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RESUMO
Estudo visou avaliar o quanto o paciente cirúrgico pagaria em valores monetários (VM) fictícios para não vivenciar
desconfortos  no  pós-operatório  imediato  (POI).  Estudo  descritivo,  de  abordagem  quantitativa  com  160  pacientes
cirúrgicos em dois hospitais públicos. Aplicou-se um instrumento estruturado com 10 desconfortos mais presentes no
POI  segundo  a  literatura.  Para  99,4%  dos  pacientes  entrevistados,  algum  desconforto  no  POI  é  esperado.  Os
desconfortos com maior prevalência foram dor (58,1%), sede (56,1%) e fome (40,6%). Cada paciente recebeu $100,00
VM e foi solicitado que ele distribuísse este valor entre os desconfortos que gostaria de evitar. Os desconfortos com
maior distribuição foram: dor ($5.870),  sede ($2.255) e fome ($2.125). O paciente cirúrgico é vulnerável a intensos
desconfortos no POI, sendo os mais evidenciados neste estudo a dor, sede e fome. A dor é um desconforto esperado no
POI, porém a sede se mostrou extremamente desconfortável e ainda não é plenamente citada na literatura. A equipe
deve se atentar aos desconfortos e aplicar de forma sistemática estratégias de alívio, proporcionando ao paciente uma
recuperação segura e livre de sofrimento.

PALAVRAS-CHAVE: Desconfortos; Assistência perioperatória; Sede perioperatória.

1 INTRODUÇÃO

A necessidade de uma intervenção cirúrgica representa um evento marcante e repercute
diretamente nas atividades de vida diária. A cirurgia é encarada como um risco a saúde, trazendo
desequilíbrios  físicos,  emocionais  e  psicológicos.  O  stress  decorrente  da  cirurgia  acarreta
sentimentos  que  podem  influenciar  de  forma  negativa  a  realização  do  procedimento  e  sua
recuperação posterior (AMORIM, 2014; BARBOSA 2014).

O procedimento cirúrgico representa uma etapa de conflitos para o paciente devido ao temor
do desconhecido. Estudos que avaliam a percepção dos pacientes em relação aos desconfortos
cirúrgicos  mais  indesejáveis  trazem  resultados  interessantes.  Pacientes  utilizam  experiências
anteriores desconfortáveis para basear-se no procedimento atual, ou, se não possuíssem quaisquer
que sejam informações a respeito do que iria ocorrer, utilizavam meios alternativos para sanar as
dúvidas como a internet e até relatos de pessoas mais próximas, que eram capazes de influenciar a
expectativa  que  o  paciente  teria  em  relação  ao  ato  cirúrgico  e  suas  complicações
(CAMPONOGARA, 2012).

Em  nossa  realidade,  os  desconfortos  vivenciados  pelos  pacientes  cirúrgicos  são
subavaliados, submensurados e subtratados. Portanto estas considerações levam os pesquisadores
a questionarem: Quais são os desconfortos prevalentes no pós-operatório e qual o valor atribuído à
prevenção destes?

Desta forma, o objetivo deste estudo consiste em avaliar o quanto o paciente cirúrgico pagaria
em  valores  monetários  (VM)  fictícios  para  não  vivenciar  os  desconfortos  prevalentes  no  pós-
operatório. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo  descritivo,  com  abordagem  quantitativa,  conduzido  em  dois  hospitais  públicos
distintos. A população foi composta de pacientes de ambos os sexos, submetidos a cirurgias eletivas
e de urgência. A amostra não probabilística foi constituída utilizando-se os seguintes critérios de
inclusão:  faixa  etária  entre 18-90 anos,  estar  no  período perioperatório,  orientado e consciente;
tendo escolaridade mínima de terceiro ano do ensino fundamental.

A coleta de dados foi realizada no período de agosto a outubro de 2016, por graduandos de
enfermagem qualificados.  Realizou-se  estudo  piloto  com cinco  pacientes  para  a  adequação  do
instrumento de pesquisa. Estes pacientes foram excluídos da amostra final deste estudo.

Após a intervenção cirúrgica, os pacientes que se enquadravam nos critérios de inclusão
eram convidados a participar da pesquisa e a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido.
Os dados demográficos e clínicos foram coletados no prontuário,  através de um instrumento de
coleta pré-definido. Cada paciente recebeu uma prancheta metálica e numerada de um até dez, bem
como tiras imantadas contendo o nome de dez desconfortos pós-operatórios mais incidentes na
literatura. Solicitou-se que o paciente ordenasse as tiras de acordo com os desconfortos vivenciados
no  pós-operatório,  sendo  alocado  em  primeiro  lugar  o  desconforto  mais  intenso  e  o  último
(equivalente ao n° 10) o de menor intensidade.

Além disso,  foram oferecidas  dez  notas  monetárias  fictícias  (VM),  com um valor  de  dez
unidades cada, e solicitado que o paciente quantificasse com as unidades monetárias fictícias o
quanto ele pagaria para evitar cada desconforto vivenciado. 

