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Resumo
Introdução: A parotidectomia é um procedimento cirúrgico utilizado como
tratamento de tumores e para outras afecções que acometem a parótida. A
assistência de enfermagem fornecida aos pacientes que são submetidos a
parotidectomia precisa ser planejada mediante as necessidades de cada
indivíduo, através da SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem) é
possível reconhecer os diagnósticos de enfermagem e planejar as ações com
base na promoção da saúde e reabilitação do paciente. Sendo assim, o estudo
tem o objetivo de descrever a SAE no pós operatório de uma paciente que foi
submetida à realização de uma parotidectomia. Metodologia: O estudo é um
relato de experiência realizado mediante as aulas práticas da disciplina Saúde do
Adulto II, ministradas em um Hospital público e de ensino de um município no
interior da Paraíba/PB. Relato: A partir da coleta de dados da paciente
juntamente com o exame físico no pós operatório, identificou-se os seguintes
diagnósticos de enfermagem: risco de infecção; integridade da pele prejudicada;
risco para quedas; mobilidade no leito prejudicada; déficit do auto cuidado; Após a
identificação dos diagnósticos de enfermagem foram planejadas as seguintes
intervenções de enfermagem: detectar sinais de infecção nos locais de acesso
das punções venosas, suturas, incisão cirúrgica, sinais e sintomas sistêmicos;
manter técnica asséptica na realização do curativo; avaliação da força motora, da
função cognitiva e o grau de letargia; mudança de decúbito. Conclusão: Através

da SAE foi possível avaliar as necessidades da paciente para atuar de forma
eficaz, contribuindo para prevenção de complicações no pós operatório.
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