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PÓS-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  



PÓS-OPERATÓRIO 

Fase Pós-operatória 
 

Transferência do Paciente para a Unidade de Cuidados Pós-
anestésicos 

1. Comunicar as informações intraoperatórias 

a. Identificar o paciente pelo nome 

b. Dizer o tipo de cirurgia realizado 

c. Identificar o tipo e a quantidade de anestésico e analgésico 
utilizados 

d. Relatar os sinais vitais e a resposta do paciente ao 
procedimento cirúrgico e à anestesia  



PÓS-OPERATÓRIO 

e.  Descrever os fatores intraoperatórios (p.ex., inserção de 
drenos ou cateteres, administração de sangue, medicamentos 
durante a cirurgia ou ocorrência de eventos inesperados) 

f. Descrever as limitações físicas 

g. Registrar o nível de consciência pré-operatório do paciente 

h. Comunicar as necessidades de equipamentos exigidos 

i. Comunicar a presença da família e/ou de outros entes 
queridos 



PÓS-OPERATÓRIO 

Avaliação Pós-operatória na Área de Recuperação 
 

1. Determinar a resposta imediata do paciente à intervenção
 cirúrgica 

2. Monitorar os sinais vitais e o estado fisiológico do paciente 

3. Avaliar o nível de dor do paciente e administrar as medidas
 apropriadas de alívio da dor 

4. Manter a segurança do paciente (vias respiratórias, 
circulação, prevenção de lesão) 

5. Estabelecer o acesso venoso 



PÓS-OPERATÓRIO 

6. Fornecer os líquidos orais quando prescritos para o paciente
 cirúrgico ambulatorial 

7. Avaliar a prontidão do paciente para ser transferido para a 
unidade de internação ou para a alta hospitalar com base na 
política da instituição  
 

Unidade Cirúrgica 

1. Continuar o monitoramento rigoroso da resposta física e 
psicológica do paciente à intervenção cirúrgica 

2. Avaliar o nível de dor do paciente e administrar medidas 
apropriadas para o alívio da dor 



PÓS-OPERATÓRIO 

3. Fornecer ensino para o paciente durante o período de 
recuperação imediato 

4. Ajudar o paciente na recuperação e preparação para a alta 
domiciliar 

5. Determinar o estado psicológico do paciente 

6. Ajudar com o planejamento da alta 
 

Casa ou Clínica 
 

1. Fornecer o cuidado de acompanhamento durante a visita ao
 consultório ou clínica ou por contato telefônico 



PÓS-OPERATÓRIO 

2.  Reforçar o ensino prévio e responder às dúvidas do paciente 
e da família sobre a cirurgia e cuidados de acompanhamento 

3. Avaliar a resposta do paciente à cirurgia e anestesia desses 
efeitos na imagem e funções corporais 

4. Determinar a percepção da família sobre a cirurgia e seus 
resultados 


