstico de enfermagem real Recuperação cirúrgica retardada
(00100), existe uma dificuldade de se determinar qual é o tempo de recuperação ideal para cada
cirurgia e caso. O retorno do paciente às atividades de vida diária e o relato de bem-estar podem
variar de acordo com as características do indivíduo e do procedimento proposto. Portanto,
buscou-se na literatura fatores de risco que impactam na morbimortalidade perioperatória de
relevância para o cuidado de enfermagem.
Estudos apontam como indicadores para a avaliação da recuperação cirúrgica o
prolongamento do tempo de internação pós-operatória, reoperação e reinternação. Estes
desfechos têm mobilizado a comunidade científica e os gestores, pois impactam na segurança
e qualidade do atendimento, na satisfação com a experiência cirúrgica, nos custos da internação
e na oferta de leitos (BOHL et al., 2016 a; BOHL et al., 2016 b; JAKOBSON et al., 2014;
MILLER; MYTHEN, 2015; SUN et al., 2015).
Medidas de desfechos biológicos e fisiológicos possuem caráter imediatista, além de ser
difícil discriminar sintomas específicos da doença daqueles relacionados à cirurgia e suas
potenciais complicações. Ainda, outros elementos podem interferir no tempo de internação,
como fatores socioeconômicos, culturais e institucionais (LEE et al., 2014).
De acordo com Lee e colaboradores (2014), a recuperação pode ter significados
diferentes para diferentes partes interessadas, como administradores, médicos, enfermeiros e
pacientes. Os autores também enfatizam que a recuperação pós-operatória é uma construção
complexa que engloba múltiplos domínios e prazos. Logo, há necessidade de estudos que
norteiem o foco da ação da enfermagem, que possam determinar a sua contribuição para a
recuperação dos pacientes. Seria mais interessante a utilização de um diagnóstico que previsse
o Risco para recuperação cirúrgica retardada, do que propriamente identificá-lo tardiamente
como um diagnóstico real.
Estudo de Kleinbeck e Hoffart (1994) apontou que os pacientes não definem a
recuperação cirúrgica apenas como a cura física, mas a ausência de sintomas e o retorno à sua
capacidade de realizar as atividades que desenvolviam antes da cirurgia; ou seja, em
consonância com a definição do diagnóstico apresentado.
Ao analisar o conceito de Recuperação cirúrgica, Allvin e colegas estabeleceram os
seguintes atributos definidores: (1) um processo que requer energia; (2) retorno a um estado
de normalidade e totalidade definido por padrões comparativos; (3) recuperação do controle
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sobre funções físicas, psicológicas, sociais e habituais; (4) retorno aos níveis pré-operatórios
de independência/dependência nas atividades da vida diária; e (5) recuperação do melhor nível
de bem-estar (ALLVIN et al., 2007).
Observa-se através dos atributos que a recuperação cirúrgica exige uma abordagem
holística e multiprofissional, para além das dimensões biológica e fisiológica. Considera-se tão
importante quanto essas dimensões a qualidade da recuperação e a experiência do paciente, a
partir da sua própria perspectiva (MILLER; MYTHEN, 2014).
O enfermeiro é capaz de prestar assistência perioperatória de forma holística,
contribuindo não apenas para o restabelecimento da saúde e/ou melhor qualidade de vida do
paciente e familiares, mas também para que a experiência cirúrgica seja positiva. A avaliação
pré-operatória liderada por enfermeiras demonstrou resultados em um alto nível de
conformidade com as investigações pré cirúrgicas necessárias, além de se evitar a realização de
testes desnecessários (DARTEY et al, 2010). A avaliação minuciosa dos pacientes cirúrgicos
ajuda a prepará-los fisicamente e psicologicamente para a experiência hospitalar.
Contudo, como já foi ressaltado, os parâmetros de avaliação pré-operatória não são
uniformes. Um estudo que identificou diversos índices de avaliação cirúrgica concluiu que não
há um instrumento de avaliação de risco cirúrgico que contemple as necessidades individuais
do paciente, com ampla utilização e que seja validado para as diversas especialidades
(LOUREIRO; FEITOSA-FILHO, 2014).
A padronização da linguagem perioperatória auxilia na criação de um corpo de
evidências que deem sustentação e visibilidade à prática de enfermagem. O diagnóstico em
estudo pode ser implementado em ambientes de cuidados à saúde que realizam cirurgias ou
procedimentos invasivos, hospitalares ou ambulatoriais, independentemente do momento em
que o paciente se encontra.
Para explorar o Diagnóstico de Enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada
(00246) utilizou-se como modelo estruturante da tese o Modelo Híbrido apresentado por
Schwartz-Barcott e Kim (2000), desenvolvido em três fases:
1. A fase teórica foi realizada através da análise do conceito do diagnóstico de Enfermagem
Risco de recuperação cirúrgica retardada (00246). Embora as teóricas apresentem os
procedimentos de uma análise de conceito, em quatro fases, optou-se por desenvolver a análise
de conceito a partir do modelo proposto por Walker e Avant (2012). Esse método foi descrito
em oito fases, apresentada no primeiro capítulo, por ser largamente usada na enfermagem, e
contém casos que caracterizam o conceito.

16

2. Na fase de trabalho de campo, descrita no segundo capítulo, foi conduzido um estudo casocontrole, visando verificar as chances de cada fator de risco do diagnóstico interferir na
recuperação cirúrgica, a partir da análise teórica. Esta fase busca integrar a análise teórica aos
dados empíricos referentes ao fenômeno, no contexto em que se manifesta. Este desenho foi
escolhido por permitir a verificação simultânea de diversas variáveis e por expressar a
magnitude do efeito sobre o fenômeno de Recuperação cirúrgica retardada.
3. A fase analítica final compõe o terceiro capítulo; apresenta-se a definição do conceito a partir
da consolidação dos dados obtidos nas duas etapas anteriores. São apontados o impacto da
utilização de uma linguagem uniforme para a prática de enfermagem perioperatória, e as
lacunas conceituais que merecem ser abordadas em outras pesquisas.
O diagnóstico Risco de recuperação cirúrgica retardada está classificado no nível de
evidência 2.1 na classificação NANDA-I 2015-2017 (HERDMAN; KAMITSURU, 2014). Esta
pesquisa apresenta subsídios que elevam seu nível de evidência para 3, com a realização da
análise do conceito e testagem por método quantitativo, do tipo caso-controle.
O diagnóstico de enfermagem RRCR aponta uma mudança do paradigma da prática de
enfermagem perioperatória, propiciando a identificação sistemática da vulnerabilidade
individual antes mesmo que as complicações se instalem.
A análise do conceito e teste do diagnóstico atribuem confiabilidade para a sua aplicação
por profissionais e estudantes de enfermagem, favorecendo uma prática perioperatória centrada
no paciente.
Em relação aos pacientes, espera-se que, ao contribuir para a acurácia diagnostica de
risco de recuperação cirúrgica retardada, estes recebam uma assistência segura e de qualidade,
reduzindo o seu desgaste emocional, as dificuldades sociais e econômicas impostas pelo
afastamento do trabalho, decorrente de internações prolongadas e reinternações nas instituições
de saúde.
Com a identificação do diagnóstico de Risco de recuperação cirúrgica retardada
(00246), espera-se que ocorram modificações na prática de enfermagem. O diagnóstico
orienta a seleção das intervenções mais adequadas e permite a avaliação dos resultados dos
cuidados de enfermagem. À medida que os resultados das intervenções sejam positivos, é
possível dar visibilidade ao trabalho da enfermagem. Ainda, oportuniza a classificação da
complexidade do cuidado, contribuindo para o dimensionamento de pessoal, e explica a duração
da permanência do paciente no hospital e os custos do atendimento.
No ensino, a aplicação do diagnóstico tem como reflexos o estímulo ao pensamento
crítico e ao raciocínio hipotético pelos estudantes. Ao coletar a história do paciente, os
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estudantes são capazes de identificar os fatores de risco agrupados em um diagnóstico e
complementar dados ainda não coletados.
Na pesquisa, o diagnóstico pode contribuir para a inclusão nos registros eletrônicos de
saúde através da linguagem padronizada, para que os dados sejam coletados e analisados de
forma sistemática. Também oferece elementos léxicos para o desenvolvimento de teoria de
médio alcance.

Para nortear o estudo foram estabelecidas as seguintes questões de pesquisa:
- Qual o conceito de risco de recuperação cirúrgica retardada disponível na literatura científica?
Quais são os fatores preditivos de complicações cirúrgicas?
- Quais fatores de risco apresentam maior chance de estar associados ao retardo da recuperação
cirúrgica?

As hipóteses estabelecidas para a pesquisa foram:
Hipótese nula: Pacientes expostos aos fatores de risco identificados na análise do conceito não
apresentaram maiores chances de retardo na recuperação cirúrgica.
Hipótese alternativa: Pacientes com recuperação cirúrgica retardada apresentam maiores
chances de estarem expostos aos fatores de risco identificados na análise de conceito.

O estudo teve como objetivos:
1. Analisar o conceito do diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica
retardada, visando à sua clarificação e estabelecimento de definições operacionais.
2. Verificar quais fatores de risco apresentam maior chance de estar associados aos casos de
recuperação cirúrgica retardada quando comparados aos pacientes sem retardo da
recuperação cirúrgica.
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INTRODUÇÃO1

A taxonomia NANDA-I propõe uma forma de categorizar fenômenos da enfermagem,
funcionando como um modelo ou mapa conceitual dos seus conhecimentos, estruturando e
ordenando-os, e funcionando como um instrumento de apoio ao raciocínio clínico
(HERDMAN, KAMITSURU; 2015).
A partir da edição 2015-2017 do livro Diagnósticos e Classificação da NANDA, foram
efetuadas inclusões de diagnósticos, dentre eles o de Risco de recuperação cirúrgica
retardada,sob o código 00246, definido como a “vulnerabilidade à extensão do número de dias
de pós-operatório necessários para iniciar e desempenhar atividades que mantêm a vida, a saúde
e o bem-estar, capaz de comprometer a saúde” (HERDMAN; KAMITSURU, 2015).
Para ampliar a confiabilidade de um diagnóstico, recomenda-se submetê-lo a um
processo de validação, refinando os indicadores clínicos que o compõem, definindo critérios
para a sua operacionalização, de forma que a sua utilização seja confiável na prática clínica e
no ensino (CHAVES; CARVALHO; ROSSI, 2008).
Os diagnósticos da NANDA-I são classificados de acordo com critérios de nível de
evidências, para que reflitam melhor o estado da ciência em relação à enfermagem baseada em
evidências. O diagnóstico em estudo encontra-se no nível 2.1, aceito para publicação e inclusão
na Taxonomia da NANDA-I. Foi apresentado em 2013 com todos os componentes, e a
bibliografia é citada para a definição, bem como para cada um dos fatores de risco.
O presente capítulo avança para a classificação no nível 2.2, onde a análise do conceito
é necessária para demonstrar a existência de um corpo de conhecimentos substancial em apoio
ao diagnóstico (HERDMAN; KAMITSURU, 2015).
A análise do conceito antecede a validação do diagnóstico e é desenvolvida por meio de
uma ampla revisão da literatura, examinando seus elementos básicos. Algumas vantagens da
análise de conceito são a clarificação de termos usados na comunicação, com definições
operacionais para uso na teoria e na pesquisa, além de sua utilidade para o desenvolvimento de
ferramentas e da uniformização da linguagem de enfermagem (WALKER; AVANT, 2011).

1

REMBOLD, S. M. et al. Nursing Diagnosis Risk for Delayed Surgical Recovery (00246): Cconcept clarification
and definition of empirical referents. Int J Nurs Knowl. 2017.
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MÉTODO

Para a análise de conceito desse fenômeno, foram adotadas as oito etapas propostas por
Walker e Avant (2011), 1) Seleção do conceito; 2) Seleção dos objetivos da análise conceitual;
3) Identificação dos possíveis usos do conceito; 4) Determinação dos atributos definidores; 5)
Desenvolvimento dos casos-modelo; 6) Desenvolvimento de outros casos; 7) Identificação de
antecedentes e consequentes; 8) Definição de referências empíricas.
A seleção do conceito decorreu do seguimento de pesquisas do grupo de estudos de
sistematização da assistência de enfermagem da Universidade Federal Fluminense (GESAEUFF), visando aprimorar sua aplicabilidade à prática clínica. Após seleção do conceito,
determinou-se como objetivo elucidar o fenômeno Risco de recuperação cirúrgica retardada e
definir referências empíricas para identificação dos fatores de risco de recuperação cirúrgica
retardada, com base nas evidências.
Para identificação dos possíveis usos do conceito, assim como, para dar suporte às
seguintes etapas da análise de conceito proposta, foi realizada uma revisão integrativa de
literatura, fundamentando a determinação dos atributos definidores, a construção dos casos
modelo e adicionais, a identificação dos antecedentes, e a definição das referências empíricas
(Walker; Avant, 2011).
Inicialmente, visando identificar a existência de estudos que tratassem especificamente
sobre o conceito Risco de recuperação cirúrgica retardada, foi realizada uma busca com a
palavra-chave “risco de recuperação cirúrgica retardada/ risk for delayed surgical recovery”,
em maio de 2016. As bases de dados utilizadas foram: MEDLINE (Medical Literature and
Retrieval System Online) via PUBMED, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe
em Ciências da Saúde) via Portal CAPES, CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied
Health Literature) e Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Entretanto,
não foram achadas publicações com esta terminologia.
Posteriormente, foi conduzida uma segunda busca, no período de 02 junho a 03 de julho
de 2016, com consulta nas bases de dados LILACS, MEDLINE e CINAHL, utilizando-se as
palavras-chave: “surgical risk factors”, “Risk factors and surgery”, e “perioperative
assessment”.
Para inclusão dos artigos, foram aplicados os seguintes critérios: estudos originais, no
formato de artigos, publicados no período de 2010 a 2016, nos idiomas português, inglês ou
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espanhol; que apresentassem resumo disponível e abordassem o tema estudado. Foram
excluídos os relatos sobre técnicas cirúrgicas, teses e dissertações, editoriais e estudos de
abordagem qualitativa.
As buscas foram norteadas pelas seguintes questões: Qual o conceito de risco de
recuperação cirúrgica retardada disponível na literatura científica? Quais são os fatores
preditivos de complicações cirúrgicas?
A pesquisa foi realizada de forma independente por dois pesquisadores, utilizando-se
instrumento para a extração dos dados elaborado pelos pesquisadores com os seguintes itens:
1) identificação do estudo; 2) método utilizado; 3) objetivo (s); 4) amostra; 5) resultados; 6)
principais achados/conclusão.
Durante a busca para a identificação dos possíveis usos do conceito, não foi encontrado
nenhum estudo abordando diretamente o fenômeno Risco de recuperação cirúrgica retardada,
evidenciando uma lacuna na exploração desse conceito. Entretanto, foi identificado o uso
indireto em estudos que abordavam fatores de risco cirúrgico nos desfechos de mortalidade,
morbidade, tempo de recuperação pós-operatória prolongado, infecção de sítio cirúrgico.
A seleção dos estudos foi feita a partir da análise dos títulos e, posteriormente, pelos
resumos e textos completos das publicações. Os artigos incluídos na revisão que inicialmente
não estavam disponíveis nas bases de dados foram obtidos no formato de texto completo no
portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- Portal CAPES.
Na busca foram identificados 275 artigos no MEDLINE, 41 no LILACS e seis na base
CINAHL. Pela leitura de títulos e resumos foram pré-selecionados 38 artigos para leitura na
íntegra.
Os artigos selecionados foram lidos por outros dois autores para avaliar a adequação
para essa análise de conceito. Então, eles foram classificados em um documento digital de
acordo com antecedentes (fatores de risco), resultados avaliados e definições operacionais. Os
casos foram construídos com base em evidências e referentes empíricos foram propostos.
Destes, 32 compõem esta revisão. O fluxograma da terceira etapa está representado na
figura 1.
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Figura 1 - Diagrama do fluxo de estudos primários identificados e selecionados para
inclusão na revisão integrativa
N. de relatos identificados no
banco de dados de buscas:
PubMed: 275
Lilacs: 41
Cinahl: 06

