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Introdução
O procedimento cirúrgico gera uma série de emoções no cliente, necessitando de intervenções específicas do enfermeiro e
da equipe multiprofissonal em todos os periódos perioperatórios, afim da promoção um atendimento humanizado ao
paciente cirúrgico. Acredita-se que por intermédio do diálogo e das informações do profissional de enfermagem graduado,
o paciente é capaz de criar um vínculo, sentindo- se mais otimista e protegidos, minimizando, deste modo o estresse e
angústia.

Objetivo
Descrever a partir das evidências nacionais os motivos que mais ocasionam a suspensão de uma cirurgia.
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Método
A pesquisa é do tipo revisão integrativa com abordagem qualitativa, com inclusão de artigos completos publicados entre os
anos de 2007 a 2017, nos idiomas português e espanhol, disponíveis nas bases de dados BDENF, LILACS, SciELO. Os
parâmetros de inclusão foram: estudos que discutissem os fatores geradores de estresse no paciente frente ao
cancelamento de sua cirurgia, publicadas em português e espanhol; em modelo de artigo, entre os anos de 2007 a 2017. E
parâmetros de exclusão: artigos que não apresentassem síntese na íntegra na biblioteca e bases de dados pesquisadas.

Resultados
Foram identificados 391 estudos, sendo 324 na base de dados LILACS, 57 na BDENF e 10 na SciELO. Destes 391 artigos,
tendo como eixo norteador a pergunta e os parâmetros de inclusão da revisão integrativa, levando em consideração de que
alguns artigos estavam em mais de uma base de dados, a pesquisa foi constituída por 18 artigos. O maior número de
publicações está na região Sudeste do Brasil com 12 estudos (66,6%), seguido das regiões Nordeste com 3 estudos (16,7%)
e Sul com 3 estudos (16,7%), notou-se ausência de produções nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.
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Resultados
Observou-se que os motivos que geram mais suspensão estão relacionados à falta de condições clínicas do paciente
(41,60%). E como especialidades mais suspensas à ortopédica (41,70%).
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Conclusão
O enfermeiro tem uma importante função no peri operatório, pois além de prestar assistência ao paciente que irá passar
por um procedimento cirúrgico ele deve orientar e sanar todas as suas dúvidas para que assim o cliente sinta-se seguro e
possa encarar essa situação de forma tranquila. A SAEP é um instrumento de apoio utilizado na avaliação perioperatória do
paciente e de comunicação entre a equipe de enfermagem que garante a continuidade da assistência. Por meio desta
revisão, espera-se trazer uma reflexão acerca das práticas vigentes em relação ao cuidado com os pacientes fragilizados
diante do cancelamento da cirurgia, para que assim, estratégias de melhoria sejam implementadas. Bem como o
melhorias na comunicação Profissional/ Paciente.
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