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RESUMO 

 

Muitos desafios são percebidos no atual contexto das cirurgias, entre os quais as ações de 

qualidade e segurança pautadas na gestão de risco e o aumento da capilarização dos 

processos de melhoria da qualidade e segurança para consolidar a implantação das 

iniciativas tomadas. Partindo-se do pressuposto de que muitos cuidados ligados à 

segurança do usuário cirúrgico são executados, sem, contudo, serem registrados em 

prontuários ou seguirem um protocolo de segurança,  o objetivo deste estudo foi analisar os 

registros de cuidados ligados à segurança em prontuários de pacientes submetidos a 

cirurgias eletivas. Trata-se de um estudo quanti-qualitativo, realizado em três hospitais 

gerais de um município de médio porte do noroeste do Paraná. A amostra foi constituída 

por 653 prontuários de pacientes submetidos a cirurgias eletivas, em 2012, selecionados 

mediante amostragem estratificada proporcional. Para a coleta de dados utilizou-se um 

instrumento próprio. Pautando-se na Lista de Verificação de Cirurgia Segura (LVCS), 

proposta pela Organização Mundial da Saúde, e no referencial de processo de Donabedian, 

na análise quantitativa utilizou-se a estatística descritiva com o uso de frequência simples e 

proporcional e testes de associação, e a análise qualitativa baseou-se na análise 

documental. Os resultados que em nenhum dos três hospitais a Lista de Verificação de 

Cirurgia Segura estava sendo utilizada como forma de registro institucional.  Perceberam-

se divergências nos formulários ali utilizados quanto à organização das informações em 

relação à lógica proposta pela LVCS, pois mesma, já que neles não havia sequência para 

conferência e preenchimento das informações relevantes para cada um dos três momentos 

críticos da assistência cirúrgica. Quanto ao perfil, majoritariamente os dados destacaram: a 

idade média entre 44,6±21,0 anos; o sexo feminino; como principal especialidade médica a 

cirurgia geral; o uso de anestesia geral; baixa permanência no setor de recuperação pós-

anestésica; tempo de cirurgia inferior a uma hora;  uso de sala operatória entre uma  e duas 

horas e o tempo de internamento entre um e dois dias; em 70,4% o tempo de internação 

pré-operatória foi inferior a 24 horas; um hospital utilizava etiqueta de identificação; 

nenhum deles realizava demarcação de sítio cirúrgico. Quanto ao registro das variáveis de 

segurança, destacou-se: quanto à avaliação do estado físico dos pacientes, a avaliação de 

vias aéreas com classificação de Mallampati em 55,7%, sendo 11% sugestivos de 

intubação difícil; 45,2% com classificação de ASA 1; 69,7% de profilaxia antimicrobiana 

realizada no momento da cirurgia, e 3,2% uma hora antes da incisão; 99% de antissepsia 

do campo cirúrgico; lacunas de informação quanto à tricotomia; 1,3% de problemas com 

materiais e equipamentos. Conclui-se que a assistência em cirurgias eletivas acompanha as 

tendências tecnológicas e de segurança na assistência à saúde, mas nem todos os recursos 

tecnológicos e científicos, como a própria Lista de Verificação de Cirurgia Segura, estão 

sendo suficientemente utilizados em prol da segurança em transoperatório. E há relação 

entre as variáveis de segurança e condições estruturais e de processo de trabalho 

desenvolvido nos hospitais, evidenciando fragilidades e lacunas à luz das atuais diretrizes 

nacionais de segurança. 

 

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Procedimentos Cirúrgicos Operatórios. Lista de 

Checagem. Centro Cirúrgico Hospitalar. Enfermagem Perioperatória. 
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ABSTRACT 

 

Many challenges are noticed in the current context of surgeries, such as how to incorporate 

actions of quality and safety based on the risk management and enhance the arrangement 

of the processes to improve the quality and safety to consolidate the implantation of the 

taken initiatives. Based on the assumption that a lot of health assistance connected to the 

surgical user safety is executed, without being registered in a medical form or following 

the safety protocol, the objective of the study was to analyze the registrations of procedures 

related to safety in medical records of patients submitted to elective surgeries. This is a 

quanti-qualitative study, conducted in three general hospitals of a municipal district of the 

northwest of Paraná. The sample comprised 653 medical records of patients submitted to 

elective surgeries in 2012, selected by proportional stratified sampling. Data was collected 

using an instrument. The guideline of this study was the Surgical Safety Checklist 

suggested by the World Health Organization and the Donabedian referential process, the 

quantitative analysis used the descriptive statistics using simple and proportional frequency 

and association tests, and the qualitative analysis was based on the documental one. 

Results showed that in none of the three hospitals the WHO Surgical Safety Checklist was 

being used as form of institutional registration, and divergences were noticed in the forms 

used concerning the organization of the information in the logic proposed by it, 

considering that there was no sequence for checking and way of filling out the relevant 

information for each one of the three critical moments of the surgical assistance. Regarding 

the profile, for the most part, the data highlighted: average 44.6±21.0 years of age; female; 

general surgery as main medical specialty; use of general anesthesia; low permanence in 

the post-anesthetic recovery room; time of surgery less than 1 hour; the use of operative 

room between 1 and 2 hours and the time of hospitalization between 1 and 2 days; in 

70.4% of the cases, the time of preoperative hospitalization was less than 24 hours; one 

hospital used identification label; none accomplished demarcation of surgical site. With 

relationship to the registration of safety's variables, it stood out: regarding the evaluation of 

the physical status of the patients the evaluation of upper respiratory system with 

classification of Mallampati in 55.7%, being 11% suggestive of difficult intubation; 45.2% 

with ASA I classification; 69.7% of the anti-microbial prophylaxis accomplished at the 

moment of surgery and 3.2%  one hour before the incision; 99% of antisepsis of the 

surgical site; information gaps regarding the tricotomy; 1.3% of problems with materials 

and equipment. It is concluded that the assistance in elective surgeries follows the 

tendencies in the field, but, nor all the technological and scientific resources such as the 

WHO Surgical Safety Checklist are being used sufficiently on behalf of a safe 

introperative period.  And, that there is relationship between variables of safety and 

structural conditions and of work process developed at the hospitals, evidencing fragilities 

and gaps to the light of the current national and international guidelines of safety.   

 

Keywords: Patient Safety. Surgical Procedures, Operative. Checklist. Surgery 

Department, Hospital. Perioperative Nursing.  
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RESUMEN 

 

Se perciben muchos desafíos en el actual contexto de las cirugías, como integrar acciones 

de calidad y seguridad basadas en la gestión del riesgo y el aumento de la capilarización 

de los procesos de mejoría de la calidad y seguridad para consolidar la implantación de las 

iniciativas tomadas. Partiendo del presupuesto de que muchos cuidados ligados a la 

seguridad del usuario quirúrgico son ejecutados, sin que, con todo, sean anotados en 

registro médico o sigan un protocolo de seguridad, el objetivo de este estudio fue analizar 

los registros de cuidados ligados a la seguridad en registros médicos de pacientes 

sometidos a cirugías electivas. Se trata de un estudio cuanti-cualitativo, realizado en tres 

hospitales generales de un municipio de medio porte del noroeste de Paraná. La muestra 

fue constituida por 653 registros médicos de pacientes sometidos a cirugías electivas, en 

2012, seleccionados mediante muestreo estratificado proporcional. Para la recolección de 

datos se utilizó un instrumento propio. Basándose en la Lista de Verificación de Cirugía 

Segura, propuesta por la Organización Mundial de la Salud, y en el referencial de proceso 

de Donabedian, el análisis cuantitativo utilizó la estadística descriptiva con uso de 

frecuencia simple y proporcional y pruebas de asociación, y, el análisis cualitativo se basó 

en el análisis documental. Los resultados señalaron que en ninguno de los tres hospitales la 

Lista de Verificación de Cirugía Segura estaba siendo utilizada como forma de registro 

institucional, siendo percibidas divergencias en los formularios utilizados en cuanto a la 

organización de las informaciones en la lógica propuesta por la Lista, dado que en ellos no 

existía una secuencia para conferencia y relleno de las informaciones relevantes para cada 

uno de los tres momentos críticos de la asistencia quirúrgica. Con respecto al perfil, 

mayoritariamente, los datos destacaron: la edad media entre 44,6±21,0 años; el sexo 

femenino; la cirugía general como principal especialidad médica; el uso de anestesia 

general; baja permanencia en el sector de recuperación postanestésica; el tiempo de cirugía 

inferior a 1 hora; el uso de sala operatoria entre 1 y 2 horas y el tiempo de internamiento 

entre 1 y 2 días; en 70,4% el tiempo de internación preoperatoria fue inferior a 24 horas; 

un hospital utilizaba etiqueta de identificación; ninguno realizaba demarcación de sitio 

quirúrgico. En cuanto al registro de las variables de seguridad, se destacó: con relación a la 

evaluación del estado físico de los pacientes, la evaluación de vías aéreas con clasificación 

de Mallampati en 55,7%, siendo 11% sugestivos de intubación difícil; 45,2% con 

clasificación de ASA 1; 69,7% de profilaxis antimicrobiana realizada en el momento de la 

cirugía y 3,2% una hora antes de la incisión; 99% de antisepsia del campo quirúrgico; 

fallas de información en cuanto a la tricotomía; 1,3% de problemas con materiales e 

instrumentales. Se concluye que la atención en cirugías electivas acompaña las tendencias 

tecnológicas y de seguridad en la atención a la salud, sin embargo, ni todos los recursos 

tecnológicos y científicos, como la propia Lista de Verificación de Cirugía Segura, están 

siendo suficientemente utilizados en pro de la seguridad en transoperatorio. Y, que hay 

relación entre las variables de seguridad y condiciones estructurales y de proceso de 

trabajo desarrollado en los hospitales, evidenciando fragilidades y fallas a la luz de las 

actuales directrices nacionales de seguridad. 

 

Palavras clave: Seguridad del Paciente. Procedimientos Quirúrgicos Operativos. Lista de 

Verificación. Servicio de Cirugía en Hospital. Enfermería Perioperatoria.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Atendendo a formatação proposta pelo Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá (UEM), os resultados deste estudo 

estão apresentados no formato de três manuscritos, visando à publicação dos dados em 

periódicos. 

Manuscrito 1: “Formulários de registro em transoperatório frente à lista de 

verificação de segurança cirúrgica”, que tem como objetivo analisar os formulários 

utilizados pelas equipes cirúrgicas em hospitais gerais quanto ao formato e à presença dos 

itens preconizados pelo checklist de segurança cirúrgica da Organização Mundial da Saúde 

(OMS).  

Manuscrito 2: “Análise do perfil de cirurgias eletivas: um conhecimento 

necessário para cirurgia segura”, que tem como objetivo traçar o perfil das cirurgias 

eletivas realizadas em um município de médio porte e dos pacientes a elas submetidos.  

Manuscrito 3: “Cuidados transoperatórios associados à segurança do paciente 

em cirurgias eletivas”, que tem como objetivo analisar o registro das variáveis de 

cuidados relacionadas à segurança do paciente cirúrgico de hospitais gerais.  

As demais seções desta dissertação estão organizadas em: Aproximação com o 

tema, Introdução, Quadro teórico, Pressuposto e questões de estudo, Objetivos, Percurso 

metodológico, Implicações do estudo para a enfermagem, Considerações finais, 

Referências, Apêndices e Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APROXIMAÇÃO COM O TEMA 

 

 

Ao cursar a graduação em Enfermagem, durante dois anos tive a oportunidade de 

acompanhar a atuação dos professores inseridos na assistência por meio do projeto de 

ensino “Acompanhando o plantão docente no Hospital Universitário Regional de Maringá 

(HURM): uma estratégia de aprendizagem em enfermagem”. Nesse projeto participei de 

plantões nos finais de semana nas unidades de centro cirúrgico e de centro de material e 

esterilização (CME). Essa vivência proporcionou e aumentou ainda mais meu interesse 

pelo setor, como campo de assistência e de investigação, de tal modo que, na condição de 

aluna de pós-graduação no Programa de Mestrado em Enfermagem, meu interesse em 

pesquisa envolveu: atuação da enfermagem em centro cirúrgico, relação entre profissionais 

de saúde e pacientes cirúrgicos, cuidados em transoperatório e todas as variáveis 

constantes desse processo. 

O presente estudo faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo, construído em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município em estudo, a partir do 

qual se pretende analisar fluxos de atendimento e demandas assistenciais em casos de 

cirurgias eletivas em municípios da 15ª Regional de Saúde (RS), no Paraná. A 

problemática envolta é a pouca ou nenhuma articulação entre os momentos do pré, trans e 

pós-operatório, nos casos de cirurgias eletivas, momentos estes impreterivelmente 

interligados durante a assistência e que envolvem o domicílio, o serviço de Atenção 

Primária em Saúde e o hospital onde ocorreu a cirurgia.  

Inserida nessas relações interinstitucionais e como uma etapa altamente significativa 

para o indivíduo operado e sua família está a atenção perioperatória em âmbito hospitalar. 

Durante os plantões que acompanhei foi possível reconhecer que a realização de uma 

cirurgia gera inúmeras variáveis de risco para o paciente, inerentes ao próprio 

procedimento, às características do paciente e ao cuidado dispensado. Evidenciou-se que 

não há lugar de cuidado ao paciente que seja livre de risco, e isso inclui a realização de 

uma cirurgia cujas complicações frequentes envolvem dor, hemorragia ou infecções.  

