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Classificações Cirúrgicas 
 

- diagnóstico (p. ex., biopsia, laparotomia exploradora) 

- curativa (p. ex., excisão de um tumor ou de um apêndice 
inflamado) 

- reparadora (p. ex., reparo de múltiplas feridas).  

- reconstrutora ou cosmética (p.ex., mamoplastia ou lift facial)  

- paliativa (p.ex., para aliviar a dor ou corrigir um problema como 
gastrostomia para compensar a incapacidade de deglutir 
alimentos).  
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- Cirurgia: Eletiva ou Emergência 
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- O período perioperatório = 3 fases  

- Pré-operatória = começa com decisão para intervenção 
cirúrgica e termina com transferência do paciente para a mesa da 
sala de cirurgia.  

- Trans-operatória= começa com transferência para a mesa de 
cirurgia e termina com a admissão na UCPA 

- Pós-operatória= começa com admissão do paciente à UCPA e 
termina com uma avaliação de acompanhamento no ambiente 
clínico ou domiciliar  
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Fase Pré-operatória 
 

- Exames Pré-admissionais (EPA) 

1. Iniciar a primeira fase da avaliação pré-operatória 

2. Iniciar o ensino apropriado para as necessidades do paciente 

3. Envolver a família na entrevista 

4. Verificar o término dosexames pré-operatórios 

5. Verificar a compreensão das prescrições pré-operatórias 
especificadas pelo cirurgião (p.ex., preparo Intestinal, banho pré-
operatório) 



PRÉ-OPERATÓRIO 

6. Discutir e rever os documentos de diretrizes avançadas 

7. Começar o planejamento da alta, avaliando a necessidade do 
paciente para transporte e cuidados pós-operatórios 
 

Admissão no Centro Cirúrgico 
 

1. Preencher a avaliação pré-operatória 

2. Avaliar o risco de complicações pós-operatórias 

3. Relatar os achados inesperados ou quaisquer desvios da 
normalidade 
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4. Verificar se o consentimento informado ou autorização foi 
assinado 

5. Coordenar o ensino do paciente e planejar os cuidados com a 
equipe de enfermagem e outros membros da equipe de saúde 

6. Reforçar o ensino prévio 

7. Explicar as fases no período perioperatório e expectativas 

8. Responder as perguntas do paciente e sua família 
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Na Área/Unidade de Espera 
 

1. Avaliar o estado do paciente, estados de dor e nutricional 
basais 

2. Rever o prontuário 

3. Identificar o paciente 

4. Verificar o sítio cirúrgico e os locais das marcas de acordo 
com a política da instituição 

5. Administrar medicamentos, líquidos e terapia com 
hemoderivados, quando prescritos 

6. Administrar medicamentos, quando prescritos 



PRÉ-OPERATÓRIO 

7. Empreender as medidas para assegurar o conforto do 
paciente 

8. Fornecer apoio psicológico 

9. Comunicar estado emocional do paciente para outros 
membros apropriados da equipe de saúde 


