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Introdução: a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) exige da equipe de enfermagem cuidados 
especializados para intervir nas complicações mais comuns, sendo elas: dor, náuseas e vômitos, alterações 
respiratórias, consciência e temperatura, pressão arterial, frequência e ritmo cardíaco. Para tanto, faz-se 
necessário o uso de instrumentos que sustentem as decisões clinicas tomadas pelo enfermeiro, justificando a 
permanência do paciente por longos períodos na SRPA. O instrumento mais utilizado nesse período é a 
Escala de Aldret e Kroulik (EAK), porém há parâmetros que são impeditivos para alta que não são 
contemplados na escala referida. Sendo assim foi observado a necessidade de um novo instrumento que 
viesse complementar a avaliação destes pacientes, a partir da Post-Anesthestic Discharge Scoring System 
(PADSS), criada em 1995 em Toronto, Canadá, desenvolvida para avaliar pacientes para alta ambulatorial, 
mas com potencial para adaptação a outras realidades.

Objetivo: adaptação e implementação de uma escala de alta para SRPA.

Método: trata-se de um projeto aplicativo desenvolvido em um Hospital filantrópico de grande porte na 
cidade de São Paulo, baseado no Planejamento Estratégico Situacional e seus quatro momentos: explicativo, 
normativo, estratégico e tático operacional, desenvolvido nos seguintes passos: matriz decisória: para 
identificar e selecionar problemas; atores sócias: seleção dos atores relevantes; descritores: identificação dos 
problemas; arvore explicativa: identificação de potenciais obstáculos e oportunidades; nós críticos: 
identificação do alvo da intervenção e plano de ação: elaboração do plano de intervenção.

Resultados: Após identificação do alvo de intervenção e escolha da escala a ser adaptada, seguiu-se para: 
adaptação da escala a realidade; apresentação para coordenação do setor e equipe de anestesiologia; ajuste 
dos parâmetros da escala a partir do consenso dos especialistas; aprovação do instrumento; apresentação da 
escala e treinamento das enfermeiras da SRPA; pré-teste; ajuste final a partir da percepção das enfermeiras e 
aplicação da escala como projeto piloto. Ao final da trajetória a escala foi composta de seis itens: pressão 
arterial média, dor, náuseas e vômitos, sangramento e débito urinário apresentando pontuação de zero a dois, 
destes, zero o pior resultado e dois o melhor, e com pontuação final de onze pontos para receber alta. Sua 
aplicação deve ser iniciada após o paciente apresentar aptidão para alta pela escala de EAK.

Conclusão:A escala foi desenvolvida com intuito de nortear as ações do enfermeiro dando-lhe uma 
ferramenta que fosse de fácil entendimento e aplicabilidade. Adaptada a realidade do setor após vários 
ajustes foi aplicada como projeto piloto, e apresentou boa aceitação pelas enfermeiras nos períodos manhã e 
tarde e menor aceitação no período noturno, atribuído ao numero diminuído de pacientes e pessoal. Durante 
o período de teste o instrumento foi útil na avaliação, servindo como barreira para liberação de pacientes que 
apresentavam alterações nos parâmetros avaliados, considerada como novo instrumento de avaliação de alta 
da SRPA.

Referencia

1. Nunes FC, Matos SS, Mattia AL. Análise das complicações em pacientes no período de recuperação 
anestésicas.Rev. SOBECC. 2014; 19(3):129-135;

2. Brenner, P, Donald, DK, Postoperative Care of Patients Undergoing Same-Day Laparoscopic 
Cholecystectomy, AORN J. 2015;102(1):16-29;

3. Popov DCS, Peniche ACG. As intervenções do enfermeiro e as complicações em sala de recuperação pós-anestésica. Rev Esc 
Enferm USP. 2009; 45 (4): 953-61;



4. Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização 
(SOBECC). Práticas Recomendadas SOBECC. 6. ed. Sa?o Paulo: Manole, 2013;

5. Chung, FRCPC, Chan, VWS, Ong, D. A post-anesthetic discharge scoring system for home readiness after Ambulatory surgery. 
J Clin Anesth.1995:7(6): 500-6.