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em nível mundial, os profissionais de saúde estão preocupados com a segurança do 

paciente e têm sido desafiados ao implantá-la.  Quês, Montoro e González (2010) afirmam 

que o enfrentamento da falta de comunicação e da notificação do evento adverso, a 

dificuldade em aceitar o erro com medo da punição caso o erro seja descoberto e 

notificado, significam problemas para os profissionais. Isto exige das organizações 

sanitárias um trabalho profundo acerca da segurança clínica, com reconhecimento dos 

erros, mudança de pensamento e o registro correto dos fatos. 

O cotidiano estressante do centro cirúrgico (CC) requer profissionais habilitados 

tecnicamente, inclusive no aprimoramento da comunicação que, quando ineficaz, causa 

falhas nas relações, aumentando o número de erros e, consequentemente, o estresse no 

setor, reduzindo a eficácia da equipe (PEREIRA, 2010). Quando a eficácia da equipe é 

reduzida o paciente permanece mais susceptível ao erro, requerendo intervenções a partir 

da inserção e aprimoramento da cultura de segurança. 

A cultura de segurança é o “resultado das atitudes, percepções, competências, 

padrões de comportamento e valores de um grupo que irão determinar o compromisso, o 

estilo e a competência de uma organização de saúde e de uma gestão de segurança” 

(SEXTON; THOMAS; HELMREICH, 2006, p.2). Essa cultura exige das organizações 

sanitárias um trabalho profundo acerca da segurança clínica, com reconhecimento dos 

erros, mudança de pensamento e o registro correto dos fatos (QUÊS, MONTORO; 

GONZÁLEZ, 2010). A mudança cultural acerca da segurança do paciente é crucial para 

que sejam implantadas medidas eficientes de prevenção e redução dos riscos e eventos 

adversos (SILVA, 2009). 

Em algumas pesquisas os autores têm discutido os fatores que interferem na 

segurança do paciente em sala operatória (SO), especialmente quanto aos recursos 

humanos, sendo que tais fatores não devem impedir o desenvolvimento de um cuidado 

seguro, embora nele possam interferir (SILVA; ALVIM, 2010; PEREIRA et al., 2011; 

PEREIRA, 2010; JOINT COMMISSION ON ACREDITATION OF HEALTHCARE 

ORGANIZATIONS, 2011). Alguns desses fatores envolvem: fadiga dos profissionais pela 

carga horária excessiva de trabalho; escassez de recursos humanos; barreiras na 

comunicação entre os profissionais; relações interpessoais não efetivas; fator emocional 
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dos profissionais; distrações; interrupções; erros de julgamento; falta de atenção e 

dificuldades materiais. 

É preciso atentar para a integração e interação entre a equipe, além da utilização da 

checagem como meio de comunicação interpessoal, ou seja, como um facilitador na 

assistência ao paciente, considerando-se que o relacionamento interpessoal é o segundo 

item apontado como agente estressor em profissionais de centro cirúrgico, atrás somente da 

sobrecarga de trabalho. O uso da Lista de Verificação de Cirurgia Segura (LVCS) visa a 

diminuir o atrito provocado por situações inesperadas, a apresentação dos membros da 

equipe antes do procedimento, melhora a segurança para o paciente (HAYNES et al., 

2011). Portanto, não basta que as instituições imponham novos protocolos, é preciso que os 

profissionais façam uso da ferramenta apresentada, o que ocorre quando as equipes 

compreendem a sua importância e necessidade, aceitam o processo e incorporam ‘o novo’ 

à prática diária. Realizar a checagem por meio do coordenador, com a participação do 

paciente e da equipe é essencial para o sucesso do procedimento (SCHALACK; 

BOERMEESTER, 2010). 

Assim, o tema segurança do paciente tem sido foco de atenção de profissionais, 

instituições e organizações da área de saúde, especialmente na última década. Em maio de 

2002, a 55ª Assembleia Mundial da Saúde, realizada em Genebra, recomendou à 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e aos Estados Membros que direcionassem sua 

atenção à segurança do paciente. Entre as recomendações, está a elaboração de normas e o 

suporte aos países, orientando-os para o desenvolvimento de políticas e práticas centradas 

no tema.  

Em outubro de 2004, a OMS criou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente 

visando ao estabelecimento de metas para a prevenção de danos e lançou o segundo 

Desafio Global para a Segurança do Paciente denominado “Programa Cirurgias Seguras 

Salvam Vidas” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009a; BALBINO et 

al.,2009). O primeiro desafio busca a redução das infecções relacionadas à assistência à 

saúde e originou o “Programa Cuidado Limpo é Cuidado Seguro”; o terceiro denomina-se 

“Enfrentando a Resistência Microbiana" e centra-se no uso indiscriminado de 

antimicrobianos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). 

No presente estudo analisa-se o segundo desafio global, o qual tem como objetivo 

elevar os padrões de qualidade em serviços de assistência à saúde em qualquer lugar do 

mundo, por meio do estabelecimento de práticas para uma cirurgia segura. O Programa 
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contempla basicamente a prevenção de infecção em sítio cirúrgico, anestesia segura, 

equipes cirúrgicas seguras e indicadores de assistência cirúrgica (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2009a). 

A inquietação em torno da segurança do paciente cirúrgico ganhou forças a partir 

de dados que demonstraram que as complicações decorrentes de atos cirúrgicos eram 

responsáveis por casos de morbimortalidade em todo o mundo (GAWANDE et al., 1999; 

KABLE; GIBBERD; SPIGELMAN, 2002; OURO-BANG’NAMAMAN et al., 2005). ). 

Segundo dados publicados em 2008, no ano de 2004 foram realizadas 234 milhões de 

cirurgias no mundo, correspondendo a uma cirurgia para cada 25 pessoas; destas, dois 

milhões evoluíram para óbito no período perioperatório e cerca de sete milhões 

apresentaram complicações, sendo que 50% destas foram consideradas evitáveis (WEISER 

et al., 2008). As complicações cirúrgicas implicam aumento na estada hospitalar em 10 a 15 

dias, risco de reinternação, necessidade de assistência em Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), duplicação dos casos de óbito e aumento dos custos hospitalares (FERRAZ, 2009). 

Mediante esses resultados, e em determinação às normas da OMS, um grupo de 100 

especialistas internacionais colaborou para a elaboração de um manual embasado em 

evidências científicas para a implantação do Programa ‘Cirurgia Segura Salva Vidas’. Esse 

manual subsidia a construção de uma LVCS, em forma de checklist, que tem por objetivo 

auxiliar a conferência de elementos essenciais relativos à segurança do paciente cirúrgico, 

entre os quais: identificação do paciente, local da cirurgia, lateralidade, procedimento 

cirúrgico, manutenção de via aérea, disponibilidade e reserva de sangue para transfusão, 

qualidade do instrumental cirúrgico, comunicação com o paciente, controle de 

medicamentos e anestésicos utilizados durante o ato cirúrgico (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2009a).  

Para testar a LVCS, um estudo desenvolvido pela OMS foi realizado entre outubro 

de 2007 e setembro de 2008, em oito hospitais, situados em oito diferentes cidades do 

mundo, as quais representaram as diferenças econômicas e a diversidade populacional do 

planeta. Nesse estudo, foram investigados 7.688 pacientes, sendo que 3.733 antes da 

instituição da LVCS, e 3.955 após; os resultados demonstraram que o número de grandes 

complicações foi reduzido de 11 para 7%, e o número de mortes, de 1,5 para 0,8% 

(FERRAZ, 2009; HAYNES et al.,2011).  

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da 

Saúde (MS) tem instituído várias ações, por meio da Gerência-Geral de Tecnologia em 
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Serviços de Saúde (GGTES), voltadas para a segurança do paciente. Em sequência 

ordenada, de acordo com o lançamento dos Desafios Globais pela OMS, a Agência 

realizou a tradução e disponibilização de materiais voltados para a higienização das mãos e 

a elaboração do Guia de Higienização das Mãos em Serviços de Saúde. Concernente à 

segurança do paciente cirúrgico, a ANVISA, em parceria com a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS), disponibilizou, para a implantação do Programa Cirurgia 

Segura nos serviços de saúde do Brasil, o manual ‘Cirurgias Seguras Salvam Vidas’, o guia 

para a implantação e a LVCS (BRASIL, 2011).  

As recomendações contidas nessas publicações que visam à prática cirúrgica segura 

já integram a rotina dos hospitais acreditados pela Joint Comission International (JCI) 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2011). No Paraná, um dos pioneiros foi o 

Hospital Evangélico de Londrina, que implantou o PCS com o uso da Lista de Verificação, 

em março de 2009, e   a partir de sua implantação foi observado maior entrosamento entre 

as equipes e relatos de pacientes que se sentiram mais seguros ao constatarem o 

comprometimento da equipe em prol de sua segurança (ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA 

BENEFICIENTE DE LONDRINA, 2011). 

Na função de metodologia de trabalho, a LVCS, entendida como um registro 

documental e uma tecnologia inovadora que aglutina cuidados tradicionalmente 

executados de modo separado, prevê e estimula o registro de todas as ações ligadas à 

assistência e o estímulo à comunicação entre a equipe. 

Oliveira et al. (2010) destacam que o prontuário é um documento de registros da 

evolução diária do paciente e das medidas implementadas em benefício da saúde dele. O 

prontuário deve servir de meio de comunicação entre a equipe multidisciplinar e, em 

particular, é um documento legal, podendo servir de prova em casos jurídicos. 

Klein et al. (2011) ressaltam a necessidade de comunicação entre profissionais da 

saúde, como um aspecto fundamental para o desenvolvimento de um atendimento pleno da 

saúde dos pacientes, lembrando que desde 1988 já se pensava em sistematizar as 

informações que permeiam os aspectos clínicos e a assistência prestada, a fim de garantir 

uma comunicação qualificada. Esse estudo ainda afirma que eventos adversos ocorridos no 

centro cirúrgico acabam sendo também resultantes da falta de registros no prontuário, 

dificultando a coesão e a comunicação entre as equipes multiprofissionais. Os autores 

também consideram prioritárias as responsabilidades da equipe de enfermagem para o 

cuidado do paciente e sua reabilitação e para a elaboração dos registros desses cuidados, os 
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quais são elemento essencial para o processo de trabalho, pois a gestão da informação 

contribui para a qualidade dos serviços prestados em benefício do paciente. 

Assim, o presente estudo se justifica pelo fato de os profissionais de enfermagem 

participarem ativamente da equipe cirúrgica. Ao enfermeiro é imprescindível conhecer os 

riscos e as demandas advindas dos pacientes cirúrgicos, pois esse conhecimento se reflete 

diretamente na prática do profissional que, por meio de estudos dessa natureza, encontra 

informações para aprimorar seu processo de trabalho e, possivelmente, planejar uma 

assistência com maior segurança e qualidade para o indivíduo e sua família. 

Há, também, a necessidade de conhecer as características e peculiaridades do 

atendimento ao paciente cirúrgico por meio do registro realizado pela equipe que o atende 

e, assim, contribuir para a prática para a (re)organização da assistência ao paciente 

cirúrgico no âmbito hospitalar, primando pela melhor qualidade e humanização do serviço 

prestado por toda a equipe cirúrgica, papel relevante para o enfermeiro.  

Destarte, a identificação de variáveis de risco por meio do registro ou não de 

determinadas ações de cuidados imperativos para garantir a segurança dos pacientes e 

reduzir as chances de ocorrência de infecção ou outros agravos é imprescindível para o 

planejamento de estratégias em saúde que visem a aumentar a qualidade da assistência de 

enfermagem e do serviço como um todo, além de aprimorar o gerenciamento dos riscos 

relacionados a essa assistência.   

A escolha de procedimentos eletivos como objeto de estudo para esta pesquisa 

justifica-se a partir das concepções de Bohomol e Tartali (2013), para quem o atendimento 

a pacientes em caso de cirurgias eletivas e conhecidas é, de certo modo, mais tranquilo em 

um centro cirúrgico, diferentemente das situações de emergência que, juntamente com 

agendamentos de última hora, uso de equipamentos não usuais e pressão em relação ao 

tempo para o início e finalização do procedimento são apontados como causas para a 

ocorrência de eventos adversos. Porém, mesmo em um contexto rotineiro e mais 

controlável — cirurgias eletivas —, deve-se ter elevado nível de atenção, pois a falta desta 

atenção pode representar maior flexibilização no seguimento de regras, desencadeando 

eventos que colocam em risco a segurança do paciente, grande parte deles evitáveis. 



2 QUADRO TEÓRICO 

 

 

2.1 CIRURGIA: UM TRABALHO EM EQUIPE NO PERIOPERATÓRIO 

 

 

A palavra cirurgia tem sua origem no grego kheirourgia (kheiros, mão e ergon, 

obra). No passado, a cirurgia era considerada o último recurso para determinadas doenças. 

Com a evolução da ciência passou a ter um caráter também de tratamento; a primeira 

operação conhecida, denominada trepanação, consistia na remoção de pequeno fragmento 

ósseo da calota craniana, em geral arredondado, cuja finalidade era o alivio da pressão 

intracraniana, também fazendo parte de rituais místicos (TUBINO; ALVES, 2009).  

