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RESUMO 
 
 

QUALIDADE DA COMUNICAÇÃO ENTRE A EQUIPE DE ENFERMAGEM E FAMILIARES DE 
PACIENTES CIRÚRGICOS FRENTE AO PERÍODO PERIOPERATÓRIO RESUMO A 
hospitalização pode provocar sentimentos negativos em pacientes e familiares, como angústia, 
ansiedade, impotência, medo, insegurança, entre outros. Entre os motivos que desencadeiam 
estes sentimentos estão fatores relacionados a separação de entes queridos, o medo do 
desconhecido, a falta de informação e a carência de assistência humanizada por parte da 
equipe de enfermagem. Durante o período perioperatório, o qual engloba os momentos pré-
operatório, trans-operatório (durante a cirurgia) e pós-operatório, a enfermagem planeja e 
implementa cuidados de enfermagem aos pacientes e familiares, porém muitas vezes as 
famílias são vistas apenas como fontes de informação e não como um grupo que necessita de 
cuidado e atenção. Estando a falta de informação entre os fatores responsáveis por 
sentimentos negativos durante a hospitalização e visando a minimização desses, este estudo 
tem como proposta conhecer como ocorre a comunicação entre a equipe de enfermagem e os 
familiares de pacientes cirúrgicos durante o período perioperatório. Bem como, identificar a 
importância da comunicação sob a óptica dos familiares; verificar se esta comunicação é 
avaliada como suficiente para amenizar sentimentos negativos vividos pelos familiares durante 
a hospitalização e comparar a satisfação desses familiares durante o período perioperatório. 
Método: a pesquisa será transversal, de caráter quali-quantitativo, com abordagem exploratória 
e descritiva, a qual foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, sob o 
parecer número 743.924. A coleta de dados será realizada durante 25 dias consecutivos com 
familiares de pacientes cirúrgicos atendidos em um hospital geral do Vale do Paraíba Paulista. 
Nesta pesquisa serão considerados familiares, pessoas unidas por laços consanguíneos ou 
unidas por laços afetivos em um contexto social. Os dados serão coletados após assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e adequação aos critérios de inclusão, que serão 
estar acompanhando o paciente durante todo o período perioperatório; estar presente no 
momento da coleta de dados; ser familiar de paciente internado na clínica cirúrgica. Para a 
coleta de dados será entregue um questionário, nos três momentos que contemplam o período 
perioperatório, de forma a permitir a comparação entre os mesmos. O instrumento de coleta de 
dados abordará, além de informações caracterizadoras da população inclusa na pesquisa, 
questões específicas relacionadas a comunicação como explicações quanto a cirurgia a ser 
realizada, a satisfação dos familiares, iniciativa da equipe de enfermagem no esclarecimento de 
dúvidas e em oferecer oportunidades para a expressão de opiniões e sentimentos presentes no 
durante a hospitalização. Para a análise dos dados, os mesmos serão armazenados e 
analisados no programa estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 
18.0, aonde serão realizadas análises descritivas de tendência central, por meio de frequências 
absolutas e percentuais, médias e desvio-padrão. Além da análise de discurso obtido pelas 
respostas abertas. Resultados esperados: Espera-se encontrar por parte da equipe de 
enfermagem, meios de comunicação eficientes que possibilitem a redução de anseios vividos 
pelos familiares durante a hospitalização. Caso contrário, em casos de identificação de falhas 
na comunicação, tornar possível que a instituição de saúde realize intervenções de melhorias 
na comunicação de ambas as partes. Palavras-chave: Período perioperatório; Enfermagem; 
Relações profissional-família. 


