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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

As cirurgias correspondem a uma das formas de tratamento para inúmeros 

agravos. Estima-se a realização de 234 milhões de cirurgias no mundo (WEISER 

et al., 2008; CHAGAS, et al., 2009). Em 2017, no Brasil, houve o aumento de 

39,1% de procedimentos eletivos de média e alta complexidade (BRASIL, 2017). 

Com o aumento do número de cirurgias, há necessidade de reorganização da 

assistência de enfermagem através do registro das atividades desenvolvidas no 

pré, trans e pós-operatório e através da adoção de medidas que visem a redução 

de danos e promovam a segurança do paciente. Assim, o enfermeiro presta 

assistência qualificada e sistematizada através da execução do PE, 

proporcionando segurança aos pacientes e qualidade no cuidado 

(CAVALCANTE et al., 2015). 

O paciente no período pós-operatório apresenta inúmeras alterações fisiológicas 

e emocionais que, se não controladas adequadamente, propiciam o surgimento 

de complicações e danos aos pacientes, prolongando a internação e 

consequentemente aumentando os custos hospitalares. Neste período, o 

cuidado de enfermagem consiste em identificar alterações e proporcionar 

assistência para que o paciente alcance sinais vitais estáveis e recuperação dos 

efeitos anestésicos, através do restabelecimento da função sensorial e motora, 

da recuperação do nível de consciência e da ausência de hemorragias e 
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complicações (SOBECC, 2017).  A avaliação das alterações encontradas nesse 

período torna-se essencial, pois é através dela que os Diagnósticos de 

Enfermagem serão formulados e nortearão a execução dos cuidados, 

prevenindo o surgimento de complicações (MOREIRA et al., 2015). 

Desse modo, o enfermeiro, através do raciocínio clínico, reconhece os principais 

problemas apresentados pelos pacientes e elabora os Diagnósticos de 

Enfermagem que servirão de base para a implementação de ações para 

assistência de enfermagem. 

O conhecimento das condições de saúde de determinada população, por meio 

da identificação dos seus principais problemas, permite que a assistência de 

enfermagem seja direcionada para fornecer planos de cuidados e intervenções, 

favorecendo o raciocínio clínico e proporcionando qualidade na assistência 

(BERWANGER et al., 2018). 

O conhecimento dos diagnósticos e a sua ligação com as intervenções e 

atividades de enfermagem facilita o raciocínio clínico, tomada de decisão e 

auxilia no planejamento da assistência de enfermagem (JOHNSON, 2012). 

A elaboração do material teórico para o protocolo foi desenvolvida a partir de 

uma Revisão Integrativa de Literatura. A revisão integrativa é um método que 

permite sumarizar as pesquisas anteriores sobre temática específica, facilitando 

a incorporação de evidências científicas na prática clínica, e é executada de 

acordo com as seguintes etapas: identificação da questão de pesquisa, busca 

na literatura, definição das informações a serem extraídas do estudo, avaliação 

dos estudos, interpretação dos resultados e apresentação da revisão (SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010). 

Para a elaboração do estudo, utilizou-se como questão de pesquisa: Quais os 

sinais e sintomas predominantes nos pacientes em período pós-operatório 

podem direcionar o processo de enfermagem? A busca dos artigos foi realizada 

nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, nas bases de dados 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Medical Literature Analysis and Retrieval System online (MEDLINE) e US 

National Library of Medicine National Institutes of Health (PUBMED). Utilizaram-
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se os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), em português “cuidados pós-

operatórios”, “sinais e sintomas” e “enfermagem”, em espanhol “Cuidados 

Posoperatorios”, “Signos y Síntomas” e “/enfermería” e Medical Subject 

Headings (MeSH) “Postoperative Care”, “Signs and Symptoms” e “nursing”. Para 

cruzamento dos descritores foi utilizado o operador boleano AND resultando nas 

seguintes combinações: “Cuidados pós-operatórios” and “sinais e sintomas”, 

“sinais e sintomas” and “enfermagem”, “cuidados pós-operatórios” and “sinais e 

sintomas”, “cuidados pós-operatórios” and “enfermagem” e “cuidados pós-

operatórios” and “sinais e sintomas” and “enfermagem”. Além da busca em bases 

de dados, foram utilizadas as listas de referências dos artigos selecionados, 

sendo encontrados: um livro utilizado na área de enfermagem médico-cirúrgica 

e um manual de práticas recomendadas organizado pela Sociedade Brasileira 

de Enfermeiros de Centro Cirúrgico (SMELTZER, 2015; SOBECC, 2017). 

Os critérios para inclusão dos artigos foram: artigos disponíveis na íntegra, 

publicados entre os anos de 2008 e 2017, nos idiomas português, inglês ou 

espanhol e que abordassem os sinais e sintomas presentes em pacientes no 

pós-operatório de cirurgias abdominais, torácicas, de cabeça e pescoço. 

Os estudos selecionados foram organizados e apresentados em tabelas 

contendo as informações: título, ano de publicação, metodologia, e sinais e 

sintomas apresentados no período pós-operatório. Os dados dos trabalhos 

selecionados foram sumarizados e interpretados através da triagem de acordo 

com a questão de pesquisa do estudo. 

Após o levantamento dos sinais e sintomas na revisão integrativa de literatura, 

foi realizado o mapeamento cruzado dos dados. O mapeamento cruzado 

consiste em um método de análise dos dados através da comparação entre 

termos e as classificações de referência para a prática de enfermagem 

(CHIANCA; LIMA; SALGADO, 2012; VIEIRA. et al., 2017). Foram mapeados os 

sinais e sintomas encontrados na revisão integrativa de literatura e a taxonomia 

de diagnósticos de enfermagem (NANDA-I). Foram adotadas as seguintes 

regras para realização do mapeamento cruzado: 1) utilizar o contexto da 

classificação dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I; 2) garantir o sentido 

dos termos e expressões encontrados na revisão de literatura; 3) comparar os 
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termos da revisão de literatura com os conceitos diagnósticos, características 

definidoras, fatores relacionados e de risco; e 4) mapear os diagnósticos de 

enfermagem nos domínios da NANDA-I (CARVALHO; CRUZ; HERDMAN, 2013; 

LUCENA; BARROS, 2005). 