N. de relatos identificados em
fontes secundárias: 18

N. de relatos duplicados: 56

N. de relatos rastreados: 266

N. de relatos excluídos
pelo título: 225
N. de relatos excluídos
pelo resumo: 41

N. de artigos em texto completo
avaliados para elegibilidade: 38

N. de artigos em texto
completo excluídos:
Complicações relacionadas
a cirurgias específicas: 6

N. de estudos incluídos em síntese
qualitativa: 32

Fonte: elaborado pela autora
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RESULTADOS

A descrição dos estudos selecionados é apresentada na Tabela 1, com quatro relatos
publicados até o primeiro semestre de 2016; dez publicações em 2015; três artigos nos anos de
2014, 2013 e 2012; sete estudos em 2011 e três publicações em 2010. Quanto ao tipo de estudo,
14 eram estudos observacionais retrospectivos, dez eram estudos de coorte prospectivo, cinco
eram caso-controle, três ensaios clínicos randomizados e um com delineamento transversal. A
população variou de 50 a 49.603 pacientes cirúrgicos adultos. Em relação ao espaço geográfico
de realização, observou-se que 14 estudos foram desenvolvidos na América do Norte, dez
estudos apresentaram dados de países da Europa sendo um multicêntrico, quatro em países da
Ásia, três da Oceania e dois na América do Sul.

Tabela 1 - Categorização dos estudos acerca dos fatores de risco de recuperação cirúrgica
retardada publicados entre 2010 e 2016
Autor (es)

Ano

Periódico

Tipo de
Estudo
Coorte
prospectiva
Estudo
observacional
retrospectivo
Estudo
observacional
retrospectivo
Jt Coorte
prospectivo

BACH et al.

2016 World J Urol

BOHL et al. (a)

2016 J Arthroplasty

BOHL et al. (b)

2016 J Arthroplasty

KAMATH et al.

2016 Arch Bone
Surg.

HOOFWIJK et al.

2015 Medicine

Coorte
prospectivo

AAHLIN et al.

2015 BMC surgery

AGA et al.

2015 Infectious
Diseases

Coorte
prospectivo
multicêntrico
Coorte
prospectivo

HU et al.

2015 Nutrition
Journal
2015

Estudo
multicêntrico
retrospectivo

Amostra

Local

2648
pacientes
urológicos
715 pacientes em
revisão
de
artroplastia
49.603 pacientes
submetidos
a
artroplastia
1.098 pacientes
submetidos
a
artroplastia
104
pacientes
submetidos
a
artroscopia
de
joelho
447 pacientes de
cirurgias
de
abdome superior
302 pacientes de
cirurgia
abdominal
42.483 cirurgias
de
câncer
colorretal

Alemanha
EUA

EUA

EUA

Holanda

Noruega

Israel

EUA
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(Continuação)
Autor (es)

Ano

LOPEZDELGADO et al.

2015

PEREIRA;
REZENDE;
COUTO

2015

SAZE et al.

2015

TJEERTES et al.

2015

YI et al.

2015

WANG et al.

2015

JAKOBSON et al.

2014

STANZANI et al.

2014

VISNJEVAC et al.

2014

BROWN et al.

2013

HIRSCHMAN
al.

et 2013

WALSH et al.

2013

JIE et al.

2012

PEARSE et al.

2012

BILOTTA et al.

2011

CHANG et al.

2011

GHUMAN et al.

2011

Periódico

Tipo
de Amostra
Estudo
PLoS ONE
Coorte
2.499 pacientes
prospectivo
submetidos
a
cirurgia cardíaca
Rev Bras Ortop. Coorte
432
pacientes
retrospectivo submetidos
a
correção
de
fratura de fêmur
Medicine
Estudo
16.930 pacientes
observacional críticos
retrospectivo
BMC
Coorte
4.293 pacientes de
Anesthesiology prospectiva
cirurgia geral
Clin Orthop.
Estudo
454
revisões
observacional cirúrgicas
de
retrospectivo artroplastia total
Asia Pac J Clin Ensaio
180 pacientes com
Nutr
clínico
câncer de esôfago
randomizado
Medicina
Retrospectivo 507
cirurgias
gastrintestinais
J Bras Pneumol Estudo
de 239 pacientes
coorte
The Journals of Estudo
1.612 pacientes
Gerontology
observacional acima de 80 anos
Pain
Estudo
50 pacientes de
Management
transversal
cirurgia colorretal
Nursing
Knee Surgery, Coorte
104
pacientes
Sports
prospectivo
ortopédicos
Traumatology,
Arthroscopy
Anesthesiology Análise
33.330 cirurgias
retrospectiva não cardíacas
Nutrition
Coorte
1.085 pacientes de
multicêntrico cirurgia
abdominal
The Lancet
Coorte
46.539 pacientes
retrospectiva cirúrgicos
Trials
Ensaio
269 pacientes
clínico
randomizado
Taiwanese
Caso195
pacientes
Journal
of controle
ginecológicas
Obstetrics and
Gynecology
N Z Med J
Caso75 cesáreas; 2:1
controle

Local
Espanha

Brasil

Japão

Holanda
EUA

China

Estônia
Brasil
EUA
Canadá

Suíça

EUA
China

Europa
Itália

Taiwan

Nova
Zelândia
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Autor (es)

Ano

Periódico

Tipo
de
Amostra
Estudo
OMEIS et al.
2011 Spine
Caso678 cirurgias de
controle
tumor espinhal
PEEL et al.
2011 J Hosp Infect
Caso189 pacientes
controle
ortopédicos
POFAHL et al.
2011 The American Coorte
8.980 pacientes
Surgeon
prospectivo
SCHOENFELD et 2011 J Bone Joint Estudo
3.475 cirurgias de
al.
Surg Am
observacional coluna vertebral
retrospectivo
CLARKE et al.
2010 Journal
of Ensaio
114 pacientes
anesthesia
clínico
ortopédicos
randomizado
JOHNSON et al.
2010 J Am Coll Surg Estudo
2.201 cirurgias de
observacional
aneurisma de
retrospectivo
aorta
SCHWARZKOPF 2010 Spine
Caso61 casos e 71
et al.
controle
controles

(Conclusão)
Local
EUA
Austrália
EUA
EUA

Canadá

EUA

EUA

Com base na análise dos artigos, foram identificados os usos do conceito e o conjunto
dos seus componentes – atributos definidores, antecedentes e consequentes, apresentados na
figura 2.

Usos do conceito
O uso implícito do conceito de Risco de recuperação cirúrgica retardada foi encontrado
em estudos que avaliaram os fatores pré-operatórios e transoperatórios associados ao retardo da
recuperação, com os seguintes desfechos: prolongamento do tempo de internação pósoperatória, reoperação, admissão não planejada na UTI, readmissão, infecção pós-operatória,
aumento da morbidade e mortalidade pós-cirúrgica (BACH et al., 2016; BOHL et al., 2016b;
ELLSWORTH; KAMATH, 2016; HU et al., 2015; YI et al., 2015; WANG et al., 2015).
A análise do conceito do diagnóstico real de Recuperação cirúrgica retardada foi
abordada em quatro estudos: Appoloni et al. (2013); Santana et al., (2014b); Delphino, Santana
e Souza (2015); e Romanzini, Carvalho e Galvão (2015). Entretanto, todos analisaram o
conteúdo anterior à revisão da edição 2015-2017 da Classificação NANDA-I.
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Figura 2 - Componentes do conceito de Risco de recuperação cirúrgica retardada (00246)
de acordo com a revisão da literatura

Antecedentes
Pré-operatório:
- Agente farmacêutico
- Contaminação do sítio
cirúrgico
- Diabetes melito
- Dor
- Edema no sítio cirúrgico
- Escore de Classificação do
Estado FísicoASA > 3
- Extremos de idade
- Procedimento cirúrgico
extenso
- Mobilidade prejudicada
- Subnutrição
- Obesidade
- Infecção perioperatória de
sítio cirúrgico
- Trauma no sítio cirúrgico

Consequentes

Resultado positivo:
Recuperação cirúrgica
no tempo esperado

Procedimento
Cirúrgico
Risco de
Recuperação

Intraoperatório
- Contaminação do sítio
cirúrgico
- Procedimento cirúrgico
prolongado
- Hipotenção
- Hipotermia
- Perda sanguínea importante
- Transfusão de sangue
Pós-operatório
- Dor
- Náusea persistente
- Vômito persistente
- Resposta emocional pósoperatória
- Transtorno psicológico pósoperatório

Cirúrgica
Retardada
(00246)

Resultados negativos:
Recuperação

cirúrgica

retardada (00100):
- Infecção de sítio cirúrgico
- Tempo de pós-operatório
estendido
- Readmissão
- Reoperação
- Admissão não planejada na

UTI
Fonte: Elaborado pela autora
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Foram encontrados três estudos clínicos sobre o diagnóstico de Recuperação cirúrgica
retardada, com resultados descritos a seguir.
Santana e Lopes (2014) conduziram um estudo exploratório transversal prospectivo com
72 sujeitos avaliados a partir do quinto dia de pós-operatório, encontraram o diagnóstico em
76.4% da amostra. Dentre os fatores relacionados, apenas a infecção de sítio cirúrgico
demonstrou significância estatística (p = 0.0281).
Outro estudo realizado nesta mesma amostra comparou a frequência do diagnóstico de
Recuperação cirúrgica retardada entre adultos e idosos e não houve significância estatística
entre as amostras analisadas (SANTANA et al., 2014b).
Em estudo transversal prospectivo, o mesmo diagnóstico foi verificado em 28,5% dos
pacientes de uma clínica cirúrgica. Entretanto, os pesquisadores destacaram a ausência de
instrumentos de avaliação validados e universalmente aceitos, para que o diagnóstico de
Recuperação cirúrgica retardada seja detectado de forma mais acurada e uniforme (NOVAES;
TORRRES; OLIVA, 2015).

Atributos definidores
A determinação dos atributos definidores é o ponto central da análise do conceito, na
tentativa de reunir elementos que estão mais frequentemente associados com o conceito e que
permitem caracterizá-lo (WALKER; AVANT, 2011).
No Diagnóstico de Enfermagem estudado, esta não é uma tarefa fácil. O Risco de
recuperação cirúrgica retardada possui uma extensa lista de fatores que podem interferir
negativamente na recuperação cirúrgica, resultando no seu atraso. Porém, a magnitude da sua
influência varia.
Alguns fatores aparecem como significativamente associados ao risco aumentado de
complicações cirúrgicas, entretanto o grau de influência vai depender do seu manejo no período
que antecede a cirurgia como, por exemplo, a diabetes melito. Outros fatores vão interferir mais
ou menos de acordo com o grau de manifestação no momento da cirurgia ou no pós-operatório
imediato, e o seu impacto nas atividades de vida diária, como a mobilidade prejudicada, náuseas
e vômitos.
Há ainda fatores preditivos, na presença dos quais o risco de atraso na recuperação
cirúrgica é evidente. São eles: subnutrição, procedimento cirúrgicos extensos, procedimentos
cirúrgicos prolongados, contaminação do sítio cirúrgico, uso de agentes farmacêuticos
imunossupressores.
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De fato, não existem escalas que determinem o grau de vulnerabilidade do paciente e a
determinação do risco de recuperação cirúrgica retardada depende da expertise do
diagnosticador.
Logo, os atributos do diagnostico em estudo é o “risco de”, o que “predispõe o indivíduo
a se tornar vulnerável” ao fenômeno de “recuperação cirúrgica retarda”, que trata do atraso, “do
tempo”, uma variável complexa e filosófica em si mesma. O tempo é individual e
contextualizado; assim, uma avaliação holística de enfermagem pode contribuir para aumentar
as chances de cuidados preventivos e protetores de morbimortalidade cirúrgicas. Por isso, sua
associação com a segurança do paciente e qualidade da assistência cirúrgica.

Caso modelo
Um modelo que exemplifica o uso do conceito de Risco de recuperação cirúrgica
retardada é apresentado no seguinte caso:
Idoso aposentado, com queixa de falta de apetite e perda ponderal de mais de 5% ao
longo de três meses, recebe o diagnóstico médico de câncer colorretal, com indicação de
ressecção do tumor. A história clínica inclui hipertensão arterial e diabetes não controlados
adequadamente, além de ser fumante há mais de 30 anos. Os níveis séricos de albumina são
baixos (2,5 mg/dL). Necessita de auxílio para a realização das atividades de vida diária.
Este caso modelo inclui diversos fatores que predizem o risco para recuperação cirúrgica
retardada, como a idade avançada com diminuição da capacidade funcional, desnutrição,
doenças sistêmicas não controladas, procedimento cirúrgico extenso e em tecido contaminado.
Portanto, ao coletar a história do paciente e realizar o exame físico, o enfermeiro identifica
características que revelam maior vulnerabilidade do paciente para o retardo da recuperação
cirúrgica. Deste modo, medidas devem ser instituídas para o controle e prevenção de
complicações pós-operatórias, preferencialmente ainda no período pré-operatório.

Caso borderline
Idoso com 72 anos, aposentado, mora sozinho e consegue desempenhar suas atividades
de forma independente. Apresenta hipertrofia prostática benigna, com indicação de remoção
cirúrgica da próstata por ressecção transuretral. No histórico é identificada hipertensão arterial
controlada, nega diabetes, não fuma, realiza atividade física três vezes por semana. Seu
inquérito alimentar revela uma dieta equilibrada e o paciente não possui outras queixas.
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No caso acima, apesar da idade avançada, a capacidade funcional do paciente e a
ausência de comorbidades importantes, juntamente com hábitos de vida saudáveis e técnica
cirúrgica menos invasiva contribuem para uma recuperação no prazo esperado.

Caso contrário
Estudante feminina de 25 anos, classificação ASA do estado físico I, sem relato de
queixas no último mês, apresenta nódulo com características benignas na mama esquerda.
Internou para realizar segmentectomia da mama com fins de biópsia.
O estado de saúde da paciente, a idade, o pequeno porte do procedimento cirúrgico e a
idade são indicadores para um bom resultado cirúrgico e recuperação no tempo adequado.

