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Introdução: A recuperação de um paciente no seu domicílio depende das informações fornecidas na alta 

hospitalar(CESAR; SANTOS, 2005). No momento da alta hospitalar o paciente pós cirúrgico vive 

momentos de tensão e ansiedade e apresenta dúvidas sobre seu estado de saúde e como deverá proceder 

quando voltar para o seu domicílio. É neste momento que o enfermeiro deve orientar paciente e familiares 

sobre os cuidados a serem tomados após retorno para seu domicílio. As orientações dadas na alta hospitalar 

devem ser claras e objetivas, facilitando a compreensão do paciente e do cuidador (GANZELLA; ZAGO, 

2007). Objetivo: Implantar um instrumento informativo com orientações de enfermagem para ser oferecido 

na alta hospitalar de pacientes pós cirúrgicos que contenham orientações para o cuidado domiciliar. 

Método: Estudo de revisão sistemática realizado na base de dados Scielo no período de abril de 2017, 

usando como descritores Cuidados de Enfermagem, Alta Hospitalar e Enfermagem. Resultados 

esperados: Qualificar as orientações de enfermagem fornecidas à pacientes na alta hospitalar para a 

recuperação em ambiente domiciliar. Conclusão: A implementação do instrumento com orientações de 

enfermagem na alta hospitalar permite que o paciente tenha uma recuperação efetiva em seu domicílio, 

fazendo com que haja diminuição de risco de reinternação por complicações pós cirúrgicas. 

Descritores: Cuidados de Enfermagem, Alta Hospitalar, Enfermagem. 
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¹Acadêmica do nono semestre do curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara- FACCAT. 
2Enfa Orientadora. Docente do Curso de Enfermagem da FACCAT. 
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