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ABORDAGENS DE ENFERMAGEM NOS PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS 
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Introdução: No período pré-operatório, a enfermagem está diretamente ligada ao paciente, pois cabe ao 

enfermeiro prepará-lo para o procedimento, bem como orientá-lo, esclarecendo suas dúvidas e de seus 

familiares, de maneira que mantenha uma boa relação entre ambos. Objetivo: Conhecer as abordagens pré-

operatórias realizadas pela equipe de enfermagem e sua importância na relação enfermeiro-paciente. 

Metodologia: Revisão narrativa, baseada em livros de enfermagem cirúrgica, vinculada à disciplina 

Fundamentos do Cuidar em Saúde. Resultados: A partir das obras analisadas, verificou-se que o período 

pré-operatório tem seu início no momento em que o paciente é avisado da necessidade de uma intervenção 

cirúrgica. Nesse período, o enfermeiro tem como objetivo avaliar as condições físicas e psicológicas do 

paciente, orientando-o sobre os procedimentos a que este paciente será submetido antes, durante e após a 

cirurgia, e esclarecendo suas dúvidas. Ao enfermeiro compete avaliações nutricionais e hídricas; nessa fase 

serão assinalados fatores que podem prejudicar o processo cirúrgico, como identificação de obesidade, 

desnutrição, anemia, dentre outros. Para o preparo de pele do paciente, orienta-se usar detergente-germicida 

para a limpeza da área cutânea; os pelos não são removidos, a não ser quando é no local da incisão ou ao 

seu redor (SMELTZER et al, 2010). Nas intervenções imediatas, o paciente deve vestir um avental. Em 

pacientes com cabelos compridos, o cabelo é preso e então coloca-se uma touca. São retiradas próteses 

dentárias, para não haver risco das mesmas caírem na faringe durante a anestesia. Todos os acessórios são 

entregues aos familiares ou deixados em local seguro. Conclusão: Essas abordagens são necessárias para 

haver comunicação profissional-paciente, para esclarecer dúvidas, para os medos serem diminuídos e para 

aumentar a segurança do paciente. É no pré-operatório que os pacientes são informados das necessidades, 

benefícios e riscos de determinada cirurgia, bem como, serem preparados física e psicologicamente para a 

mesma.  

Descritores: Centros cirúrgicos, enfermagem, cirurgia. 
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