A história faz menção, a Galeno de Pérgamo, filósofo e médico, na Grécia Antiga, 

que trouxe contribuições à anatomia e fisiologia e métodos para redução de luxações da 

coluna. Hipócrates tratava os traumatismos com talas de imobilização e extensões 

contínuas. Já, no século XVI, Ambroise Paré, considerado o pai da cirurgia francesa, foi 

quem utilizou pela primeira vez a ligadura vascular nas amputações, além de tratar 

luxações da coluna, cifoses, escolioses e fraturas (MAIA, 1986). 

Em 1862, Edwin Smith, egiptólogo, encontrou um papiro, datado de 1700 a.C, com 

relatos que trouxeram informações sobre procedimentos cirúrgicos realizados no Antigo 

Egito. O documento faz menção a 48 casos cirúrgicos, revelando práticas médicas que 

envolviam manipulações, trações, imobilizações, tratamento de afecções como a 

poliomielite, além do tratamento de feridas (MAIA, 1986; TUBINO; ALVES, 2009).  

Ao longo da história a cirurgia desenvolveu-se e teve contribuições de 

profissionais, entre os quais as do médico húngaro Semmelweis, que demonstrou a 

importância da higienização das mãos na redução de infecções; e, Pasteur, cientista e 

químico francês, por meio da descoberta de que os microrganismos não cresciam por 

geração espontânea e tinham a capacidade de propagar-se entre as pessoas. Em 1865, 

Joseph Lister, cirurgião inglês, aplicou as descobertas de Pasteur para eliminar 

microrganismos em feridas e incisões cirúrgicas. Crendo que havia partículas 

contaminantes no ar, passou a vaporizar os instrumentos, as feridas e as roupas com ácido 

carbólico (fenol), reduzindo as taxas de mortalidade em cirurgias de 50% para 15% 

(TUBINO; ALVES, 2009). 
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Cita-se, ainda, o trabalho de Florence Nightingale, enfermeira nascida em 1820, 

que gerou importantes contribuições para a área da saúde. Naquele tempo, com uma visão 

inovadora, Florence orientava o registro dos óbitos e, posteriormente, realizava análises 

estatísticas das causas e condições insalubres do cuidado à época. A partir dessas análises 

ela desenvolveu e preconizou medidas inovadoras, práticas de higiene, uso de saneantes e 

sistema de prevenção da disseminação de infecções (CAMPOS, 2006). Assim, Florence, 

defensora do principio de, em primeiro lugar, não causar dano ao paciente, contribuiu para 

a segurança do paciente, com recomendações relativas à prevenção de riscos e sistemas de 

avaliação (SEIFFERT; WOLFF; WALL, 2011).  

No mundo, há bem mais de um século, a assistência cirúrgica tem sido 

indispensável na atenção em saúde. E há décadas a preocupação com a segurança vem 

produzindo conhecimentos e inovando tecnologias de cuidado ligadas à cirurgia.  

As finalidades dos procedimentos cirúrgicos são várias: de diagnóstico, de 

tratamento eletivo, de prevenção, para aliviar sintomas, de cura, de reconstrução ou 

cosmética. Ressalta-se que qualquer ato cirúrgico, por menor que seja sua extensão, 

desencadeia uma série de reações fisiológicas e psicológicas com potencial de risco e dano 

(BRUNNER; SUDDARTH, 2011). A cirurgia pode ser classificada de diversas formas:  

eletiva, quando o tempo aproximado para a cirurgia coincide com a conveniência do 

paciente, isto é, pode ser realizada com data prefixada sem comprometer a eficácia do 

procedimento; de urgência, quando o problema cirúrgico requer atenção dentro de 24 a 48 

horas; e  a de emergência quando  precisa ser efetuada imediatamente para manter a vida, 

função de um órgão, membro, remover um órgão lesado ou conter uma hemorragia 

(CARVALHO et al., 2010).  

A experiência cirúrgica é composta por diferentes momentos, sistematizada pelo 

termo perioperatório. Ele é abrangente e incorpora três fases: pré-operatória (subdividido 

em mediato e imediato), transoperatória e pós-operatória (subdividido em imediato, 

mediato e tardio).  

O período pré-operatório mediato consiste na assistência prestada ao paciente em 

vigência de cirurgias eletivas e pré-operatório imediato que compreende o período desde a 

internação até às 24 horas antes da cirurgia, e tem por objetivo principal preparar o 

paciente psicológica e fisicamente para o ato cirúrgico e estabilizar condições que podem 

interferir na recuperação (SANTOS, 2003; SMELTZER; BARE, 2002). E o período pré-
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operatório imediato que compreende desde a véspera da cirurgia até o momento em que o 

paciente é recebido no centro cirúrgico (CAMPOS, 2006). 

O período transoperatório vai desde a entrada do paciente no centro cirúrgico, 

recebimento e avaliação na recepção até seu encaminhamento para a recuperação pós-

anestésica; o período intraoperatório ocorre a partir da entrada do paciente na sala de 

cirurgia, até o final da anestesia, com encaminhamento para recuperação pós-anestésica. 

Nesse momento, a qualidade da assistência hospitalar é de extrema importância, pois se 

refletirá no sucesso do procedimento e na recuperação do paciente. 

 Já, o período pós-operatório imediato corresponde ao momento da alta da sala de 

cirurgia até a alta da sala de recuperação pós-anestésica; o mediato após as primeiras 24 

horas da cirurgia até a alta hospitalar quando se inicia o pós-operatório tardio 

(PASCHOAL; ROGENSKI, 2001). 

Em todas as etapas, o bem-estar do paciente é o principal objetivo dos profissionais 

que o assistem, sendo a equipe de enfermagem responsável pelo preparo do paciente na 

fase inicial, estabelecendo e desenvolvendo diversas ações de cuidado de enfermagem de 

acordo com a especificidade da cirurgia. Esses cuidados incluem orientação, preparo físico 

e emocional, avaliação e encaminhamento ao centro cirúrgico, visando à recuperação 

segura no pós-operatório. Os procedimentos cirúrgicos podem representar uma agressão 

orgânica e psíquica, apresentando características definidas. Além disso, na maioria das 

vezes o paciente não se encontra preparado para o diagnóstico da necessidade de uma 

cirurgia, a qual representa uma situação de risco crítica e invasiva, que traz à tona 

sentimentos dolorosos e angustiantes.  

A assistência prestada em centro cirúrgico envolve uma equipe multiprofissional, 

da qual participam minimamente o cirurgião, o anestesiologista e membros da equipe de 

enfermagem, estes últimos organizados a partir de uma divisão técnica do trabalho em três 

categorias: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem (GOMES et al., 2012), os 

quais  devem reconhecer que a realização de uma cirurgia gera inúmeras variáveis de risco 

para o paciente, inerentes às suas características, ao procedimento a ser realizado e ao 

cuidado dispensado pela equipe (MAI; NISHIMURA, 2012). 

A prática do enfermeiro nos centros cirúrgicos está voltada predominantemente 

para o gerenciamento, destacando as atividades de provisão, preparação e organização dos 

materiais e equipamentos e a supervisão das atividades executadas pela sua equipe 

(BIANCHI; LEITE, 2007). 
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No contexto desse setor, o sucesso de uma cirurgia depende, dentre outros fatores, 

da aptidão e da habilidade técnica do cirurgião, da indicação do preparo prévio, do manejo 

e do cuidado perioperatório, dimensionando os riscos e prevenindo ou tratando 

complicações (FERNANDES et al., 2010). A assistencia é concomitante entre todos os 

profissionais envolvidos e, portanto, cabe a todos a responsabilidade de eliminar ou 

diminuir os fatores de risco. Assim, faz-se urgente a necessidade de medidas que 

melhorem a confiabilidade e a segurança de intervenções cirúrgicas, considerando-se que 

as complicações respondem por grande proporção das mortes e injúrias evitáveis nos 

serviços de saúde. 

 

 

2.2 SEGURANÇA DO PACIENTE FRENTE AOS RISCOS EM CIRURGIA 

 

 

A segurança do paciente é definida como a redução de risco de dano desnecessário 

associado à atenção à saúde até o mínimo aceitável (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2011). A OMS estabeleceu como meta prioritária para a segurança do paciente, 

de 2006 a 2009, a melhoria da segurança e a prevenção do erro humano e do efeito adverso 

(FERRAZ, 2009). Segundo o estabelecido pela OMS, erro é a falha na execução de uma 

ação planejada de acordo com o desejado ou o desenvolvimento incorreto de um plano; os 

erros podem manifestar-se por prática da ação errada ou por não se praticar a ação certa. 

Já, um incidente é um evento ou circunstância que poderia resultar, ou resultou, em dano 

desnecessário para o paciente; pode ser uma ocorrência comunicável, um quase evento, um 

incidente sem danos ou um incidente que resulte em danos ao paciente (evento adverso) 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2011). 

O tema segurança do paciente ganhou notoriedade no final da década de 1990 

quando o aumento das despesas dos seguros de saúde ocorria em grande parte por erros 

médicos e danos ao paciente (AGENCY FOR HEALTHCARE RESEARCH AND 

QUALITY, 2001), portanto, a segurança está diretamente relacionada à qualidade dos 

serviços de saúde. A avaliação dessa qualidade está firmada, de acordo com Donabedian 

(2003), em duas dimensões: na aplicabilidade do conhecimento e da tecnologia a fim de 

aumentar os benefícios e diminuir os riscos; e no relacionamento pessoal com o paciente, 

observando a ética e as normas e respeitando suas expectativas e necessidades. Donabedian 
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(2003) defende que ao se avaliar a qualidade é possível determinar o grau de sucesso das 

profissões relacionadas à saúde em impedir a incompetência; considera que a 

monitoramento da qualidade exige vigilância continua, de modo a detectar precocemente 

erros, ou possíveis erros, e poder corrigi-los. O mesmo estudioso ressalta, ainda, que ao ser 

realizada a avaliação deve proporcionar aos profissionais envolvidos no processo a 

oportunidade de identificar formas de melhoria e não de apontar problemas. Isto porque o 

aperfeiçoamento das atividades executadas produzirá melhoria do processo e consequente 

diminuição de problemas (DONABEDIAN, 2003). 

Na saúde, mais especificamente na medicina, os pioneiros na cultura da segurança 

foram os hemocentros e a anestesiologia, sendo que a introdução de uma lista de 

verificação nesta última implicou diminuição de 1/5.000 para 1/250.000 de mortes devido 

à anestesia (FERRAZ, 2009). Contudo, a segurança no atendimento médico-hospitalar é 

um assunto bastante complexo, pois envolve várias categorias profissionais e possui forte 

tendência em aprimorar o processo industrial ao utilizar a inovação de equipamentos e 

tecnologias, o que, muitas vezes, deixa em segundo plano o desempenho humano 

(VINCENT, 2009).  

Alguns pesquisadores e clínicos, preocupados com essa questão, centraram suas 

pesquisas na melhoria da segurança do paciente. Eles optaram por analisar as estratégias 

das indústrias de alto risco, como a aviação civil, as usinas nucleares e o setor 

petroquímico que envolvem equipamentos sofisticados e alta tecnologia, mas também 

investem na questão humana para prevenir erros e eventos adversos (VINCENT, 2009; 

FERRAZ, 2009). Nesse contexto, a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, 

desenvolveu um projeto de pesquisa para investigar aspectos de segurança nas equipes de 

trabalho que exercem suas atividades em ambientes críticos — aviação, espaço marítimo e 

medicina. De posse dos dados, ao elaborar os resultados, compararam as atitudes sobre o 

erro, estresse e trabalho em equipe entre profissionais de saúde e membros da tripulação de 

um avião; também apresentaram a percepção de erro entre médicos e enfermeiros atuantes 

em setores críticos, por exemplo a UTI e o centro cirúrgico. Foram apontados problemas 

culturais existentes entre as equipes que atuam nesses setores críticos, entre os quais a 

negação da vulnerabilidade, a falta de cooperação no trabalho em equipe multidisciplinar, a 

pobreza de comunicação e a falta de entrosamento entre a equipe cirúrgica (SEXTON; 

THOMAS; HELMREICH, 2000). 
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As atividades no centro cirúrgico envolvem a participação conjunta de equipes 

multiprofissionais, porém, com forte dependência da atuação individual. Os profissionais 

desenvolvem atividades variadas, repletas de incertezas, exercidas em ambientes 

dominados pelo estresse e pela pressão que contribuem para ocorrência de incidentes, 

colocando em risco a segurança do paciente. Uma forma de minimizar os erros no paciente 

cirúrgico é promover o trabalho em equipe e implementar instruções a serem seguidas no 

bloco operatório durante os procedimentos cirúrgicos (FRAGATA, 2010).  

Procedimentos cirúrgicos fazem parte do cotidiano assistencial em saúde. Segundo 

pesquisa, referida pela OMS, realizada em 56 países, em 2004, o número de cirurgias 

realizadas ficou entre 187-281 milhões, o que equivale a uma cirurgia para cada 25 seres 

humanos vivos anualmente (WEISER et al., 2008). Outro estudo revelou que, somente nos 

países industrializados, a taxa de complicações decorrentes do procedimento cirúrgico foi 

de 3-6%, estando a taxa de mortalidade entre 0,4 e 0,8% (GAWANDE, 2011; KABLE; 

GIBBERD; SPIGELMAN, 2002). 

