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INTRODUÇÃO

O acolhimento cirúrgico (AC) foi criado para melhoria no atendimento assistencial e individualizado do paciente, com segurança e qualidade no cumprimento das etapas pré-operatório, sendo esta etapa

muito importante, para que a equipe multiprofissional obtenha informações do paciente, impedindo assim que futuras complicações possam ocorrer durante e depois da cirurgia.

É importante saber que nem todos os pacientes possuem o hábito de fazer exames regularmente e só descobrem alguns problemas no ato cirúrgico. O risco cirúrgico avalia o estado de forma completa

e atualizada dos pacientes, envolvendo a idade do indivíduo, histórico de doenças, problemas crônicos e outras características que devem ser levadas em conta.

METODOLOGIA

O acolhimento cirúrgico possui horário de funcionamento das 07h00 às 19h00, contando com 02 técnicas de enfermagem e 01 enfermeira responsáveis pelo preparo do paciente, cumprimento das

prescrições pré-anestésicas e coletas de dados do cliente (hábitos, comorbidades, próteses e adornos), informações utilizadas para avaliação de risco de infecção de sítio cirúrgico, como; jejum,

abreviação de jejum, teste glicêmico, banho, tricotomia, termos de consentimento, avaliações e exames laboratoriais, reserva de hemocomponentes conforme protocolo e necessidade de reserva de UTI

e disponibilidade.

Baseado nas informações citadas a enfermeira avalia o risco cirúrgico do paciente, como risco de broncoaspiração, risco de hipotermia, risco de desenvolvimento de lesão por pressão, risco de

sangramento, risco de intubação difícil mantendo uma comunicação efetiva com paciente e equipe multiprofissional em especial equipe cirúrgica e anestésica para tomada de decisão de forma proativa.

RESULTADOS

Em maio de 2019 houve a implantação do acolhimento cirúrgico, resultando em eficácia e cumprimento das etapas pré-operatórias, como: indicador de cirurgia segura com adesão de em 2019 de 62%

e 2020 em 89%, indicador de cumprimento da agenda cirúrgica em 2019 de 58% e 2020 em 96% e taxa de suspensão fator extra paciente em 2019 de 1,77% com redução em 2020 para 1,44%.

REFERÊNCIA

PRÁTICAS RECOMENDADAS SOBECC - 7. ED. REV. E. ATUAL - SP: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CC, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA,
CME; SÃO PAULO: MANOLE/SOBECC, 2017


