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Embora os procedimentos em reprodução humana sejam considerados simples e rápidos, os
riscos de algumas complicações não podem ser descartados.
Os procedimentos como aspiração folicular, pesa (aspiração percutânea de espermatozoide
do epidídimo), histeroscopia diagnóstico-cirúrgica, são realizados em centro cirúrgico, sob leve
sedação, e apesar do avanço das tecnologias e o uso de fármacos de curta duração, a equipe de enfermagem deve estar ciente dos riscos e estar bem preparados para uma urgência/emergência.
A equipe de enfermagem dentro do centro cirúrgico tem um a papel muito atuante. Auxilia o
médico na abertura dos materiais, posicionam pacientes, e auxiliam também o médico anestesista,
além de realizar ações de cuidados direto ao paciente. Sendo de grande responsabilidade da equipe a
identificação dos riscos, no intuito de promover a assistência adequada.
Dentre as complicações mais comuns que podem ocorrer no momento dos procedimentos, podemos identificar o risco de sangramento/hemorragias (sendo a complicação mais frequente,
pois a agulha de aspiração pode ferir órgãos pélvicos), risco de Parada Cardiorrespiratória, as infecções pélvicas, dor severa (até mesmo, dias após o procedimento), torção anexial, rupturas de cistos
endometrióticos, além dos riscos de complicações associadas ao uso de anestésico, como, por
exemplo, broncoespasmos durante a anestesia.
Temos também o risco de complicações no pós-anestésico, destacando - se o risco de aspiração e o risco de queda. E também as complicações advindas da SHO (síndrome de hiperestímulação
ovariana).
Antes e depois das cirurgias, o enfermeiro deve exercer um papel educativo, orientando o
paciente em relação ao procedimento e seus respectivos cuidados, manter o (a) paciente monitorado
(a), para o controle dos sinas vitais durante o procedimento, prevenindo assim possíveis complicações.
Dentre os demais cuidados de Enfermagem no centro cirúrgico, podemos destacar a utilização do SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem); instrumento que aumenta o vínculo
entre o profissional e o cliente/paciente. A SAE auxilia o Enfermeiro na busca e identificação de
diagnósticos de Enfermagem e dá bases para que o profissional planeje os cuidados que devem ser
prestado ao cliente/paciente.
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Além disso, a equipe de enfermagem deve estar capacitada e preparada para lidar com uma
intercorrência, visando sempre o bem estar e a segurança do paciente. Identificar situações de riscos
possibilita criar intervenções. A assistência dada ao cliente/paciente neste período deve garantir uma
recuperação segura, atendendo as necessidades que venham surgir antes, durante e após o procedimento. Todos da equipe devem assistir a (o) paciente de forma integral e individualizada e deve
propiciar a ele (a) um ambiente seguro e confortável.
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