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O que o utente pode esperar do enfermeiro perioperatório? 

 

Quando qualquer pessoa se defronta com a necessidade de um procedimento invasivo, neste 

caso uma intervenção cirúrgica e independentemente da mesma, surge o medo, a ansiedade de 

uma realidade desconhecida, necessitando do máximo apoio possível de toda a equipa de 

enfermagem. 

Quando o utente chega ao bloco operatório encontra vários profissionais de saúde vestidos com 

a mesma farda, escondidos por vezes atrás das máscaras e não consegue distinguir quem cuida 

de si. Os profissionais de saúde repetem vezes sem conta as mesmas perguntas orquestradas 

em conjunto… 

O enfermeiro perioperatório identifica-se e tenta estabelecer uma relação empática com o 

utente para conseguir esclarecer dúvidas de última hora e prepará-lo para o caminho que o 

espera dali em diante. O tempo é pouco, o espaço físico não é muito acolhedor e o segredo 

esconde-se atrás de um olhar cúmplice… 

O caminho até à sala operatória que é longo desvanece no diálogo que se vai estabelecendo, 

por vezes até mesmo a falar da vida cotidiana. As pessoas não são todas iguais e os enfermeiros 

perioperatórios tentam adaptar-se à individualidade de cada um.  

Chegada à sala operatória, iniciam-se uma série de procedimentos de preparação para a 

anestesia e cirurgia e é neste momento que os utentes mais fragilizados podem contar com os 

cuidados atentos dos enfermeiros que os irão posicionar confortavelmente e atuar para que a 

intervenção cirúrgica decorra sem intercorrências. 

Mas é evidente que todo o trabalho dos enfermeiros perioperatórios não se inicia quando se 

encontra com o utente, mas sim com o conhecimento da cirurgia que está prevista, existindo 

um sem número de aspetos a ter em conta, desde os instrumentos cirúrgicos, próteses e demais 

dispositivos que poderão ser precisos e que deverão estar disponíveis no serviço. 

Terminada a cirurgia, o utente é encaminhado para a unidade de cuidados pós-anestésicos, 

onde é transmitida a informação relevante aos enfermeiros dando continuidade aos cuidados 

de enfermagem, onde irá permanecer até reunir condições para ser transferido para o serviço 

de internamento. 

O papel dos enfermeiros não termina aqui, temos uma equipa diferenciada para tratar a dor 

aguda, que diariamente faz o acompanhamento dos utentes referenciados pelos anestesistas. 

Esta equipa ajuda os utentes a superar as dores que estão relacionadas com a intervenção 

cirúrgica, facilitando a transição do seu estado de doença para o estado de saúde. 

Toda a equipa de enfermagem perioperatória tem como objetivo major ajudar os utentes a 

alcançar o estado de saúde e bem-estar que lhes permita ultrapassar o estado de doença da 

melhor forma possível, para que possam desfrutar da vida o máximo possível no seio familiar. 
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