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RESUMO 

Tal estudo tem como objetivo relatar a relevância da exclusividade do Enfermeiro na Sala de 

Recuperação Pós- anestésica como reflexo na qualidade da assistência prestada. Muitas instituições 

não possuem em seu quadro de profissionais, um Enfermeiro exclusivo na Sala de Recuperação pós- 

anestésica.Dificultando a qualidade assistencial de enfermagem. Esse artigo é baseado em dados já 

levantados parcialmente de um Trabalho de Conclusão de Curso que ainda encontra-se em 

continuidade. Trata-se de um estudo  de revisão bibliográfica, de caráter descritiva, realizada durante 

o ano de 2017 baseada no tema aqui proposto. Por tratar-se de resultados parciais, portanto não 

concluídos, até o momento foi possível verificar que em uma Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

por ser um setor específico e exigir de equipe habilitada, faz-se necessário a presença exclusiva do 

profissional Enfermeiro(a) para uma assistência de enfermagem de qualidade, entretanto se tem visto 

que a maioria dos profissionais atuam simultaneamente nos demais setores da unidade cirúrgica 

como: CC, SRPA e CME. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to report the relevance of the nurse's exclusivity in the Post-anesthetic 

Recovery Room as a reflection on the quality of care provided. Many institutions do not have an 

exclusive nurse in the post-anesthetic recovery room as a professional. Difficulties in nursing care 

quality. This article is based on data already partially raised from a Course Completion Work  that is 

still in progress. This is a descriptive bibliographical review carried out during the year 2017 based on 

the theme proposed here. Because these are partial results, thus not completed, to date it was 

possible to verify that in a Post-Anesthesia Recovery Room because it is a specific sector  and  

requires a qualified staff, it is necessary to have the exclusive presence of the nurse ) for quality 

nursing care, however it has been seen that most of the professionals work simultaneously in the  

other sectors of the surgical unit as: Sugery Center, Post-anesthesia recovery roon and Materials and 

esterelization centre.. 
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1. INTRODUÇÃO 

A sala de recuperação pós-anestésica como o próprio nome especifica, é um 

local destinado ao paciente que foi submetido a anestesia e procedimento cirúrgico, 

que visa uma assistência especializada e detecção precoce de complicações pós- 

anestésicas e cirúrgicas, e assim promover segurança ao paciente (LINS e MARIN, 

2012). 
A permanência do paciente nessa unidade é monitorada até que exista a 

ausência de possíveis complicações pós-anestésicas no pós-operatório imediato, 

pois esse período é caracterizado por alterações fisiológicas, e exige uma 

observação contínua e cuidados específicos (VON ATZINGEN, SCHMIDT; NONINO, 

2008). 
Mesmo sabendo-se que este período crítico e delicado é de  suma 

importância, muitas instituições não possuem em seu quadro de profissionais, um 

Enfermeiro exclusivo na Sala de Recuperação pós-anestésica. Dificultando a 

qualidade assistencial de enfermagem (FONSECA; PENICHE, 2009). 

Porém cabe ao Enfermeiro dessa unidade, a avaliação desse paciente 

submetido a procedimento anestésico-cirúrgico, considerando este agravante e sua 

instabilidade clínica, aplicando seus conhecimentos e habilidades que garantam 

prestar uma assistência de enfermagem apropriada, independente do tipo de cirurgia 

(SOBECC,2013). 

De acordo com o problema citado, tal estudo tem como objetivo relatar a 

relevância da exclusividade do Enfermeiro na Sala de Recuperação Pós- anestésica 

como reflexo na qualidade da assistência prestada. 

Na SRPA, o profissional enfermeiro(a) tem função indispensável, pois o 

mesmo é responsável pela assistência de enfermagem, acolhimento, promoção de 

intervenções e tratamento de complicações que tenham possibilidade de ocorrer 

devido procedimentos anestésico-cirúrgico (LOURDES et al, 2016). 