Através do mapeamento cruzado, foram identificados os diagnósticos de 

enfermagem apresentados por pacientes no período pós-operatório de cirurgias 

gastrointestinais, torácicas, de cabeça e pescoço. Os diagnósticos de 

enfermagem foram organizados de acordo com as Necessidades Humanas 

Básicas (HORTA, 1979). 

Os sinais e sintomas obtidos na revisão integrativa e os DE mapeados foram 

utilizados para a construção do Guia de assistência aos pacientes cirúrgicos. A 

partir dos diagnósticos de enfermagem mapeados, foram selecionadas as 

intervenções de enfermagem principais de acordo com o livro Ligações NANDA-

NIC-NOC e para cada intervenção foram selecionadas as atividades de 

enfermagem mais apropriadas para a assistência ao paciente cirúrgico com base 

na experiência da pesquisadora principal que, em conjunto, formarão o Guia  de 

assistência aos pacientes cirúrgicos (JOHNSON, el al. 2012). Esse material 

teórico estará disponível no aplicativo móvel CuidarTech Cirúrgico, impresso no 

setor e em pastas de compartilhamento eletrônico do hospital. 

A seguir, são apresentados os diagnósticos de enfermagem organizados por 

Necessidades Humanas Básicas com as intervenções principais e as atividades 

de enfermagem apropriadas para o cuidado ao paciente em pós-operatório de 

cirurgias gastrointestinais, torácicas, cabeça e pescoço conforme apresentado 

no quadro 2. 



	

Quadro 2 - Diagnósticos e intervenções de enfermagem 

1 NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

1.1 Oxigenação 

1.1.1 Diagnóstico de enfermagem: Desobstrução ineficaz de vias aéreas 

 Definição do diagnóstico: Incapacidade de eliminar secreções ou obstruções do trato respiratório para manter a via aérea 

desobstruída. 

 IE: Aspirar vias aéreas IE Manter vias aéreas permeáveis 

 IE: Inspecionar padrão 

respiratório 

IE Auscultar antes e após aspiração 

 IE: Monitorar Condição 

Respiratória 

IE Encorajar Uso de Técnica respiratória ou de Tosse 

 IE Oxigenoterapia IE monitorar coloração e aspecto da secreção 

 IE: Administrar máscara de 

oxigênio 

IE Monitorar Saturação de Oxigênio usando oxímetro de pulso ou gasometria arterial, se 

indicado 

 IE Posicionar paciente  

1.1.2 Diagnóstico de enfermagem: Troca de gases prejudicada  
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 Definição do diagnóstico: Excesso ou déficit na oxigenação e/ou na eliminação de dióxido de carbono na membrana 

alveolocapilar. 

 IE: Administrar máscara de 

oxigênio 

IE Monitorar Saturação de Oxigênio usando oxímetro de pulso ou gasometria arterial, se 

indicado 

 

 IE: Monitorar Condição 

Respiratória 

IE Monitorar sinais vitais 

 IE Posicionar paciente IE Encorajar Uso de Técnica Respiratória, ou de Tosse 

 IE Oxigenoterapia IE Monitorar nível de consciência, pressão arterial, pulso, temperatura e padrão 

respiratório. 

1.1.3 Diagnóstico de enfermagem: Padrão respiratório ineficaz  

 Definição do diagnóstico: Inspiração e/ou expiração que não proporciona ventilação adequada 

 IE: Monitorar Condição 

Respiratória 

IE: Inspecionar padrão respiratório 

 IE: Posicionar paciente IE Monitorar Saturação de Oxigênio usando oxímetro de pulso ou gasometria arterial, se 

indicado 

 IE: Administrar máscara de 

oxigênio 

IE Monitorar sinais vitais 

 IE Oxigenoterapia  

1.2 Regulação vascular  
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1.2.1 Diagnóstico de enfermagem: Débito cardíaco diminuído  

 Definição do diagnóstico: Volume de sangue bombeado pelo coração inadequado para atender às demandas 

metabólicas do organismo. 

 IE: Monitorar taquicardia e 

bradicardia 

IE Obter Dados sobre Condição cardíaca Usando Dispositivo de monitoração 

 IE: Monitorar sinais vitais IE Avaliar sinais de baixo débito cardíaco: oligúria, pulso filiforme, extremidades frias e 

hipotensão 

 IE: Observar frequência e 

regularidade do pulso se 

alterada 

IE Relatar episódios de pulso rápido e fino e alteração da perfusão periférica e iniciar 

manobras de ressuscitação de fluidos e suporte básico 

 IE: Reduzir esforço físico.  

1.2.2 Diagnóstico de enfermagem: Risco de choque  

 Definição do diagnóstico: Suscetibilidade a fluxo sanguíneo inadequado para os tecidos do corpo, 

que pode levar a disfunção celular que ameaça a vida, que pode comprometer a saúde. 

