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INTRODUÇÃO: Tendo em vista que o protocolo de orientação Pós-Operatório tem por
finalidade orientar os familiares e acompanhantes, dos cuidados com pacientes
pediátricos, garantido uma recuperação sem complicações pós-operatório. Podem ser
prevenidas, quando o paciente recebe assistência adequada neste período. A enfermagem
tem um papel importante durante esse período, promover ou proporcionar segurança e
conforto, elementos necessários diante dos riscos que ela poderá sofrer em virtude de sua
vulnerabilidade física e psicológica, ocasionada pela enfermidade, onde segurança e
conforto constituem também necessidades básicas do ser humano e podem se manifestar
pela necessidade de proteção diante de perigos físicos, ameaças psicológicas e dor.
Realizar o cuidado para a criança cirúrgica significa orientar quanto aos procedimentos
técnicos adequados à sua faixa etária, respeitando as diferentes fases de seu
desenvolvimento, assegurando a permanência de sua família e incluindo atividades
lúdicas (Silva JP et al; 2011). E sabendo-se que a maior parte dos procedimentos
cirúrgicos é fundamental que a equipe multidisciplinar esclareça todas as dúvidas dos
familiares que irão ter contato direto com essa criança. O tratamento de pacientes póscirúrgico ambulatorial é uma prática segura, se empreendida com a seriedade e controles
rigorosos por parte do cirurgião e do anestesiologista, não havendo razões para a
ocorrência de maior incidência de complicações em comparação ao tratamento feito em
ambiente hospitalar. OBJETIVO: Divulgar através de uma cartilha, com informações e
orientações para familiares quanto a importância do cuidado do local da cirurgia como
curativo, pontos, drenos, monitorar a dor, alimentação após a cirurgia, evitará infecções
ou complicações. O trabalho cuidadoso e carinhoso da equipe nesse momento colabora
para uma recuperação tranquila e saudável. MATERIAL E MÉTODOS: Nosso projeto
foi desenvolver uma cartilha informativa para cuidados pós cirurgia, dando atenção
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especial na segurança do paciente, e orientações baseadas em Artigos Científicos e
bibliografia. Utilizamos matérias de informática para a coleta de dados, o design foi
projetado pelas acadêmicas e executado pela empresa Copifar. RESULTADOS E
DISCUSSÕES: Com base nas literaturas e artigos escolhidos, foi criado uma cartilha
informativa, sobre orientações Pós-operatório para Pacientes Pediátricos e sua realização,
onde as pessoas poderão acessar através do folheto as informações. Nosso objetivo central
foi alcançado, com o desenvolvimento do produto final. CONCLUSÃO: A elaboração
da cartilha informativa orientando pais, cuidador e equipe de saúde têm pelo menos um
objetivo em comum: o restabelecimento da saúde da criança. Proporcionar
conhecimentos quanto a importância do cuidado com as crianças. E acreditamos que será
muito útil sua implementação na sala de espera do bloco cirúrgico, visto a relevância deste
assunto para a necessidade da informação, e preparo do familiar para a realização do
mesmo.
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ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ASSISTINDO
AO PACIENTE EM PÓS-OPERATÓRIO NA UTI - ASPECTOS GERAIS.
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