Antecedentes
Nos diagnósticos de risco, estão presentes apenas os antecedentes, ou fatores de risco,
já que o fenômeno é potencial, contudo, ainda não está presente. Estes fatores aumentam a
vulnerabilidade de indivíduo para o retardo da recuperação (HERDMAN; KAMITSURU,
2014). Os fatores de risco com evidência na literatura são apresentados a seguir.
Os Agentes farmacêuticos mais frequentemente associados ao Risco de recuperação
cirúrgica retardada são uso crônico ou uso sistêmico de corticoides (HUANG et al., 2015; PEEL
et al., 2011), tratamento atual com quimioterápicos e uso de imunossupressores (AGA et al.,
2015). Estes medicamentos determinam uma modulação do sistema imunológico que
predispõem à infecção de sítio cirúrgico e retardo na cicatrização da ferida operatória.
A contaminação do sítio cirúrgico é um fator independente fortemente associado a
infecção de sítio cirúrgico que está bem estabelecido na literatura.

Estudos recentes

demonstram que cirurgias infectadas foram preditoras de infecção em cirurgias abdominais
(AGA et al., 2015) e em cirurgias da coluna vertebral (SCHOENFELD et al., 2011).
O Diabetes melito está associado a complicações infecciosas e cardiovasculares,
especialmente quando os níveis séricos de glicose não estão controlados. Por ser um fator já
estabelecido na literatura, publicações recentes só estão disponíveis no formato de revisões da
literatura (GRABE et al., 2012; BRYAN; YARBROUGH, 2013), e diretrizes/guidelines
(BRASIL, 2013; BÖHMER; WAPPLER; ZWISSLER, 2014).
A Dor pode estar presente desde o período pré-operatório ou surgir no pós-operatório e
perdurar, interferindo na recuperação do paciente. Foram encontrados três estudos sobre a dor;
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apenas um relacionou a dor pré-operatória com dor crônica; os demais avaliaram a dor pósoperatória.
Os achados de Hoofwijk et al. (2015) em 104 pacientes submetidos a artroscopia do
joelho identificaram como fatores de risco para o desenvolvimento de dor crônica pós-cirúrgica
a especialidade cirúrgica, dor pré-operatória, uso de analgésicos no pré-operatório, dor aguda
pós-operatória, medo da cirurgia, a falta de otimismo e má qualidade de vida no pré-operatório.
Um estudo com 50 pacientes submetidos a cirurgias colorretais oncológicas demonstrou
que os pacientes em geral estavam satisfeitos com o manejo da dor no pós-operatório, porém
os pacientes com piores escores de dor relataram interferência nas atividades na recuperação,
principalmente nas atividades gerais e para andar (BROWN et al., 2013). Já em 114 pacientes
submetidos a artroplastia total de quadril, a presença de dor nos dois primeiros dias de pósoperatório não foi preditor de dor crônica (CLARKE et al., 2010).
A classificação do estado físico pelo escore da American Society Of Anesthesiologists
(ASA) é amplamente utilizada no mundo, e estudos confirmam a associação entre pontuação
maior ou igual a 3 e a presença de complicações que resultam em maior tempo de internação,
reinternações e mortalidade elevada (SAZE et al., 2015; JAKOBSON et al, 2014; VISNJEVAC
et al., 2014; PEARSE et al., 2012; PEEL et al., 2011). A associação entre número elevado de
comorbidades e infecção de sítio cirúrgico foi verificada por Omeis et al. (2011).
A Idade avançada aparece em vários estudos como fator de risco, entretanto, em geral
está associada à presença de diversas comorbidades, capacidade funcional diminuída e déficit
cognitivo. Idade acima de 70 anos e ASA > 3 foram fatores independentes para complicações
pós-operatórias, maior tempo de permanência e maior mortalidade em pacientes submetidos a
cirurgias abdominais de grande porte para malignidades gastrointestinais, hepato-biliares e
pancreáticas (Jakobson et al., 2014). A idade avançada também foi preditor de complicações
pós-operatórias em pacientes submetidos a cirurgias de coluna vertebral e cirurgia torácica
(SCHOENFELD et al., 2011; STANZANI et al., 2014).
A idade maior que 70 anos é um fator de risco considerado em diversos instrumentos de
avaliação de risco cirúrgico, como Índice de Risco Cardíaco proposto por Goldman, o Índice
de Detski, Algoritmo American College of Cardiology (ACP), e o Escore EMAPO
(LOUREIRO; FEITOSA-FILHO, 2014). No atual diagnóstico, não são definidos parâmetros
numéricos que definam os extremos de idade apontados como fator de risco.
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Em relação à mobilidade prejudicada, um estudo que analisou dados de 1.612 pacientes
com idade de 80 anos ou mais, submetidos a cirurgias não cardíacas, mostrou correlação entre
a capacidade funcional e risco aumentado de mortalidade em pacientes com classificação do
estado físico ASA-III. O estudo sugere reclassificação de pacientes ASA-III em subgrupos, de
acordo com a capacidade funcional, para predizer o risco perioperatório (VISNJEVAC et al.,
2014).
Náuseas e vômitos persistentes são eventos com incidência de 50% e 30%
respectivamente, que causam grande desconforto. Quando não manejados adequadamente,
podem levar ao prolongamento da permanência do paciente na unidade de recuperação pósanestésica e, no caso das cirurgias com alta no mesmo dia, levar à reinternação (GAN et al.,
2014).
Pacientes obesos são mais vulneráveis a complicações pós-operatórias. Em uma coorte
de indivíduos submetidos a cirurgia cardíaca, os obesos apresentaram um maior risco de infarto
do miocárdio e de sepse (LOPEZ-DELGADO et al., 2015).

Ao acompanhar pacientes

submetidos a cirurgia geral, Tjeertes e colegas (2015) verificaram que a obesidade estava
relacionada com maior número de comorbidades, aumento do risco de infecção da ferida
cirúrgica, maior perda de sangue intraoperatória e maior tempo de cirurgia. O índice de massa
corporal (IMC) elevado foi associado a infecção de sítio cirúrgico pós-cesárea (GHUMAN et
al., 2011). Em cirurgias de reparo de aorta abdominal, a obesidade de qualquer classe foi fator
preditivo para complicações relacionadas à ferida cirúrgica, e a obesidade classe II foi preditor
para complicações renais e cardíacas (JOHNSON et al., 2010).
Procedimentos cirúrgicos extensos apresentam maior potencial para complicações
cirúrgicas, como nas cirurgias oncológicas abdominais de grande porte (JAKOBSON et al,
2014) e devem receber tratamento diferenciado.

Um estudo multicêntrico que avaliou

resultados clínicos de cirurgias de grande porte não-cardíacas na Europa identificou que 73%
dos pacientes que morreram não foram admitidos para cuidados críticos em qualquer fase após
a cirurgia (PEARSE et al., 2012).
O Prolongamento da duração da cirurgia está associado a maior risco de infecção de
sítio cirúrgico, e foi evidenciado em um único estudo que analisou pacientes obesos submetidos
a cirurgia geral (TJEERTES et al., 2015).
O Déficit nutricional é um fator de risco amplamente estudado e está associado a
outros fatores, como idade avançada, baixa resposta imune, apatia, perda de massa muscular e
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comprometimento da função cardíaca (KAMATH et al., 2016). O principal marcador para
avaliação da deficiência nutricional são os níveis séricos de albumina (BOHL et al., 2016 a-b).
Pacientes com hipoalbuminemia (abaixo de 3,5 g/dL) têm predisposição aumentada para
infecção de sítio cirúrgico, pneumonia, maior tempo de internação e readmissão (BOHL et al.,
2016b). O estado nutricional foi um fator de admissão não planejada nas unidades de terapia
intensiva (UTI) em pacientes que realizaram artroplastia (KAMATH et al., 2016).
A Perda de peso involuntária de 5% ou mais é definida como caquexia em pacientes
com câncer, reconhecido como um preditor para complicações pós-operatórias. Este
emagrecimento é calculado a partir da diferença do peso pré-morbidade relatado, sem limite de
tempo de ocorrência da perda, e o peso atual. A perda de peso pré-operatória foi dicotomizada
entre < 5% e > 5% no estudo conduzido por Aahlin e colaboradores em 2015, demonstrando
correlação com maior taxa de complicações pós-operatórias e menor sobrevida a longo prazo.
Não foi encontrada associação entre baixos IMC e redução da sobrevida entre pacientes que
apresentavam perda de peso (AAHLIN et al, 2015). Portanto, o IMC isolado não é um bom
indicador do estado nutricional na avaliação de risco cirúrgico.
O delirium é um Transtorno psicológico no período pós-operatório que acomete 56%
dos pacientes, sendo mais frequente em idosos e pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas,
e é definido como percepção alterada com alucinações, diminuição aguda na cognição e atenção
e comportamento impróprio. A disfunção cognitiva pode se estender por uma semana, e até
três meses (BILOTTA et al., 2011).
Não foram encontradas evidências de causalidade no fator “reação emocional pós-operatória”
e o retardo na recuperação cirúrgica. Hirschman e colegas (2013) investigaram a influência de
fatores psicológicos pré-operatórios nos resultados clínicos após artroplastia de quadril e
identificaram como preditores significativos para os resultados clínicos mais pobres a
depressão, ansiedade, uma tendência a somatizar e angústia psicológica. Entretanto, são
necessários mais estudos para estabelecer uma relação causal.

Consequentes
Embora o diagnóstico de risco não se apresente como o diagnóstico real, apresentamos
neste tópico, os desfechos avaliados na literatura para a determinação de fatores de risco.
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A ocorrência de complicações pós-operatórias foi associada a maior tempo de
internação hospitalar e maior custo do tratamento, retardo na retomada das atividades laborais
e sociais do paciente, risco de disfunções e de morte (STANZANI et al., 2014).
Maior tempo de permanência no hospital foi relacionado a baixos índices nutricionais
em cirurgias de câncer colorretal por Hu e colegas (2015). Pacientes com obstrução prostática
benigna submetidos a tratamento cirúrgico convencional tiveram maior tempo de internação
quando comparados à cirurgia a laser, no estudo de Bach et al. (2016).
Nas cirurgias de artroplastia, maiores taxas de reoperação por causas infecciosas foram
identificadas em pacientes com estado nutricional deficiente (BOHL et al., 2016a). Um estudo
brasileiro que realizou estratificação de risco operatório em pacientes com câncer de pulmão
evidenciou maior taxa de complicações pós-operatórias, reoperação e mortalidade em pacientes
já identificados no período pré-operatório como de alto risco, reafirmando que a ferramenta
ofereceu uma boa predição de risco, discriminando aqueles pacientes que merecem mais
atenção e investimento tanto antes quanto após a cirurgia (STANZANI et al., 2014).
A extensão do tempo de internação e readmissões de pacientes submetidos a artroplastia
foram associadas à deficiência nutricional em diversos relatos (BOHL et al., 2016a; BOHL et
al., 2016b; NICHOLSON; DOWRICK; LIEW, 2012). Maior tempo de internação no pósoperatório e maior taxa de complicações associados à deficiência nutricional também foram
observados em pacientes submetidos a cirurgias abdominais (JIE et al., 2012).
Um estudo multidisciplinar realizado em pacientes com câncer de esôfago que
combinou anestesiologia, cuidados nutricionais, controle da dor e técnicas cirúrgicas,
denominado fast-track surgery, provou ser efetivo, com redução de complicações e aceleração
da reabilitação pós-operatória dos pacientes (WANG et al., 2015).
A admissão não planejada na UTI em pacientes submetidos a artroplastia foi associada
a deficiência no estado nutricional por Kamath et al. (2016).
A infecção de sítio cirúrgico é um evento indesejável que interfere na recuperação do
paciente, podendo representar risco de vida de acordo com a sua gravidade. Este evento
aumenta o custo das internações, prolonga o tempo de internação e também está associado a
reinternações e reoperações (AGA et al., 2015; BOHL et al., 2016a; JAKOBSON et al., 2014;
OMEIS et al., 2011; PEEL et al., 2011; TJEERTES et al., 2015; WANG et al., 2015).
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Referências empíricas
As referências empíricas são categorias ou classes de fenômenos observáveis que
demonstram a ocorrência do conceito, possibilitando sua definição operacional (WALKER;
AVANT, 2011). No diagnóstico de Risco de recuperação cirúrgica retardada, o estabelecimento
de referências empíricas contribui para a uniformização dos critérios de avaliação do
enfermeiro, de forma que um fenômeno seja interpretado da mesma forma.
Para a avaliação do estado nutricional, a hipoalbuminemia demonstrou ser uma
excelente ferramenta de avaliação dos resultados pós-cirúrgicos (HU et al., 2015; YI et al.,
2015; JIE et al., 2012; NICHOLSON; DOWRICK; LIEW, 2012). A perda de peso no préoperatório em proporção maior que 5% também está associada ao retardo da recuperação
cirúrgica e a maior mortalidade (AAHLIN et al., 2015). Nos casos que exigem avaliação mais
acurada, o uso do instrumento nutritional risk screening –NRS 2002 demonstrou efetividade
na discriminação de pacientes em risco aumentado para complicações (WANG et al., 2015). O
IMC não obteve relação direta com o déficit nutricional e complicações cirúrgicas associadas
(AAHLIN et al., 2015).
A obesidade é determinada pelo IMC maior que 30 Kg/m 2, sendo o indicador
amplamente utilizado para a avaliação do excesso de peso (LOPEZ-DELGADO et al., 2015).
Com o objetivo de definir Náuseas e Vômitos Pós-Operatórios (NVPO) clinicamente
importantes, foi desenvolvida a Escala de Intensidade de NPVO e, posteriormente, validada
para uso em unidades de recuperação pós- anestésicas portuguesas. Estes sintomas são
considerados clinicamente importantes quando atingem uma pontuação de 50 na Escala de
Intensidade de NVPO (DALILA et al., 2013).
A dor é considerada o quinto sinal vital em pacientes cirúrgicos, e o manejo inadequado
acarreta grande desconforto ao paciente. Existem diversos instrumentos para a mensuração da
dor, como a escala numérica de 0-10, escala qualitativa, escala de faces, e escalas para avaliação
de pacientes críticos e idosos com demência (HADJISTAVROPOULOS et al., 2014;
GÉLINAS; CHANQUES; PUNTILLO, 2014).
A incidência de delirium pós-operatório através da Nursing Delirium Screening Scale
(Nu-DESC) tem demonstrado efetividade, podendo ser facilmente executada na prática clínica
(BILOTTA et al., 2011).
Espera-se que cirurgias limpas e potencialmente contaminadas, associadas à profilaxia
antimicrobiana quando indicada, tenham uma cicatrização por primeira intenção (REMBOLD;
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SANTANA; AMARAL, 2014). Já as cirurgias contaminadas e infectadas costumam estar
associadas a complicações infecciosas, que podem aumentar o tempo de internação e/ou
retardar o retorno do paciente às suas atividades normais (AGA et al., 2015; GRABE et al.,
2012).
Procedimentos cirúrgicos extensos são aqueles de porte 3 e 4, considerando que, em
geral, as cirurgias de maior porte demoram mais tempo para serem realizadas, e o paciente
permanece anestesiado por maior tempo (TJEERTES et al., 2015).
São considerados procedimentos cirúrgicos prolongados aqueles que atingem um
percentil 70 do tempo normal de cirurgia (CDC, 2014). Entretanto, este cálculo só é possível
de ser realizado retrospectivamente.
De acordo com o sistema de vigilância do CDC – Centers for Disease Control and
Prevention é considerado fator de risco um tempo de duração do procedimento maior que o
percentil 75 para o seu grupo (CDC, 2014).
O quadro 1 descreve as referências empíricas que instrumentalizam a avaliação dos
fatores de risco cirúrgico.
Quadro 1 - Referências empíricas dos fatores de risco do diagnóstico de Risco de
recuperação cirúrgica retardada
Fatores de risco

Referências empíricas

Idade avançada

Idade acima de 70 anos

Subnutrição

Albumina < 3,5 g/dL e/ou Perda de peso >5% não intencional

Obesidade

IMC > 30 Kg/m2

Dor

Escala Numérica; Escala Qualitativa; Escala de Faces.

