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PÓS-OPERATÓRIO 

O Paciente na Unidade de Cuidados Pós-anestésicos 

*sala de recuperação ou sala de recuperação pós-anestésica 

 

 UCPA de fase I = cuidados intensivos de enfermagem. 

 UCPA de fase II = prepara-se o paciente para autocuidado  ou 
cuidado hospitalar prolongados 

 UCPA de fase III = preparo para alta (unidades de repouso ou 
de cuidados progressivos 

 

Pacientes podem permanecer na UCPA por até 4 a 6 h. 
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Transferir  o paciente pós-operatório da sala de cirurgia para a 
UCPA é responsabilidade do anestesista. 

 

Informação do Anestesista para Enfermeira 

 Nome, sexo, idade, Procedimento cirúrgico; agentes 
anestésicos e de reversão utilizados; Perda e reposição de 
líquido/sanguínea estimada; Sinais vitais – problemas 
significativos  e Complicações encontradas (anestésicas ou 
cirúrgicas); Diagnósticos clínicos pré-operatórios (p.ex: alergias); 
Considerações para pós-operatório imediato (tratamento da dor, 
reversões, parâmetros do ventilador); Localização da família do 
paciente.  
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Cuidados de Enfermagem na UCPA 

 

Avaliações frequentes (pelo menos a cada 15 min) e competentes 
das vias e função respiratórias, função cardiovascular, coloração 
cutânea, nível de consciência e capacidade do paciente em 
responder a comandos são marcos dos cuidados de enfermagem. 
  

Verifica sítio cirúrgico (drenagem ou hemorragia), todos tubos de 
drenagem e linhas de monitoramento estão conectados e 
funcionantes. 
 

Líquidos IV ou medicamentos doses e velocidade  
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Pressão arterial sistólica <90mmHg = considerada notificação 
imediata. Considerar PA pré-operatória ou basal para 

comparações. PA previamente estável que demonstra tendência 
de queda de 5 mmHg a cada 15 min também deve ser notificada 

 

Objetivo principal pós-operatório imediato = Manter ventilação e 
evitar hipoxemia (oxigênio reduzido) e hipercapnia (dióxido de 

carbono em excesso) por obstrução de via aérea ou 
hipoventilação 



PÓS-OPERATÓRIO 

OBSERVAR: 

 Sinais de Hipotensão e Choque 

 Hemorragia* 

 Hipertensão e Arritmias 

 Dor e da Ansiedade = Alívio 

 Náuseas e Vômitos = prevenção ou MEDICAMENTOS 

 

 

 Paciente completamente recuperado do agente anestésico = 
ALTA da UCPA 
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