Os dados coletados foram tabulados em uma planilha Excel  e  importados para o pacote
estatístico SPSS, versão 21, para análise. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos (CAAE:
56033616.0.0000.5231). Todas as etapas deste trabalho obedeceram às diretrizes da Resolução Nº
466, de 12 de dezembro de 2012. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra foi constituída de 160 pacientes nos dois hospitais, sendo n=79 no hospital A e
n=81 no hospital B. Destes, 87 (54,4%) pacientes são do sexo masculino e 73 (45,6%) do sexo
feminino, submetidos a cirurgias eletivas e de urgência, tendo sido a maior frequência de cirurgias
eletivas 117 (73,1%) e 43 (26,9%) de urgência. Para 99,4% dos pacientes a presença de um ou
mais desconfortos no POI é esperada.

A soma dos três primeiros lugares mostrou a dor como mais prevalente no pós-operatório
(57,5%), seguida pela sede (45,6%), fome (38,1%).

Na Tabela 1 estão dispostos os valores monetários atribuídos pelos pacientes, caso existisse
a possibilidade de pagamento para evitar os desconfortos.

Observa-se que 92 dos pacientes entrevistados pagariam, para evitar a dor no POI, o valor
mínimo de 10.00 VM e o máximo de 100.000 VM, apresentando média de 63.80 VM (DP=30.5),
mediana 50.00 VM, e valor total de 5.870.00 VM. 

A sede foi  o segundo desconforto mais citado, sendo que 73 pacientes pagariam o valor
mínimo de 5.00 VM e máximo de 100.00 VM, com média correspondente a 30.84 VM (DP=2.8),
mediana 20.00 VM e valor total de 2.255.00 VM.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Em relação ao terceiro desconforto mais relatado, 61 pacientes pagariam, para evitar a fome,
o valor mínimo de 5.00 VM e o máximo de 100.000 VM; a média foi de 34.83 VM (DP: 22.22),
mediana 30.00 VM e valor total de 2.125.00 VM.

Tabela 1 - Valores monetários (VM), caso existisse a possibilidade de pagar para evitar os desconfortos vivenciados,
2016.

N Média Mediana DP Mínimo Máximo Valor total

Dor 92 63.8043 50.0000 30.56581 10.00 100.00 5,870.00

Sede 73 30.8904 20.0000 22.87257 5.00 100.00 2,255.00

Fome 61 34.8361 30.0000 22.22925 5.00 100.00 2,125.00

Ansiedade 34 38.0882 30.0000 28.71001 5.00 100.00 1,295.00

Frio 38 28.8158 25.0000 21.41716 5.00 100.00 1,095.00

Fraqueza 35 30.8571 20.0000 26.58189 5.00 100.00 1,080.00

Náusea 26 35.3846 30.0000 22.49102 10.00 100.00 920.00

Vômito 9 60.0000 50.0000 40.62019 10.00 100.00 540.00

Tremores 20 17.2500 15.0000 10.44724 5.00 50.00 345.00

Sangramento 15 20.3333 20.0000 11.41219 5.00 50.00 305.00

Fonte: Próprio autor.

A dor no paciente cirúrgico é justificada pelo trauma tecidual causado durante o procedimento
cirúrgico e possui alta incidência, chegando a atingir até 80% dos pacientes que passam por algum
tipo de cirurgia (HUANG, 2016).

A sede pode ser desencadeada por fatores que interferem na osmolaridade ou no equilíbrio
volêmico,  como  o  tempo  de  jejum  pré-operatório,  estado  emocional,  perda  de  sangue  no
intraoperatório,  administração  de  medicações  anticolinérgicas  e  opióides  e  a  manutenção  da
abertura oral durante o procedimento anestésico. Estes fatores interferem diretamente na presença
e intensidade da sede durante todo o período perioperatório, ou seja, no pré, intra e pós-operatório
(ARAI, 2013; GARCIA, 2016; CONCHON, 2014).

Particularmente  no  paciente  cirúrgico,  a  sede  é  um  dos  desconfortos  mais  intensos  e
prevalentes. Sua prevalência no POI varia de 42,9% a 75% (ARONI, 2012), acometendo pacientes
de diferentes faixas etárias, com alta prevalência em pacientes pediátricos (88,5%) (CAMPANA,
2015;  RIVIERA,  2016),  independente  do  procedimento  cirúrgico  ou  anestésico  realizado
(CONCHON, 2017).

A  fome  no  paciente  cirúrgico  não  está  diretamente  relacionada  com  o  tempo  de  jejum.
Evidencia-se em pesquisas que a fome no período pré-operatório é de menor intensidade que no
pós-operatório, sendo que apenas 35,38% dos pacientes relatam fome no período pré-operatório,
paradoxalmente 52,31% vivenciam este desconforto no pós-operatório (FRANCISCO,2015).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dor (57,5%) foi o desconforto mais prevalente no pós-operatório, seguido pela sede (45,6%)
e fome (38,1%). 
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O valor atribuído aos desconfortos demonstra, de maneira concreta, a intensidade destes no
período pós-operatório. Dos pacientes estudados 92 pagariam para evitar sentir dor, somando um
total de $5,870.00 VM; 73 evitariam a sede, valor total de $$2.255 VM; e 61 pagariam para não
sentir fome, sendo o valor total $ 2.125VM. A classificação monetária teve papel importante, pois
tornou os resultados de fácil interpretação para a equipe de saúde.

Os resultados obtidos pelo trabalho demonstram que o paciente cirúrgico pode sentir variados
tipos de desconfortos. Este estudo propõe conhecer os desconfortos prevalentes vivenciados pelos
pacientes, a fim de garantir melhor planejamento da assistência, cuidado individualizado e conforto
ao paciente cirúrgico.
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