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Introdução: A informação pré-operatória apresenta diversos objetivos em protocolos de recuperação 
acelerada. Reduz a ansiedade relacionada ao peri-operatório, alivia a dor pós-operatória, diminui o 
tempo de internação e melhora os resultados pós-cirúrgicos.  
Objetivos: Demonstrar a informação pré-operatória como ferramenta para reduzir as dúvidas sobre o 
procedimento cirúrgico, os cuidados pós-cirúrgicos e para diminuir a ansiedade. Avaliar satisfação, 
expectativas e importância para a preparação cirúrgica. Definir o aumento da confiança na equipe 
multiprofissional. 
Métodos: A reunião de acolhimento em cirurgia oncológica colorretal foi iniciada no mês de abril de 
2018 e acontece quinzenalmente com duração de 90 minutos. Foram coletados dados referentes aos 
meses de abril a dezembro de 2018 e janeiro de 2019. As seguintes especialidades da equipe 
multiprofissional compõem o grupo de acolhimento: médicos da cirurgia oncológica e anestesia, 
enfermagem, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, medicina integrativa e hospitalidade. A 
apresentação é feita em data-show, possui 80 slides e são distribuídos cadernos informativos com os 
tópicos abordados. O questionário é aplicado ao início e ao final da apresentação e consta de 10 
perguntas. Os pacientes que responderam ao questionário foram escolhidos aleatoriamente entre os 
meses designados. 
Resultados: Foram acolhidos 269 pacientes. A média mensal foi de 29 e mediana de 26 pacientes. 
O questionário foi aplicado em 77 pacientes, compreendendo 28.6% do total da amostra. Antes da 
reunião de acolhimento pré-operatória, 97.4% dos pacientes tinham uma ou mais dúvidas, sendo as 
mais frequentes: o que levar para o hospital (80.5%), o tempo de cirurgia (71.4%) e tempo de 
permanência do acompanhante (59.7%). Após a reunião, apenas 10 pacientes (13.4%) ainda 
permaneceram com dúvidas: diminuição de 86.6%. Em relação ao pós-cirúrgico, antes da reunião 
havia 93.5% de pacientes com dúvidas (alimentação - 79.2%, reabilitação - 79.2% e atividades 
diárias - 74%) e após a reunião apenas 11.7% (diminuição de 94.5%). A ansiedade esteve presente 
em 64,9% dos pacientes e com a reunião de acolhimento esse número diminuiu para 33.8%, ou seja, 
queda de quase metade (48%) no número de pacientes ansiosos. A porcentagem de pacientes 
totalmente satisfeitos e com as expectativas superadas em relação a reunião foi 85.7%, assim como 
88.3% consideraram a ferramenta extremamente importante para a preparação cirúrgica. A reunião 
aumentou substancialmente a confiança na equipe multiprofissional em 88.3% dos casos. 
Conclusão: Informação pré-operatória, tanto em formato de reunião quanto cadernos informativos, 
mostrou-se uma ferramenta essencial de acolhimento. Reduz dúvidas, diminui ansiedades, satisfaz 
os pacientes e aumenta a confiança na equipe multiprofissional. 
 


