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IDENTIFICAR PRÁTICAS 
DE ENFERMAGEM 
DE QUALIDADE NO 
AMBULATÓRIO DE 
PEDIATRIA: REVISÃO 
SISTEMÁTICA 
DA LITERATURA

Abstract

Introduction: Outpatient care philosophy has been growing in the past years. 
Looking to the premise of pediatric healthcare, the establishing of outpatient 
treatment has advantage, like shortening the deep impact caused by familiar 
environment detachment, everyday routines and habits. This paradigm implies 
an adaptation of nursing care services and practices, where quality improvement 
should focus on continuity of care at home. Objective: to identify recommenda-
tions evidence-based of good practices to child / family nursing interventions in an 
outpatient setting, that allows the definition of standards / quality indicators. 

Methodology: A Systematic Review of Literature was performed, supported on 
the Cochrane Handbook orientations of studies published between 2004-2017. 
The research was conducted on EBSCO and PUBMED databases and resulted in 
97 studies. After applying relevance tests, 80 were excluded and 17 included in 
the methodology critical assessment, done independently by two reviewers and 
based on defined criteria. At end, five articles1,2,3,4,5 were included.

Results: The recommendations identified for the quality of outpatient nursing 
care are mainly directed to surgical situations, namely, prevention and control of 
infections, given the high turnover of children; use of digital strategies for preoper-
ative preparation, avoiding anxiety and promoting early discharge, by empowering 
the family; telephone contact to support and ensuring continuity of care; assess-
ment of the post-surgical condition using the Ped-PADSS checklist, ensuring the 
early discharge.

Conclusion: The results of this study allowed us to obtain recommendations for 
use in nursing practice of outpatient care and enable to the consequent quality 
improvement of nursing care provided to child and family.

KEYWORDS: NURSING CARE; AMBULATORY CARE; OUTPATIENTS; NURSING SENSITIVE 
OUTCOMES; STANDARDS
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A
consulta externa ou em hospital 
de dia” - Este é o primeiro dos dez 
direitos da Carta da Criança Hospi-
talizada11.
A criação de um Hospital-de-Dia 
Pediátrico, facilita o cumprimento 
deste princípio, permitindo a pres-
tação de cuidados especializados 
sem internamento, assim como 
altas precoces, fatores importantes 
neste grupo etário e família12.
De entre as várias possibilidades 
de tratamentos em regime ambu-
latório, a cirurgia de ambulatório 
representa a área onde estes estão 
há mais tempo desenvolvidos e 
onde existe uma maior percenta-
gem de atendimentos. A prestação 
de cuidados neste regime traduz-
-se por um sistema organizativo
centrado no doente, reunindo
vantagens clínicas, económicas e
sociais e permitindo proporcionar
a um número cada vez maior de
doentes, um tratamento cirúrgico
personalizado, humanizado, com
elevada segurança e qualidade,
minimizando a incidência de infe-
ção, diminuindo o desconforto no
pós-operatório e promovendo uma
rápida integração social13.
O conceito de qualidade, assim
como as metodologias associadas
à qualidade, foram disseminadas
a partir da indústria, por autores
como Deming, Juran ou Ishikawa
e, adaptadas à saúde, particular-

mente por Avedis Donabedian. 
No entanto, a preocupação com a 
qualidade dos cuidados de saúde 
atravessa toda a história da Medi-
cina, desde Hipócrates, passando 
por Florence Nightingale e Ernest 
Codman.
Em saúde, apesar da definição de 
qualidade estar sempre dependen-
te da perspetiva e valores de quem 
a define é importante escolher uma 
formulação que sirva de referência. 
Em 1990, o Institute of Medicine 
definia qualidade em saúde como 
o grau em que os serviços de saúde
aumentam a probabilidade de se
atingirem os resultados de saúde
desejados de acordo com o conhe-
cimento profissional corrente14.
Assim, definir indicadores de qua-
lidade significa que o denominador
comum é a preocupação com a ex-
celência clínica, com a segurança
e satisfação do doente, assim como
o compromisso com a melhoria
contínua e cumprimento de boas
práticas em saúde, através da apli-
cação de protocolos e orientações
baseadas na evidência científica.
Neste contexto, este estudo teve
como objetivo identificar recomen-
dações, baseadas na evidência
científica, de boas práticas de inter-
venções de enfermagem à criança/
família em regime de ambulatório,
que permitam a formulação de nor-
mas/indicadores de qualidade.