 IE Monitorar atentamente o 

paciente quanto a 

sangramento 

IE Monitorar alterações em pressão arterial, cor da pele, temperatura da pele, sons 

cardíacos, frequência e ritmo cardíacos, pulsos periféricos e enchimento capilar 

 IE Monitorar balanço hídrico IE Monitorar fontes de perda de líquido como dreno torácico, lesão e drenagem 

nasogástrica; diarreia; vômito; além de circunferência abdominal e de membro crescente, 

hematêmese ou hematoquezia 
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 IE Observar sinais de oligúria IE Administrar agentes antimicrobianos precocemente, conforme prescrição e monitorar 

sua efetividade 

 

 IE Administrar soluções 

isotônicas intravenosas 

prescritas 

 

IE Monitorar os sinais iniciais de síndrome de resposta inflamatória sistêmica temperatura 

elevada, taquicardia, taquipneia, hipocarbia, leucocitose ou leucopenia) 

 

  IE Orientar o paciente e/ou familiares sobre sinais de sangramento e ações apropriadas 

(p. ex., notificar o enfermeiro) se ocorrer sangramento 

1.2.3 Diagnóstico de enfermagem: Risco de quedas 

 Definição do diagnóstico: Suscetibilidade aumentada a quedas que pode causar dano físico e comprometer a saúde. 

 IE: Monitorar Risco de Queda IE Incentivar o uso de recursos que facilitem a locomoção; 

 IE Orientar paciente e/ou 

familiares sobre medidas 

preventivas de quedas 

IE Orientar sobre o tipo de calçado adequado; 

 IE Identificar déficits 

cognitivos ou físicos do 

paciente 

IE Colocar a cama mecânica na posição mais baixa 

 

 IE Identificar o paciente com 

risco de queda elevado e 

IE Manter o paciente seguro no leito com o uso de grades protetoras 
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comunicar equipe conforme 

protocolo institucional 

(pulseira, identificação no 

prontuário 

1.2.4 Diagnóstico de enfermagem: Risco de tromboembolismo venoso  

 Definição do diagnóstico: Suscetibilidade ao desenvolvimento de coágulo sanguíneo em veia profunda, geralmente na 

coxa, panturrilha ou extremidade superior, que pode se romper e alojar-se em outro vaso, o que pode comprometer a 

saúde. 

 IE: Estimular deambulação IE Orientar sobre Terapia Anticoagulante: objetivo, importância da adesão, tempo de 

duração e efeitos colaterais 

 IE Obter dados sobre 

perfusão tissular periférica 

(perfusão capilar periférica, 

pulso periférico, edema, 

cianose...) 

IE Monitorar para tromboflebite e tromboembolismo venoso 

1.3 Regulação térmica 

1.3.1 Diagnóstico de enfermagem: Hipertermia  

 Definição do diagnóstico: Temperatura corporal central acima dos parâmetros diurnos normais 

devido a falha na termorregulação. 
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 IE Verificar a temperatura 

corporal de 4 /4h 

IE Administrar medicação antitérmica, se necessário; 

 IE Promover conforto IE Acompanhar curva de temperatura; 

 IE Incentivar a ingestão de 

líquidos; 

IE Monitorar sinais e sintomas de infecção 

 IE Monitorar a temperatura e 

outros sinais vitais 

IE Monitorar e relatar sinais e sintomas de hipotermia e hipertermia 

 

1.3.2 Diagnóstico de enfermagem: Termorregulação ineficaz  

 Definição do diagnóstico: Oscilação da temperatura entre hipotermia e hipertermia. 

 IE Administrar medicação 

antitérmica, se necessário; 

IE Acompanhar curva de temperatura; 

 IE Promover conforto IE: Monitorar sinais vitais 

 IE Monitorar e relatar sinais e 

sintomas de hipotermia e 

hipertermia 

 

1.3.3 Diagnóstico de enfermagem: Hipotermia  

 Definição do diagnóstico: Temperatura corporal central abaixo dos parâmetros diurnos normais 

devido a falha na termorregulação. 

 IE: Promover aumento de 

temperatura 

IE Promover conforto 
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 IE Acompanhar curva de 

temperatura; 

IE Monitorar e relatar sinais e sintomas de hipotermia  

 

 IE Aquecer paciente com 

cobertor 

 

1.4 Regulação neurológica 

1.4.1 Diagnóstico de enfermagem: Confusão aguda  

 Definição do diagnóstico: Distúrbios reversíveis de consciência, atenção, cognição e percepção que surgem em um 

período breve, com duração inferior a 3 meses. 

 IE Obter Dados sobre 

Orientação 

IE Avaliar estado neurológico 

 IE: Controle de alucinações IE Monitorar diminuição do nível de consciência 

 IE Administrar os 

medicamentos para 

ansiedade ou agitação 

IE Promover conforto 

 IE Aplicar contenção física IE Retirar objetos perigosos do ambiente 

1.5 Percepção dos órgãos dos sentidos 

1.5.1 Diagnóstico de enfermagem: Dor aguda  

 Definição do diagnóstico: Experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão tissular real ou potencial, 

ou descrita em termos de tal lesão (International Association for the Study of Pain); início súbito ou lento, de intensidade 

leve a intensa, com término antecipado ou previsível e com duração menor que 3 meses. 
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 IE Avaliar necessidade de 

medicação para dor. 

IE Avaliar a dor quanto à localização, frequência e duração; 

 IE Avaliar a eficácia das 

medidas de controle da dor; 

IE Favorecer repouso/sono adequados para o alívio da dor 

 IE Orientar o paciente sobre 

manejo da dor. 

IE Ensinar o uso de técnicas não farmacológicas (relaxamento, aplicação de compressas 

frias/quentes, aplicação de massagem) 

 IE Estabelecer metas para o 

controle da dor e avaliá-las 

regularmente 

IE Monitorar a dor após administração de medicamento 

 IE Informar médico sobre 

controle da dor. 

IE Oferecer informações ao acompanhante sobre a dor, suas causas, tempo de duração, 

quando necessário 

 IE Incentivar participação da 

família e paciente no controle 

da dor. 

