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Introdução
A avaliação pré-operatória do enfermeiro tem os seguintes propósitos: continuidade do cuidado entre a unidade de
internação e o centro cirúrgico; a promoção e a recuperação da saúde; a adaptação da sala cirúrgica à necessidade do
paciente; esclarecimentos e orientações em relação à cirurgia; interação e comunicação entre o paciente e enfermeiro e
minimizar a ansiedade do paciente e de sua família. Considerando que as crianças não são acompanhadas pelos seus pais
durante a cirurgia, a visita pré-operatória tem ainda o objetivo de preparar e encorajar a criança e seus familiares para a
cirurgia. No planejamento da avaliação pré-operatória dos pacientes pediátricos faz-se necessário utilizar uma linguagem
adequada, sendo o lúdico uma possibilidade.
Objetivo
Analisar a efetividade de intervenção educativa utilizando revista
em quadrinhos sobre cirurgia na ansiedade de pais e crianças no
pré-operatório.

Método
Ensaio clínico randomizado, controlado, com cegamento na avaliação da ansiedade no centro cirúrgico. Os critérios de
inclusão foram crianças de 6 a 14 anos, estado físico ASA I e II, segundo a classificação da American Society of
Anesthesiologists (ASA), submetidas a procedimentos cirúrgicos eletivos, sem indicação de pós-operatório na unidade de
terapia intensiva. Os critérios de exclusão foram: déficit neuropsicomotor, uso de fármacos psicoativos, deficiência auditiva
e/ou visual, intervenção cirúrgica anterior e uso de medicação pré-anestésica. Os Critérios de inclusão dos pais foram: ter
18 anos ou mais, ser alfabetizado, comunicar-se verbalmente e acompanhar a criança durante toda a internação. Os
desfechos foram: 1- Primário - ansiedade das crianças medida pelo Children Anxiety Questionaire (CAQ), Escala Visual
Analógica (EVA) e Escala de ansiedade pré-operatória de Yale modificada; 2-Secundário - Ansiedade dos pais medida pela
escala de Halmilton (HAM-A). Após a admissão das crianças, realizava-se a randomização e a aplicação do CAQ, EVA e
HAM-A. Posteriormente, uma das intervenções, utilizando-se uma abordagem centrada na criança e esclarecimentos das
dúvidas da família. A revista em quadrinhos foi desenvolvimento e validada em estudo prévio e aborda de forma lúdica
todas as etapas do perioperatório. Na admissão no centro cirúrgico, uma enfermeira e pesquisadora do estudo, de modo
cegado, aplicava os mesmos instrumentos acrescentando a escala de Yale.
Resultados
A coleta de dados foi realizada entre janeiro a setembro de 2020, com 120 participantes divididos em grupo intervenção (GI)
(n=60) e grupo controle (GC) (n= 60). Os grupos foram homogêneos, com as crianças com uma mediana de 8 anos,
prevalecendo do sexo masculino e ASA 1. (Tabela 1)

Houve redução significativa dos escores de ansiedade para os pais
nos dois grupos. (Tabela 3)

Não houve redução significativa dos escores de
ansiedade (CAQ e EVA) entre os dois momentos
avaliados. (Tabela 2)
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Conclusão
As intervenções educativas realizadas pelos enfermeiros
se apresentam como estratégias adequadas para orientar
as crianças e seus pais sobre a experiência cirúrgica.
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