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Introdução
No contexto da COVID-19, procedimentos cirúrgicos eletivos foram cancelados e diversas modificações
estruturais, humanas e materiais se fizeram necessárias para a realização da assistência aos usuários suspeitos
ou confirmados com a doença. Estima-se que aproximadamente 28 milhões de cirurgias eletivas foram adiadas
ou canceladas, no mundo, nos 3 meses de pico da COVID-19 (maio a julho de 2020), tendo o Brasil a estimativa
de cancelamento semanal acima de 240.000. Com vistas a diminuir ao máximo a possibilidade de contágio
instra-institucional dos profissionais e usuários do sistema de saúde a triagem clínica dos usuários com cirurgias
eletivas agendadas tornou-se primordial, devido à necessidade de verificação da presença ou não da
sintomatologia da COVID-19.
Objetivo
Relatar a experiência da construção de instrumento pré operatório ambulatorial, no contexto da COVID-19, via
telemonitoramento.
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Método
Trata-se de um relato de experiência acerca da construção de instrumento pré operatório ambulatorial, no
contexto da COVID-19, via telemonitoramento. O presente estudo foi desenvolvido em uma unidade de saúde
da atenção secundária estadual, localizada no município do Rio de Janeiro entre os meses de junho a agosto de
2020.
Resultados
Tanto a estrutura física quanto os protocolos assistenciais e o fluxo percorrido pelos pacientes na unidade
precisaram ser revistos e adaptados para garantir a segurança do paciente e da equipe envolvida. O
instrumento construído pela equipe de enfermagem do centro cirúrgico ambulatorial juntamente com as
docentes da faculdade de Enfermagem, possibilitou reforçar as orientações pré operatórias ao cliente cirúrgico
ambulatorial, além de garantiar a adequada triagem dos usuários sintomáticos bem como averiguar o
resultados dos testes para detecção da COVID-19. Nesse sentido, a segurança no centro cirúrgico
ambulatorial aumentou e, em contrapartida, houve diminuição do cancelamento das cirurgias agendadas, uma
vez que o enfermeiro, ao realizar o telemonitoramento consegue sanar as dúvidas em potencial do usuário,
família e comunidade em que ele está inserido.
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optativo

Conclusão
Representou um desafio imenso para equipe que precisou rever os Procedimentos Operacionais Padrão (POP)
e criar novas estratégias assistenciais para garantir a realização das cirurgias de forma segura. O instrumento já
encontra-se em uso, com aderência total da equipe cirúrgica ambulatorial e maior segurança na triagem dos
usuários com cirurgias agendadas. Cabe ressaltar que o telemonitoramento, apesar de proposto para o
momento atual, mostra-se eficaz na redução de cancelamentos de cirurgias e que será incorporado
efetivamente à rotina do centro cirúrgico ambulatorial.
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