Destaca-se, entre as complicações, as infecções relacionadas à cirurgia, as quais 

podem ser minimizadas por meio do adequado emprego da profilaxia antimicrobiana e 

efetiva esterilização dos instrumentais cirúrgicos. Outra complicação, apesar da redução 

conquistada com padrões de segurança e monitoramento, são as oriundas de procedimentos 

anestésicos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009a). Em torno de 48% de 

todos os eventos adversos ocorridos no ambiente hospitalar estão relacionados a 

procedimentos cirúrgicos e anestésicos realizados em sala operatória, os quais seriam 

evitáveis em 30% a 50% dos casos (FRAGATA, 2010).  

Não é sem razão que o segundo Desafio Global para Segurança do Paciente 

estabeleceu o Programa ‘Cirurgia Segura Salva Vidas’ como prioridade (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2009a).  

 

 

2.3 PROGRAMA ‘CIRURGIA SEGURA SALVA VIDAS’ 

 

 

O programa ‘Cirurgias Seguras Salvam Vidas’ realiza várias ações que, em 

conjunto, contribuem para a melhoria da segurança do paciente cirúrgico. Os principais 

objetivos a serem alcançados são: redução de infecções cirúrgicas e de complicações 
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relacionadas aos procedimentos anestésicos, treinamento de equipes para trabalhar em prol 

da segurança do paciente e obtenção de indicadores de assistência segura 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009a). Uma das ações foi a publicação do 

manual ‘Cirurgias Seguras Salvam Vidas’, pela OMS, em 2008, com orientações 

estruturadas, bases teóricas e ações sugeridas para o alcance de tais objetivos gerais. 

No Brasil, esse manual foi publicado em 2009, com apoio da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 

Ministério da Saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009a). Ele menciona a 

importância dos protocolos e do registro de não conformidades, discorre sobre dez 

objetivos essenciais para a segurança do paciente cirúrgico e subsidia a construção de uma 

LVCS para ser aplicada em todos os procedimentos cirúrgicos, independente de sua 

complexidade (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009a).  

Os 10 objetivos essenciais para serem almejados em qualquer caso cirúrgico e que 

devem estar embutidos na LVCS, são:  

 

1.A equipe operará o paciente certo e o local cirúrgico certo; 2. A 

equipe usará métodos conhecidos para impedir danos na 

administração de anestésicos, enquanto protege o paciente da dor; 

3. A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para perda 

de via aérea ou de função respiratória que ameacem a vida; 4. A 

equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para o risco de 

grandes perdas sanguíneas; 5. A equipe evitará a indução de reação 

adversa a drogas ou reação alérgica sabidamente de risco ao 

paciente; 6. A equipe usará de maneira sistemática, métodos 

conhecidos para minimizar o risco de infecção no sítio cirúrgico; 7. 

A equipe impedirá a retenção inadvertida de instrumentais ou 

compressas nas feridas cirúrgicas; 8. A equipe manterá seguros e 

identificará precisamente todos os espécimes cirúrgicos; 9. A 

equipe se comunicará efetivamente e trocará informações críticas 

para a condição segura da operação; 10. Os hospitais e os sistemas 

de saúde pública estabelecerão vigilância de rotina sobre a 

capacidade, volume e resultados cirúrgicos (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2009a, p.25). 

 

Quanto à LVCS (Figura 1), trata-se de um instrumento fundamental para a 

conferência de tarefas de complexidade e repetição reconhecidas, articulados aos 10 

objetivos essenciais preconizados pela organização para a segurança do paciente cirúrgico. 

Estipula três fases para o seu seguimento: antes da indução anestésica; antes do início da 
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cirurgia; e após o término da cirurgia, antes que o paciente deixe a sala cirúrgica 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009a). 

 

Figura 1: Lista de verificação do Programa Cirurgia Segura salva Vidas da OMS 

 

Fonte: Organização Mundial da Saúde (2009a). 

 

Sua apresentação é em forma de checklist, apresentando vários itens relacionados 

aos riscos durante o ato anestésico-cirúrgico, ou seja, aqueles ligados especialmente à 

manutenção da segurança geral do paciente cirúrgico e à prevenção e controle de Infecções 

de Sítio Cirúrgico (ISC) (BRASIL, 2009b). Alguns cuidados gerais incluem avaliar e 

monitorar as condições necessárias para a entrada do paciente no centro cirúrgico; 

conferência de equipamentos e fármacos anestésicos; reserva de hemocomponentes; 

identificação do paciente; confirmação pela equipe e pelo paciente do tipo e local correto 

da cirurgia, além do feedback ao final da cirurgia para constatar possíveis falhas e 

definição de cuidados especiais necessários no pós-operatório (FRAGATA, 2010).  

Quanto ao risco de ISC, ela é considerada um tipo de Infecção Hospitalar (IH) que, 

segundo a Portaria nº 2.616, de 12/5/1998, é toda a infecção adquirida durante a internação 

do paciente, podendo se manifestar durante a internação ou após a alta e quando puder ser 

relacionada à internação ou procedimentos hospitalares (BRASIL, 1998). A IH é uma das 
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principais causas de morbidade, mortalidade e aumento da permanência hospitalar dos 

pacientes, resultando, além de maiores custos, em um aumento do estresse e sofrimento no 

paciente, com índices ainda altos (BRASIL, 2013b). Especificamente quanto à ISC, é 

aquela que ocorre no local da operação e pode ocorrer após procedimentos invasivos nas 

camadas superficiais ou profundas da incisão ou no órgão ou espaço que foi manipulado ou 

traumatizado: o espaço peritoneal, espaço pleural, mediastino ou espaço articular 

(BRASIL, 2013b). Atualmente, sua prevalência tem sido usada, no Brasil e no exterior, 

como um indicador da qualidade da assistência dos hospitais e cirurgiões. Ela é uma das 

principais infecções relacionadas à assistência à saúde no Brasil, ocupando a terceira 

posição entre todas as infecções em serviços de saúde e compreendendo 14% a 16% 

daquelas encontradas em pacientes hospitalizados. Estudo nacional realizado pelo MS no 

ano de 1999 encontrou uma taxa de ISC de 11% do total de procedimentos cirúrgicos 

analisados (BRASIL, 2009a). 

Fontes exógenas podem ter importância durante o ato cirúrgico, portanto, uma 

rigorosa técnica asséptica deve ser mantida com o intuito de prevenir a contaminação. Os 

agentes mais frequentes de ISC são os contaminantes comuns da pele do paciente: 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis e outros Staphylococcus coagulase 

negativa. Em cirurgias abdominais há maior frequência de enterobactérias e Enterococcus 

sp. Na faixa etária pediátrica e em recém-nascidos as enterobactérias são mais 

frequentemente encontradas do que em pacientes adultos. Em queimados, o 

Staphylococcus aureus é o agente mais comum, seguido da Pseudomonas aeruginosa. A 

incidência de bactérias gram-negativas e Enterococcus sp aumenta com o tempo de 

internação. A incidência de fungos vem crescendo devido ao grande número de pacientes 

imunodeprimidos; as espécies de Candida, principalmente albicans e tropicalis, são os 

agentes mais comuns (SÃO PAULO (ESTADO), 2005). 

Há fatores de risco relacionados à assistência pré-operatória, como o tempo de 

internação no pré-operatório, especialmente se o paciente estiver em UTI, pois a internação 

pré-operatória prolongada favorece a substituição da flora endógena do paciente, 

aumentando o risco de aquisição de microrganismos multirresistentes.  

Outro fator é a tricotomia extensa, principalmente se os pelos forem raspados, pois 

esse procedimento produz micro lesões que aumentam a colonização da pele, dificultando 

a antissepsia.  A tricotomia, quanto mais precoce à cirurgia, maior o risco. 
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O intraoperatório também oferece riscos considerando-se que o tempo prolongado 

de cirurgia aumenta o risco de contaminação da ferida, a lesão tecidual, o número de 

suturas, o uso do cautério, a imunossupressão por perda de sangue, além de diminuir o 

efeito do antibiótico profilático quando não repicado, incluindo-se os riscos ligados à 

própria técnica cirúrgica: manipulação intensa, abertura inadvertida de víscera, controle 

inadequado de sangramento, espaço morto, quantidade de tecido desvitalizado. Isso sem 

mencionar o uso de drenos, o que permite a migração retrógrada de bactérias da flora da 

pele.  

Assim, investigar as variáveis relacionadas ao cuidado prestado durante a 

assistência hospitalar se torna importante não somente para garantir procedimentos mais 

seguros, com menores índices de intercorrências, mas também para diminuir as infecções 

hospitalares. Além disso, essa investigação é importante para identificar problemas e 

permitir o planejamento dos serviços, refletindo uma preocupação com a qualidade do 

atendimento prestado ao individuo durante todo o perioperatório que irá repercutir, 

inclusive, em sua recuperação domiciliar.  

No caso da realização de uma cirurgia, além da ISC, o cotidiano pode encobrir 

falhas que, no conjunto da qualidade da assistência, podem gerar Eventos Adversos (EAs) 

e complicações. Os EAs são complicações indesejadas não atribuídas à evolução natural da 

doença de base, podendo causar danos ou a morte dos usuários dos serviços de saúde 

(GALLOTTI, 2004). A presença de EAs deve ser interpretada como decorrente de 

falências nos complexos sistemas técnicos e organizacionais relacionados à atenção à 

saúde e não simplesmente como fruto do trabalho realizado por profissionais 

incompetentes (GALLOTI, 2004). Como agravante, a adoção de medidas punitivas frente 

aos erros, gerando atitudes de medo e desconfiança nos indivíduos, em nada contribui para 

a prevenção dos mesmos, pois pode induzir à ocultação das falhas cometidas. Essas falhas 

encobertas, aliadas ao acúmulo de atividades, à falta de tempo, interesse ou conhecimento, 

representam variáveis significativas que comprometem a segurança dos hospitais.  

 Assim, muitas situações que podem gerar problemas e EAs, em caso de 

cirurgia, são contempladas nas seis metas internacionais de segurança do paciente 

(BRASIL, 2013a), a saber: 

Meta 1 - Identificar os pacientes corretamente - minimiza os erros decorrentes 

do direcionamento das ações de tratamento ou procedimentos destinados ao paciente. Está 

falho se existir identificação inadequada de paciente ou elementos de identificação 
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(pulseira, etiquetas) preenchidos incorretamente. (Ausência de nome, número do 

prontuário ou número do boletim de emergência); 

Meta 2 - Melhorar a comunicação efetiva - alguns exemplos de seu uso para a 

cirurgia segura são a realização do readback para comunicação de resultados críticos de 

exames (etapa de releitura) e confirmação verbal dos profissionais em sala operatória de 

informações essenciais para a segurança do usuário.  Há a necessidade de que os cuidados 

dos enfermeiros, e dos outros profissionais de saúde, estejam embasados no processo de 

comunicação, a qual se acredita seja   

 

[...] uma das ações de saúde que mais exigem esforços por parte do 

profissional, pois é caracterizada pela integralidade na prestação 

dos cuidados, exigindo observação dos aspectos de individualidade, 

atenção holística, reconhecimento dos direitos do paciente, apoio 

sintomatológico e psicológico, além de assistência às necessidades 

humanas básicas (GONÇALVES et al., 2011, p. 32).  

 

Tais características consideradas para a comunicação verbal devem ser 

compartilhadas também pela forma de comunicação escrita, foco do presente estudo; 

Meta 3 - Melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância - segregação 

dos eletrólitos concentrados nas unidades de internação; 

Meta 4 - Assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento 

correto e paciente correto: - aplicação do checklist da cirurgia segura etapa do timeout 

(indicador: número de realizações do timeout pela equipe cirúrgica e número de cirurgias 

realizadas em %); 

Meta 5 - Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde - 

utilização dos passos para higienização das mãos, conforme preconizado pela OMS; 

Meta 6 - Reduzir o risco de lesões ao paciente, decorrentes de quedas - 

monitoramento das notificações de quedas. 

As medidas geradas a partir de tais metas dependem diretamente do 

estabelecimento de protocolos, criação de instrumentos e da aquisição de insumos — 

pulseiras e etiquetas de identificação, canetas para marcação da lateralidade, sistemas 

informatizados de informação, entre outros.  

 

 

 



3 PRESSUPOSTO E QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

No atual contexto das cirurgias, alguns desafios são percebidos: integrar ações de 

qualidade e segurança com a gestão do risco; aumentar a capilarização dos processos de 

melhoria da qualidade e segurança para consolidar a implantação das iniciativas tomadas; 

sensibilizar gestores e profissionais para as ações de melhoria da qualidade e segurança do 

paciente; iniciar ou manter a continuidade do abastecimento dos insumos necessários para 

a segurança. 

Parte-se do pressuposto de que muitos cuidados ligados à segurança do usuário 

cirúrgico são executados; no entanto, nem todos são registrados em prontuário, conforme 

orientações de protocolos de cirurgia segura, ou por falta de uma rotina e/ou protocolo 

instituído e falta de um instrumento apropriado, ou por omissão de registro por parte dos 

trabalhadores em saúde. 