Náuseas e vômitos

Escore>50 na Escala de Intensidade de Náuseas e Vômitos PósOperatórios

Delirium

Versão portuguesa da Nursing Delirium Screening Scale

Potencial
contaminação
cirurgia

de Contaminada (cirurgia em área com inflamação aguda não purulenta;
da técnica asséptica muito prejudicada; taxa de infecção de 20 a 30%).
Infectada (infecção evidente; presença de corpo estranho e necrose;
taxa de infecção de 30 a 50%.

Cirurgias extensas

Histerectomia total abdominal, ressecção endoscópica da próstata,
tireoidectomia, colocação de prótese articular total, cirurgia do
pulmão, ressecção do cólon, esvaziamento cervical, neurocirurgia,
cirurgia oncológica do aparelho digestório, cirurgia cardíaca.
Fonte: elaborado pela autora
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DISCUSSÃO

A aplicação do conceito de Risco de recuperação cirúrgica retardada não foi encontrada
por ser um diagnóstico recente, incorporado em 2013 à classificação NANDA Internacional.
Entretanto, este fenômeno é abordado de forma indireta em diversos estudos na área da saúde
que se propõem a identificar fatores que aumentam o risco de complicações cirúrgicas e/ou
anestésicas e que podem resultar em desfechos indesejáveis.
Visando alinhar os atributos definidores da resposta humana Recuperação cirúrgica
retardada com a literatura atual, os desfechos considerados para este diagnóstico devem ser:
prolongamento do tempo de internação, reoperação, reinternação, internação não planejada em
UTI, retardo na cicatrização da ferida operatória, infecção de sítio cirúrgico, retardo do retorno
do paciente às atividades de vida diária.
A maior parte dos fatores de risco para retardo da recuperação pode ser identificada já
no período pré-operatório. Por meio da coleta da história do paciente e do exame físico, o
enfermeiro é capaz de discriminar pacientes que apresentam maior vulnerabilidade e, portanto,
deverão receber cuidados individualizados.
Na avaliação pré-operatória, ao coletar a história do paciente e realizar o exame físico,
o enfermeiro deve considerar como fatores de risco cirúrgico a idade avançada, capacidade
funcional comprometida, diabetes melito com uso de insulina, uso prolongado de corticoides,
uso de imunossupressores, tratamento quimioterápico, radioterapia e presença de doença
maligna metastática. Também deve-se considerar a perda de peso acentuada, hipoalbuminemia
evidenciada por edema e/ou níveis séricos inferiores a 3,5 g/dL, obesidade, cirurgias extensas,
classificação ASA do estado físico igual ou maior que 3, história de doença renal, doenças
cardiovasculares – história de infarto do miocárdio, angina, insuficiência cardíaca congestiva.
Em relação ao ato cirúrgico-anestésico, a extensão da cirurgia, o local de abordagem, as
cirurgias de urgência e emergência também merecem destaque.
No transoperatório, a perda sanguínea acentuada com necessidade de hemotransfusão,
episódios de hipotensão, hipotermia e tempo cirúrgico prolongado são fatores que devem ser
considerados pelo enfermeiro que prestará os cuidados pós-operatórios. Ressalta-se a
importância da comunicação efetiva entre as equipes que prestam assistência ao paciente, de
modo que as informações sejam repassadas.
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No pós-operatório imediato, a dor não controlada e a ocorrência de episódios de náuseas
e vômitos não manejados adequadamente podem aumentar o tempo de permanência do paciente
no hospital, especialmente quando a alta está prevista para o mesmo dia, bem como serem causa
de reinternação.
Dos fatores que compõem o diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica
retardada, aqueles que estão fundamentados nas melhores evidências disponíveis são: idade
avançada, diabetes melito, classificação ASA do estado físico maior ou igual a 3, subnutrição,
obesidade, náuseas e vômitos persistentes, procedimento cirúrgico extenso, procedimento
cirúrgico prolongado, uso de medicamentos imunossupressores, contaminação do sítio
cirúrgico, procedimentos de urgência e emergência.
Sugere-se agrupar os fatores contaminação do sítio cirúrgico, trauma no sítio cirúrgico
e infecção perioperatória do sítio cirúrgico em um único fator, caracterizado pelo potencial de
contaminação da cirurgia: cirurgias contaminadas ou infectadas.
A terminologia agente farmacêutico pode confundir o enfermeiro com relação a outros
medicamentos que não têm evidência de relação com a recuperação do paciente. Portanto, a
substituição desta terminologia por condição de imunossupressão seria mais apropriada para
caracterizar os fatores causais que incluiria, além dos medicamentos referidos, o tratamento
com radioterapia (POMMERGAARD et al., 2014) e doenças crônicas que comprometem a
capacidade de defesa do organismo, como na doença metastática (PEARSE et al., 2012).
Não foram encontradas evidências que estabeleçam associação entre a história de atraso
em cicatrização de ferida e o retardo na recuperação.
Alguns fatores de risco encontrados nas publicações e que não estão contemplados no
diagnóstico são: cirurgias de urgência/emergência (NICHOLSON; DOWRICK; LIEW, 2012;
PEARSE et al., 2012; GHUMAN et al., 2011); tempo de internação pré-operatório prolongado
(PEREIRA; REZENDE; COUTO, 2015; OMEIS et al., 2011); tabagismo (MARSH, 2012); uso
de anticoagulantes (BACH et al., 2016); transfusão de sangue (SAZE et al., 2015;
SCHWARZKOPF et al., 2010; BRYAN; YARBROUGH, 2013); valores laboratoriais
sugestivos de infecção severa (SAZE et al., 2015); hipotensão intraoperatória (WALSH et al.,
2013); hipotermia intraoperatória; colonização por estafilococos aureus multirresistente MRSA (POFAHL et al., 2011; CHEN; WESSEL; RAO, 2013; LEVY et al., 2013).
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CONCLUSÃO

A promoção da segurança cirúrgica e da capacidade de retorno às atividades de vida
diária após a alta para o domicílio, no menor tempo possível, deve ser um dos principais
objetivos dos cuidados perioperatórios. É importante o desenvolvimento de estudos para validar
um instrumento padronizado que determine a ocorrência do diagnóstico.
O diagnóstico de Risco de recuperação cirúrgica retardada agrupa os fatores de risco
com base nas melhores evidências e estabelece referências empíricas para a sua
instrumentalização e avaliação, podendo auxiliar o direcionamento das ações do enfermeiro
com vistas à obtenção dos resultados esperados. Ao padronizar a linguagem utilizada na
assistência perioperatória, contribui-se para o desenvolvimento de pesquisas na área.
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INTRODUÇÃO

A experiência cirúrgica deve ser segura e focada nas respostas do paciente, atendendo
às suas necessidades individuais, visando alcançar os melhores resultados perioperatórios
(AORN, 2015).
A prática avançada da enfermeira perioperatória inclui a utilização de técnicas de
avaliação para obter dados pertinentes ao paciente, reconhecer respostas fisiológicas
complexas, interpretar resultados de testes diagnósticos, sintetizar os dados de avaliação e
estabelecer diagnósticos através do julgamento clínico, que fornecerão bases para o
planejamento e gerenciamento dos cuidados (AORN, 2015).
Uma avaliação acurada que se inicia no período pré-operatório propicia a estratificação
de risco dos pacientes, com identificação daqueles mais vulneráveis a complicações que se
beneficiariam de intervenções específicas, evitando o cancelamento de cirurgias e o retardo da
recuperação cirúrgica (BARNETT; MONESINGHE, 2011). Também auxiliaria na alocação de
pessoal e de recursos.
Entretanto, os instrumentos de avaliação pré-operatória não são padronizados e a
terminologia utilizada é heterogênea (TURUNEN et al., 2016), dificultando a utilização de
evidências para guiar a prática.
Nas últimas décadas, com o desenvolvimento de técnicas minimamente invasivas e
aumento das demandas de atendimento, houve redução do tempo de internação cirúrgica. A
avaliação pré-operatória do paciente deslocou-se do ambiente hospitalar para o espaço
ambulatorial; os pacientes são internados no dia da cirurgia e recebem alta assim que
apresentam estabilidade clínica (NICHOLSON; DOWRICK; LIEW, 2012).
A avaliação pré-operatória realizada por enfermeiras, seja individualmente ou em
equipes multidisciplinares, vem ganhando espaço, com diversas experiências exitosas
(TURUNEN et al., 2016). Entretanto, esta prática ainda não está sedimentada em todas as
instituições, resultando em uma descontinuidade no processo de cuidados perioperatórios.
Devido ao exíguo tempo entre admissão do paciente e o seu encaminhamento para a
sala de operações, os enfermeiros que atuam em unidades cirúrgicas têm dificuldade de realizar
a coleta de dados e avaliação acurada do paciente antes da cirurgia, deixando de identificar
fatores de risco que podem interferir na sua recuperação.
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Uma pesquisa realizada na Finlândia sobre o uso de diagnósticos de enfermagem na
documentação perioperatória mostrou que as visitas pré-operatórias não são usuais, resultando
na falta de dados que são essenciais no planejamento de cuidados de enfermagem adequados
(JUNTTILA; HUPLI; SALANTERÄ, 2010).
A identificação dos fatores de risco que interferem nos resultados cirúrgicos
fornece subsídios para a construção de um instrumento de avaliação pré-operatória a ser
utilizado de maneira uniforme pelos enfermeiros. No futuro, um instrumento que sintetize a
avaliação do diagnóstico de Risco de recuperação cirúrgica retardada poderá fornecer
evidências objetivas para a precisão diagnóstica, direcionando o planejamento dos cuidados de
enfermagem adequados. Assim, o objetivo do estudo foi verificar quais fatores de risco
apresentam maior chance de estar associados aos casos de recuperação cirúrgica retardada
quando comparados aos pacientes sem retardo da recuperação cirúrgica.
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MÉTODO

Tipo de Estudo
Para estudo do problema, foi escolhido o método epidemiológico do tipo caso-controle,
devido ao seu potencial para estudar um grande número de variáveis preditoras, permitindo a
geração de hipóteses sobre as causas de retardo na recuperação cirúrgica.
Os estudos caso-controle têm caráter retrospectivo, já que partem do desfecho de
interesse para a constituição dos grupos (caso e controle), e através da comparação entre estes
buscam identificar diferenças que possam explicar a ocorrência do fenômeno estudado
(ROUQUAYROL, 2013).
A partir dessa categorização em caso, onde ocorreu o fenômeno de RCR, e controle,
que teve a recuperação cirúrgica esperada, busca-se identificar as diferenças existentes entre os
grupos que possam explicar tal fenômeno (LOPES, 2013). A figura 1 ilustra o desenho do
estudo.
Figura 3 - Desenho do estudo caso-controle
Fator de risco
Presente

Fator de risco
Presente

Fator de risco
Ausente

Fator de risco
Ausente

CASOS
Pacientes com Recuperação
cirúrgica retardada
CONTROLES
Pacientes com recuperação no
prazo esperado

Fonte: Adaptado de Hulley et al., 2015

A exposição pregressa aos fatores de risco foi mensurada em cada grupo, e com isso, o
risco relativo (odds ratio) associado a cada fator pôde ser estimado.
Uma vantagem dos estudos caso-controle é a possibilidade de se gerar hipóteses, a partir
dos seus resultados, para serem verificadas em desenhos mais complexos (LOPES, 2013). Por
ser o primeiro estudo com dados clínicos sobre o diagnóstico de enfermagem RRCR, se torna
apropriado para a verificação na prática da sua acurácia.
De acordo com Lopes (2013), os inconvenientes deste tipo de estudo estão associados à
dificuldade de imparcialidade na seleção dos participantes e na determinação da exposição (viés
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de seleção), a falta de registros completos quando a consulta dos dados se dá em prontuários e
outras fontes (viés de registro).

Local do Estudo
O estudo foi desenvolvido em um hospital de ensino, de grande porte, localizado no Rio
de Janeiro, Brasil, onde são realizadas cirurgias de baixa, média e alta complexidade.
do estado do Rio de Janeiro, que abrange uma população de mais de dois milhões de
habitantes, agrupando os atuais municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito,
Maricá e Tanguá.
Em 2016 o Huap operou com capacidade de 164 leitos, com 35 leitos destinados a
cirurgias das diversas especialidades (HUAP/UFF, 2016). As enfermarias de cirurgia estão
localizadas no 7º andar, 6º andar e 4º andar.
A Clínica Cirúrgica Feminina se localiza no 7º andar, possui 10 leitos e atende às
especialidades de cirurgia ginecológica, mastologia, torácica, geral, gastroenterológica e
urologia. Os indicadores hospitalares de 2016 apontaram um tempo de permanência médio dede
5,33 dias, a taxa de ocupação foi de 72,26% dos leitos e a taxa de infecção foi 20% (dados do
período de 01 a 31/08/2016, disponível on line).
A Clínica Cirúrgica Masculina está no 6º andar, com 10 leitos e atende às especialidades
de cirurgia torácica, geral, gastroenterológica, neurocirurgia e urologia. Em 2016 a média de
permanência dos pacientes foi de 10,25 dias, com 92,58% de taxa de ocupação e taxa de
infecção de 14,3%.
A enfermaria de Clínica Cirúrgica Mista (CCEMI) fica no 4º andar, possui 15 leitos e
atende às especialidades de urologia masculina e ortopedia masculina e feminina. A média de
permanência foi de 9,67 dias, a taxa de ocupação foi de 89,46% e a taxa de infecção foi de
7,7%.
O hospital possui um Centro Cirúrgico geral, com 8 salas, localizado no 3º andar, onde
são realizadas as cirurgias da maior parte das especialidades; um Centro Obstétrico, localizado
no 8º andar; um Centro Cirúrgico de menor porte localizado no 5º andar, onde são realizadas
cirurgias oftalmológicas e otorrinolaringológicas; e uma sala cirúrgica nos ambulatórios, onde
são realizados pequenos para a pesquisa foram selecionados dados referentes apenas às
cirurgias realizadas no Centro Cirúrgico geral, com a finalidade de minimizar o viés de seleção
por interferência da área física.
A instituição é referência para os municípios da região Metropolitana II, que abrange
uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes, residente nos municípios de
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Niterói, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Por sua proximidade
com a cidade do Rio de Janeiro e baixada fluminense, são registrados atendimentos desses
municípios.