QUADRO 01

MATRIZ PI[C]OD

INTRODUÇÃO

hospitalização da 
criança é vista como 
uma situação crí-
tica para os pais e 
para toda a família, 

relacionada com a mudança do 
ambiente físico e psicológico, se-
paração dos restantes familiares, 
interrupção das atividades quoti-
dianas, entre outros6.
Os pais podem deparar-se com o 
sentimento de perda de norma-
lidade, insegurança no seu papel 
parental, alterações financeiras, dor 
pelo sofrimento do filho, ansiedade, 
culpa e medo7. A adaptação às mu-
danças decorrentes da hospitaliza-
ção infantil exige da família novas 
formas de organização e requer o 
desenvolvimento de habilidades 
para lidar com as pressões, as an-
siedades, as dificuldades e as incer-
tezas existentes8.
A filosofia dos cuidados de enfer-
magem pediátricos apoia-se assim, 
no cuidado centrado na família, na 
parceria de cuidados e nos cuida-
dos não traumáticos.
O cuidado centrado na família re-
conhece a criança e a sua família 
como unidade de cuidado e consi-
dera a família como constante na 
vida da criança sendo que os siste-
mas de saúde e profissionais devem 
apoiar, respeitar, encorajar, poten-
ciar a sua força e a competência9.
A parceria de cuidados envolve o 
uso da comunicação efetiva e a 
construção de relação terapêutica 
entre enfermeiros e pais através da 
partilha de informação, negociação 
e participação10. 
Neste âmbito a filosofia de cuidados 
aponta para que sempre que possí-
vel, os cuidados possam ser presta-
dos em regime de proximidade ou 
em regime ambulatório.
“A admissão duma criança no hos-
pital só deve ter lugar quando os 
cuidados necessários à sua doença 
não possam ser prestados em casa, 

P Participants Crianças/família internada em Hospital-de-dia/regime 
ambulatório.

I Interventions Intervenções de enfermagem  

C Comparisons Não aplicável

O Outcomes Normas/Indicadores de qualidade

D Design Ensaios clínicos aleatórios, estudos correlacionais; 
estudos de coorte transversal; estudos experimentais; 
estudos prospetivos, Estudos de revisão 



92

INTERNATIONAL CONGRESS › RESEARCH INNOVATION & DEVELOPMENT IN NURSING 2019
Conference Proceedings

Suplemento digital Rev ROL Enferm 2020; 43(1): 92

METODOLOGIA
Realizou-se uma revisão siste-
mática da literatura seguindo os 
procedimentos metodológicos 
descritos no Cochrane Database of 
Systematic Reviews15. A questão 
de investigação foi formulada se-
guindo a matriz PI[C]OD, tal como 
apresentado no quadro 01.
Resultando na seguinte questão de 
investigação: Quais as recomen-

dações mais adequadas de inter-
venções de enfermagem à criança/
família em regime de hospital de 
dia/ambulatório com vista à defi-
nição de normas/indicadores de 
qualidade?
Os termos para a pesquisa foram 
validados na terminologia e con-
teúdo na plataforma DeCS (Des-
critores em Ciências da Saúde) e 
definidos os critérios de inclusão/

exclusão. Efetuou-se busca na 
plataforma EBSCOhost nas se-
guintes bases de dados eletrónicas: 
Cochrane Database of Systematic 
Reviews, CINHAL (Cumulative In-
dex of Allied Health and Nursing 
Literature) MEDLINE e na Nursing 
Reference Center, de estudos publi-
cados entre Março e Novembro de 
2018 nos idiomas português, inglês 
e espanhol.

