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O paciente que necessita de uma cirurgia sente 
muitas vezes desconhece como será sua trajetória cirúrgica. As orientações de 
enfermagem no pré-operatório são consideradas cuidados de enfermagem e podem 
minimizar tais sentimentos e promover a segurança cirúrgica. O objeti
projeto de extensão é orientar o paciente cirúrgico sobre o ambiente e os 
procedimentos perioperatórios com foco
empoderar o paciente para sua segurança. Os pacientes
setores do Complexo Ho
receberão a visita da equipe do programa que procederá a realização das
orientações pré-operatórias. Serão discutidos também aspectos relacionados à 
segurança do paciente que estão intimamente relacionados
Programa prevê ainda a realização de visitas no pós
experiência do paciente no
experiência, por meio da aplicação de um
níveis de ansiedade.  

 

 
  

Quero saber: Orientação pré-operatória como fonte de 
e segurança para o paciente cirúrgico 

Liliane de Lourdes Teixeira Silva 
 DEMED 

O paciente que necessita de uma cirurgia sente medo, ansiedade e insegurança e 
vezes desconhece como será sua trajetória cirúrgica. As orientações de 

operatório são consideradas cuidados de enfermagem e podem 
sentimentos e promover a segurança cirúrgica. O objeti

orientar o paciente cirúrgico sobre o ambiente e os 
procedimentos perioperatórios com foco em amenizar a ansiedade, o medo e 
empoderar o paciente para sua segurança. Os pacientes internados nos diversos 
setores do Complexo Hospitalar São João de Deus, com cirurgias
receberão a visita da equipe do programa que procederá a realização das

operatórias. Serão discutidos também aspectos relacionados à 
paciente que estão intimamente relacionados à trajetória cirúrgica. O 

realização de visitas no pós-operatório para conhecer a 
experiência do paciente no perioperatório como o projeto interferiu nesta 
experiência, por meio da aplicação de um questionário validado de redução do
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