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Cuidados do Paciente Pós-operatório ou Hospitalizado 
 

 Preparar o quarto com equipamento e suprimentos 
necessários: suporte de soro, prendedor do recipiente de 
drenagem, aspirador, cuba-rim, oxigênio, compressas, 
absorventes, cobertores e formulários de registro pós-operatório.
  

 cuidados nas primeiras 24h após cirurgia = continuidade da
 ajuda para recuperar dos efeitos da anestesia, avaliando  
estado fisiológico, monitorando complicações, tratando dor e 
metas de autonomia progressiva para autocuidado, controle 
bem-sucedido do regime terapêutico, alta para casa e 
recuperação plena. 
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 ventilação adequada, estabilidade hemodinâmica, dor 
incisional, integridade do sítio cirúrgico, náuseas e vômitos, 
estado neurológico e micção espontânea são as principais 
preocupações.  

 

Sinais Vitais  

 pulso, pressão arterial e frequência respiratória registradas 
pelo menos a cada 15min, na primeira hora, e a cada 30 min, 
nas 2h seguintes. Daí em diante, são medidas menos 
frequentemente se estáveis.  

 temperatura é monitorizada a cada 4h nas primeiras 24h. 
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PROCESSO DE ENFERMAGEM 
 
Histórico 
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Diagnósticos de Enfermagem 

 Risco de limpeza ineficaz das vias respiratórias relacionado 
com a função respiratória deprimida, dor e repouso no leito. 

 Dor aguda relacionada com a incisão cirúrgica. 

 Débito cardíaco diminuído relacionado com choque ou 
hemorragia. 

 Risco de intolerância à atividade, relacionado com fraqueza 
generalizada secundária à cirurgia. 

 Comprometimento da integridade cutânea relacionado com a 
incisão cirúrgica e drenos. 
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 Termorregulação ineficaz relacionada com o ambiente cirúrgico 
e agentes anestésicos. 

 Risco de nutrição alterada, menor que as necessidades 
corporais relacionada com a diminuição da ingestão e maior 
necessidade de nutriente secundária à cirurgia. 

 Risco de constipação intestinal relacionado com os efeitos dos 
medicamentos,  cirurgia, mudança dieta e imobilidade. 

 Risco de retenção urinária relacionado com os agentes 
anestésicos. 

 Risco de lesão relacionado com o posicionamento / 
procedimento cirúrgico ou com os agentes anestésicos. 
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 Ansiedade relacionada com o procedimento cirúrgico. 

 Risco de controle ineficaz do esquema terapêutico relacionado 
com os cuidados da ferida, restrições dietéticas, recomendações 
de atividades, medicamentos, cuidados de acompanhamento ou 
sinais e sintomas de complicações. 

 

Problemas Interdependentes/Complicações Potenciais 
Infecção pulmonar/hipoxia. 
Trombose venosa profunda (TVP). 
Hematoma ou hemorragia. 
Deiscência da ferida ou evisceração. 
Infecção. 
Embolia pulmonar. 

 