IE Avaliar a dor utilizando escala de intensidade 

 IE Investigar com o paciente 

fatores que aliviam ou pioram 

a dor 

IE Obter Dados sobre Dor (características da dor, incluindo local, início, duração, 

frequência, qualidade, intensidade e fatores precipitantes, fatores atenuantes, uso de 

medicamentos para controle da dor 

1.5.2 Diagnóstico de enfermagem: Risco de trauma físico  

 Definição do diagnóstico: Suscetibilidade a lesão física de início e gravidade súbitos que exige atenção imediata. 

 IE Identificar condições  IE Monitorar sinais vitais 
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 IE Monitorar parestesia IE Controle da Sensibilidade Periférica 

1.6 Hidratação 

1.6.1 Diagnóstico de enfermagem: Volume de líquidos excessivo  

 Definição do diagnóstico: Entrada excessiva e/ou retenção de líquidos. 

 IE Monitorar Ingestão hídrica IE Obter dados sobre edema: avaliar diariamente o cacifo e observar sinais e sintomas 

associados (dor, empastamento, calor, flictema...) 

 IE: Controlar volume de 

líquidos ganho 

IE Reduzir ingestão hídrica de modo rigoroso 

 IE Monitorar Ingestão hídrica IE: Acompanhar através de exame físico alterações associadas (estertores, distensão de 

veia do pescoço) 

 IE Encorajar repouso se 

edema ou desconforto 

presente 

 

1.7 Alimentação 

1.7.1 Diagnóstico de enfermagem: Nutrição desequilibrada: menor do que as necessidades corporais  

 Definição do diagnóstico: Ingestão de nutrientes insuficiente para satisfazer às necessidades metabólicas. 

 IE Promover a ingestão 

nutricional adequada 

IE Proporcionar alimentos de acordo com a preferência do paciente 

 IE Obter Dados sobre 

Ingestão de Alimentos 

IE Obter Dados sobre Condição Nutricional 
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 IE Investigar preferências 

alimentares. 

IE Avaliar a aceitação dos alimentos 

 IE Prover (Proporcionar, 

Fornecer) Alimento 

IE Encorajar ingestão conforme necessidades nutricionais e preferências alimentares. 

 IE Orientar sobre nutrição 

enteral 
IE Orientar sobre nutrição parenteral 

 IE Pesar paciente  

1.7.2 Diagnóstico de enfermagem: Deglutição prejudicada  

 Definição do diagnóstico: Funcionamento anormal do mecanismo da deglutição associado a déficits 

na estrutura ou função oral, faríngea ou esofágica. 

 IE Avaliar capacidade de 

deglutição 

IE Avaliar o nível de consciência, reflexo de tosse, reflexo de vômito e capacidade de 

deglutição  

 IE Auxiliar na alimentação 

quando necessário 

IE Obter Dados sobre Deglutição 

 IE Investigar disfagia IE Monitorar sinais e sintomas de aspiração 

 IE Posicionar paciente IE Elevar cabeceira 

1.7.3 Diagnóstico de enfermagem: Risco de glicemia instável  

 Definição do diagnóstico: Suscetibilidade à variação dos níveis séricos de glicose em relação à 

faixa normal que pode comprometer a saúde. 
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 IE Verificar glicose 

Sanguínea 

IE Identificar causas de hipoglicemia e hiperglicemia 

 IE Administrar insulina ou 

glicose, conforme indicação 

IE Ajustar os valores de glicose sanguínea se presença de hiperglicemia ou hipoglicemia 

 IE Monitorar sinais e 

sintomas de hipoglicemia 

IE Monitorar sinais e sintomas de hiperglicemia: poliúria, polidipsia, polifagia, fraqueza, 

letargia, mal-estar, visão borrada, ou dores de cabeça 

 IE Verificar glicose sanguínea 

após administração de 

medicamento 

 

1.7.4 Diagnóstico de enfermagem: Risco de desequilíbrio eletrolítico  

 Definição do diagnóstico: Suscetibilidade a mudanças nos níveis de eletrólitos séricos que pode 

comprometer a saúde. 

 IE: Monitorar sinais e 

sintomas de desidratação 

IE Monitorar fontes da perda de fluidos (sangramento, vômitos, diarreia, transpiração 

excessiva e taquipneia) 

 IE: Monitorar eletrólitos IE Monitorar ingestão e eliminação 

 IE Monitorar balanço hídrico IE Avaliar alterações pulmonares ou cardíacas indicativas de excesso de líquidos ou 

desidratação 

 IE: Monitoração hídrica IE Administrar eletrólitos prescritos 

 IE Monitorar quanto a níveis 

séricos anormais eletrolíticos 
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1.7.5 Diagnóstico de enfermagem: Motilidade gastrintestinal disfuncional  

 Definição do diagnóstico: Atividade peristáltica aumentada, diminuída, ineficaz ou ausente no sistema gastrintestinal. 

 IE Avaliar condição 

gastrintestinal 

IE Monitorar náusea e vômito 

 IE Administrar medicamentos IE Monitorar motilidade intestinal 

 IE Orientar sobre Manejo 

(Controle) da Náusea 

IE Inserir sonda nasogástrica, se necessário 

 IE Avaliar resíduo gástrico IE Orientar sobre cuidados com tubo de drenagem 

 IE Monitorar de 

constipação/impactação 
IE Orientar sobre cuidados com tubo enteral 

1.7.6 Diagnóstico de enfermagem: Náusea  

 Definição do diagnóstico: Fenômeno subjetivo de uma sensação desagradável na parte de trás da 

garganta e do estômago que pode ou não resultar em vômito. 