Diante disso, as principais questões que motivaram o presente estudo foram: 

1. Qual o perfil das cirurgias eletivas e dos usuários a elas submetidos? 

2. Existem protocolos de cirurgia segura implantados nos serviços em estudo? 

3. Como ocorre o registro de cuidados ligados à segurança do paciente cirúrgico em 

caso de cirurgia eletiva?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 GERAL 

 

 

Analisar os registros de cuidados ligados à segurança em prontuários de pacientes 

submetidos a cirurgias eletivas em um município de médio porte. 

 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar o perfil dos sujeitos submetidos à cirurgia eletiva; 

 Caracterizar as cirurgias eletivas realizadas pelo SUS; 

 Identificar a existência de protocolos ligados à segurança do paciente cirúrgico 

nas instituições hospitalares em estudo; 

 Analisar os formulários de registro de cuidados transoperatórios de cirurgia 

eletiva frente à LVCS; 

 Caracterizar o registro das informações preconizadas pela LVCS em 

formulários utilizados em sala operatória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

Trata-se de uma pesquisa de caráter quanti-qualitativo, com delineamento 

transversal, descritivo e exploratório, realizada mediante análise documental. A pesquisa 

quantitativa é um método que pode se apropriar da análise estatística para interpretação dos 

dados obtidos (FIGUEIREDO, 2004). Os passos envolvidos no estudo quantitativo são 

relativamente padronizados, e o pesquisador evolui de maneira linear, partindo da questão 

até a sua resposta (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). Já, a pesquisa de natureza 

qualitativa propõe um conjunto de técnicas que permitem que o pesquisador penetre em 

uma realidade, revelando suas formas escondidas ou dissimuladas, além do 

aprofundamento das questões subjetivas dos fatos, de maneira a não generalizar os 

resultados (VÍCTORA, 2011). 

A pesquisa descritivo-exploratória objetiva descrever determinado fenômeno e 

pode ser utilizada tanto para abordagens quantitativas quanto para qualitativas, e para 

acumulação de informações detalhadas como as obtidas por intermédio da observação 

participante (MARCONI; LAKATOS, 2006). Nesse tipo de pesquisa, inicialmente é 

realizada uma aproximação ao tema, a fim de criar maior familiaridade com o 

fenômeno/processo, o que é caracterizado como exploração. Após, é realizado um 

arrolamento das características que compõem o fenômeno/processo, geralmente 

desenvolvido por meio de levantamentos e observações sistemáticas, o que caracteriza a 

descrição (SANTOS, 2003).  

A análise documental consiste em identificar, verificar e apreciar os documentos 

com a finalidade específica e, nesse caso, preconiza-se a utilização de uma fonte paralela e 

simultânea de informação para complementar os dados e permitir a contextualização das 

informações contidas nos documentos. A análise documental deve extrair um reflexo 

objetivo da fonte original, permitir a localização, identificação, organização e avaliação das 

informações contidas no documento, além da contextualização dos fatos em determinados 

momentos (SOUZA; KANTORSKI; LUIS, 2011; GIL, 2010). 
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5.2 LOCAL E AMOSTRA DO ESTUDO 

 

 

O estudo foi realizado em três hospitais gerais de um município de médio porte da 

região noroeste do estado do Paraná, no sul do Brasil. A cidade possui área total de 487,7 

km2 e tem população de 357.077 habitantes, segundo informações do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2011), além de ser sede da 15º Regional de Saúde do Estado 

do Paraná.  

O município conta com o atendimento pré-hospitalar em urgência e emergência do 

SAMU e SIATE; duas policlínicas (referência para atendimento adulto e infantil); um 

hospital psiquiátrico com leitos credenciados pelo SUS; um hospital especializado em 

oncologia; um hospital oftalmológico, de caráter ambulatorial; oito hospitais gerais – um 

deles é hospital universitário; um hospital municipal; um hospital de caráter filantrópico; e 

cinco hospitais privados. Segundo definição do Ministério da Saúde (BRASIL, 1977), 

hospital geral é aquele destinado a atender pacientes portadores de doenças das várias 

especialidades médicas, podendo ter a sua ação limitada a um grupo etário (hospital 

infantil); ou destinado a determinada camada da população (hospital militar, hospital 

previdenciário); ou com finalidade específica (hospital de ensino). 

Os critérios de inclusão dos hospitais para participar do estudo foram: aceitar 

voluntariamente participar da pesquisa, ser hospital geral e ter realizado cirurgias eletivas 

pactuadas pelo SUS em 2012. A definição de cirurgias eletivas realizadas apenas pelo SUS 

se deveu à necessidade do estudo em levantar possíveis peculiaridades dos serviços, pois o 

município é sede da Regional de Saúde, devendo, portanto, atender pacientes da 

macrorregião, situação essa que pode impactar direta ou indiretamente a assistência 

perioperatória a ser prestada. Assim, dos oito hospitais gerais, três hospitais compuseram 

os cenários de investigação. Os critérios de exclusão foram: não ser hospital geral, não ter 

realizado cirurgias eletivas pelo SUS e/ou não aceitar participar da pesquisa.  

Em consulta à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) constatou-se haver um pacto 

do município com os serviços hospitalares selecionados para a realização de, 

aproximadamente, 330 cirurgias eletivas mensais, sendo que a SMS seguia a relação do 

Ministério da Saúde para definir quais eram os procedimentos eletivos considerados. 

Segundo a SMS, o número de cirurgias mensais pactuadas, em 2012, pelo hospital A 

(público) foi de 25 cirurgias eletivas e quatro cirurgias do Fundo de Ações Estratégicas e 
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de Compensação (FAEC) - gastroplastia. Pelo hospital B (privado), foram 80 cirurgias de 

média complexidade, 23 cirurgias FAEC e 100 cirurgias de alta complexidade, e, pelo 

hospital C (privado), foram pactuadas 100 cirurgias, e 100 em fase de pactuação, mediante 

chamamento público. Somaram, portanto, um total de 3.960 procedimentos cirúrgicos 

eletivos realizados, os quais produziram esse mesmo número de prontuários clínicos 

registrados.  

Sabendo-se que foram realizadas 3.960 cirurgias no ano de 2012, no município, 

com um nível de confiança de 97%, e com margem de erro de 4% e prevalência máxima 

(50%), o tamanho da amostra calculado foi de, aproximadamente, 621 prontuários, 

considerando-se 5% de possíveis perdas, e o número final foi de 653 prontuários.  Os 

prontuários foram selecionados mediante Amostragem Aleatória Estratificada 

Proporcional, de modo que fossem distribuídos proporcionalmente entre os três hospitais, 

ao longo dos 12 meses investigados. Os cálculos foram obtidos com base no programa 

StatDisk, versão 8.4. 

 

 

5.3 COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a maio de 2014, seguindo-se 

três etapas de execução. Em um primeiro momento, foi levantada junto a SMS a relação de 

todos os procedimentos cirúrgicos eletivos realizados em 2012 pelo SUS nos três serviços 

hospitalares. Concomitantemente, procedeu-se a análise minuciosa dos formulários de 

registro utilizados no perioperatório nos três hospitais, confrontando-os com o instrumento 

de coleta de dados previamente elaborado. Isso permitiu a adequação do instrumento, com 

o objetivo de extrair dos prontuários o perfil dos pacientes cirúrgicos e das cirurgias 

eletivas realizadas no período, além de permitir a análise geral dos registros institucionais e 

dos registros das variáveis de segurança.  

Esse roteiro foi composto de questões objetivas sobre parâmetros para diminuição 

de riscos relacionados ao procedimento cirúrgico e registro das ações, com ênfase na 

assistência segura. Assim, o instrumento de coleta de dados (Apêndice A) enfocou 

aspectos referentes ao:  
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1) Perfil dos usuários cirúrgicos (sexo, idade, cor, local de origem, ocupação, 

escolaridade, estado civil, comorbidades associadas, classificação do risco 

anestésico-cirúrgico [ASA]); 

2) Perfil das cirurgias eletivas (nome/especialidade, tempo de internação, 

setores em que houve o atendimento, classificação quanto ao grau de 

contaminação, dia da semana, tempo de cirurgia); 

3) Análise geral dos registros institucionais (presença de checklist de cirurgia 

segura, outros registros próprios de pré, trans e pós-operatório, seu formato e 

conteúdo); 

4) Registro de algumas variáveis de segurança (tricotomia, profilaxia 

antimicrobiana, procedimentos invasivos, jejum, exames pré-operatórios, 

exames complementares, banho e preparo de pele, marcação do local no corpo 

(lateralidade), tecnologia de identificação como pulseira ou etiqueta).  

A segunda etapa privilegiou a busca dos prontuários, conforme amostragem 

realizada, e a aplicação do instrumento de coleta, compondo-se um banco de dados criado 

para o armazenamento ordenado das informações, em planilha do Excel, programa 

Microsoft Office. A coleta ocorreu em horário e local pre-estabelecido em cada hospital. 

Por último, foi realizada uma revisão e pré-análise do banco de dados. 

 

 

5.4 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Feita a seleção e análise preliminar dos documentos e a coleta de dados, procedeu-

se a análise destes, que “é o momento de reunir todas as partes – elementos da 

problemática ou do quadro teórico, contexto, autores, interesses, confiabilidade, natureza 

do texto, conceitos- chave” (SÁ-SILVA, 2009, p.10). Na análise dos documentos, no caso, 

os prontuários, propõe-se a produzir ou reelaborar conhecimentos e criar novas formas de 

compreender os fenômenos, sendo condição necessária que os fatos devem ser 

mencionados, pois constituem os objetos da pesquisa, os quais, por si mesmos, pouco ou 

nada explicam (SÁ-SILVA, 2009).  

A análise seguiu as etapas de coleta das variáveis de estudo. Considerando-se que 

variável é uma característica de interesse a ser medida em cada unidade da amostra, 
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podendo ser numérica (variável quantitativa, discreta ou contínua) ou representar uma 

qualidade (variável qualitativa ou categorizada, nominal ou ordinal) do individuo 

amostrado, o presente estudo obteve ambos os tipos de variáveis. As variáveis quantitativas 

foram digitadas em planilha do programa Microsoft Excel 2010 e analisadas 

estatisticamente com o auxílio do Software Statistica 8.0. Também foi utilizado o teste 

Qui-quadrado para verificar possíveis associações entre as variáveis. O nível de 

significância adotado no teste foi de 5%, ou seja, foram consideradas significativas as 

associações cujo p<0,05. As variáveis qualitativas também foram digitadas em planilha do 

programa Microsoft Excel 2010 e analisadas por meio da estatística descritiva simples, 

elaborando-se, posteriormente, tabelas com percentuais.   

Na coleta de dados, além do perfil dos sujeitos, buscou-se extrair as demandas de 

cuidados e a assistência prestada pelos profissionais da equipe durante o pré, trans e pós-

operatório. A eleição de alguns cuidados indicados por entidades e organizações nacionais 

e internacionais como parâmetros de assistência segura em cirurgia norteou a coleta, a 

análise e a discussão quanto à articulação entre a assistência direta no transoperatório e os 

protocolos, a estrutura, os processos e materiais institucionalizados. 

 Por fim, a análise e sistematização de todos os dados permitiu organizar as 

informações em três manuscritos: 

Manuscrito 1: “Formulários de registro em transoperatório frente à lista de 

verificação de segurança cirúrgica”, que tem como objetivo analisar os formulários 

utilizados pelas equipes cirúrgicas em hospitais gerais quanto ao formato e à presença dos 

itens preconizados pelo checklist de segurança cirúrgica da OMS.  

Manuscrito 2: “Análise do perfil de cirurgias eletivas: um conhecimento necessário 

para cirurgia segura”, que tem como objetivo traçar o perfil das cirurgias eletivas 

realizadas em um município de médio porte e dos pacientes a elas submetidos.  

Manuscrito 3: “Cuidados transoperatórios associados à segurança do paciente em 

cirurgias eletivas”, que tem como objetivo analisar o registro das variáveis de cuidados 

relacionadas à segurança do paciente cirúrgico de hospitais gerais.  
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5.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O presente estudo fez parte de um projeto mais amplo intitulado “Demandas 

assistenciais e fluxos de atendimento em caso de cirurgia eletiva”, como qual se pretendeu 

analisar fluxos de atendimento, perfil clínico-epidemiológico e demandas assistenciais 

ligadas à segurança em casos de cirurgias eletivas no município analisado. Houve três 

enfoques principais de investigação: dados de morbimortalidade relacionados à cirurgia 

eletiva (consulta aos sistemas de informação de internação hospitalar, mortalidade e 

infecção hospitalar); perfil clínico-epidemiológico dos pacientes e das cirurgias (consulta 

aos prontuários hospitalares); e identificação de fluxos de atendimento, demandas 

assistenciais e recursos utilizados no perioperatório interinstitucional (entrevistas com os 

pacientes submetidos à cirurgia eletiva). O presente estudo concentrou-se no segundo 

enfoque. 