QUADRO 02

 ESTUDO DE CHARTRAND ET AL.1

QUADRO 03

 ESTUDO DE FORTIER ET AL.2

PARTICIPANTES/INTERVENÇÃO MÉTODOS/RECOLHA DADOS

105 duplas de pais-filho, com crianças com idades entre 
3-10 anos, selecionadas aleatoriamente na consulta 
pré-operatória para cirurgia programada em regime 
ambulatório. 

As duplas foram distribuídas aleatoriamente no grupo 
experimental (n=49) e no grupo controle (n=56) e foram 
alvo de preparação pré-operatória pela utilização de um 
vídeo.

Ensaio clínico randomizado e controlado. 
Para avaliação dos comportamentos de participação dos 
pais foi utilizada uma check-list de verificação observacional 
(Parental Behaviors Inventory).

ACHADOS – RESULTADOS SENSÍVEIS ÀS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

A preparação pré-operatória, mesmo por visualização virtual, capacita os pais, diminuindo os níveis de ansiedade 
e aumenta o seu nível de participação no pós-operatório, pela utilização de maior reforço positivo, de métodos de 
distracção, relaxamento e estratégias de coping, com resultados na redução da dor pós-operatória, nas necessidades de 
analgesia e tempo de recuperação das crianças. 

PARTICIPANTES/INTERVENÇÃO MÉTODOS/RECOLHA DADOS

Treze crianças com idades compreendidas entre os 2 
e os 7 anos que tinham realizado cirurgia eletiva em 
regime ambulatório e seus pais discutiram a adaptação e 
viabilidade do WebTIPS, um website de animação infantil de 
preparação pré-operatória para redução da ansiedade. 

82 díades criança/pais foram divididas em dois grupos e 
um deles usufruiu de preparação pré-operatória através do 
programa virtual.

Fase I - Focus grupos discutiram a adequação e viabilidade 
de um programa da Web de preparação pre-operatória 
(dirigido a crianças e pais). Os dados foram gravados e 
efectuada análise de conteúdo. 

Fase II - Ensaio clínico randomizado e controlado composto 
por duas duplas de criança/pais distribuídas aleatoriamente 
pelo grupo em estudo (recebeu orientações via mail para 
utilização do WebTIPS e grupo controlo. Para avaliação 
da eficácia do programa foi utilizada uma bateria de 
questionários: Child Temperament: Emotionality Activity 
Sociability Temperament Survey (EAS-TS); Parent-Coping: 
Miller Behavioral Style Scale; Modified Yale Preoperative 
Anxiety Scale; Parent Anxiety: State-Trait Anxiety Inventory.

ACHADOS – RESULTADOS SENSÍVEIS ÀS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

A preparação pré-operatória das crianças e pais, utilizando um website (WebTIPS) evidenciou impacto positivo nos 
comportamentos imediatos, incluindo diminuição da ansiedade pré-operatória em pais e crianças, diminuição do stresse 
da criança no pré e pós-indução anestésica e no controlo da dor, maior empoderamento parental e aumento de altas 
precoces. 
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QUADRO 04

 ESTUDO DE RATHORE AT AL.3

QUADRO 05

 ESTUDO DE VESSEY ET AL.4

PARTICIPANTES/INTERVENÇÃO MÉTODOS/RECOLHA DADOS

Dirigida a todos os profissionais de saúde que prestam 
cuidados a crianças em regime ambulatório. 

Atualização das guidelines de prevenção e controlo da 
infeção no regime ambulatório de Pediatria.

Recomendação de peritos efetuada com base na análise de 
80 artigos publicados após as recomendações publicadas 
em 2007.

ACHADOS – RESULTADOS SENSÍVEIS ÀS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

Em regime ambulatório as medidas de controlo de infeção devem seguir as precauções standards definidas para os 
doentes hospitalizados, dado a grande rotatividade dos clientes, número de pessoas envolvidas (criança e família) e a 
maior facilidade de transmissão de infeção. 