 IE: administrar medicamentos IE Identificar os fatores que causam ou potencializam a náusea 

 IE Avaliar a aceitação dos 

alimentos 

IE Garantir tratamento farmacológico com medicamentos antieméticos 

 IE Controlar fatores 

ambientais que provocam a 

náusea como odores 

IE Identificar causas da náusea como medicamentos ou procedimentos 
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desagradáveis e estimulação 

visual desagradável 

 IE Monitorar a efetividade das 

medidas para controle da 

náusea 

IE Monitorar náusea e vômito 

1.7.7 Diagnóstico de enfermagem: Recuperação cirúrgica retardada 

 Definição do diagnóstico: Extensão do número de dias de pós-operatório necessários para iniciar e desempenhar 

atividades que mantêm a vida, a saúde e o bem-estar. 

 IE Estabelecer metas para o 

controle da dor e avaliá-las 

regularmente 

IE Avaliar Resposta ao Manejo da dor 

 IE Controlar o vômito IE Monitorar a efetividade das medidas para controle do vômito 

 IE Controlar a náusea IE Monitorar a efetividade das medidas para controle da náusea 

 IE Observar e registrar sinais 

de infecção 

IE Enfatizar a importância da participação no cuidado para a promoção e recuperação da 

sua saúde 

 IE Estabelecer metas junto ao 

paciente e/ou acompanhante 

para melhora da saúde 

 

1.8 Eliminação  

1.8.1 Diagnóstico de enfermagem: Retenção urinária  
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 Definição do diagnóstico: Incapacidade de esvaziar completamente a bexiga. 

 IE Monitorar o grau de 

distensão da bexiga urinária 

por palpação e percussão 

IE Investigar se existem fatores contribuindo para dificuldade de eliminação urinária 

 IE Monitorar o balanço 

hídrico 

IE Estimular a ingestão adequada de líquidos; 

 IE Cateterizar Bexiga se 

necessário 

IE Instituir medidas para estimular a diurese, como compressas frias supra púbicas 

 IE Monitorar eliminação 

urinária após procedimento 

cirúrgico 

 

1.8.2 Diagnóstico de enfermagem: Diarreia  

 Definição do diagnóstico: Eliminação de fezes soltas e não formadas. 

 IE Investigar fatores 

causadores e/ou 

contribuintes da diarreia 

IE Monitorar as eliminações intestinais, inclusive frequência, consistência, formato, volume 

e cor 

 IE Monitorar a pele perianal 

para detectar irritações 

IE Estimular a ingestão de líquido 

 IE Monitorar sinais e sintomas 

de diarreia 
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1.8.3 Diagnóstico de enfermagem: Risco de desequilíbrio eletrolítico  

 Definição do diagnóstico: Suscetibilidade a mudanças nos níveis de eletrólitos séricos que pode comprometer a saúde. 

 IE: Monitorar sinais e 

sintomas de desidratação 

IE Monitorar fontes da perda de fluidos (sangramento, vômitos, diarreia, transpiração 

excessiva e taquipneia) 

 IE: Monitorar eletrólitos IE Monitorar ingestão e eliminação 

 IE Monitorar balanço hídrico IE Avaliar alterações pulmonares ou cardíacas indicativas de excesso de líquidos ou 

desidratação 

 IE: Monitoração hídrica IE Administrar eletrólitos prescritos 

 IE Monitorar quanto a níveis 

séricos anormais eletrolíticos 

 

1.8.4 Diagnóstico de enfermagem: Motilidade gastrintestinal disfuncional  

 Definição do diagnóstico: Atividade peristáltica aumentada, diminuída, ineficaz ou ausente no sistema gastrintestinal. 

 IE Avaliar condição 

gastrintestinal 

IE Monitorar náusea e vômito 

 IE Administrar medicamentos IE Monitorar motilidade intestinal 

 IE Orientar sobre Manejo 

(Controle) da Náusea 

IE Inserir sonda nasogástrica 

 IE Avaliar resíduo gástrico IE Orientar sobre cuidados com tubo de drenagem 

 IE Monitorar de 

constipação/impactação 
IE Orientar sobre cuidados com tubo enteral 
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1.8.5 Diagnóstico de enfermagem: Constipação  

 Definição do diagnóstico: Diminuição na frequência normal de evacuação, acompanhada por eliminação difícil ou 

incompleta de fezes e/ou eliminação de fezes excessivamente duras e secas. 

 IE Aumentar a ingestão 

hídrica 

IE Orientar quanto à importância de uma alimentação rica em fibras;  

 IE Estimular a deambulação IE Monitorar as eliminações intestinais, inclusive frequência, consistência, formato, 

volume e cor 

 IE Monitorar ruídos 

hidroaéreos; 

IE Proporcionar privacidade 

 IE Identificar as causas da 

constipação intestinal; 

IE Oferecer dietas laxativas 

 IE Executar enema, se 

necessário 

IE Executar desimpactação fecal, se necessário 

1.8.6 Diagnóstico de enfermagem: Risco de constipação  

 Definição do diagnóstico: Suscetibilidade à diminuição na frequência normal de evacuação, acompanhada por 

eliminação difícil ou incompleta de fezes, que pode comprometer a saúde. 

 IE Aumentar a ingestão 

hídrica 

IE Orientar quanto à importância de uma alimentação rica em fibras;  

 IE Estimular a deambulação IE Monitorar as eliminações intestinais, inclusive frequência, consistência, formato, 

volume e cor 
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 IE Prevenir Constipação  

1.8.7 Diagnóstico de enfermagem: Risco de aspiração  

 Definição do diagnóstico: Suscetibilidade à entrada de secreções gastrintestinais, secreções orofaríngeas, sólidos ou 

líquidos nas vias traqueobrônquicas que pode comprometer a saúde. 