2. MATERIAL E MÉTODO 

Esse artigo é baseado em dados já levantados parcialmente de um Trabalho 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2017. 
 

de Conclusão de Curso que ainda encontra-se em continuidade. Trata-se de um 

estudo de revisão bibliográfica, de caráter descritiva, realizada durante o  ano de 

2017 baseada no tema aqui proposto. 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 
A Sala de Recuperação Pós-anestésica pertence a planta física de uma 

Unidade de Centro Cirúrgico, é um local destinado a receber pacientes oriundos das 

salas de operação, submetidos a procedimentos cirúrgicos e anestésicos geral e/ou 

locorregional para sua recuperação, onde recebe cuidados intensivos até que se 

recobre consciência, reflexos protetores e a estabilização dos sinais vitais. E para  

tal, há necessidade de recursos técnicos e humanos especializados que dêm 

assistência de forma preventiva, detectando e implementando com antecedência 

cuidados individualizados (POPOV; PENICHE, 2009). 

As recomendações de dimensionamento de pessoal para uma adequada 

assistência ao paciente em POI segundo a SOBECC (2013), é de um enfermeiro 

para cada oito leitos, para os quais não necessitem de respiradores, e um técnico de 

enfermagem a cada três leitos, aos que dependem de tal equipamento é 

recomendado um profissional Enfermeiro para cada três ou quatro pacientes. 

O período após a anestesia é de suma importância por ser crítico e merecer 

vigilância constante, pois para realização do ato cirúrgico o paciente é submetido a 

anestesia, e se faz necessária a administração de drogas anestésicas (MACENA; 

ZEFERINO; ALMEIDA, 20014). 

Tal período pós-operatório de acordo com Andreu e Deghi (2013), consiste no 

intervalo após cirurgia realizada, período este que divide-se em mais três períodos , 

como o Período Pós-Anestésico propriamente dito que será considerado no exato 

momento da chegada desse paciente a unidade de recuperação pós- anestésica até 

sua alta a unidade de origem, pós-operatório imediato que é a fase considerada  

após termino do procedimento cirúrgico-anestésico extendendo-se  pelas primeiras 

24 horas depois do procedimento, e pós- operatório mediato que se inicia a seguir 

das 24 horas de POI. 

Na assistência perioperatória o profissional enfermeiro tem como centro de 
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atenção o paciente cirúrgico, e na sua preparação ao tratamento anestésico- 

cirúrgico e eventuais consequências, visando sua segurança no centro cirúrgico e 

recuperação pós anestésica (GRITTEM, 2007) . 

O perfil do enfermeiro cirúrgico desenvolveu-se juntamente com as práticas 

cirúrgicas, devido aumento de complexidade, exigindo uma evolução no seu 

conhecimento técnico científico, passando de um assistente de sala de operação, na 

qual organizava materiais necessários e sala de cirurgia, para um preparo gerencial  

e coordenação do paciente, recursos humanos e materiais, e assim promover um 

ambiente seguro e intervenções adequadas ao cliente submetido a cirurgia (SOUSA 

et al, 2013) 

A enfermagem é uma profissão fundamental na área da saúde, que se utiliza 

de seus conhecimentos específicos, e de diversas áreas para prestar cuidados, 

portanto esses conhecimentos e habilidades devem ser aplicados numa assistência 

individualizada e integral ao paciente no período perioperatório (PASSOS, 2012) . 

Tal assistência é direcionada de forma organizada através da Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE), método utilizado por Enfermeiro em sua 

prática profissional que estrutura as necessidades do paciente de forma 

individualizada ( MOREIRA et al, 2013). 

Com a preocupação de fornecer uma assistência mais especializada, 

individual e humanizada ao paciente cirúrgico o enfermeiro vem contando com o 

método de Sistematização da Enfermagem Perioperatória (SAEP) (SARAIVA; 

SOUSA, 2015) . 

Ao recepcionar o paciente pós cirurgia na SRPA, o enfermeiro (a) deve 

receber informações importantes pertinentes ao ato anestésico-cirurgico, como 

medicações além das drogas anestésicas, infusão de líquidos e possíveis 

intercorrências (RIBEIRO, 2013). 