População e Amostra
A população-alvo deste estudo foi constituída por pacientes de ambos os sexos,
admitidos para realização de procedimento cirúrgico. Para reduzir o viés de seleção, não foram
computados procedimentos como retirada de pinos ortopédicos, desbridamentos, drenagens,
curativos e exames endoscópicos não cirúrgicos realizados sob anestesia no Centro Cirúrgico
geral.

Critérios de Inclusão
Foram selecionados os prontuários de pacientes com idade igual ou superior a 18 anos
que realizaram cirurgia no Centro Cirúrgico geral, no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de
dezembro de 2015, identificados através de consulta ao sistema de informatização de dados da
instituição MV®.

Critérios de Exclusão
Os critérios de exclusão foram: pacientes que realizaram dois ou mais procedimentos
cirúrgicos em sítios diferentes durante a mesma internação; pacientes submetidos a cirurgias
com alta hospitalar no mesmo dia (Day surgery); pacientes submetidos a cirurgias
otorrinolaringológicas, oftalmológicas e cesáreas, por suas especificidades e por serem
realizadas em centros cirúrgicos distintos das demais cirurgias; cirurgias cardíacas, por haver
número reduzido de procedimentos na instituição, podendo se constituir em viés de seleção.
Também foram excluídos prontuários que não possuíam registro completo do procedimento
cirúrgico ou registro da evolução da ferida cirúrgica no seguimento ambulatorial.

Tamanho Amostral
O tamanho amostral foi estabelecido a partir da fórmula para estimativa da odds ratio
para os possíveis fatores de risco de recuperação cirúrgica retardada, conforme a fórmula a
seguir:
2
r  1 ( p )(1  p )( Z 1   Z1/2 )
n(
)
r
(p1  p 2 ) 2
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Nesta fórmula,

Z1-a /2 refere-se ao valor da variável aleatória com distribuição normal

padrão para o qual o valor da função de distribuição acumulada é igual a (1   ) / 2 (   nível
de confiança desejado). Sendo assim, o valor de z está intimamente ligado ao intervalo de
confiança desejado para as proporções de interesse (MEDRONHO et al, 2009). No presente
caso, usamos um intervalo de confiança de 95%, cujo valor correspondente a esta área na curva
normal é de 1,96;

Z1-b

refere-se ao poder estatístico estabelecido em 80% (área na curva

normal de 0,84); p1 é a estimativa da proporção de sujeitos com RCR expostos aos diversos
fatores de riscos; p2 é a estimativa da proporção de sujeitos sem RCR expostos aos diversos
fatores de riscos; p refere-se a proporção média de sujeitos expostos aos fatores de risco, ou
seja, (p1 + p2)/2; e r refere-se a razão entre o número de casos e controles, para a qual adotouse uma razão de 2 controles para cada caso. Devido à insuficiência de informações sobre a
proporção de sujeitos expostos aos diversos fatores de risco, adotou-se o valor que maximiza o
tamanho amostral (p2 = 0,5). A estimativa de p1 foi obtida pela fórmula a seguir:

p1 =

OR. p2
p2 .(OR-1) +1

Na qual se adotou uma odds ratio (OR) a ser detectada de 2,3. Com base nestes
parâmetros, a amostra final foi estabelecida em 73 casos e 146 controles, perfazendo uma
amostra total de 219. Esta amostra foi obtida de forma estratificada e proporcional de acordo
com o ano de internamento dos pacientes englobando o período de 2010 a 2015. A escolha dos
casos cirúrgicos para a mostra de cada ano foi feita por amostragem aleatória simples. Todos
os casos da população foram enumerados e uma função geradora de números aleatórios
disponível no programa “R” determinou os casos que seriam selecionados para a amostra em
cada ano. Durante o processo de amostragem alguns registros de casos foram perdidos de modo
que a amostra final contou com 71 casos. Por outro lado, para minimizar o efeito destas perdas
a amostra de controles foi ampliada para 168 registros.

Procedimentos de coleta dos dados
A coleta de dados foi realizada no período de 10 de novembro de 2016 a 30 de março
de 2017.
Para a seleção dos prontuários foi realizada randomização dos números de atendimento,
ano a ano, tomando-se por base a relação das cirurgias realizadas no centro Cirúrgico geral em
cada ano, no período de 2010 a 2015.
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A partir do número de atendimento, retornava-se ao sistema informatizado (MV®) para
consultar o número do prontuário referente ao atendimento. Quando o prontuário não era
localizado ou estava inativado, passava-se ao número subsequente da listagem de cirurgias.
Os prontuários foram solicitados em lotes de no máximo vinte (20) unidades por dia, no
arquivo médico da instituição, com agendamento das datas de consulta de acordo com a
disponibilidade de vagas no setor.
Através da leitura da história clínica e registros da equipe multiprofissional, foram
identificadas intercorrências intraoperatórias e/ou pós-operatórias, grau de dependência do
paciente, sinais e sintomas desde a internação até a alta, e seguimento ambulatorial.

Desfecho
As variáveis de desfecho avaliadas para a determinação dos casos de Recuperação
cirúrgica retardada foram: prolongamento do tempo de internação pós-operatório, reinternação,
reoperação e evidência de interrupção da cicatrização da ferida operatória.
O prolongamento do tempo de internação pós-operatório foi definido como o tempo
excedido do percentil 75 de sua distribuição e/ou tempo de internação maior que 12 dias.
Reinternação foi considerada quando o retorno do paciente para uma nova internação
foi decorrente de complicações da cirurgia avaliada.
Reoperação foi relacionada ao mesmo procedimento cirúrgico, no período de até um
mês, e evidência de interrupção da cicatrização da ferida operatória foi considerada quando os
relatos da equipe sobre a ferida operatória descreveram deiscência parcial ou total da sutura,
durante a internação ou nas visitas de avaliação subsequentes.

Instrumento de coleta de dados
Os dados foram extraídos dos prontuários através de um formulário elaborado pela
pesquisadora, contendo dados sociodemográficos e perioperatórios, fatores de risco do
diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada (0246) e fatores de risco
identificados etapa de levantamento bibliográfico (Apêndice 1).
As variáveis exploratórias pesquisadas, cujas definições operacionais foram descritas
no capítulo 2, foram divididas em dois grupos para fins da análise dos dados: 1) Fatores de
Risco do Diagnóstico de Enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada, e 2) Fatores de
risco que não estão contemplados no Diagnóstico, mas que possuem associação com
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prolongamento do tempo de internação, reinternação, reoperação e/ou evidência de interrupção
da cicatrização.
A seguir, são descritas as variáveis coletadas nos prontuários que compõem os fatores
de risco do diagnóstico RRCR:
▪

Agente farmacêutico: registro de uso de medicamentos imunossupressores no préoperatório – Corticoides em doses intermediárias (maior que 0,5 mg até dose menor que 1
mg/kg de peso por dia) ou doses predominantemente imunossupressoras (dose maior ou
igual a 1 mg/kg de peso/dia), quimioterápicos, medicamentos utilizados em transplantes e
no tratamento da psoríase. Não foram considerados registros de administração de
corticoides na indução anestésica e no pós-operatório.

▪

Contaminação do sítio cirúrgico: presença de processo infeccioso no local a ser operado,
como lesões, abscessos, necrose, corpo estranho, cirurgias do cólon. Cirurgias classificadas
pelo potencial de contaminação como contaminadas e infectadas.

▪

Diabetes melito: registrado na história clínica ou diagnosticado pelo médico durante a
internação, associado ao uso de insulina ou hipoglicemiante oral. Foram excluídos os
pacientes com diagnóstico de diabetes controlado apenas com dieta, bem como aqueles que
recebem insulina para controle perioperatório de hiperglicemia transitória, em decorrência
do estresse da doença aguda ou de terapêutica com potencial hiperglicemiante
(glicocorticóides, octreotide, imunossupressores, nutrição enteral e parenteral).

▪

Dor: registro e dor e/ou administração de analgésico.

▪

Edema no local da cirurgia: registro de edema ou inchaço no local a ser operado.

▪

Escore de classificação do estado físico da American Society of Anesthesiologists (ASA) >
3: Registro efetuado pelo anestesista sobre a Classificação ASA: escore 3- doença sistêmica
grave; escore 4- doença sistêmica com risco iminente de morte; escore 5- paciente
moribundo.

▪

Idade: idade em anos na data de internação.

▪

Extremos de idade: Este fator de risco foi adotado em pacientes com 70 anos ou mais,
considerando que a população do estudo é constituída por adultos. O ponto de corte de 70
anos teve como base as diversas escalas de avaliação de risco pré-operatório (Loureiro,
Feitosa-Filho, 2014).
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▪

História de atraso em cicatrização de ferida: registro de atraso no processo cicatricial em
procedimentos anteriores, cicatrizes hipertróficas ou queloides.

▪

Infecção perioperatória de sítio cirúrgico: registro de infecção no sítio cirúrgico,
extravasamento de material contaminado em cavidades.

▪

Mobilidade prejudicada: dificuldade de deambulação, uso de muletas, andador; uso de
cadeira de rodas; dificuldade de mobilização no leito; pacientes acamados, sedados.

▪

Náusea persistente: relato de mais de um episódio de náusea que não foi controlada com a
administração de antieméticos.

▪

Obesidade: IMC maior que 30 (WHO, 1995).

▪

Procedimento cirúrgico extenso: Procedimentos com duração maior que 4 horas e cirurgias
de grande porte: Histerectomia total abdominal, ressecção endoscópica da próstata,
tireoidectomia, Colocação de prótese articular total, cirurgia do pulmão, ressecção do cólon,
esvaziamento cervical, neurocirurgia, cirurgia oncológica do aparelho digestório, cirurgia
cardíaca, grandes procedimentos abdominais, torácicos, vasculares, de coluna vertebral
torácica com instrumentação ou artroplastia de quadril.

▪

Procedimento cirúrgico prolongado: Procedimento que se estende além do tempo previsto,
devido a dificuldades na abordagem cirúrgica, inabilidade do cirurgião e/ou complicação
intraoperatória. Para o controle de infecções, tempos prolongados estão associados à
duração maior que o Percentil 75 da cirurgia. Utilizou-se como parâmetro os tempos médios
definidos no quadro 2.

▪

Reação emocional pós-operatória: estresse, medo, ansiedade, regressão, negação,
minimização, raiva, culpa, rejeição.

▪

Subnutrição: paciente com IMC <18,5 kg/m2 e/ou aqueles que perderam recentemente> 5%
do peso corporal habitual, e/ou albumina sérica menor que 3,5 g/dL.

▪

Transtorno psicológico no período pós-operatório: registro de delírio ou confusão,
depressão.

▪

Trauma no sítio cirúrgico: Presença de lesão, fratura e/ou traumatismo no local a ser
operado.

▪

Vômito persistente: mais de um episódio de vômito recorrente no pós-operatório.
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O tempo esperado para a realização dos procedimentos cirúrgicos é demonstrado no quadro
2.
Quadro 2 – Tempo médio dos procedimentos cirúrgicos
Procedimento cirúrgico

Tempo
(h)

Procedimento cirúrgico

Tempo
(h)

Cirurgia cardíaca

5

Derivação (Shunt) ventricular

2

Bypass da artéria coronária com
enxerto de doador

5

Outras cirurgias do sistema
endócrino

3

Bypass da artéria coronária

4

Histerectomia abdominal

2

Outras cirurgias cardiovasculares

2

Outras cirurgias obstétricas

1

Cirurgia torácica

3

Histerectomia vaginal

2

Outras cirurgias do trato respiratório

2

Amputação de extremidade

2

Apendicectomia

1

Fusão espinhal

4

Cirurgias de fígado e pâncreas

5

Redução de fratura exposta

2

Colecistectomia videolaparoscópica

2

Artroplastia de quadril

2

Cirurgias do cólon

3

Artroplastia de joelho (prótese)

2

Cirurgias gástricas

3

Laminectomia

2

Outras cirurgias do trato digestivo

2

Nefrectomia

4

Cirurgias do intestino delgado

3

Outras próteses

3

Outras cirurgias musculoesqueléticas

3

Cesárea

1

Outras cirurgias do trato geniturinário

2

Outras cirurgias oftalmológicas

3

Outras cirurgias do sist. tegumentar

2

Prostatectomia

4

Cirurgias de cabeça e pescoço

7

Enxerto de pele

3

Herniorrafia

2

Esplenectomia

3

Mastectomia

3

Transplante de órgãos

6

Craniotomia

4

Cirurgias vasculares

3

Outras cirurgias do sistema nervoso

4

Laparotomia

2

Cirurgias do sistema hematológico/ linfático

3

Fonte: Adaptado de: CDC - Centers for Disease Control and Prevention. National Healthcare
Safety Network (NHSN). Surveillance for surgical site infection. Philadelphia, 2014

As variáveis que compuseram o instrumento de coleta de dados a partir da revisão da
literatura foram: internação nos últimos seis meses, tabagismo, uso de álcool, história de infarto
do miocárdio (IAM), acidente vascular encefálico (AVC), arritmia, insuficiência cardíaca
congestiva (ICC), doença renal crônica (DRC), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC),
asma, câncer in situ, doença metastática, anemia, hipovolemia, sepse, ascite, complicações pré-
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operatórias, complicações intraoperatórias, perda de peso involuntária, dor pré-operatória,
infecção pré-operatória, transfusão de hemoderivados no transoperatório, sangramento pósoperatório, cirurgias com prótese, angina.

Análise dos dados
Inicialmente foi realizada análise descritiva do perfil dos pacientes, dados
perioperatórios e dos fatores socioeconômicos, através da média, desvio padrão, mediana,
valores máximos e mínimos, frequência e proporção dos dados.
Posteriormente os grupos foram divididos em caso e controle, na proporção de 1:1. Para
avaliar se os dados têm distribuição normal nos grupos de comparação, foi utilizado o teste
Kolmogorov-Smirnov. Para verificara a magnitude do efeito foi calculada a Odds ratio.
A associação entre os fatores de risco com a ocorrência de RCR foi verificada pela
aplicação do teste Qui-quadrado (χ2), quando havia grande número de observações. Aqueles
fatores com pequeno número de observações foram testados pelo teste exato de Fischer
(FLETCHER e FLETCHER: 2014; HULLEY et al., 2015).
Os dados foram armazenados usando o programa Excell 2007 e a análise estatística dos
dados obtidos foi realizada com o apoio do pacote estatístico SPSS versão 19.0 for Windows®
(Statistical Package for the Social Sciences) e do software R.

Aspectos éticos
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal Fluminense, sob o Parecer n° 826.075, aprovado em 03/10/2014
(Anexo 1).
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RESULTADOS

Foram analisados os dados de 239 prontuários de pacientes cirúrgicos, distribuídos em
71 casos e 168 controles.
A caracterização da amostra evidenciou distribuição proporcional entre os sexos, a
maior parte era casada ou com união estável, em atividade laboral, com baixo grau de instrução.
Na maioria dos atendimentos cirúrgicos os pacientes eram procedentes de São Gonçalo e
Niterói. A Tabela 2 demonstra os dados sociodemográficos da amostra estudada.