 IE Avaliar presença de 

disfagia 

IE Monitorar o nível de consciência, reflexo de tosse, reflexo de vômito e capacidade de 

deglutição 

 IE Auxiliar na alimentação IE Manter cabeceira elevada durante alimentação e de 30 a 45 min após alimentação 

 IE Verificar resíduo gástrico 

antes de instalar alimentação 

enteral 

IE Verificar o posicionamento de sonda nasoentérica ou da gastrostomia antes de 

administrar alimentação 

 

 IE Posicionar paciente IE Interromper instalação de dieta enteral se observar grande volume de resíduo gástrico 

 IE Interromper a alimentação 

30 a 60 minutos antes de 

abaixar a cabeceira 

IE Certificar do posicionamento da sonda enteral por raio X antes de administrar dieta ou 

medicamentos 

 IE Monitorar náusea e vômito IE Interromper infusão de dieta enteral se houver necessidade de abaixar cabeceira 

1.9 Integridade Física 

1.9.1 DE: Integridade tissular prejudicada  

 Definição do diagnóstico: Dano em membrana mucosa, córnea, sistema tegumentar, fáscia muscular, músculo, tendão, 

osso, cartilagem, cápsula articular e/ou ligamento. 
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 IE Realizar cuidados com o 

local da incisão 

IE Proteger a pele contra infecção 

 IE: Aplicar curativo na ferida IE Avaliar evolução da cicatrização da incisão cirúrgica 

 IE: Monitorar os sinais e 

sintomas de infecção 

IE Avaliar ferida para tomada de decisão em relação ao curativo. 

 IE Estimular a mudança de 

posição 

IE Manter a pele limpa e seca 

 IE: Realizar inspeção da pele 

durante o exame físico 

IE Descrever as características da ferida. 

 IE: Orientar hidratação da 

pele. 

IE Descrever tamanho e profundidade da ferida. 

 IE: Administrar medicação 

para dor antes de cuidar da 

ferida, se necessário 

IE Monitorar a condição da pele. 

 IE Explicar cuidados com 

ostomias, pele e áreas 

circunvizinhas 

IE Cuidar do sítio de inserção de dispositivos invasivos 

 IE Observar e registrar 

secreção drenada 

IE Obter dados sobre a pele: integridade, hidratação, coloração e presença de outras 

alterações 
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 IE Monitorar atentamente o 

paciente quanto a 

sangramento 

IE Orientar o paciente e/ou familiares sobre sinais de sangramento e ações apropriadas 

(p. ex., notificar o enfermeiro) se ocorrer sangramento 

1.9.2 Diagnóstico de enfermagem: Integridade da pele prejudicada  

 Definição do diagnóstico: Epiderme e/ou derme alterada. 

 IE Realizar cuidados com o 

local da incisão 

IE Proteger a pele contra infecção 

 IE: Aplicar curativo na ferida IE Avaliar evolução da cicatrização da incisão cirúrgica 

 IE: Monitorar os sinais e 

sintomas de infecção 

IE Avaliar ferida para tomada de decisão em relação ao curativo. 

 IE Estimular a mudança de 

posição 

IE Manter a pele limpa e seca 

 IE: Realizar inspeção da pele 

durante o exame físico 

IE Descrever as características da ferida. 

 IE: Orientar hidratação da 

pele. 

IE Descrever tamanho e profundidade da ferida. 

 IE: Administrar medicação 

para dor antes de cuidar da 

ferida, se necessário 

IE Monitorar a condição da pele. 
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 IE Explicar cuidados com 

ostomias, pele e áreas 

circunvizinhas 

IE Cuidar do sítio de inserção de dispositivos invasivos 

 IE Observar e registrar 

secreção drenada 

IE Obter dados sobre a pele: integridade, hidratação, coloração e presença de outras 

alterações 

 IE Realizar cuidados com o 

local da incisão 

IE Proteger a pele contra infecção 

 IE: Aplicar curativo na ferida IE Avaliar evolução da cicatrização da incisão cirúrgica 

 IE: Monitorar os sinais e 

sintomas de infecção 

IE Avaliar ferida para tomada de decisão em relação ao curativo. 

1.9.3 Diagnóstico de enfermagem: Integridade da membrana mucosa oral prejudicada 

 Definição do diagnóstico: Lesão em lábios, tecidos moles, cavidade oral e/ou orofaringe. 

 IE Supervisionar a pele IE Obter Dados sobre Condição Oral (Bucal) 

 IE Descrever as 

características da ferida 

IE Promover Higiene Oral (ou bucal) 

 IE Monitorar atentamente o 

paciente quanto à hemorragia 

 

IE Aplicar compressa gelada se houver sangramento  

1.9.4 Diagnóstico de enfermagem: Risco de infecção  

 Definição do diagnóstico: Suscetibilidade a invasão e multiplicação de organismos patogênicos que 
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pode comprometer a saúde. 

 IE: Avaliar incisão cirúrgica IE Avaliar sinais e sintomas de infecção 

 IE: Avaliar risco de infecção 

após cirurgia 

IE Monitorar sinais vitais 

 IE Orientar sobre técnicas de 

lavagem de mãos 

IE Investigar possíveis locais de infecção 

 IE Administrar antibióticos 

conforme prescrição 

IE Orientar respiração profunda e tosse 

 IE Assegurar técnicas de 

cuidados de feridas 

apropriadas 

IE Realizar troca de equipos e dispositivos conforme protocolo institucional 

1.9.5 Diagnóstico de enfermagem: Risco de infecção no sítio cirúrgico  

 Definição do diagnóstico: Suscetibilidade à invasão de organismos patogênicos no sítio cirúrgico que pode comprometer 

a saúde. 

 IE Avaliar a presença de 
sinais e sintomas de infecção 

IE Realizar cuidados com ferida cirúrgica 

 IE Avaliar o processo de 
cicatrização da incisão 
 

IE Descrever e monitorar as características da secreção do sítio cirúrgico 

 IE Realizar a troca de curativo 
diariamente e conforme 
necessário 

IE Inspecionar condição da incisão cirúrgica  
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  IE Avaliar o local da incisão para detecção de vermelhidão, edema ou sinas de deiscência 

ou evisceração 

1.10 Sono e repouso 

1.10.1 Diagnóstico de enfermagem: Insônia  

 Definição do diagnóstico: Distúrbio na quantidade e qualidade do sono que prejudica o desempenho normal das funções 

da vida diária. 

