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RESUMO

Introdução: Pacientes neurocirúrgicos requerem equipes altamente
capacitadas, capazes de responder a complexidade de cuidados exigidos.
Como parte dessa equipe, os profissionais de enfermagem possuem
intensa responsabilidade desde o pré-operatório até a reabilitação.
Especificamente na recuperação dos pacientes submetidos a
neurocirurgia, destaca-se que essa é a categoria profissional que passa
mais tempo e com maior número de profissionais envolvidos no cuidado
direto ao cliente, por isso, o compartilhamento de conhecimentos técnico-
científico nessa área reverbera em cuidado mais eficiente e com maior
segurança do paciente. Objetivo: Identificar na literatura científica os
cuidados de enfermagem no pós-operatório de neurocirurgia. Materiais e
métodos: Trata-se de um estudo do tipo revisão de literatura, realizado
na base de dados Scielo- Scientific Eletronic Library Online, durante o mês
de julho de 2020, utilizando os descritores neurocirurgia e enfermagem
com o operador boleano AND e sem delimitação temporal. Foram
encontrados 21 artigos e após leitura crítica deles, foram selecionados 13
manuscritos que compõem o corpus do presente estudo. Resultados e
discussão: Os principias resultados encontrados revelam a importância
dos cuidados de enfermagem no que se refere a  Terapia Nutricional
Enteral Precoce , entre  24 e 48 horas após a lesão para aqueles com
estabilidade hemodinâmica e funcionamento do trato gastrointestinal; a
importância da avaliação adequada por meio de escalas como a  Escala
de Coma de Glasgow, Ramsay , Índice bispectral e avaliação pupilar, com
destaque para a possibilidade da interferência do edema periorbital bem
como a necessidade de também avalia-lo; importância da detecção
precoce de complicações pós-operatórias como hipertensão intracraniana,
déficits motores, hematoma subdural recorrente, hemorragia
intraparenquimatosa, vasoespasmo e convulsões; análise dos fatores de
risco de infecção da ferida operatória em neurocirurgia; Construção de
planos de cuidados; Medidas preventivas para lesões por pressão no pré-
operatório e pós-operatório; atuação da enfermagem quanto aos fatores
de risco para quedas; avaliação da dor, incidência  e avaliação de flebite e
constipação intestinal. Conclusão: Os cuidados de enfermagem
encontrados sinalizam a variedade de intervenções que o enfermeiro
pode realizar para contribuir no pós-operatório de neurocirurgia. Além
disso conhecer os principais cuidados de enfermagem para essa clientela
pode ajudar na diminuição de possíveis complicações e na instituição de
condutas preventivas com vistas a melhoria da qualidade da assistência.
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