Tabela 2 - Distribuição da amostra de acordo com os dados sociodemográficos. Niterói,
RJ, 2017
Dados Sociodemográficos
1. Sexo
Feminino
Masculino
2. Estado civil
Casado/união estável
Solteiro
Divorciado/separado
Viúvo
3. Situação laboral
Ativo
Aposentado
4. Município de procedência
São Gonçalo
Niterói
Araruama
Maricá
Itaboraí
Outros

Casos

Controles
n
%

n

%

34
37

47,9
52,1

75
93

29
23
7
6

40,8
32,4
9,9
8,5

39
21
26
27
11
1
2
4

Total
n

%

44,6
55,4

109
130

45,6
54,4

67
41
12
10

39,9
24,4
7,1
6,0

96
64
19
16

40,1
26,8
7,9
6,7

65,0
35,0

78
66

54,2
45,8

117
87

57,4
42,6

36,6
38,0
15,5
1,4
2,8
6,6

54
41
47
9
6
10

32,1
24,4
28,0
5,4
3,6
6,6

80
68
58
10
8
11

33,5
28,5
24,3
4,2
3,3
6,2

Ao verificarmos as especialidades cirúrgicas dos procedimentos randomizados, o maior
número foi de cirurgias urológicas, seguido da cirurgia geral, ortopedia, ginecologia e
neurocirurgia. A tabela 3 apresenta a distribuição da amostra por especialidade cirúrgica.
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Tabela 3 - Distribuição da amostra por especialidade cirúrgica. Niterói, RJ, 2017
Especialidades cirúrgicas
Urologia
Geral
Ortopedia
Ginecologia
Neurocirurgia
Gastrenterologia
Mastologia
Vascular
Torácica
Plástica

Casos
n
24
9
7
5
7
8
2
8
0
1

%
33,8
12,7
9,9
7,0
9,9
11,3
2,8
11,3
0
1,4

Controles
n
%
36
21,4
40
23,8
26
15,6
17
10,1
15
8,9
9
5,4
11
6,5
3
1,8
8
4,8
3
1,8

Total
n
60
49
33
22
22
17
13
11
8
4

%
25,1
20,5
13,8
9,2
9,2
7,1
5,4
4,6
3,3
1,7

Os procedimentos cirúrgicos foram classificados pelo momento operatório e potencial
de contaminação, conforme apresentado na tabela 4.
Tabela 4 - Classificação das cirurgias pelo momento operatório e potencial de
contaminação. Niterói, RJ, 2017.
Casos
Momento operatório
Eletiva
Urgência
Potencial de contaminação
Limpa
Potencialmente contaminada
Contaminada / Infectada

Controles
n
%

n

%

54
16

77,1
22,9

149
18

28
24
11

39,4
34,8
6,6

95
59
17

Total
n

%

88,7
11,0

203
34

84,9
14,2

56,5
35,3
24,6

123
83
30

51,5
34,7
12,5

Os grupos de caso e controle foram alocados de acordo com o desfecho cirúrgico. Foram
considerados casos aqueles que apresentaram retardo da recuperação cirúrgica, e controles os
que se recuperaram no prazo esperado.
Para a caracterização dos casos, foi atribuído o diagnóstico de enfermagem Recuperação
cirúrgica retardada (00100) aos pacientes que apresentaram tempo de internação pós-operatório
prolongado, reoperação, reinternação e/ou infecção de sítio cirúrgico.
Na tabela 5 é apresentada a frequência dos atributos usados para determinação do
diagnóstico de Recuperação cirúrgica retardada no estudo.
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Tabela 5 - Frequência dos atributos usados para definir o diagnóstico de enfermagem
Recuperação cirúrgica retardada. Niterói, RJ, 2017
Diagnóstico de RCR e seus componentes
Prolongamento do Tempo de Internação pós-operatória
Reoperação
Reinternação
Evidência de interrupção da cicatrização da ferida operatória

n
50
28
23
65

%
70,4
39,4
32,3
91,5

Ao verificarmos a ocorrência dos fatores de risco que compõem o diagnóstico de Risco
de recuperação cirúrgica retardada (00246) na amostra estudada, observa-se que os fatores com
maior ocorrência são: procedimento cirúrgico extenso, dor, procedimento cirúrgico prolongado,
mobilidade prejudicada, escore ASA igual ou maior que 3 e diabetes melito. Não foi verificado
registro de história de retardo na cicatrização cirúrgica nos prontuários analisados. Os dados
são apresentados na tabela 6.

Tabela 6 - Distribuição dos fatores de risco do diagnóstico de enfermagem Risco de
recuperação cirúrgica retardada na amostra. Niterói, RJ, 2017
Fatores de risco
Escore ASA > 3
Diabetes melito
Edema no sítio cirúrgico
Procedimento cirúrgico extenso
Extremos de idade*
História de retardo na cicatrização cirúrgica
Mobilidade prejudicada
Desnutrição
Obesidade
Dor
Infecção no sítio cirúrgico pré-operatória
Náusea persistente
Vômito persistente
Agente farmacêutico
Resposta emocional pós-operatória
Procedimento cirúrgico prolongado
Transtorno psicológico no pós-operatório
Contaminação no sítio cirúrgico
Trauma no sítio cirúrgico

Casos
n
%
22
31,4
8
11,3
0
0,0
37
52,9
11
15,9
0
0,0
30
43,5
11
15,9
4
5,6
38
53,5
23
35,4
2
3,0
3
4,3
13
19,1
6
8,5
34
49,3
5
7,0
17
24,6
4
5,7

Controles
n
%
35
21,5
28
16,8
1
0,6
64
38,1
32
19,0
0
0,0
38
22,9
9
5,4
20
11,9
43
25,6
6
46,2
2
1,2
0
0,0
15
9,0
3
1,8
42
25,1
2
1,2
11
6,6
21
12,5

Total
n
%
57
23,8
36
15,1
01
0,4
101 42,3
43
18,0
0
0,0
68
28,5
21
8,8
24
10,0
81
33,9
21
8,8
04
1,7
03
1,3
28
11,7
9
3,8
76
31,8
7
2,9
28
11,7
25
10,5

*Idade> 70 anos

Na Tabela 7 são apresentados os resultados da associação de fatores de risco com a
vulnerabilidade para recuperação cirúrgica retardada.
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Tabela 7 - Ocorrência dos fatores de risco do diagnóstico Risco de recuperação cirúrgica
retardada (00246) em pacientes adultos cirúrgicos. Niterói, RJ, 2017
Fatores de Risco
Diabetes melito
Edema no sítio
cirúrgico
Trauma em sítio
cirúrgico
Procedimento cirúrgico
extenso
Extremos de idade
Mobilidade prejudicada
Dor (Pós-operatório)
Náusea persistente
Vômito persistente
Contaminação em sítio
cirúrgico
Procedimento cirúrgico
prolongado
Resposta emocional
pós-operatória
Transtorno psicológico
no pós-operatório
Escore ASA > 3
Obesidade
Infecção no sítio
cirúrgico
Desnutrição
Agente farmacêutico

Caso
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente

8
63
0
70
4
66
37
33
11
58
30
39
38
30
2
66
3
66
17
52
34
35
6
63
5
64
22
45
4
32
15
53
11
5
13
58

Controle
28
139
1
166
21
147
64
104
32
136
38
128
43
125
2
164
0
168
11
155
42
125
3
164
2
166
35
133
20
79
6
162
9
5
15
151

OR

IC95%

pvalor
0,279

0,63

0,27 - 1,46

--

--

1,000*

0,42

0,14 - 1,28

0,120

1,82

1,04 - 3,20

0,036

0,81

0,38 - 1,71

0,573

2,59

1,42 - 4,71

0,002

3,68

2,04 - 6,65

<0,001

2,48

0,34 - 18,01

0,582*

--

--

0,024*

4,61

2,03 - 10,47

<0,001

2,89

1,61 - 5,20

<0,001

5,21

1,26 - 21,45

0,020*

6,48

1,23 -34,27

0,023

1,85

0,93 - 3,64

0,076

0,49

0,16 - 1,56

0,222

7,64

2,82 - 20,69

<0,001

1,22

0,27 - 5,59

1,000*

2,25

0,92 – 5,42

0,071

*Teste exato de Fischer

Verificou-se que foram significativamente associados ao retardo da recuperação
cirúrgica os fatores: procedimento cirúrgico extenso, mobilidade prejudicada, dor no pósoperatório, infecção de sítio cirúrgico no pré-operatório, contaminação no sítio cirúrgico,
procedimento cirúrgico prolongado, resposta emocional pós-operatória e transtorno psicológico
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no pós-operatório. Não foi possível calcular a magnitude de risco de vômito persistente, por não
estar presente no grupo controle.
A seguir, na tabela 8, é apresentada a ocorrência dos fatores de risco identificados na
literatura e que não compõem o diagnóstico Risco de recuperação cirúrgica retardada (00246).

Tabela 8 - Ocorrência dos fatores de risco cirúrgico relacionados ao comportamento e
estado de base da amostra. Niterói, RJ, 2017
Fator de Risco
Internação nos últimos 6 meses
História de infarto do miocárdio
História de acidente vascular
encefálico
Doença renal crônica
DPOC
Doença metastática
Anemia
Hipovolemia
Sepse
Complicações intraoperatórias
Perda de peso involuntária
Dor pré-operatória
Infecção pré-operatória
Transfusão de hemoderivados
Sangramento pós-operatório
Angina

Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente

Caso
10
60
1
69
4
66
6
65
0
71
9
62
26
45
1
70
4
67
9
61
8
9
33
35
11
58
17
52
6
61
3
65

Controle
15
153
3
164
4
163
7
160
4
163
8
158
26
141
0
165
0
167
5
163
4
36
43
125
10
158
12
156
0
13
1
153

OR
1,70

IC95%
0,72 - 3,99

p-valor
0,219

0,79

0,08 - 7,75

1,000*

2,47

0,60 - 10,17

0,240*

2,11

0,68 - 6,52

0,216*

--

--

0,320*

2,87

1,06 - 7,77

0,032

3,13

1,65 - 5,93

<0,001

--

--

0,301*

--

--

0,007*

4,81

1,55 - 14,92

0,006*

8,00

1,96 - 32,60

0,004

2,74

1,52 - 4,94

0,001

3,00

1,21 - 7,43

0,014

4,25

1,90 - 9,49

<0,001

--

0,582*

0,72 - 69,16

0,087*

-7,06

Aumentaram as chances de retardo da recuperação as seguintes condições: doença
metastática, anemia, complicações pré-operatórias, complicações intraoperatórias, perda de
peso involuntária, dor pré-operatória, infecção pré-operatória, transfusão de hemoderivados.
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DISCUSSÃO

Os fatores de risco que apresentaram associação com o retardo da recuperação cirúrgica
foram categorizados nos períodos pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório, para melhor
entendimento.

Período pré-operatório
A subnutrição é um importante preditor de complicações cirúrgicas. Com base na
literatura pesquisada, adotamos como parâmetros de avaliação rápida do estado nutricional,
níveis de albumina sérica menores que 3,5 g/dL e/ou perda de peso involuntária maior que 5%.
Embora haja diversos instrumentos de avaliação do estado nutricional efetivos, exigem maior
tempo para a aplicação e são utilizados, em geral, por nutricionistas (WANG et al., 2015).
A perda de peso involuntária igual ou superior a 5% foi o fator com maior repercussão
para resultados cirúrgicos indesejados (OR=8,0), com oito vezes mais chances de retardo da
recuperação, e estava presente em pacientes com piores condições clínicas. É conceituada como
caquexia e está presente em pacientes com câncer avançado. Um estudo realizado com 447
pacientes submetidos a cirurgias de abdome superior também encontrou associação entre a
perda de peso involuntária e complicações pós-operatórias e menor sobrevida, juntamente com
hipoalbuminemia (AAHLIN et al., 2015).
A albumina sérica menor que 3,5 g/dL se mostrou um indicador efetivo na determinação
de subnutrição em diversos estudos, estando associada a maior morbidade e mortalidade,
prolongamento do tempo de internação, reoperação, reinternação e internação não planejada na
unidade de terapia intensiva (BOHL et al., 2016; KAMATH et al.,2016; AAHLIN et al., 2015;
HU et al., 2015; YI et al., 2015; PAUL et al., 2015; ENOMOTO; LARSON; MARTINDALE,
2013; NICHOLSON; DOWRICK; LIEW, 2012).
Entretanto, na nossa pesquisa encontrou poucos registros dos valores de albumina sérica
e o índice de massa corporal não foi um indicador efetivo para avaliar o estado nutricional. O
que pode diminuir a chance de intervir precocemente para uma recuperação efetiva, no tempo
esperado.
Cirurgias contaminadas e infectadas, com chances cinco e sete vezes maiores de
complicações, respectivamente, no presente estudo. Em outros estudos, estes fatores também
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foram associados a maiores taxas de complicação e de mortalidade (SCHOENFELD et al.,
2011; CHANG et al., 2011; AGA et al., 2015).
O estado físico do paciente no período pré-operatório influenciou na recuperação
cirúrgica. Pacientes que apresentaram complicações pré-operatórias, anemia, infecção em outro
sítio, câncer avançado ou metastático e dor tiveram três vezes mais chances de recuperação
cirúrgica retardada.
A Recuperação cirúrgica retardada ocorreu 2,6 vezes mais no grupo com RCR que tinha
dificuldade de mobilização no período pré-operatório. Este fator também foi verificado por
enfermeiras em uma coorte de pacientes submetidos a diferentes cirurgias (SANTANA et al.,
2014a). Pacientes ortopédicos que já apresentavam desconfortos no período pré-operatório,
como mobilidade prejudicada e dor, tiveram o tempo de recuperação afetado (BERG et al.,
2012).
A avaliação da recuperação pós-operatória em uma coorte de pacientes submetidos a
day surgery mostrou que, dentre diversas especialidades, os pacientes ortopédicos tiveram
recuperação mais demorada quando comparados aos submetidos a cirurgia geral e ginecológica.
Os autores concluíram que estes já apresentavam desconfortos no período pré-operatório, como
mobilidade prejudicada e dor, que podem afetar o tempo de recuperação (BERG et al., 2012).
Procedimentos cirúrgicos extensos tiveram menor impacto que os demais fatores, mas
aumentaram em quase duas vezes as chances de extensão do tempo de internação pósoperatória, reinternação e reoperação (OR=1,8).