A equipe que atua deve ser habilitada e treinada para um atendimento de 

qualidade e de alta complexidade, que vise critérios como a recepção do cliente, 

monitorização de sinais vitais, e permeabilidade e controle de vias aéreas, infusões 

de líquidos, drenos, sondas e catéteres, posição no leito e curativos (MAIA et al, 

2014). 
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O enfermeiro precisa avaliar em tempo hábil ,de forma precisa e competente 

os efeitos pós- anestésicos nas suas primeiras duas horas, período crítico na 

recuperação deste paciente, e compete ao mesmo profissional intervir de forma 

adequada, pois o cliente sob efeito anestésico só estará devidamente recuperado 

quando seu estado geral for compatível com critérios padronizados de alta, como  

por exemplo a Escala de Aldrete e Kroulik (PERRY et al, 2013). 

O índice de Aldrete e Kroulik é atualmente o critério mais utilizado para , para 

avaliação do paciente pós operatório imediato nas SRPAs, em que avalia os 

seguintes aspectos: atividade muscular, respiração, circulação, consciência e 

saturação de oxigênio (ATZINGEN; SCHMIDT; NONINO, 2008). 

Método criado nos anos de 1970, e revisado em 1995 pelo mesmos autores, 

que vem sendo utilizada em muitos hospitais de vários países, aplicada por 

enfermeiro como meio para avaliação do paciente no seu período pós anestésico, 

analisando seu restabelecimento para sua alta da SRPA através de dados 

numéricos  com  pontuação  de  seus  parâmetros  clínicos,  a  somatória  

satisfatória para alta do cliente é quando obtiver resultado máximo de 10 pontos,  

em que é atingido após duas horas de permanência no local (CASTRO et al, 2012). 

Paciente no pós-operatório imediato apresenta maior vulnerabilidade à 

intercorrências pós anestésicas em sala de recuperação pós anestésica, dentre as 

quais destacam-se complicações de origem respiratória, circulatória e 

gastrointestinal, é fundamental o conhecimentos das principais implicações,  pois  

as mesmas acarretam importantes alterações metabólicas e hemodinâmicas, sendo 

a assistência de enfermagem durante esse período de suma importância, com a 

finalidade de prevenção e tratamento de tais complicações , promovendo breve 

convalescença do paciente submetido a procedimento cirúrgico, reduzindo assim 

gastos, infecções, alívio de dor e aumento de sobrevida (POSSARI, 2003). 

O profissional Enfermeiro é responsável não somente pelo gerenciamento e 

provisão de recursos mas a identificação das complicações na SRPA e 

implementação de ações que evitem ou minimizem tais implicações no processo 

cirúrgico (NUNES et al, 2014). 

Para Nunes et al (2014) em sua pesquisa realizada num hospital público 
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Federal de grande porte no estado de Minas Gerais as principais complicações em 

SRPA foram hipotensão, hipertensão, bradipnéia, bradicardia e taquicardia;  

alteração na respiração, alteração no nível de consciência, hipoxemia, hipotermia, 

náusea, vômito e dor, em que compete ao Enfermeiro implementar medidas de 

controle e eficácia nas complicações do paciente. 

Segundo Lourenço (2013) para se obter uma assistência de enfermagem 

adequada em setores específicos como CC e RPA, é necessário equipe treinada e 

atuante numa única área, e em seu estudo realizado durante um Congresso 

organizado pela SOBECC com 69 Enfermeiros, obteve resultado oposto, em que 

94,2% das instituições possuem enfermeiros que atuam simultaneamente nos dois 

ambientes, e 5,8% delas alguns turnos não são cobertos por Enfermeiro, em que 

técnicos e/ou auxiliares de enfermagem trabalham sem supervisão e orientação do 

mesmo. 

Para Moreno et al (2014) a relação do Dimensionamento de pessoal de 

Enfermagem está diretamente ligada a qualidade do cuidado e saúde  do 

trabalhador, e a insuficiência numérica desses recursos humanos tem sido 

preocupante a nível nacional para Enfermeiros gestores, visto que  essa  

inadequação compromete a qualidade de uma assistência. 

