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TRANS-OPERATÓRIO 

- 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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Manutenção da Segurança 
  

1. Manter o ambiente  estéril e controlado 

2. Gerenciar  efetivamente os recursos humanos, equipamento e 
suprimentos para o cuidado individualizado do paciente 

3. Transferir o paciente para a mesa ou leito de cirurgia 

4. Posicionar o paciente com base no alinhamento funcional e 
exposição do sítio cirúrgico 

5. Aplicar o dispositivo de aterramento do paciente 
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6. Verificar se as contagens de compressas, agulhas e 
instrumentos estão corretas 

7. Preencher os registros intraoperatórios 
  

Monitoramento Fisiológico 
  

1. Calcular os efeitos do ganho ou perda excessiva de líquidos 
sobre o paciente 

2. Diferenciar os dados cardiopulmonares normais dos anormais 

3. Relatar as alterações dossinais vitais do paciente 
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4. Instituir as medidas para promover a normotermia 

  

Apoio Psicológico (Antes da Indução e Quando o Paciente está 
Consciente) 

 

1. Proporcionar apoio emocional para o paciente 

2. Ficar de pé próximo ao paciente ou tocá-lo durante os 
procedimentos e a indução 

3. Continuar a avaliar o estado emocional do paciente 
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Potenciais Efeitos Adversos da Cirurgia e Anestesia 
 

A anestesia e a cirurgia rompem todos os principais sistemas 
orgânicos. Embora muitos pacientes possam compensar o 
trauma cirúrgico e os efeitos da anestesia, todos os pacientes 
estão em risco durante o procedimento operatório. Esses riscos 
incluem: 

• Reações alérgicas 

• Arritmia cardíaca devido a desequilíbrio eletrolítico ou efeito 
adverso dos agentes anestésicos 

• Depressão miocárdica, bradicardia e colapso circulatório 
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• Agitação do sistema nervoso central, convulsões e parada 
respiratória 

• Sedação excessiva ou insuficiente 

• Agitação ou desorientação, sobretudo em pacientes idosos 

• Hipoxemia ou hipercarbia devido à hipoventilação e ao suporte 
respiratório inadequado durante a anestesia 

• Trauma laríngeo, trauma oral e dentes quebrados com a 
intubação difícil 

• Hipotermia devido à baixa temperatura na sala de cirurgia, 
exposição de cavidades corporais e termorregulação 
comprometida, secundária aos agentes anestésicos 
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• Hipotensão devido à perda sanguínea ou efeitos adversos da
 anestesia 

• Infecção 

• Trombose devido à compressão ou estase venosa 

• Hipertermia maligna secundária a efeito adverso da anestesia 

• Lesão nervosa e ruptura cutânea devido ao posicionamento
 prolongado ou inadequado 

• Queimaduras; choques elétricos; Queimaduras por laser 

• Intoxicação medicamentosa, equipamento defeituoso e erro 
humano 