A relação entre cirurgias extensas e

complicações pós-operatórias também foi estabelecida em outros estudos (JAKOBSON et al.,
2014; PEARSE et al., 2012). Um estudo que comparou pacientes submetidos a cirurgia de
hipertrofia prostática benigna convencional e a laser mostrou que o primeiro grupo teve tempo
de internação prolongado (BACH et al., 2016).
O tempo de permanência prolongado foi relatado em cirurgias de fratura de quadril
(RICCI et al., 2015), cirurgias colorretais (KRELL; GIROTTI; DIMICK, 2014; KELLY et al.,
2012), artroplastia total de joelho e de quadril (CARTER; POTTS, 2014; KEHLET, 2013).
Outros fatores avaliados nessa pesquisa não apresentaram influência significativa na
recuperação cirúrgica, mas estão fortemente apoiados em evidências e, portanto, não podem ser
desconsiderados. São eles: escore ASA do estado físico igual ou maior que 3 (RICCI et al.,
2015; SAZE et al., 2015; JAKOBSON et al., 2014; VISNJEVAC et al., 2014); diabetes (AGA
et al., 2015; BRYAN; YARBROUGH, 2013; GRABE et al., 2012;); obesidade (TJEERTES et
al., 2015; GHUMAN et al., 2011); uso de imunossupressores e quimioterápicos (AGA et al.,
2015), uso crônico de corticoides (HUANG et al., 2015; PEEL et al., 2011), trauma no sítio
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cirúrgico (SANKAR; BEATTIE; WIJEYSUNDERA, 2015; NICHOLSON;

DOWRICK;

LIEW, 2012), cirurgias de emergência (GHUMAN et al., 2011), capacidade funcional
diminuída (AGA et al., 2015) e idade avançada (AGA et al., 2015; JAKOBSON et al., 2014;
STANZANI et al., 2014; VISNJEVAC et al., 2014; PARTRIDGE; HARARI.; DHESI, 2012;
PEARSE et al., 2012; NICHOLSON; DOWRICK; LIEW, 2012).

Intraoperatório
Pacientes que apresentaram complicações intraoperatórias, sejam relacionadas ao
procedimento cirúrgico quanto clínicas, tiveram quase cinco vezes mais chances de extensão
do tempo de internação pós-operatório e reoperação (OR=4,8). Sangramento intraoperatório
aumentado foi preditor de extensão do tempo de internação em pacientes submetidos a artrodese
cervical (SAMUEL et al., 2015; BUERBA et al., 2014).
Nos procedimentos cirúrgicos com tempo prolongado e ausência de complicações, as
chances de retardo na recuperação foram três vezes maiores do que nas cirurgias com tempo de
duração dentro da média. De acordo com o sistema de vigilância de infecções do Centers for
Disease Control and Prevention (CDC), é considerado fator de risco para infecção de sítio
cirúrgico um tempo de duração do procedimento maior que o percentil 75 para o seu grupo
(CDC, 2014). Tempo de cirurgia prolongado foi associado a tempo de internação pós-operatório
estendido em pacientes submetidos a artrodese cervical (GRUSKAY et al., 2016).
As cirurgias com tempo de duração maior do que o esperado estão associadas a maior
perda sanguínea e a infecção pós-operatória. Tjeertes et al (2015) observaram maiores tempos
cirúrgicos em pacientes obesos submetidos a cirurgia geral, quando comparados àqueles com
IMC normal, além de maior sangramento e infecção de sítio cirúrgico. Pacientes submetidos a
cirurgia para doença de Crohn apresentaram maiores complicações da anastomose quando o
tempo de cirurgia era prolongado (EL-HUSSUNA; THEEDE; OLAISON, 2012).
Pacientes submetidos a cirurgias extensas, com duração maior que quatro horas, ou a
procedimentos cirúrgicos cujo tempo de duração excedeu o previsto podem ser considerados
vulneráveis para o desenvolvimento de complicações. Estes fatores podem ser facilmente
identificados pelo enfermeiro ainda no pré-operatório, assim como no pós-operatório imediato.
Transfusão de hemoderivados no intraoperatório ou no pós-operatório imediato foram
associadas a complicações que estenderam o tempo de recuperação em quatro vezes. Este fator
também foi significativamente associado a complicações em outros estudos (SAZE et al., 2015;
ACHESON; BROOKES; SPAHN, 2012; SCHWARZKOPF et al., 2010). A transfusão
heteróloga de sangue foi associada ao aumento da mortalidade relacionada ao câncer
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(recorrência combinada, metástase e morte), infecção pós-operatória e reintervenção cirúrgica,
além do prolongamento o tempo de internação (ACHESON; BROOKES; SPAHN, 2012). É
indicada a transfusão homóloga nos procedimentos planejados, quando as condições do
paciente são favoráveis. A transfusão de sangue no intraoperatório foi um fator associado ao
prolongamento do tempo de internação em uma coorte de 1.861 pacientes submetidos a
artrodese de coluna (SAMUEL et al., 2015).
Não foi possível analisar no presente estudo a relação entre hipotermia intraoperatória
e complicações pós-operatórias, por não haver registro da mensuração da temperatura na sala
de operação, entretanto pesquisas demonstraram tal associação (BRADY; HOUGUE, 2013). O
manejo da hipotermia na sala de operações e no pós-operatório imediato é atribuição da equipe
de enfermagem, que deve estar atenta às boas práticas na sua prevenção.

Pós-operatório
Os pacientes que tiveram relato de dor no pós-operatório apresentaram 3,7 vezes mais
chances de desenvolver RCR do que pacientes sem este indicador. Ao mesmo tempo em que é
um fator de risco, pode-se considerar a dor um fator relacionado do diagnóstico de RCR,
constituindo-se em indicador precoce de complicações. A dor pós-operatória está associada ao
aumento da morbidade, mortalidade e custos hospitalares, além de produzir impacto negativo
qualidade de vida (SIVRIKAYA, 2012).
Pacientes que realizaram cirurgia colorretal, e que apresentaram pontuações de dor
maiores que sete, relataram interferência nas atividades e na capacidade de andar (BROWN et
al., 2013). O manejo adequado da dor no período pós-operatório resulta em recuperação mais
rápida, diminuição do tempo de internação e menor tempo de convalescença, devendo ser
abordada de forma multidisciplinar (LAMBERT, 2012 ).
A pesquisa demonstrou que ansiedade e depressão no pós-operatório foram associadas
a cinco vezes mais chances de retardo da recuperação cirúrgica.
Pacientes com transtorno psicológico, como delirium, desorientação e confusão
apresentaram uma chance 6,5 vezes maior de recuperação cirúrgica retardada.
O delirium, caracterizado por estado de confusão mental, é uma intercorrência
frequente, surgindo num curto período de tempo de pós-operatório, e constitui-se em uma
experiência estressante para o próprio paciente, familiares, equipe e para os demais pacientes
internados na mesma unidade, com risco adicional para quedas. Evidências sugerem que os
idosos, as pessoas com comprometimento cognitivo, com doença grave ou que sofreram trauma
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ortopédico, são particularmente vulneráveis a apresentar delirium durante a internação
hospitalar (GODFREY et al., 2013).
Nenhum paciente do grupo controle apresentou vômito persistente. Portanto, não foi
possível estabelecer as chances deste indicador influenciar no retardo da recuperação cirúrgica,
embora o fator tenha apresentado significância estatística (p: 0,02).
Resultados cirúrgicos indesejados afetam a qualidade de vida do paciente, além de
impactarem diretamente no aumento dos custos hospitalares e na redução da oferta de leitos e,
por este motivo, devem ser estudados numa perspectiva da proteção e segurança do paciente
(KRELL, GIROTTI, DIMICK, 2014; RICCI et al., 2015).
Um estudo prospectivo identificou o diagnóstico de enfermagem Recuperação cirúrgica
retardada em 33,4% dos participantes (PEREIRA et al., 2014).
O retardo da recuperação cirúrgica resulta frequentemente no prolongamento do tempo
de internação pós-operatório. Este indicador é utilizado por gestores para avaliação da
qualidade dos cuidados e da capacidade de planejamento dentro de um hospital, refletindo seu
desempenho (RICCI et al., 2015; CARTER; POTTS, 2014; KELLY et al., 2012). Portanto,
sugere-se que o enfermeiro perioperatório estabeleça metas para o tempo de recuperação do
paciente, visando a avaliação dos resultados das suas intervenções.
Este estudo teve como limitações a consistência e a qualidade da documentação. O
desenho retrospectivo privilegiou a súmula dos indicadores de recuperação cirúrgica referentes
aos aspectos físicos e fisiológicos, portanto, há necessidade de estudos que verifiquem a
interferência de atributos psicológicos e sociais na recuperação cirúrgica.
Também há limitação para a generalização dos achados, considerando a dificuldade de
acesso aos serviços de saúde até a realização da cirurgia, verificando-se um extenso período
entre o diagnóstico e a data da cirurgia. Nos casos de doenças malignas, este fator interfere no
estado geral e nos resultados cirúrgicos.
Sugere-se a realização de outros estudos com pareamento dos grupos caso e controle
pelo tipo de cirurgia.
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CONCLUSÃO

Propõe-se, a partir desse estudo, que sejam uniformizadas as definições operacionais
para a identificação dos fatores de risco que tem evidências de tornar o paciente vulnerável ao
retardo na recuperação cirúrgica.
Os desfechos de Recuperação cirúrgica retardada encontrados na literatura foram:
extensão do tempo de internação pós-operatório, reinternação, reoperação e/ou infecção de sítio
cirúrgico.
Os fatores de risco para recuperação cirúrgica retardada com evidências na literatura e
que foram validados pelo estudo caso-controle foram: procedimento cirúrgico extenso,
procedimento cirúrgico prolongado, mobilidade prejudicada, desnutrição caracterizada por
hipoalbuminemia e perda de peso maior que 5%, dor, vômito persistente, contaminação/
infecção no sítio cirúrgico, resposta emocional pós-operatória, transtorno psicológico no pósoperatório.
As condições não verificadas no estudo clínico, mas que possuem fortes evidências de
impacto no atraso da recuperação cirúrgica são: Escore ASA do estado físico igual ou maior
que três; idade avançada; obesidade; uso de agentes farmacêuticos – corticoides,
quimioterápicos, imunossupressores; diabetes melito; trauma no sítio cirúrgico.
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A tese apresentada confirmou a aplicação clínica do diagnóstico de enfermagem Risco
de recuperação cirúrgica retardada (00246) da NANDA-I na prática perioperatória como
instrumento para a qualificação da assistência de enfermagem e segurança do paciente.
A hipótese nula foi refutada, já que o estudo caso controle demonstrou que pacientes
com recuperação cirúrgica retardada apresentam maior chance de estarem expostos aos fatores
de risco identificados na análise de conceito.
A fase analítica final, apresentada neste capítulo, resultou do cotejamento entre os dados
resultantes da fase teórica inicial, caracterizada pela análise do conceito, e da obtenção de dados
empíricos através do desenvolvimento de um estudo caso-controle. De acordo com SchwartzBarcott e Kim, (2000), nesta fase o investigador reexamina os achados das fases anteriores à
luz do seu foco de interesse inicial.
Para a apresentação da análise final, dividimos a discussão em três momentos: (1)
aplicação do conceito e sua importância; (2) impacto na ação da enfermeira ao identificar o
diagnóstico de Risco de recuperação cirúrgica retardada nos pacientes; e (3) proposições.

1. A aplicação do conceito Risco de recuperação cirúrgica retardada e sua importância
para a enfermagem

O conceito de Risco de recuperação cirúrgica retardada abrange as dimensões física,
psicológica e comportamental, favorecendo uma visão holística no desenvolvimento do
processo de enfermagem.
Ao diagnosticar, a enfermeira projeta um resultado a ser alcançado e cria uma dupla
obrigação: intervir e, logo depois, avaliar a eficácia das intervenções realizadas (GARCIA;
NÓBREGA, 2009).
A utilização de uma linguagem padronizada para expressar o julgamento clínico dos
enfermeiros contribui para visibilidade do seu trabalho e promove autonomia, na medida em
que estes definem as condutas no seu âmbito de atuação, ao invés de cumprir tarefas
determinadas por outros profissionais.
O diagnóstico Risco de recuperação cirúrgica retardada é aplicável tanto em serviços
ambulatoriais de triagem pré-operatória quanto na internação hospitalar, e em todas as etapas
da assistência perioperatória. Com isso, direciona o enfermeiro para avaliação das informações
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sobre cada etapa para uma tomada de decisão acerca das intervenções requeridas, prevenindo
respostas humanas indesejáveis ou minimizando-as através da atuação precoce.
Na fase pré-operatória, o diagnóstico auxilia na triagem e avaliação de pacientes com
cirurgias programadas, visando prepará-los para o procedimento de acordo com as suas
demandas individuais. O resultado esperado é o retorno às suas atividades em um prazo mínimo,
que varia de acordo com a cirurgia e as condições de saúde do paciente.
Quando aplicado no momento da internação, possibilita a identificação dos pacientes
mais vulneráveis a recuperação cirúrgica retardada, fornecendo bases para o uso racional de
recursos na assistência e alocação de pessoal.
No pós-operatório imediato, reúne eventos ocorridos no intraoperatório e as respostas
que o paciente está apresentando, para uma pronta ação visando a estabilidade fisiológica, a
segurança e respostas de enfrentamento satisfatórias. Nesta fase, há maior risco de ocorrerem
respostas indesejáveis, especialmente nos domínios fisiológico e de segurança.
A aplicação clínica do diagnóstico de enfermagem Risco de recuperação cirúrgica
retardada contribui para a padronização da linguagem de enfermagem perioperatória e para a
avaliação dos resultados da assistência. Também auxilia no desenvolvimento de pesquisas pois,
ao se uniformizarem as terminologias, os enfermeiros poderão demonstrar com precisão o
impacto dos cuidados de enfermagem nas reações humanas (HERDMAN; KAMITSURU,
2014).
A identificação da magnitude dos fatores de risco cirúrgico, apresentada através do
estudo caso-controle, fornece bases para a construção de instrumentos padronizados de
avaliação perioperatória. Entretanto, faz-se necessário o desenvolvimento de pesquisas que
explorem os achados deste estudo, refutando ou confirmando-os.
A definição de atributos para caracterizar o retardo da recuperação cirúrgica –
prolongamento do tempo de internação pós-operatório, readmissões, reinternações e infecção
de sítio cirúrgico –, com base em evidências, aproxima as metas do enfermeiro de gestores e
demais profissionais na assistência perioperatória, já que esses indicadores são utilizados para
a avaliação da qualidade dos cuidados e da capacidade de planejamento dentro de um hospital.
(RICCI et al., 2015; CARTER; POTTS, 2014; KELLY et al., 2012).
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2. Impacto na ação da enfermeira ao identificar o diagnóstico de Risco de recuperação
cirúrgica retardada nos pacientes

