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PACIENTES COM DRENO DE PORTOVAC NA ALTA HOSPITALAR: ELABORAÇÃO DE FOLDER EDUCATIVO 
PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM 
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Introdução. No período de hospitalização, os pacientes requerem cuidados de enfermagem direcionados ao 
atendimento de suas necessidades, a partir de um planejamento individual desenvolvido por profissionais 
capacitados. Na alta hospitalar, alguns cuidados passarão a ter continuidade no domicílio sob 
responsabilidade do próprio paciente ou cuidador. Percebe-se que muitos pacientes e cuidadores 
apresentam dificuldade para compreender as orientações, principalmente aquelas relacionadas ao 
manuseio de equipamentos médicos. Entre estes equipamentos, o dreno de portovac é comumente 
utilizado no pós-operatório. Objetivo. Compartilhar o processo de elaboração de um folder educativo para 
pacientes com dreno de portovac na alta hospitalar, pela equipe de enfermagem de uma unidade de 
internação cirúrgica. Método. Relato de experiência. Resultados. Identificou-se a necessidade de 
confeccionar material educativo sobre o assunto, considerando que todos os pacientes com alta hospitalar 
e seus cuidadores recebem orientações técnicas sobre o manuseio do dreno, visualizam a realização do 
procedimento e praticam, sob supervisão, o conhecimento adquirido. O conteúdo do folder foi elaborado a 
partir das experiências da equipe de enfermagem da unidade, buscando contemplar todas as informações 
fornecidas na internação, com o desafio de desenvolver um layout atrativo e linguagem acessível. O 
material final abrangeu três tópicos pontuais: “o que é um dreno de portovac”, “por que utilizar o dreno de 
portovac após a cirurgia” e “quais os cuidados com o dreno de portovac”. Institucionalmente, houve a 
apreciação do conteúdo pela chefia de Serviço e pelo Grupo de Enfermagem, os quais validaram a 
proposta, além da avaliação e aprovação da Coordenadoria de Comunicação. Com a implementação do 
folder na unidade percebeu-se melhorias no processo de trabalho no que se refere a forma como as 
orientações passaram a ser disponibilizadas. Na alta hospitalar, a equipe de enfermagem fornece o folder e 
inicia as orientações a partir do entendimento do paciente ou cuidador sobre a leitura, esclarecendo 
dúvidas e revisando os passos de maneira interativa. Conclusão. Após a elaboração do material, os 
pacientes demonstraram maior facilidade de compreensão acerca do que está sendo orientado, além de 
maior segurança para realizar os cuidados no domicílio. 
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