 IE Orientar sobre a 

importância de seguir uma 

rotina de horários para dormir 

e repousar; 

IE Planejar a organização do ambiente, promovendo conforto e fornecendo condições 

adequadas para promover o sono. 

  IE Orientar sobre a redução da ingestão de alimentos considerados estimulantes (cafeína, 

chocolate, bebidas gaseificadas) 

1.10.2 Diagnóstico de enfermagem: Distúrbio no padrão de sono  

 Definição do diagnóstico: Despertares com tempo limitado em razão de fatores externos. 

 IE: Avaliar o padrão habitual 

de sono 

IE Planejar a organização do ambiente, promovendo conforto e fornecendo condições 

adequadas para promover o sono. 

 IE: Ensinar medidas de 

conforto e técnicas de 

relaxamento muscular; 

IE Orientar sobre a redução da ingestão de alimentos considerados estimulantes (cafeína, 

chocolate, bebidas gaseificadas)  
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 IE Avaliar causa de padrão de 

sono alterado. 

IE Melhorar a dor. 

 IE Planejar os horários das 

medicações para possibilitar a 

não interrupção do sono. 

IE Orientar o paciente quanto aos fatores que interferem no sono. 

1.11 Mecânica corporal, exercício e atividade física 

1.11.1 Diagnóstico de enfermagem: Capacidade de transferência prejudicada  

 Definição do diagnóstico: Limitação de movimento independente entre duas superfícies próximas. 

 IE: Auxiliar na Deambulação IE Ajudar na Mobilidade 

 IE: assistência no 

autocuidado: transferência 

IE Avaliar mobilidade e limitações de movimento 

 IE Oferecer cadeira de rodas  IE Orientar técnicas de transferência de uma área a outra 

 IE Orientar o uso de auxílios à 

deambulação (p. ex., muletas, 

cadeira de rodas, andadores, 

barras de trapézio, bengala) 

IE Avaliar capacidade de auto transferência (nível de mobilidade, limitações de movimento, 

resistência, habilidade de ficar em pé, instabilidade clínica ou ortopédica, nível de 

consciência, capacidade de cooperar, capacidade de compreender instruções) 

  IE Avaliar o paciente quanto ao alinhamento adequado do corpo, desobstrução de tubos, 

roupa de cama sem dobras, pele exposta desnecessariamente, nível adequado de 

conforto do paciente, grades laterais levantadas após a realização de transferência 

1.11.2 Diagnóstico de enfermagem: Levantar-se prejudicado  
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 Definição do diagnóstico: Limitação da capacidade para, de maneira independente e intencional, atingir e/ou manter o 

corpo em posição ereta, dos pés à cabeça. 

 IE Ajudar na Mobilidade IE Posicionar paciente 

 IE Mobilizar o paciente no leito 

a cada 2h 

IE Orientar paciente sobre as formas de como posicionar-se e realizar os movimentos  

 

 IE Auxiliar o paciente a 

movimentar-se  

IE Orientar o uso de auxílios à deambulação (p. ex., muletas, cadeira de rodas, andadores, 

barras de trapézio, bengala) 

1.11.3 Diagnóstico de enfermagem: Mobilidade física prejudicada  

 Definição do diagnóstico: Limitação no movimento independente e voluntário do corpo ou de uma ou mais extremidades. 

 IE Obter Dados sobre 

Capacidade para Andar 

(Caminhar) 

IE Planejar com o paciente os períodos de repouso/ atividade. 

 IE Promover Mobilidade 

Física 

IE Avaliar a capacidade do paciente para realizar as atividades da vida diária 

 IE: Ajudar na marcha 

(caminhada) com Uso de 

Dispositivo 

IE Avaliar a necessidade de dispositivos auxiliares para deambulação 

 IE Fazer Progredir a 

Mobilidade 

IE Auxiliar na marcha (caminhada) 

1.11.4 Diagnóstico de enfermagem: Mobilidade no leito prejudicada  
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 Definição do diagnóstico: Limitação de movimento independente de uma posição para outra no 

leito. 

 IE: Posicionar paciente IE Auxiliar na mobilidade no leito 

 IE Monitorar a pele quanto a 

áreas de hiperemia e lesão 

IE Auxiliar o paciente a sentar-se em posição ereta para se alimentar 

 IE Manter os calcanhares e 

proeminências ósseas 

afastados do leito por meio 

de dispositivos de proteção 

IE Mobilizar o paciente no leito a cada 2h 

1.11.5 Diagnóstico de enfermagem: Fadiga  

 Definição do diagnóstico: Sensação opressiva e prolongada de exaustão e capacidade diminuída de 

realizar trabalho físico e mental no nível habitual. 

 IE Identificar fatores que 

desencadeiam a fadiga 

IE Auxiliar o paciente nas atividades (alimentação e higiene) 

 

 IE Explicar à família as causas 

da fadiga; 

IE Orientar ao acompanhante para deixar o paciente em repouso.  

 

 IE Manter o ambiente calmo e 

tranquilo 

IE Obter Dados sobre Fadiga 

1.11.6 Diagnóstico de enfermagem: Déficit no autocuidado para banho  

 Definição do diagnóstico: Incapacidade de completar as atividades de limpeza do corpo de forma 
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independente. 