Ao utilizar diagnósticos pré-operatórios, a enfermeira avança na sua prática, passando
de um processo linear de identificação de problemas, para o desenvolvimento de um processo
dinâmico, com ênfase no raciocínio clínico e no pensamento crítico; que pode gerenciar a
informação sobre o paciente e a tomar decisões sobre as ações e intervenções que ele demanda
(LUNNEY, 2011).
O agrupamento dos fatores de risco cirúrgico no diagnóstico estudado possibilita aos
enfermeiros a rápida identificação de potenciais fragilidades do paciente que poderão interferir
na recuperação cirúrgica e, a partir do seu julgamento clínico, estabelecer as intervenções
adequadas, evitando complicações associadas ao procedimento.
Quando o diagnóstico de Risco de recuperação cirúrgica retardada é identificado em um
prazo estendido, entre a decisão da necessidade de cirurgia e a realização do procedimento,
direciona as enfermeiras a implementar ações que visam à redução ou eliminação dos fatores
que potencializam as chances de um resultado indesejado.
A coleta de dados e a avaliação perioperatória devem ser realizadas continuamente,
iniciando na fase pré-operatória e seguindo-se nas fases subsequentes. A comunicação entre os
profissionais deve ser efetiva, de modo que o enfermeiro possa estabelecer um julgamento
clínico em cada momento do processo assistencial, com base não apenas nas informações
coletadas no seu turno de trabalho, mas também em momentos anteriores.
Conclui-se que o fenômeno da recuperação cirúrgica deve ser refletido como
multidimensional, e que o diagnóstico Risco de recuperação cirúrgica retardada fornece
subsídios para o julgamento clínico do enfermeiro na área perioperatória, além de contribuir
para uniformização da linguagem, visando a avaliações das intervenções na construção de uma
prática baseada em evidências.
Na figura 4 é apresentada uma síntese dos resultados esperados e principais
intervenções de enfermagem em pacientes com vulnerabilidade para Recuperação cirúrgica
retardada, e na figura 5 propõe-se um fluxograma de cuidado de enfermagem no perioperatório
com foco na identificação do diagnóstico Risco de recuperação cirúrgica retardada (00246).
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Figura 4 - Síntese dos Resultados esperados e principais intervenções de enfermagem em
pacientes com vulnerabilidade para Recuperação cirúrgica retardada

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 5 - Proposta de um Fluxograma do cuidado de enfermagem perioperatório
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3. Proposições resultantes do consolidado teórico-empírico
O estudo aponta a importância de se utilizar uma linguagem padronizada na avaliação
perioperatória realizada por enfermeiras, e clarifica o conceito do diagnóstico de enfermagem
Risco de recuperação cirúrgica retardada (00246), com vistas à sua utilização na prática clínica.
Os resultados obtidos apontam a necessidade de ajuste do conteúdo do diagnóstico
estudado, aproximando-o das evidências. O quadro 3 confronta os dados encontrados com os
fatores de risco que compõem o diagnóstico, sintetizando as mudanças sugeridas.
Ao identificar os fatores de risco que mais impactam nos resultados cirúrgicos, o estudo
contribui a construção de instrumentos que servem de base à sistemática do trabalho.
Ao consolidar os dados teóricos com os achados empíricos, observa-se que os fatores
possuem diferentes magnitudes de risco para retardo da recuperação cirúrgica.
Alguns fatores isoladamente determinam alta vulnerabilidade para o atraso da
recuperação, como, por exemplo, déficit nutricional, procedimentos cirúrgicos extensos,
procedimentos cirúrgicos prolongados, contaminação do sítio cirúrgico, classificação do estado
físico pelo escore ASA igual ou maior que três, uso de agentes farmacêuticos
imunossupressores.
Outros fatores podem interferir, porém a magnitude do risco varia com a intensidade da
sua manifestação como, por exemplo, diabetes, mobilidade prejudicada, transtorno psicológico
no período pós-operatório, náusea e vômito persistente, reação emocional pós-operatória.
Alguns fatores foram significativamente associados ao retardo da recuperação cirúrgica,
entretanto não compõem o diagnóstico. São eles: câncer avançado/doença metastática, anemia,
cirurgias de emergência, complicações pré-operatórias, infecção pré-operatória, transfusão de
hemoderivados, hipotermia intraoperatória, complicações intraoperatórias. Sugerimos a
inclusão destes fatores no momento da revisão diagnóstica, por haver evidências da sua
influência sobre a recuperação cirúrgica, visando alcanças a recuperação no prazo esperado,
sem complicações.
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Quadro 3 - Síntese das evidências teóricas e empíricas dos fatores de risco cirúrgico
Fatores do Diagnóstico de
Enfermagem Risco de
recuperação cirúrgica
retardada (00246)
Agente farmacêutico
Contaminação
cirúrgico

do

Evidências da Literatura e
empíricas

Recomendação para
revisão do Diagnóstico

Corticoide, imunossupressores, Condição
quimioterápicos
imunossupressão

de

sítio Cirurgias contaminadas

Cirurgias contaminadas

Diabetes melito

Diabetes melito

Manter o texto original

Dor

Dor pré-operatória
Dor pós-operatória

Desmembrar dor em:
dor pré-operatória e
dor pós-operatória

Edema no local da cirurgia

Não encontrada

Suprimir o item

Escore de Classificação do Escore de Classificação do Escore de Classificação do
Estado Físico ASA > 3
Estado Físico ASA
Estado Físico ASA > 3
>3
Extremos de idade
História de atraso
cicatrização de ferida

Idade > 60 anos
Idade > 70 anos

Idade > 70 anos

em Não encontrada

Suprimir o item

Infecção perioperatória de Cirurgias infectadas
sítio cirúrgico

Cirurgias infectadas

Mobilidade prejudicada

Mobilidade prejudicada

Manter o texto original

Náusea persistente
Vômito persistente

Agrupar

Agrupar Náuseas e Vômitos
persistentes em um item

Obesidade

Obesidade

Manter o texto original

Procedimento
extenso

cirúrgico Procedimento
extenso

cirúrgico Manter o texto original

Procedimento
prolongado

cirúrgico Procedimento
prolongado

cirúrgico Manter o texto original

Reação emocional
operatória

pós- Ansiedade, depressão

Subnutrição

Ansiedade, depressão

Perda de peso involuntária Estado
>5%; hipoalbuminemia
comprometido

nutricional

Transtorno psicológico no Delirium
período pós-operatório

Confusão/Agitação

Trauma no sítio cirúrgico

Suprimir o item.

Fonte: Elaborado pela autora

Cirurgia contaminada
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Para a determinação acurada da magnitude dos efeitos dos fatores de risco cirúrgico são
necessárias outras pesquisas em cenários diversificados com amostragens ampliadas.
A uniformização da linguagem perioperatória, aliada a uma prática de enfermagem
crítica, contribuirá para a estruturação de uma ciência de enfermagem, O Diagnóstico de
Enfermagem Risco de recuperação cirúrgica retardada (00246) reúne fatores que podem
interferir nas respostas humanas potencialmente indesejáveis de pessoas que passam pela
experiência cirúrgica. Portanto defende-se que seu uso na prática, ensino e futuras pesquisas
pode promover uma recuperação no tempo estimado e uma assistência segura.
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APÊNDICE 1
Instrumento de Identificação do Diagnóstico de Enfermagem
“Risco de Recuperação Cirúrgica Retardada”

IDENTIFICAÇÃO
Nome: ______________________________________________________ Prontuário:___________
Data de Nascimento: ____ /____ / _______
Sexo:  Feminino  Masculino

Telefones: _________________________________

Raça:  Branca  Parda  Preta Amarela

Possui religião? Sim Não
Profissão / ocupação: ______________________

 Em atividade  Aposentado  Pensionista

Endereço: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 analfabeto

Escolaridade:

 fundamental incompleto

 fundamental completo

 médio

incompleto  médio completo  superior incompleto  superior completo  Pós-graduação
Estado civil:

 casado  solteiro  viúvo  separado/desquitado

Mora só?  Sim  Não

DADOS DA INTERNAÇÃO:
Data de internação: ____/_____/________ Motivo: ______________________________________
Diagnóstico:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Reinternação (internou nos últimos 30 dias)?  Não  Sim
Data da indicação da cirurgia: ___ / ___ / _______
Motivo da espera:  Em tratamento  Aguardando vaga  Outro: __________________________
Peso: ______ kg

Altura: _______ m

IMC: __________

Internação nos últimos 6 meses?  Não  Sim: Motivo: ___________________________________
Tabagista?  Sim  Não Se sim, n° de cigarros/dia: ___ Uso regulAlcoolista?

 Sim  Não

Usa drogas ilícitas regularmente?  Sim  Não Se sim, qual (is)? ___________________________
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Doenças preexistentes: Não tem HAS DM ICC DRC DPOC Câncer  Anemia
Outras doenças: ___________________________________________________________________
Antibiótico em uso?  Sim  Não Qual (is)? ___________________________________________
Medicamentos em uso: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Exames: Hto: ____ % Hb: ____ g/dl Leuc.: _____ x 103 Glicose: ______ mg/dl Creat.: ____ mg/dl
Albumina: ____ mg/dl
Cultura?  Não  Sim: ______________________________________________________________
Colonização por MMR?  N.A.  Não  Sim
Infecção?  Sim  Não

Qual (is) MMR?  MRSA  VRE  KPC

Se positivo, qual o sítio de infecção? ____________________________

Choque?  Sim  Não
Data da cirurgia: _____ / ____ /__________

Duração: _________

Tempo de jejum antes da cirurgia:  8-12h  24h  48h  72h  > 72h
Tricotomia?  Sim  Não Material:  Lâmina Tesoura  Outro
Realizada na: Enfermaria  S.O. Residência
Cirurgia: __________________________________________________________________________
 eletiva  urgência . emergência
Tipo de procedimento  diagnóstico  curativo  paliativo  reparador/reconstrutor  cosmético
Complicação intraoperatória?  Sim  Não Qual? _____________________________________
Profilaxia?  Sim  Não Antibiótico administrado: __________________  na unidade  na S.O.
Complicações Pós-operatórias:

 nenhuma  sangramento  choque  infecção  outra:

__________________________________________________________________________________
Pós- operatório em CTI?  Sim  Não

N° de dias no CTI: _________

Desfecho da internação:  alta  óbito  transferência p/ outra instituição
Data da alta/óbito/transferência: _____ / _____ / _______
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FATORES DE RISCO
Fator de risco
Classificação
estado físico

ASA

Diabetes mellitus

do

1
2
3
4
5
 NR
Sim
Não

Definição
1. Paciente saudável, sem comorbidades significativas
2. Doença sistêmica leve
3. Doença sistêmica grave
4. Doença sistêmica com risco iminente de morte
5. Paciente moribundo
NR = Não realizada pelo anestesista

Fator de risco presente quando diagnosticado pelo médico
ou referido na história do paciente e uso de insulina ou
hipoglicemiante oral
Edema no sítio cirúrgico
Sim Visualização de abaulamento na área operada, sem alteração
Não da coloração da pele, nas primeiras 24 horas após a cirurgia.
O edema anterior à cirurgia devido a traumatismo do tecido
deverá ser registrado como trauma no sítio cirúrgico.
Procedimento
cirúrgico Sim Procedimentos de grande porte: Histerectomia total
extenso
ressecção
endoscópica
da
próstata,
Não abdominal,
tireoidectomia, Colocação de prótese articular total, cirurgia
do pulmão, ressecção do cólon, esvaziamento cervical,
neurocirurgia, cirurgia oncológica do aparelho digestório,
cirurgia cardíaca, grandes procedimentos abdominais,
torácicos, vasculares, de coluna vertebral torácica com
instrumentação ou artroplastia de quadril.
Extremos de idade
Sim Devido ao estudo se desenvolver em adultos, será
Não considerado a idade avançada quando o paciente tiver 75
anos ou mais.
História de retardo na Sim Relato do paciente ou registro em prontuário sobre retardo
cicatrização da ferida
Não na cicatrização da ferida cirúrgica.
Mobilidade prejudicada
Sim Dificuldade ou impossibilidade de movimentar-se e
Não deambular. O fator estará presente nas seguintes situações:
paciente acamado; deambula somente com ajuda; vai ao
banheiro com ajuda; usa cadeira de rodas; possui drenos que
dificultam a mobilização; usa prótese, tração, fixador
externo.
Deficiência nutricional
Sim A deficiência nutricional é caracterizada por: IMC < 18,5 ;
Não e/ou Albumina menor que 3,0 g/dl. (O IMC ideal está entre
18,5 e 25.).
Obesidade
Sim A obesidade é caracterizada pelo IMC maior que 30, de
NãoI acordo com a OMS.
Dor
Sim A dor será registrada de acordo com o relato do paciente
Não e/ou registro no prontuário, devendo ser avaliada a sua
intensidade de acordo com a Escala analógica de 0 a 10.
Infecção no sítio cirúrgico
Sim
Não
Náuseas persistentes
Sim Relato ou registro de queixa de náuseas no período pósNão operatório, que não regride após a administração de
medicamentos antieméticos.
Vômitos persistentes
Sim Relato ou registro de episódios de vômito (mais de um) que
Não persiste após a administração de antieméticos.
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Sim
Não
Resposta emocional pós- Sim
operatória
Não
Agentes farmacológicos

cirúrgico

Sim
Não

Transtorno psicológico no
pós-operatório
Contaminação no sítio
cirúrgico

Sim
Não
Sim
Não

Trauma no sítio cirúrgico

Sim
Não

Procedimento
prolongado

DATA:___/___/___

Uso prolongado de corticoide; uso de quimioterápicos; uso
de imunossupressores em transplantados.
Resposta relatada pelo paciente ou percebida pela equipe e
registrada em prontuário. As respostas emocionais mais
frequentes são: estresse, medo da morte, ansiedade,
insegurança, culpa, perda, tristeza, depressão, diminuição da
autoestima, rejeição social ou rejeição do próprio corpo.
Procedimento que se estende além do tempo previsto,
devido a dificuldades na abordagem cirúrgica, inabilidade do
cirurgião e/ou complicação intraoperatória. O tempo
esperado para as cirurgias é de :
1h (Amputação de membros; apendicectomia; cesárea;
outros procedimentos obstétricos; parto normal);
2h (Colecistectomia por laparotomia; esplenectomia;
enxerto de pele; herniorrafia; histerectomia abdominal;
histerectomia vaginal; laparotomia; mastectomia, biópsia,
mamoplastia; artroplastias, exceto de quadril e joelho;
outros procedimentos do sistema geniturinário; outros
procedimentos dos olhos; outros procedimentos do ouvido,
nariz, boca e faringe; outros procedimentos do sistema
respiratório; outros procedimentos do sistema tegumentar;
artroplastia de joelho; artroplastia de quadril; redução
aberta de fratura; shunt extracraniano ventricular (inclui
retirada e revisão));
3h (Cirurgia do cólon; cirurgia vascular; cirurgia gástrica;
cirurgia do intestino delgado; nefrectomia; outros
procedimentos do sistema linfático e hematopoiético, outros
procedimentos do sistema musculoesquelético; outros
procedimentos do sistema endócrino; outros procedimentos
do sistema nervoso; outros procedimentos do trato
digestivo; cirurgia torácica);
4h (Cirurgia de fígado, vias biliares ou pâncreas; cirurgia de
fusão espinhal; laminectomia; prostatectomia; Cirurgia de
tórax aberto com revascularização miocárdica, usando
artéria mamária ou gastroepiplóica);
5h (Cirurgia cardíaca a céu aberto; cirurgia de cabeça e
pescoço; craniotomia; cirurgia de tórax aberto com
revascularização miocárdica, usando veia safena);
7h (Transplante de órgãos).
Relato ou registro de mudança de comportamento do
paciente após o procedimento cirúrgico.
Drenagem purulenta no local da cirurgia; infecção evidente,
cirurgias contaminadas ou infectadas, presença de sujidades
ou corpo estranho; ruptura de alças abdominais, presença de
tecido de necrose, operação em área com inflamação aguda,
quebra da técnica asséptica.
Presença de lesão, abaulamento, hematoma, edema no local
da cirurgia, decorrente ou não do procedimento. Fratura
exposta.

NOME: ____________________________________________________