Em relação aos princípios bioéticos e exigências do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, a pesquisa foi desenvolvida de acordo com a Resolução nº 466/12, do 

Conselho Nacional de Saúde/ Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Para tanto, o 

projeto de pesquisa do qual o estudo fez parte foi submetido e aprovado pelo Comitê 

Permanente de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da instituição de ensino, conforme 

ata de reunião registrada sob o Edital nº 016/2013-COPEP, de 11.10.2013.  O contexto 

ampliado da pesquisa original justificou a não solicitação de dispensa do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), mas para o presente estudo, sendo sua 

principal fonte de dados constituída de documentais primários, no caso, os prontuários 

clínicos, o TCLE não se faz necessário, conforme orientação do Comitê Permanente de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Por outro lado, considerando-se o aprofundamento 

necessário a um trabalho de pós-graduação em nível de Mestrado, foram necessárias 

algumas adaptações no instrumento de coleta de dados do projeto original (Apêndice B). O 

enfoque de segurança da assistência transoperatória imprimiu maior delineamento das 

variáveis previamente estabelecidas, consideradas demandas assistenciais significativas 

para a compreensão da ocorrência de uma cirurgia eletiva, sem comprometer a essência do 

instrumento original. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados deste estudo serão apresentados na forma de três artigos, de acordo 

com os objetivos propostos.  
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6.1 MANUSCRITO 1 

 

 

FORMULÁRIOS DE REGISTRO EM PERÍODO TRANSOPERATÓRIO FRENTE 

À LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CIRURGIA SEGURA 

 

RECORD-KEEPING FORMS IN TRANSOPERATIVE SITE FOLLOWING THE 

SURGICAL SAFETY CHECKLIST 

 

FORMULARIOS DE REGISTRO EN TRANSOPERATORIO FRENTE A LA 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA 

 

RESUMO 

Considerando-se o esforço de entidades nacionais e internacionais em prol de maior 

qualidade e segurança na assistência à saúde, em especial na assistência cirúrgica, e 

adotando-se a Lista de Verificação de Cirurgia Segura (LVCS) preconizada pela 

Organização Mundial da Saúde como instrumento de orientação para esse fim, o objetivo 

deste estudo foi o de analisar os formulários utilizados pelas equipes cirúrgicas em 

hospitais gerais quanto ao formato e à presença dos itens preconizados pela LVCS. Trata-

se de uma pesquisa transversal, descritiva e qualitativa, desenvolvida em hospitais gerais 

de um município de médio porte da região noroeste do Estado do Paraná, Brasil. 

Compuseram a amostra do estudo três hospitais gerais, conveniados ao Sistema Único de 

Saúde, que possuíam centro cirúrgico. Em nenhum deles a LVCS estava sendo utilizada 

como forma de registro institucional no transoperatório. Ao analisar o tipo e disposição das 

informações registradas nos formulários frente aos itens sugeridos pela LVCS percebeu-se 

que alguns se encontravam presentes, mas de forma dispersa e, por vezes, repetida, além de 

não permitirem a revisão de cuidados em uma sequência segura no transoperatório. Houve 

divergência nos formulários quanto à organização das informações relativa à lógica 

proposta pela LVCS, pois neles não havia uma sequência para conferência e 

preenchimento das informações relevantes para cada um dos três momentos críticos da 

assistência cirúrgica. Sugere-se, a partir deste estudo, avaliar periodicamente a eficiência 

dos formulários utilizados mediante a produção de indicadores de resultado.  

Palavras-chave: Lista de checagem. Procedimento cirúrgico operatório. Segurança do 

paciente.  

 

ABSTRACT  

Considering the effort of national and international entities in favor of better quality and 

safety in the health assistance specially in surgical assistance and having the World Health 

Organization Surgical Safety Checklist as a base, the objective of this study was to analyze 

the forms used by surgical teams in general hospitals concerning the format and the 

presence of the items recommended by the WHO Surgical Safety Checklist. It is a cross-

sectional, descriptive and qualitative research, developed in general hospitals of a medium 

sized municipal district of the northwest region of the State of Paraná, Brazil. The sample 
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was conducted in three general hospitals where there were operating rooms and were 

connected to the National Health Care System. None of them was using the WHO Surgical 

Safety Checklist as a way of recording the intraoperative period. Analyzing the type and 

arrangement of the recorded information in the forms according to the items suggested by 

the WHO Surgical Safety Checklist, it was noted that some of them were present, but they 

were widespread and repeated many times, and they could not allow the revision of the 

health assistance in a safe sequence during the intraoperative period. There were 

divergence in the forms regarding the organization of information in the logic suggested by 

the WHO Surgical Safety Checklist, as they did not offer a sequence for checking and 

filling the relevant information for each one of the three critical moments of the surgical 

assistance. After this study it is suggested to evaluate periodically the efficiency of the 

forms used through the production of result indicators. 

Keywords: Checklist. Operative Surgical Procedure. Patient Safety. 

RESUMEN 

Considerando el esmero de entidades nacionales e internacionales en pro de una mayor 

calidad y seguridad en la atención a la salud, en especial en la atención quirúrgica y, 

teniendo la Lista de Verificación de Cirugía Segura (LVCS) preconizada por la 

Organización Mundial de la Salud como instrumento de orientación para este fin, el 

objetivo de este estudio fue analizar los formularios utilizados por equipos quirúrgicos en 

hospitales generales en cuanto al formato y la presencia de los ítems preconizados por la 

LVCS. Se trata de una investigación transversal, descriptiva y cualitativa, desarrollada en 

hospitales generales de una provincia de medio porte de la región noroeste del Estado de 

Paraná, Brasil. Compusieron la muestra del estudio tres hospitales generales, que poseían 

centro quirúrgico y eran asociados al Sistema Único de Salud. En ninguno de ellos la 

LVCS estaba siendo utilizada como forma de registro institucional en el transoperatorio. 

Al analizar el tipo y la disposición de las informaciones registradas en los formularios 

frente a los ítems sugeridos por la LVCS se percibió que algunos se encontraban presentes, 

aunque de forma dispersa y, por veces, repetida, además de no permitir la revisión de 

cuidados en una secuencia segura en el transoperatorio. Hubo divergencia en los 

formularios en cuanto a la organización de las informaciones en la lógica propuesta por la 

LVCS, ya que en ellos no existía una secuencia para averiguación y relleno de las 

informaciones relevantes para cada uno de los tres momentos críticos de la atención 

quirúrgica. Se sugiere, a partir de este estudio, evaluar periódicamente la eficiencia de los 

formularios utilizados mediante la producción de indicadores de resultado. 

Descriptores: Lista de verificación. Procedimientos quirúrgicos operativos. Seguridad del 

paciente.   

 

INTRODUÇÃO  

 

A intervenção cirúrgica caracteriza-se como um procedimento invasivo e muitas 

vezes traumático para o paciente, por isso exige preparo e cuidado precoces, ou seja, já no 

período pré-operatório, momento em que o paciente chega à instituição para realizar a 

cirurgia. Nesse sentido, a enfermagem tem o papel primordial de proporcionar ao paciente 
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as melhores condições possíveis para o procedimento cirúrgico e garantir menores 

possibilidades de complicações (BASTOS et al., 2013). 

O segundo desafio da Aliança Mundial para Segurança do Paciente, ‘Cirurgia 

Segura Salva Vidas’, implementado em 2007/2008 pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), busca reduzir a ocorrência de danos ao paciente cirúrgico e definir padrões de 

segurança que podem ser aplicados em todos os países (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2009a). Além de diminuir a morbimortalidade relacionada às cirurgias, também 

pretende fornecer às equipes cirúrgicas e aos administradores hospitalares orientações 

sobre a função de cada indivíduo e padrões ideais para uma cirurgia segura, propondo um 

instrumento de avaliação uniforme do serviço para a vigilância nacional e internacional 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009a).   

Os dados sobre incidentes em pacientes cirúrgicos são preocupantes, pois para cada 

quatro pacientes cirúrgicos internados, pelo menos um sofre alguma complicação no pós-

operatório; quase 50% de todos os eventos adversos em pacientes hospitalizados estão 

relacionados à assistência cirúrgica; a taxa de mortalidade relatada após cirurgia varia de 

0,4 a 0,8% em países desenvolvidos e de 5% a 10% em países em desenvolvimento; e, a 

estimativa é de que sete milhões de pacientes cirúrgicos sofram complicações 

significativas a cada ano, um milhão dos quais chega ao óbito durante ou imediatamente 

após a cirurgia (ZAMBON; DAUD-GALLOTTI; NOVAES, 2011). 

Esses números relacionam-se ao processo perioperatório, que é abrangente e 

incorpora os três períodos da experiência cirúrgica: pré-operatório, subdividido em 

mediato e imediato, transoperatório e pós-operatório, subdividido em imediato, mediato e 

tardio. Especificamente para o período transoperatório, que vai da entrada do paciente no 

centro cirúrgico, com o seu recebimento e avaliação na recepção até o seu 

encaminhamento para o setor de recuperação pós-anestésica, a OMS recomenda o uso de 

uma Lista de Verificação de Cirurgia Segura (LVCS) em sala operatória, em forma de 

checklist. Essa nova tecnologia, em forma de instrumento de registro, é considerada de 

baixo custo e uma inovação visando à segurança, baseada em três princípios basilares: 

simplicidade, ampla aplicabilidade e possibilidade de mensuração.  

Sempre que a indicação cirúrgica acontecer em situações não urgentes ou 

emergentes haverá mais tempo para o preparo para a intervenção, sendo solicitados exames 

complementares e pareceres de outras especialidades, reduzindo, ao máximo, o risco de 

intercorrências. Contudo, sendo o paciente cirúrgico entendido como aquele cujo 
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tratamento implica em um ato operatório, essa terapia por si só representa uma agressão 

orgânico-psíquica que, embora controlada, confere ao paciente algumas características que 

o diferenciam daquele submetido a tratamento clínico (BIAZIN et al., 2002). 

O formato pelo qual as relações profissionais e o trabalho em saúde se explicitam 

nas instituições hospitalares relaciona-se a uma determinada concepção teórico-filosófica 

do processo saúde-doença e a definição de políticas institucionais internas e externas aos 

próprios serviços. Compreendendo a complexidade das ações da equipe cirúrgica e que 

todos os profissionais envolvidos prestam juntos uma assistência específica e que envolve 

riscos, e que grande parte das intercorrências relacionadas ao procedimento cirúrgico 

poderia ser evitada, assume-se, como problemática, os espaços de registro desses cuidados.  

Os registros em prontuário representam um indicador de qualidade da atenção 

ofertada, uma ferramenta para avaliar a necessidade de educação permanente e um 

instrumento de respaldo ético e legal tanto para os profissionais quanto para os usuários 

dos serviços. O prontuário é definido pelo Conselho Federal de Medicina, por meio da 

Resolução nº 1638/2002, como um documento único, constituído de um conjunto de 

informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e 

situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso 

e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a 

continuidade da assistência prestada ao individuo. Nesse documento estão contidas as 

informações escritas que refletem o atendimento e tratamento prestado ao indivíduo 

durante todo seu acompanhamento no serviço de saúde. O Conselho Federal de 

Enfermagem tem dado ênfase ao registro do plano de cuidados de saúde de sua clientela e 

a importância da documentação de maneira concisa e organizada nos prontuários, inclusive 

exigidos pela Lei do Exercício Profissional (BRASIL, 1986; CONSELHO FEDERAL DE 

ENFERMAGEM, 2002).  

Assume-se, aqui, como pressuposto, que muitos cuidados ligados à segurança do 

usuário cirúrgico são executados, no entanto, nem todos são registrados em prontuário, 

conforme orientações de protocolos de cirurgia segura. Isso ocorre por falta de uma rotina, 

de um protocolo instituído ou de um instrumento apropriado, ou, ainda, por omissão de 

registro por parte dos trabalhadores em saúde. 

No Brasil, ainda há poucos dados sobre experiências de instituições que 

implantaram a LVCS, sendo necessária maior divulgação e avaliação de sua efetividade 



46 

(FREITAS et al., 2014; MATOS; PICCOLI, 2004), corroborando a importância da 

reflexão aqui proposta.  

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi o de analisar os formulários utilizados 

pelas equipes cirúrgicas em hospitais gerais quanto ao formato e à presença dos itens 

preconizados pela LVSC. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, transversal, descritiva, em que se utilizou a 

análise documental, que consiste em identificar, verificar e apreciar os documentos com 

uma finalidade específica e, nesse caso, preconiza-se a utilização de uma fonte paralela e 

simultânea de informação para complementar os dados e permitir a contextualização das 

informações contidas nos documentos (GIL, 2010; SOUZA; KANTORSKI; LUIS, 2011). 

O estudo foi realizado em três hospitais gerais de um município de médio porte da 

região noroeste do estado do Paraná, no sul do Brasil. Segundo definição do Ministério da 

Saúde, hospital geral é aquele destinado a atender pacientes portadores de doenças das 

várias especialidades médicas, podendo ter a sua ação limitada a um grupo etário (hospital 

infantil); destinado à determinada camada da população (hospital militar, hospital 

previdenciário); ou com finalidade específica, por exemplo, ser hospital de ensino 

(BRASIL, 1977). 

Os critérios de inclusão para o estudo foram: ser hospital geral, ter realizado 

cirurgia eletiva pelo SUS em 2012 e aceitar, voluntariamente, participar da pesquisa, 

resultando em três hospitais participantes do estudo.     

A coleta de dados aconteceu no mês de janeiro de 2014 e envolveu o levantamento 

de todos os formulários utilizados no intraoperatório pelas equipes cirúrgicas. Inicialmente, 

foi avaliada a adesão ou não à LVCS proposta pela OMS, seguindo-se as etapas 

preconizadas pela análise documental dos formulários selecionados.   