As medidas fundamentais são: lavagem das mãos optando pela técnica e método indicado para cada situação (sabão ou 
solução alcoólica), utilização de equipamento de proteção individual; uso discriminado de luvas para procedimentos de 
rotina (troca fraldas…), limpeza sistemática dos equipamentos e espaços e aconselhamento da vacinação em doentes 
crónicos.

PARTICIPANTES/INTERVENÇÃO MÉTODOS/RECOLHA DADOS

Analisados 100 registos telefónicos de crianças/família com 
doenças crónicas complexa de dois serviços (neurologia 
e gastroenterologia) atendidos por uma equipa de 
enfermagem especializada (5 enfermeiras especialistas e 5 
enfermeiras investigadoras) para validação de um projeto 
de melhoria da qualidade no acesso e resultados.

Elaborados indicadores operacionais com base em 
recomendações de boas práticas baseadas na evidência, 
para aconselhamento de crianças com doença crónica 
complexa em regime ambulatório por telehealth. 

Dados obtidos dos registos telefónicos gravados e 
avaliados com base numa ferramenta com indicadores de 
gestão de cuidados (CCMT).

ACHADOS – RESULTADOS SENSÍVEIS ÀS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

A gestão da doença crónica complexa e continuidade de cuidados pode ser efetuada por contacto telefónico “telehealth” 
com o doente/família, tendo por base orientações precisas, oportunas, utilizadas na triagem efetuada por enfermeiros 
especialistas;

Há evidência de benefícios no acesso e nos resultados em saúde - diminuição das deslocações ao hospital, evitando 
infeções cruzadas e gastos económicos; adequação do aconselhamento em face das necessidades; possibilidade de 
referenciação; aumento da satisfação e adesão do cliente;

A ferramenta ideal para medir os indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem em atendimento ambulatório por 
telecomunicação deve incluir: 1) suporte para auto gerenciamento; 2) educação e envolvimento do paciente e família; 
3) comunicação cruzada; 4) coaching e aconselhamento do paciente e família; 5) uso do processo de enfermagem; 6) 
trabalho em equipa; 7) planeamento de cuidados centrados no paciente; 8) apoio à decisão e sistemas de informação; e 9) 
apoio legal4,18.

Utilizaram-se os descritores em 
língua portuguesa e inglesa “Ambu-
latory Care”; Outpatients”, “Pediatric 
Nursing”; “ Tecnical Standard”, con-
jugando-se os operadores boleanos 
nas seguintes formulações: “Ambu-
latory care” OR “Outpatients” AND 
“Pediatric nursing” AND “Technical 
standards” OR “Standars”.
Da pesquisa resultaram 97 estudos 
e após uma primeira análise com 

base nos critérios de inclusão/ex-
clusão foram eliminados 80, sendo 
incluídos 17 artigos completos. 
Após análise pelo teste de relevân-
cia I foram incluídos 12 para aná-
lise pelo teste de relevância II por 
dois investigadores independen-
tes16, tendo sido incluídos 5 estudos 
para avaliação crítica da qualidade 
metodológica pelos mesmos inves-
tigadores. Justificou a exclusão o 