 IE: Manter cuidados com 

unhas, períneo, cabelos, 

olhos, ouvidos e pés 

IE Auxiliar paciente no banho/higiene 

 IE Avaliar o autocuidado. IE Oferecer a assistência até que o paciente esteja totalmente capacitado a assumir o 

autocuidado 

 

 IE Promover higiene oral 

 

IE Ajudar no Autocuidado 

 IE Promover banho no leito, 

se necessário 

IE Manter lençóis limpos e lisos 

 IE Manter o paciente seco, 

livre de secreções e excretas 

IE Inspecionar a pele durante o banho 

 IE Auxiliar paciente a vestir-

se/ arrumar-se 

 

1.11.7 Diagnóstico de enfermagem: Déficit no autocuidado para higiene íntima  

 Definição do diagnóstico: Incapacidade de realizar tarefas associadas à eliminação vesical e intestinal de forma 

independente. 

 IE Manter higiene íntima 

 

IE Auxiliar na Higienização (após evacuar e urinar) 
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 IE: Promover cuidados 

perineais 

IE Oferecer a assistência até que o paciente esteja totalmente capacitado a assumir o 

autocuidado 

 

 IE Manter o paciente seco, 

livre de secreções e excretas 

IE Auxiliar no Uso do Vaso Sanitário  

2 NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

2.1 Comunicação 

2.1.1 Diagnóstico de enfermagem: Comunicação verbal prejudicada  

 Definição do diagnóstico: Capacidade diminuída, retardada ou ausente para receber, processar, transmitir e/ou usar um 

sistema de símbolos. 

 IE Estimular a comunicação IE Ouvir atentamente o paciente 

 

 IE Identificar barreiras à 

comunicação 

IE Monitorar as mudanças no padrão da fala do paciente e no nível de orientação 

 IE Proporcionar métodos 

alternativos de comunicação 

(p. ex., quadro para escrever, 

flash cards, piscar de olhos, 

placa de comunicação com 

figuras e letras, sinais de mão 
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ou outros gestos e 

computador) 

2.2 Segurança Emocional 

2.2.1 Diagnóstico de enfermagem: Ansiedade  

 Definição do diagnóstico: Sentimento vago e incômodo de desconforto ou temor, acompanhado por resposta autonômica 

(a fonte é frequentemente não específica ou desconhecida para o indivíduo); sentimento de apreensão causado pela 

antecipação de perigo. É um sinal de alerta que chama a atenção para um perigo iminente e permite ao indivíduo tomar 

medidas para lidar com a ameaça. 

 IE Oferecer um ambiente 

calmo e agradável 

IE Esclarecer dúvidas do paciente em relação ao tratamento; 

 IE Estabelecer relação de 

confiança com o paciente; 

IE Estimular o paciente quanto ao relato de sua ansiedade; 

 IE Monitorar o estado 

emocional do indivíduo; 

IE Oferecer apoio psicológico; 

 IE Proporcionar bem-estar. IE Oferecer informações sobre o diagnóstico, tratamento e prognóstico; 

 IE Diminuir ansiedade do 

paciente 

IE Obter dados sobre ansiedade (início, sintomas associados, fatores precipitantes) 

2.2.2 Diagnóstico de enfermagem: Medo  

 Definição do diagnóstico: Resposta a uma ameaça percebida que é conscientemente reconhecida como um perigo. 

 IE Avaliar medo. IE Oferecer apoio emocional. 
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 IE Aconselhar sobre medo IE Avaliar capacidade de enfrentamento. 

 IE Avaliar bem-estar 

psicológico. 

IE Avaliar capacidade de enfrentamento. 

 IE Aconselhar Sobre Medos IE Oferecer apoio emocional: realizar escuta ativa, acolhimento, toque 

2.3 Autoestima, Autoconfiança, Autor respeito 

2.3.1 Diagnóstico de enfermagem: Distúrbio na imagem corporal  

 Definição do diagnóstico: Confusão na imagem mental do eu físico. 

 IE Avaliar autoimagem. IE Encaminhar para terapia de grupo de apoio. 

 IE Estimular socialização. IE Oferecer apoio emocional. 

 IE Avaliar bem-estar 

psicológico. 

IE Identificar com o paciente os fatores que interferem em sua autoimagem 

 IE Encaminhar para equipe 

multiprofissional, se 

necessário. 

IE Discutir com o paciente as mudanças da imagem corporal 

 IE Reforçar o autocuidado IE Orientar ao paciente, cuidador e famílias as possíveis alterações físicas previsíveis 

durante o tratamento (uso de bandagens, curativos, colostomias etc.). 

3 NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 

Não encontrados 
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MEIOS DE DIVULGAÇÃO: 
 
Os diagnósticos, intervenções e atividades de enfermagem estão presentes no 

aplicativo “Cuidar Tech Cirúrgico” que será disponibilizado no provedor da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), pelo Programa de Pós 

(PPGENF) e pelo Laboratório e Observatório e na loja virtual do Google Play 

Store e Apple Store. Além disso, serão disponibilizados em pastas de 

compartilhamento do Hospital Cassiano Antônio de Moraes.  

 

FINALIDADE DO PRODUTO PROCESSO DE ENFERMAGEM 

Aprimorar o raciocínio diagnóstico do enfermeiro e acadêmicos de enfermagem 

para a execução do Processo de Enfermagem. 

 

CONTRIBUIÇÕES E POSSÍVEIS IMPACTOS À PRÁTICA PROFISSIONAL 

Possibilita aos enfermeiros e os alunos desenvolvam o raciocínio clínico, 

estimulando as capacidades de análise crítica e reflexiva, com a oportunidade 

de identificar os diagnósticos de enfermagem com suas intervenções e 

atividades de enfermagem principais. Os impactos sociais observados através 

da utilização da tecnologia educacional podem ser a qualificação profissional, 

melhora na qualidade da assistência de enfermagem promovendo segurança ao 

paciente, melhoria do ensino da graduação e a consolidação do processo de 

enfermagem.  
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