Em pesquisa realizada por Popov e Peniche (2009) em um hospital de grande 

porte da cidade de São Paulo, no qual objetivou relacionar as intervenções de 

enfermagem com esquema de jornada de trabalho dos enfermeiros da SRPA às 

complicações, concluíram que as ocorrências das complicações como dor, nausea e 

vômito, agitação e sangramento, são detectadas de imediato em turnos que existe a 

exclusividade do profissional Enfermeiro comparadas as situações em que o 

profissional não é fixo na SRPA e desenvolve seu turno nos demais setores como 

CC, CME, SRPA simultaneamente, e que as intervenções de enfermagem na RPA 

apresentam resultados estatísticos significantes quando presença exclusiva do 

profissional. 

Ainda para Popov e Peniche (2009) em seu estudo, resultados significativos 

em relação as intervenções de enfermagem em RPA, pode-se estar relacionado as 

intervenções de Rotina como monitorização cardíaca e dos sinais vitais, manutenção 
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da segurança, ou seja, grades de camas elevadas e faixa de  segurança,  

observação à dor, avaliações constantes do estado físico e emocional do paciente, 

independente do Enfermeiro estar presente ou não, porém que não justifica a 

ausência do mesmo na SRPA, que de acordo com a lei 7498/86 do exercício 

profissional em que é necessária a presença do profissional em tais unidades de 

complexidade, como no caso uma SRPA. 

E de acordo com a Lei 7498/86 que dispõe sobre a regulamentação do 

exercício profissional da enfermagem e dá outras providências, é ação privativa do 

enfermeiro: organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades 

técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; planejamento, 

organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de 

enfermagem; cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 

Para Silva (2008), a segurança do paciente na SRPA no pós-operatório 

imediato não depende apenas de recursos tecnológicos, mas de quadro do pessoal 

especializado desenvolvendo intervenções de enfermagem baseados no 

conhecimento e habilidades técnicas com segurança na sua execução, evitando 

eventos adversos implicando em complicação, decorrente da complexidade do 

processo anestésico-cirurgico. 

A segurança do paciente na RPA depende de recursos humanos, de 

procedimentos e intervenções de enfermagem para evitar efeitos adversos e 

complicações no seu período pós operatório imediato, respaldados nos 

conhecimentos técnico-cientifico para uma prática segura de assistência, assim  

como equipamentos e recursos tecnológicos (LOURENÇO et al, 2013). 

Segundo Ribeiro (2013) o enfermeiro tem como  responsabilidade avaliação 

da alta do paciente na sala de recuperação pós-anestésica, em que o mesmo deve 

considerar sua convaslescença e estabilidade de suas condições gerais, avaliando: 

oximetria com valores dentro dos padrões normais ou necessidade de oxigênio; 

aspecto de curativos; sinais cognitivos preservados; estabilidade dos sinais vitais 

(SSVV); ausência de dor, náusea e vômitos; presença de atividade motora e 

sensibilidade cutânea; e resultado numérico da escala Aldrete e Kroulik entre 8 e 10 
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para a alta intra-hospitalar. 

 
4. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por tratar-se de resultados parciais, portanto não concluídos, até o momento 

foi possível verificar que em uma Sala de Recuperação Pós-Anestésica por ser um 

setor específico e exigir de equipe habilitada, faz-se necessário a presença exclusiva 

do profissional Enfermeiro(a) para uma assistência de enfermagem de qualidade, 

entretanto se tem visto que a maioria dos profissionais atuam simultaneamente nos 

demais setores da unidade cirúrgica como: CC, SRPA e CME. 

O dimensionamento desses recursos humanos implica diretamente no nível de 

qualidade dessa assistência prestada tornando-se comprometido pela insuficiência 

de profissionais. 

E com a exclusividade do profissional nesta unidade permite uma detecção 

imediata de complicações pós-anestésicas e assim promovendo uma atuação 

adequada com intervenções de enfermagem nas implicações identificadas pelo 

Enfermeiro, e mesmo que intervenções de rotina realizadas por outra categoria da 

enfermagem, tragam benefícios a assistência, a SRPA é um setor de complexidade  

e exigida a presença do profissional de nível superior. 

Pois conforme lei que regulamenta o exercício profissional, existem ações 

privativas do Enfermeiro, e que exigem conhecimento técnico-científico para atuação e 

tomadas de decisão. 

De acordo com os autores, a exigência de recursos humanos especializados 

está ligada na segurança do paciente e convalescença do mesmo na SRPA, com 

prática segura na assistência. 
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