facto de os artigos se referirem a 
internamento normal, não incluí-
rem população pediátrica, serem 
redigidos noutras línguas que não 
as definidas e não termos acesso ao 
texto integral.
Foram incluídos nesta revisão sis-
temática 5 estudos. O nível de evi-
dência científica foi efetuado tendo 
por base as recomendações do Cen-
ter for Evidence based Medicine de 
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Hospital-de-Dia Pediátrico facilita o 
cumprimento deste princípio, per-
mitindo a prestação dos cuidados 
necessários sem internamento, 
assim como permite altas precoces, 
condições importantes neste grupo 
etário e família12.
Os estudos selecionados para esta 
revisão foram realizados sobretudo 
na área da cirurgia de ambulatório, 
focando alguns dos indicadores de 
boas práticas neste âmbito. 
Neste sentido, foi identificada a im-
portância da preparação da crian-
ça/família para a cirurgia, tal como 
indicam os estudos de Chartrand et 
al.1 e Fortier et al.2 que analisaram a 
viabilidade e eficácia da preparação 
pré-operatória das crianças e pais 
através de ferramentas digitais, 
dada a sua facilidade de acesso. 
Ambas as investigações revelaram 
impacto significativo na diminui-
ção da ansiedade, quer antes quer 
depois da cirurgia, na capacitação 
dos pais para o uso de estratégias 
de relaxamento e controlo da dor do 
filho no pós-operatório, para além 
da redução do tempo de recupera-
ção.
Na era digital, a crescente introdu-
ção de tecnologias de informação 
e comunicação nos sistemas de 
saúde, telehealth, ou eHealth tem 
potencial de elevação dos padrões 
de saúde e literacia das popula-
ções, através de uma prestação de 
cuidados mais efetiva e em tempo 
real19. As vantagens destas estra-
tégias inovadoras são divulgadas 
pela OMS e mencionadas no Plano 
Nacional de Saúde de Portugal 2011-
2016, onde se salienta que as teleco-
municações e tecnologias virtuais 
constituem um elemento eficaz 
para a promoção de modos de re-
lacionamento mais seguros, aces-
síveis e eficientes com os cuidados 
de saúde, para além da sua eficácia 
em termos económicos. Também o 
estudo de Vessey et al.4 documenta 
a eficácia do recurso a consultas 
telefónicas de enfermagem para 
monitorizar e gerir a situação clíni-
ca em crianças com doença crónica 

ção e controle de infeção aplicadas 
em ambientes hospitalares em 
regime ambulatório, norma atua-
lizada da anterior publicada em 
2007 pela American Academy of 
Pediatrics.
O estudo de Vessey et al.4 (Quadro 
05), observacional, visava avaliar 
a eficácia de um projeto de conti-
nuidade de cuidados à distância 
(PiTEs) em crianças/família com 
doença crónica complexa, efetivado 
por contacto telefónico. 
O estudo analisou a adequação do 
aconselhamento efetuado em tem-
po real, após triagem realizada com 
base em indicadores sensíveis aos 
cuidados de enfermagem, na dimi-
nuição das deslocações aos cuida-
dos ambulatórios hospitalares, no 
aumento da satisfação dos pacien-
tes e na rentabilização de recursos 
- efetividade custo-benefício.
Moncel et al5, estudo apresentado
no quadro 06, analisa a viabilidade,
eficácia e segurança da aplicabi-
lidade da escala Ped-PADSS (Pe-
diatric postanesthetic discharge 
scoring), como critério para a alta,
em crianças submetidas a cirurgia
em regime ambulatório com anes-
tesia geral, permitindo um regresso
à sua rotina diária em segurança
e mais precocemente, permitindo
a sua recuperação junto da sua
família.

DISCUSSÃO 
A hospitalização é considerada um 
processo que decorre de uma tran-
sição, mais concretamente de uma 
transição do tipo saúde-doença, na 
qual se enfatiza o papel do enfer-
meiro na resposta às necessidades 
de informação obtidas no momento 
do acolhimento e necessárias para 
o conhecimento sobre aspetos rela-
tivos ao processo transicional em
curso9.
Em pediatria a filosofia de cuidados
aponta para que sempre que pos-
sível estes possam ser prestados
em regime de proximidade ou em
regime ambulatório. A criação do

Oxford17, que permitiu classificar 
dois estudos em nível de evidência 
A1,2 (91 e 84%), dois nível C4,5 e um de 
nível D3.

