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Abstract 

 

Objectivos: A cirurgia ginecológica, para além das preocupações comuns a todas as 

intervenções cirúrgicas, envolve questões psicológicas e emocionais particulares. 

Ansiedade é uma consequência comum. Estudos referem que informação sistematizada 

fornecida no pré-operatório contribui para a diminuição dos níveis de ansiedade e para 

uma recuperação pós-operatória mais rápida, com ausência de complicações pós-

cirúrgicas. 

O presente estudo tem como objectivo avaliar a influência de uma informação centrada 

no doente, prestada no pré-operatório, nos níveis pós-operatórios de ansiedade de 

doentes com diagnóstico de doença ginecológica oncológica. 

 

Métodos: As doentes admitidas no Serviço de Ginecologia do Hospital de São João, 

com diagnóstico de doença ginecológica oncológica para tratamento cirúrgico, entre 15 

de Maio e 31 de Agosto de 2011, foram randomizadas aleatoriamente em dois grupos, 

experimental e de controlo. O grupo experimental recebeu informação pré-operatória 

centrada no doente, enquanto que o grupo de controlo recebeu cuidados de enfermagem 

de rotina. Todas as doentes foram avaliadas em três momentos: na admissão ao serviço, 

no pré-operatório imediato e no pós-operatório. Esta avaliação incluiu dois 

instrumentos: o State- Trait Anxiety Inventory (STAI II) e o Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS).  

 

Resultados: Verificou-se que as doentes do grupo experimental sentiram-se menos 

ansiosas no dia da cirurgia do que as doentes do grupo de controlo. No entanto, os 



níveis de ansiedade no pós-operatório aumentaram ligeiramente nas doentes do grupo 

experimental. Os níveis de ansiedade nas doentes do grupo de controlo mantiveram-se 

estáveis ao longo do internamento. 

 

Conclusão: A informação centrada no doente, prestada no pré-operatório da cirurgia de 

ginecologia oncológica, parece ser uma intervenção potencialmente benéfica para as 

doentes com diagnóstico de doença ginecológica oncológica. Futuros estudos, com 

amostras maiores, são necessários para perceber melhor os potenciais benefícios desta 

intervenção e clarificar o inesperado aumento dos níveis de ansiedade no pós-

operatório. 
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