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92. ENTREVISTA DE ENFERMAGEM A PACIENTES EM PRÉ OPE RATÓRIO 
DE CIRURGIA CARDÍACA 
 
Cavenaghi CK; Posteli MF 
 
Introdução: A entrevista de enfermagem realizada na visita pré-operatória é um recurso 
utilizado pelo enfermeiro para orientação e levantamento de dados sobre o histórico do 
paciente cirúrgico, afim de planejar a assistência. Objetivo: Elaborar um instrumento para 
entrevista de enfermagem a pacientes em pré operatório de cirurgia cardíaca. Método: 
Revisão bibliográfica para obter subsídios da literatura sobre visita pré operatória e 
entrevista de enfermagem, assim como foi considerado a vivência prática da equipe de 
enfermagem, em um hospital privado referência em cardiologia em São José do Rio Preto. 
Resultados: O instrumento consta de dados de identificação, entrevista, exame físico, 
confirmação de exames, confirmação de vagas, aviso de equipes, orientações gerais ao 
paciente: jejum, preparo da pele, supervisão da higiene genital e a fricção da pele com 
bucha de clorexidina para retirada de oleosidade (antes e após tricotomia), uso de camisola 
cirúrgica, gorro e propé, somente deitar na cama após a troca dos lençóis, nos banhos pós 
tricotomia, paciente deverá permanecer na maca para receber medicação pré anestésica, 
orientação quanto à retirada de prótese dentária, esmalte, brincos, anéis e entrega dos 
pertences aos familiares, orientação quanto a faixa torácica e meias elástica para usar após 
a cirurgia, horário de informações e visita na UTI, kit banho. Transferência para o centro 
cirúrgico, explicar sobre: anestesia, intubação, sondagem, drenos. Para a unidade de terapia 
intensiva, esclarecer sobre: tubo orotraqueal, monitorização, cateteres, bipap, banho, 
posicionamento dos braços e decúbito. Transferência para o quarto, explicar sobre:técnica 
de posicionamento para deitar, sentar e levantar, curativos, fisioterapia, higiene intima 
rigorosa em pacientes com safenectomia. Por fim, reforçar sobre leitura do manual e 
checar o preparo pré operatório. Conclusão: A elaboração e utilização de um instrumento 
para realização da visita pré operatória tem como finalidade fornecer informações passo a 
passo ao paciente, no intuito de amenizar a sua tensão frente à cirurgia cardíaca e 
sistematizar a assistência de enfermagem. 