RESULTADOS
Para facilitar a análise dos estudos 
selecionados ou seja, o conjunto 
que constitui o corpus deste estudo, 
estes são apresentados em quadro. 
O estudo de Chartrand et al.1 apre-
sentado no quadro 02 tinha como 
objetivo avaliar o efeito de um 
DVD de preparação pré-operatória 
baseado numa abordagem peda-
gógico-comportamental, sobre o 
conhecimento dos pais, o seu nível 
de participação e ansiedade e no 
desconforto das crianças, dor, ne-
cessidade de analgésicos e tempo 
de recuperação após a cirurgia em 
regime de hospital de dia. 
No quadro 03 são apresentados 
os principais achados do estudo 
de Fortier et al.2 que tinha como 
objetivo realizar a avaliação de um 
projecto formativo e posteriormen-
te testar a eficácia de um website 
de preparação comportamental 
(WebTIPS) dirigido a crianças sub-
metidas a cirurgias em ambulatório 
e pais, onde eram incluídos ensinos 
de habilidades, modelagem e es-
tratégias de enfrentamento. Na 1ª 
fase, a adequação e viabilidade do 
WebTIPS foi avaliada com recurso a 
discussão em focus grupo das per-
ceções e atitudes de um grupo de 
pais de crianças que tinham sido 
submetidas a esse tipo de cirurgia. 
O WebTIPS foi desenvolvido para 
complementar (em vez de substi-
tuir) a preparação cirúrgica padrão. 
Na 2ª fase foi realizado um ensaio 
clínico para avaliar a eficácia da 
plataforma na redução da ansie-
dade da criança e pais durante a 
experiência de cirurgia em ambu-
latório. 
Por outro lado o estudo de Rathore 
et al.3 apresentado no quadro 04, 
teve, como objetivo divulgar infor-
mações práticas que atualizam a 
declaração das políticas de preven-

Suplemento digital Rev ROL Enferm 2020; 43(1): 94
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complexa e seu encaminhamento 
ou referenciação nas situações de 
necessidade de cuidados diferen-
ciados. Este modo de prestação 
de cuidados de saúde tem efeitos 
na diminuição dos internamentos 
com consequentes ganhos em 
saúde, tais como, diminuição do 
risco de infeção hospitalar, aumen-
to da segurança do doente, maior 
envolvimento da família e da sua 
efetividade na adesão ao regime 
terapêutico e redução da ansiedade 
da criança e sua família, para além 
dos ganhos a nível económico devi-
do à rentabilização de recursos.
No contexto dos cuidados em regi-
me ambulatório, a alta precoce da 
criança/família é um indicador de 
eficiência e satisfação do cliente, 
dado que permite o retorno rápido 
à segurança das rotinas diárias do 
seu ambiente familiar. Partindo 
deste pressuposto e de acordo com 
o estudo de Moncel et al.5 A avalia-

ção pós-cirúrgica é num ponto-cha-
ve para a segurança dos cuidados 
em regime de ambulatório, pois ao 
definir critérios padronizados para 
crianças, suporta a intencionali-
dade e segurança do enfermeiro 
na decisão de alta neste contexto 
e promove o retorno da criança ao 
seu ambiente familiar, indo ao en-
contro da filosofia de cuidados em 
pediatria9,10,11. Para a continuidade 
dos cuidados no domicílio, a ava-
liação deve ser continuada através 
de contacto telefónico5 com orien-
tações dirigidas às necessidades 
detetadas. 
No contexto ambulatorial outro 
indicador de qualidade é avaliado 
pelo controlo de infeção para pro-
cedimentos médicos ou cirúrgicos, 
tal como indica o estudo Rathore et 
al.3. Este, reporta a atualização das 
recomendações neste âmbito, sa-
lientando os aspetos fundamentais, 
dadas as características deste tipo 

de unidades/cuidados. A lavagem 
das mãos antes e depois de contato 
com a criança, uso de máscara de 
proteção, limpeza das áreas (sala de 
espera, enfermarias, casas de ba-
nho) e dos equipamentos, são cru-
ciais para a redução das infeções 
cruzadas, dada a rotatividade dos 
utilizadores. As luvas não devem 
ser usadas em cuidados de rotina 
com a criança, exceto no caso de 
contato com fluidos orgânicos.