Tal análise foi feita utilizando-se como referencial teórico a LVCS proposta pela 

OMS, quanto a sua composição e funcionalidade, frente ao referencial de avaliação de 

processo, de Donabedian (2003). Nesse sentido, reitera-se que o objetivo principal da 

LVCS é garantir que as equipes cirúrgicas sigam, de forma consistente, algumas medidas 

críticas de segurança para que os riscos mais comuns e evitáveis sejam minimizados, 

evitando expor a vida e o bem-estar dos pacientes cirúrgicos. Para tanto, a orientação da 
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OMS é de que uma única pessoa seja responsável pela checagem dos itens da lista em sala 

operatória. Esse coordenador designado para a checagem pode ser um enfermeiro ou outro 

profissional de saúde da equipe atuante na cirurgia, desde que ele receba a confirmação 

verbal pela equipe do cumprimento dos itens correspondentes a cada uma das três fases 

consideradas críticas no fluxo normal de um procedimento anestésico-cirúrgico, de modo a 

prosseguir para a etapa seguinte de checagem. Ao incorrer em violações nessa checagem, 

todo o processo poderá estar comprometido, pois são os pequenos detalhes despercebidos 

que possuem alto potencial para expor o paciente a riscos ou causar-lhe danos (ZAMBON, 

2010; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009a). 

Há de se considerar que tais formulários foram implantados nas instituições 

hospitalares antes da publicação da LVCS. Assim, não se trata de uma avaliação direta de 

indicadores de resultado ligados à qualidade da assistência ou ocorrência de danos nos 

serviços, mas de uma análise prévia da conformação de formulários de registro em 

transoperatório, contribuindo, isto sim, para uma análise de estrutura e processo dos 

serviços (DONABEDIAN, 2003).  

Para garantir os aspectos éticos no desenvolvimento de pesquisa com seres 

humanos foram respeitadas as Diretrizes e Normas da Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 

2013). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

UEM, sob o número 451.724 em 21/10/2013.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os formulários de registro transoperatório quanto ao formato dos instrumentos 

Ao se analisar os formulários quanto ao formato, em nenhum dos três hospitais a 

LVCS preconizada pela OMS estava sendo utilizada como forma de registro institucional 

no transoperatório. Os profissionais das equipes utilizavam formulários próprios, por 

categoria profissional e por hospital, os quais permitiam anotações quanto ao 

acompanhamento da evolução da cirurgia, do paciente e de algumas ações realizadas no 

centro cirúrgico, conforme é possível observar no Quadro 1. 
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Quadro 1– Distribuição dos tipos de formulários utilizados no transoperatório de três 

hospitais gerais em município do noroeste do Paraná, 2014. 
Profissional 

responsável 

Tipo de formulário 

Hospital A Hospital B Hospital C 

Cirurgião Descrição cirúrgica; 

Evolução do paciente; 

Prescrição médica. 

Descrição cirúrgica; 

Evolução do paciente; 

Prescrição médica. 

Descrição cirúrgica; 

Evolução do paciente; 

Prescrição médica. 

Anestesiologista Ficha de anestesiologia. Ficha de anestesiologia. Ficha de anestesiologia. 

Enfermagem Ficha de trans-operatório; 

Débito cirúrgico. 

Ficha de transoperatório; 

Débito cirúrgico; 

Anotação e evolução de 

enfermagem. 

 

Ficha de transoperatório; 

Débito cirúrgico; 

Anotação e evolução de 

enfermagem; 

Checklist dos setores. 

Fonte: Dados da investigação (2014). 

 

Os anestesiologistas utilizavam um instrumento com informações divididas em três 

momentos: pré-anestésico, referente às medicações em uso, reações alérgicas, 

comorbidades e estado geral do paciente; transoperatório, referente aos dados 

hemodinâmicos do paciente, intercorrências em sala operatória, medicações administradas 

e tipo de anestesia; e pós-operatório imediato, com ênfase no controle hemodinâmico, 

prescrição anestésica e espaço para alta da Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA). 

Os cirurgiões registravam a técnica cirúrgica e a evolução da cirurgia nos 

formulários específicos de cirurgia, além da prescrição médica para o pós-operatório 

imediato. Já, a equipe de enfermagem realizava breves anotações quanto à anamnese e 

condições do paciente na entrada do centro cirúrgico; o andamento do transoperatório em 

sala e o final da cirurgia, com as possíveis intercorrências; e a listagem dos materiais e 

equipamentos utilizados para fins de controle de gastos, fazendo uso das fichas de 

transoperatório, débito cirúrgico e anotação e evolução de enfermagem.  

Conforme o Quadro 1, a exceção foi o Hospital C que possuía também um 

instrumento em forma de checklist cirúrgico, presente em todos os setores de internamento 

a ser preenchido pelas equipes de enfermagem do setor de origem e do centro cirúrgico. 

Sua estruturação envolvia três etapas, diferentes daquelas da OMS: no setor de 

atendimento deviam ser informados dados de identificação do paciente mediante o uso da 

etiqueta de identificação, cirurgia agendada e liberada e se foi realizada a avaliação pré-

anestésica; a enfermagem registrava sinais vitais antes do encaminhamento para o centro 

cirúrgico, se foi realizada a tricotomia, jejum, reserva de hemoterápicos, se o paciente 

possuía próteses, se foi realizada avaliação cardiológica, se os exames estavam sendo 

encaminhados e quais, e, se o paciente possuía alguma alergia; no centro cirúrgico, 
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registravam-se quais exames estavam com o paciente, se havia prescrição médica de 

Raios-X de controle, se o paciente estava estável e aquecido, se foi instalado sonda ou 

dreno, o registro de sinais vitais e qual o setor de encaminhamento após a cirurgia. Apesar 

de não seguir as orientações específicas da OMS quanto ao formato da LVCS, observou-se 

que esse formulário era o que contemplava a maior quantidade de itens de segurança 

preconizados pela OMS.  

No entanto, quando considerada a dinâmica operacional da LVCS evidenciaram-se 

as lacunas dos instrumentos utilizados. É na agregação de determinado formato com a sua 

forma de operacionalização que reside o grande avanço da LVCS na cultura de segurança 

cirúrgica. E isso implica a consideração das três fases de checagem preconizadas como 

significativas e das informações a ela pertinentes. 

Durante a primeira fase, antes da indução anestésica, a pessoa que coordena a 

LVCS irá rever, verbalmente, com o paciente, quando possível, que a sua identidade foi 

confirmada, que o procedimento e o local da cirurgia estão corretos e que o consentimento 

para a cirurgia foi dado. O coordenador confirmará visualmente se o lado correto da 

cirurgia foi, de alguma forma, sinalizado, se este for o caso, e que um oxímetro de pulso 

foi colocado no paciente e está funcionando. Também irá rever verbalmente com a equipe 

de anestesia se o paciente tem risco de perda sanguínea, dificuldade das vias aéreas ou de 

reação alérgica para garantir plena segurança na anestesia. O ideal seria que o cirurgião 

estivesse presente nessa fase, pois ele poderá contribuir para uma avaliação mais precisa 

quanto a possíveis perdas sanguíneas, alergias ou outros fatores complicadores para a 

segurança.  

Para a segunda fase, antes da incisão cirúrgica, cada membro da equipe irá se 

apresentar pelo próprio nome e função, e caso a equipe já venha trabalhando em conjunto, 

minimamente confirmar que todos na sala conhecem uns aos outros. Novamente, 

imediatamente antes da incisão da pele, deve-se confirmar em voz alta o nome do paciente, 

do procedimento e qual a parte do corpo a ser operada. Em seguida, o cirurgião, o 

anestesiologista e a enfermagem verbalmente revisarão os elementos críticos de seus 

planos para a cirurgia, utilizando as questões de orientação da LVCS. Confirma-se, 

também, a administração de antibióticos profiláticos nos últimos 60 minutos e quais os 

exames de imagem essenciais que estão disponíveis para visualização. 

Para a terceira e última fase, antes de o paciente sair da sala cirúrgica, a equipe irá 

analisar, em conjunto, a cirurgia que foi realizada, a contagem de compressas, de 
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instrumentos e agulhas, e a rotulagem de quaisquer espécimes cirúrgicos obtidos. Também 

irá rever quaisquer defeitos em equipamentos ou problemas que necessitem de 

encaminhamento. Finalmente, a equipe irá analisar os planos e preocupações em relação ao 

pós-operatório antes de retirar o paciente da sala cirúrgica. 

Os formulários identificados e analisados não permitem a dinamicidade desse 

movimento em prol da segurança cirúrgica. A LVCS busca garantir a segurança mínima no 

procedimento impedindo erros comuns, centrando-se em ações a serem executadas pela 

equipe cirúrgica e não apenas no registro de informações que, às vezes, sequer mostra-se 

sinônimo de cuidado prestado. O sentido de inovação apresentado pela LVCS é que, 

observando-se a proposição e a sequência dos itens, a ênfase não está simplesmente em 

informações clínicas ou descritivas do procedimento cirúrgico ou ações pré e 

transoperatórias, a exemplo das informações presentes nos formulários do Quadro 1. 

Antes, há um reforço em prol da conferência in loco de ações básicas e informações 

mínimas voltadas à segurança, com seu posterior registro, as quais têm se traduzido nas 

causas mais frequentes de erros em três momentos considerados essenciais para a 

segurança. Essa deve ser a meta de todas as instituições que ainda não adotaram essa 

tecnologia de cuidado. 

Operacionalmente, a implementação da LVCS é considerada de baixo custo e 

pressupõe a construção, validação, reprodução e distribuição do instrumento, o qual deve 

ser adaptado às necessidades e demandas de cada serviço de saúde. A complexidade está 

em uma nova abordagem de integração e interação da equipe cirúrgica em sala operatória, 

que passa a utilizar a checagem como meio de comunicação interpessoal e é um facilitador 

para a assistência ao paciente. Estima-se que seja necessário o tempo total de três minutos 

para a aplicação das três fases do processo de verificação e orienta-se que uma única 

pessoa seja responsável por essa aplicação, seja da equipe de enfermagem ou da equipe 

médica. O importante é que esse profissional tenha autoridade sobre o processo cirúrgico, 

estando apto a interromper o procedimento ou impedir o avanço, se julgar insatisfatório um 

item necessário.  

Esse cotidiano requer profissionais habilitados tecnicamente e com aprimorado 

nível de comunicação entre si que, quando ineficaz, impacta as relações e aumenta o 

número de erros e, consequentemente, o estresse no setor, além de reduzir a eficácia da 

própria equipe (PEREIRA, 2010). Assim, se o relacionamento interpessoal é o segundo 

item apontado como agente estressor em profissionais de centro cirúrgico, atrás somente de 
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sobrecarga de trabalho, o uso da LVCS traz consigo o potencial de diminuir o atrito 

provocado por situações inesperadas e favorecer a divisão das responsabilidades para toda 

a equipe (MARTINS et al., 2000). Ao invés de considerar que o seu uso pode constituir-se 

em mais uma fonte de estresse, cabe aos profissionais compreenderem que ele pode, isto 

sim, melhorar o relacionamento da equipe antes que ocorram situações estressoras e 

potencialmente causadoras de falhas e erros. 

A OMS já enfatizou alguns fatores que contribuem para a ocorrência de danos, 

incluindo inexperiência e pouca familiaridade com equipamentos, má comunicação entre 

os membros da equipe, pressa, desatenção e fadiga (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2009c). A fadiga decorre, geralmente, de duplo vínculo empregatício, carga 

horária demasiadamente alta no setor para cobertura de atestados em diferentes turnos, 

sobrecarga de trabalho gerada por longas jornadas ou execução de diferentes tarefas 

concomitantes, aliada a interrupções constantes no procedimento e troca de pessoal 

(ABDEL-REHIM; MORRITT; PERKS, 2011; PEDREIRA; HARADA, 2009).  

Assim, condições insatisfatórias de trabalho e de apresentação dos profissionais 

somam-se a outra grande fonte de estresse e ansiedade em centro cirúrgico, decorrente de 

situações inesperadas e de risco, previsíveis ou não, ligadas à cirurgia e à condição clínica 

do paciente, frente a quem a prioridade deve ser a manutenção da vida e garantia de 

segurança (GUIDO, 2003). Manutenção da vida mediante ação eficiente e eficaz ante a 

presença de hemorragia, aspiração, hipotensão severa, reações alérgicas e outros. Garantia 

de segurança, tanto excluindo quanto minimizando fatores de risco — o uso de materiais 

inapropriados, por falhas de esterilização ou mau funcionamento; corpo estranho esquecido 

no paciente — instrumentais e compressas; dificuldade em reconhecer complicações 

durante a cirurgia — perfurações de órgãos ou hemorragias inesperadas; intervenções com 

tempo prolongado além do necessário, em sítio cirúrgico ou indivíduo errado ou 

realizando-se um procedimento não previsto; planejamento inadequado dos cuidados pós-

operatórios e outros.  

É muito preocupante quando quase metade dos sujeitos de um estudo realizado na 

Guatemala relatou que já cometeu algum erro que poderia ter sido prevenido (PANCIERI; 

CARVALHO; BRAGA, 2014). Em outro estudo, os autores investigaram aspectos de 

segurança nas equipes de trabalho que exerciam suas atividades em ambientes críticos: 

aviação, espaço marítimo e medicina (SEXTON; THOMAS; HELMREICH, 2000). 