CONCLUSÕES 
Esta revisão sistemática da lite-
ratura permitiu a identificação de 
boas práticas de intervenções de 
enfermagem à criança/família em 
regime de ambulatório, sobretudo 
no âmbito da cirurgia programada. 
Foram reconhecidos resultados 
sensíveis às intervenções autóno-
mas de enfermagem nos resultados 
clínicos1,2,3,4,5 sobretudo associados 

QUADRO 06

 ESTUDO DE  MONCEL ET AL.5

PARTICIPANTES/INTERVENÇÃO MÉTODOS/RECOLHA DADOS

1060 Crianças com idades compreendidas entre os 6 
meses e os 16 anos, internadas para cirurgia em regime 
ambulatório, com anestesia geral.

Foram avaliadas duas vezes com a Ped-PADSS, com uma 
hora de intervalo. 

Das 1060 crianças, 1041 tiveram alta hospitalar, 14 crianças 
não tinham pontuação para alta, devido a: não aplicação da 
escala; complicações cirúrgicas; complicações anestésicas; 
regresso tardio do bloco operatório.

Estudo observacional prospetivo.

Aplicação da escala Ped-PADSS (Pediatric Postanesthetic 
Discharge Scoring), para avaliar a viabilidade e segurança da 
mesma. 

Esta escala foi construída usando critérios de validação 
extraídos da PADSS de Marshall e Chung (1997), com 
a respetiva adaptação à idade pediátrica, contendo os 
seguintes itens: sinais vitais (incluindo respiração), nível de 
consciência/atividade, náuseas e vómitos, presença de dor 
e sangramento cirúrgico. 

Um score ≥9 em duas avaliações com 1 hora de intervalo 
e 3 condições adicionais (ausência de qualquer dificuldade 
respiratória/voz rouca, sem pedido dos pais para ver o 
anestesista antes da alta ou vice-versa) são critérios de alta.

ACHADOS – RESULTADOS SENSÍVEIS ÀS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

Definir critérios de alta padronizados para crianças é um ponto-chave da cirurgia de ambulatório, suporta a 
intencionalidade terapêutica do enfermeiro na decisão de alta neste contexto e promove o retorno da criança ao seu 
ambiente familiar o mais cedo possível, dando maior confiança aos pais e empoderamento à criança e família, indo ao 
encontro da filosofia de cuidados.

A avaliação com base em critérios quantificáveis permite que a maioria das crianças tenha alta hospitalar 1 hora após a 
chegada do recobro, reduzindo o tempo de internamento ambulatório; 

O Ped-PADSS  é confiável, reprodutível e fácil de aplicar, porém os critérios foram adaptados à idade pediátrica e três 
condições adicionais foram adicionados ao PADSS para ser específico para pediatria.

Mais estudos são necessários para determinar se os dados obtidos têm impacto na redução dos custos.
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ao papel parental, pela maior parti-
cipação dos pais/família na gestão 
de sintomas pré e pós-operatórios, 
redução da dor e das necessidades 
de analgesia e seu empoderamento 
para a continuidade dos cuidados. 
Os resultados do domínio interde-
pendente foram evidenciados pela 
efectividade da alta precoce e/ou 
redução de reinternamentos5 e im-
portância do controlo da infeção3, 
tendo em conta a estadia de curta 

duração com potencial impacto 
positivo a nível da saúde individual 
e dos custos institucionais. A alta 
precoce é sustentada pelo apoio da 
equipe de enfermagem, possível e 
eficaz através do contato telefónico 
para o esclarecimento de dúvidas, 
e continuidade de cuidados pres-
tados pela família4 , o que deixa em 
evidência o importante papel da 
eHealth na saúde e na literacia em 
saúde.

As evidências recolhidas permitem 
a formulação de indicadores de 
qualidade a nível do processo de 
cuidados, com impacto nos resul-
tados em saúde e na satisfação do 
cliente, num quadro de assistência 
multidisciplinar de internamento 
em ambulatório, onde a criança/
família representam o centro dos 
cuidados. 
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