Considerando médicos e enfermeiros atuantes em setores críticos, por exemplo, Unidade 
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de Terapia Intensiva e Centro Cirúrgico, os autores, após compararem as atitudes sobre o 

erro, estresse e trabalho em equipe e apresentar a percepção de erro desses médicos e 

enfermeiros, evidenciaram problemas culturais significativos, entre os quais, negação da 

vulnerabilidade, falta de cooperação no trabalho em equipe multidisciplinar, pobreza de 

comunicação e falta de entrosamento entre a equipe cirúrgica. 

Assim, não basta apenas que as instituições imponham novos protocolos. Há de se 

levar em conta aspectos de estrutura, organização e funcionamento da organização, além 

da inserção e do fortalecimento de uma cultura de segurança. Culpar e punir não são as 

formas mais efetivas de evitar os erros. Antes, é preciso reconhecê-los e reconhecer a 

própria existência da vulnerabilidade, provendo estratégias para mudança de pensamento, 

comunicação mais efetiva e registro correto dos fatos (QUÊS; MONTORO; GONZÁLEZ, 

2010; SEXTON; THOMAS; HELMREICH, 2006). Aprender com e sobre os erros auxilia 

o aprimoramento de processos clínicos e a prevenção de futuros casos similares 

(CARRARA, 2009; SALLES; CARRARA, 2009). A LVCS viabiliza esse movimento, 

quando se realiza a checagem por meio do coordenador, com participação do paciente e 

equipe, e torna-se essencial para o sucesso do procedimento e ampliação da qualidade da 

assistência transoperatória. 

 

Formulários de registro transoperatório quanto à presença das variáveis de 

segurança 

Ao se analisar mais detalhadamente o tipo e a disposição das informações 

registradas nos formulários investigados frente aos itens sugeridos pela LVCS, percebeu-se 

que alguns desses itens estavam presentes, mas de forma dispersa e, às vezes, repetidos, 

além de não permitirem a revisão de cuidados em uma sequência segura no 

transoperatório. Ou seja, foram percebidas divergências nos formulários quanto à 

organização das informações na lógica proposta pela LVCS, pois neles não havia uma 

sequência para conferência e preenchimento das informações relevantes para cada um dos 

três momentos críticos da assistência cirúrgica.  

Assim, considerando-se que o acréscimo de um novo instrumento pode gerar 

estresse à equipe, a OMS orienta e indica mudanças na estrutura da LVCS de acordo com a 

realidade de cada instituição. Estudos podem ser recomendáveis nos hospitais investigados 

no sentido de revisão dos formulários já empregados, visando à adequação a essa nova 

tecnologia de trabalho, atendendo as prerrogativas de segurança cirúrgica. Nessa direção, 
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as informações devem favorecer a checagem verbal por parte da equipe, priorizando os 

momentos críticos do intraoperatório e a presença de itens considerados essenciais à 

segurança, por razões já mencionadas anteriormente. Quanto aos momentos críticos ficou 

evidente essa necessidade de adequação. Quanto aos itens, destacaram-se dois aspectos que 

podem contribuir para a reflexão, a seguir analisados.  

Primeiro, foram encontrados vários itens da LVCS, porém, de forma a não 

estimular o diálogo entre a equipe cirúrgica, pois os formulários pressupõem que cada 

profissional realize seus registros independente das informações colhidas e preenchidas 

pelos demais profissionais, situação comumente observada nas práticas diárias em sala 

operatória. Exemplos dessa desarticulação foram as informações referentes ao envio de 

espécimes de material para anatomia patológica, existência de alergias, comorbidades, 

risco de perda sanguínea, risco para aspiração/via aérea difícil ou o registro de 

intercorrências durante a cirurgia e com instrumentais cirúrgicos. Houve destaque para o 

hospital C, único a possuir etiqueta de identificação para cada paciente, com nome 

completo, número de prontuário e documento de identificação, além de ser o único a 

apresentar o termo de consentimento de cirurgia assinado pelo paciente nos prontuários 

analisados nesta pesquisa. O hospital C também se destacou por usar o formulário 

‘Checklist dos setores’, no qual constava espaço de preenchimento quanto ao recebimento 

no centro cirúrgico de exames importantes para a cirurgia e o registro de envio ao setor de 

destino após a cirurgia. 

No entanto, à presença dos itens de segurança sugeridos pela OMS deve-se somar o 

questionamento contínuo sobre a sua finalidade e o quanto eles representam sinônimo de 

qualidade do próprio registro ou de uma assistência plenamente executada e checada. 

Um segundo aspecto é que alguns dos itens de segurança preconizados pela LVCS 

não foram contemplados, com destaque para três importantes informações que podem se 

tornar fatores de risco cirúrgico. Um deles foi o registro da demarcação do sítio cirúrgico. 

Deve-se considerar a estimativa de que as cirurgias em local errado e em paciente errado 

ocorram em cerca de 1 em 50.000-100.000 procedimentos nos Estados Unidos, o 

equivalente a 1.500-2.500 incidentes por ano, sendo que a literatura apoia a suposição de 

que cirurgias em locais errados são mais comuns em determinadas especialidades, 

particularmente em cirurgias ortopédicas (ZAMBON; DAUD-GALLOTTI; NOVAES, 

2011). 
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Outro exemplo foi o registro mais destacado e visível da profilaxia antimicrobiana, 

para além do formulário de prescrição médica ou do registro de seu uso pelo 

anestesiologista em seu respectivo impresso. As infecções de sítio cirúrgico ocorrem em, 

aproximadamente, 15% de todas as infecções relacionadas à saúde, e em 37% das 

infecções de pacientes cirúrgicos adquiridas em hospital, gerando um aumento médio de 

duração da internação hospitalar em quatro a sete dias. Os pacientes vitimados por esse 

agravo têm duas vezes mais chance de ir a óbito ou de necessitar de tratamento intensivo, e 

cinco vezes mais chance de serem readmitidos após a alta (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE, 2009a). 

Um terceiro exemplo do hospital C foi a contagem de instrumental cirúrgico, 

compressas e agulhas, considerando-se que nenhum hospital propiciava espaço para 

registro de tais informações, mesmo para os procedimentos com cavidade aberta. Materiais 

estranhos, quando esquecidos na cavidade cirúrgica, tendem a resultar em eventos adversos 

graves, incluindo infecção, reintervenção para remoção, perfuração intestinal, fístula, 

obstrução e até mesmo o óbito. É difícil estimar a frequência com que ocorre esse tipo de 

evento (ZAMBON; DAUD-GALLOTTI; NOVAES, 2011), sendo que as evidências 

apontam para três fatores comumente presentes para o esquecimento de materiais na 

cavidade cirúrgica: procedimento de emergência, alto índice de massa corpórea e uma 

possível mudança não planejada na cirurgia.  

Articulando-se aos três momentos críticos do ato anestésico-cirúrgico, 

evidenciaram-se também lacunas nos formulários quanto a sua capacidade de desencadear 

a comunicação entre a equipe cirúrgica relativa à revisão de cuidados antes da anestesia e 

antes da incisão cirúrgica. As informações constantes nessas revisões podem impedir sérias 

complicações, demarcando a diferença entre uma cirurgia com ou sem complicações. Tais 

revisões, aparentemente simples, revelam o paradoxo de sua complexidade quando 

esbarram em condutas individualizadas e fragmentadas vigentes no setor. Essa ausência 

estendeu-se ao registro da reflexão conjunta sobre cuidados pós-operatórios antes de o 

paciente sair da sala operatória, constatando-se apenas a existência de relatórios separados 

de evolução médica e de enfermagem, em que cada profissional traça seu plano de cuidado 

individualmente. Assim, não foi possível observar uma efetiva troca de informações ou 

impressões em cada situação a partir do processo de registro utilizado, subentendendo-se 

que ela ocorra isoladamente e com menor ou maior intensidade, a depender da gravidade 

do caso ou da equipe atuante. 
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A LVCS não é apenas uma ferramenta para garantir segurança ao paciente, mas é, 

também, um importante método para melhorar a comunicação na sala cirúrgica (CUNAT; 

FLATIN; VIALE, 2011; SANTOS et al., 2013). Ela propícia que todos os membros da 

equipe cirúrgica expressem suas respectivas preocupações, especialmente frente às 

fragilidades frequentemente vivenciadas nesse aspecto, pois muitos profissionais 

apresentam dificuldades em compartilhar informações verbalmente em meio à equipe 

multiprofissional (HAYNES et al., 2011; PAUGAM-BURTZ; GUERRERO, 2011). A 

verbalização e a previsão dos riscos do procedimento cirúrgico, realizadas repetidas vezes 

pelos membros da equipe, resultam em melhora significativa do seu próprio desempenho.  

Iniciar um procedimento com conhecimento das preocupações do cirurgião, 

anestesiologista e equipe de enfermagem faz com que qualquer intercorrência em sala 

operatória transcorra de maneira menos estressante e com menor risco de causar danos 

(RATEAU et al., 2011). Rever os cuidados pós-operatórios antes de sair da sala operatória 

proporciona ao paciente a continuidade da melhor assistência para sua plena recuperação 

nos demais setores de assistência.  

Considerando-se os dados, cada item deve ser analisado individualmente e no seu 

conjunto. Seja adequando os formulários existentes ou incorporando a LVCS à rotina do 

centro cirúrgico, uma prerrogativa fundamental é envolver toda a equipe durante a 

checagem para que todos os itens da lista sejam verbalizados e anotados, e que haja a 

consciência de que as etapas solicitadas sejam respeitadas. Para isso, conta-se com a 

responsabilidade de cada profissional, a ética e a comunicação interpessoal e 

multiprofissional.  

Assumindo que o paciente permanece mais susceptível ao erro quando a eficácia da 

equipe é reduzida, é crucial que os profissionais sejam habilitados tecnicamente, e também 

sejam hábeis no processo de comunicação interpessoal que, quando ineficaz, causa falhas 

nas relações, aumenta o número de erros e o estresse no setor e reduz a eficácia da equipe. 

Há muitos fatores que interferem na segurança do paciente em sala operatória ligados aos 

recursos humanos, sendo que eles não devem impedir o desenvolvimento de um cuidado 

seguro, embora nele possam interferir (PEREIRA, 2010). Alguns desses fatores foram 

citados ao longo deste texto, como fadiga dos profissionais pela carga horária excessiva de 

trabalho, escassez de recursos humanos, barreiras na comunicação entre os profissionais, 

relações interpessoais não efetivas, fator emocional dos profissionais, distrações, 

interrupções, erros de julgamento, falta de atenção, dificuldades materiais entre outros.  
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O uso da LVCS visa a diminuir o atrito provocado por situações inesperadas 

ligadas a esses fatores, fortalecida pela apresentação dos membros da equipe antes do 

procedimento e a checagem das ações por meio do coordenador, com a participação ativa 

do paciente e de toda a equipe (HAYNES et al., 2011; SCHALACK; BOERMEESTER, 

2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O método proposto permitiu atingir o objetivo estabelecido à medida que foram 

constatadas, além da inexistência do uso da LVCS proposta pela OMS, inúmeras 

fragilidades quanto à presença, disposição e aplicabilidade dos itens de segurança 

sugeridos pela OMS. Os formulários de registro, para além de um documento legal, 

apontam para os processos de trabalho desenvolvidos em um centro cirúrgico, 

majoritariamente carente de uma cultura de segurança capaz de garantir e aprimorar uma 

assistência segura e de qualidade. A combinação de determinados itens executados, 

verbalizados e checados nos momentos mais críticos da assistência transoperatória é a 

essência dessa tecnologia de cuidado no campo da cirurgia segura. Nesse sentido, os dados 

sinalizaram para a necessidade de capacitação e motivação dos profissionais para criarem 

efetivamente um ambiente de segurança para o paciente cirúrgico.  

Sugere-se, a partir deste estudo, avançar nas pesquisas e avaliar periodicamente a 

eficiência dos formulários utilizados mediante a produção de indicadores de resultado, 

incorporar tecnologias pautadas em evidências científicas e deflagrar um amplo processo 

de educação permanente nos serviços de saúde, envolvendo ativamente profissionais, 

pacientes, familiares e gestores em prol da segurança. Concomitante à carência de estudos 

sobre a temática, o campo da cirurgia mostra-se receptivo à integração ensino-serviço e 

abre um leque de possibilidades para o ensino, pesquisa e extensão, visando ao 

aprimoramento do cuidado e redução, ao mínimo, dos riscos anestésico-cirúrgicos. 

Pretendeu-se corroborar diversos estudos nacionais e internacionais que visam a promover 

a cultura de segurança na assistência à saúde e na divulgação e incentivo da adesão às 

medidas propostas pela OMS e Ministério da Saúde, a fim de proporcionar ferramentas 

adequadas à realidade de cada hospital. 

 

 



57 

REFERÊNCIAS  

 

ABDEL-REHIM, S.; MORRITT, A.; PERKS, G. WHO Surgical Checklist and its 

practical application in plastic surgery. Plast. Surg. Int., New York, p. 579, 

2011. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

pmc/articles/PMC3335640/pdf/PSI2011-579579.pdf>. Acesso em: 16 out. 2014. 

 

BASTOS, A. Q. et al. Reflexões sobre cuidados de enfermagem no pré e pós-operatório: 

Uma revisão integrativa da literatura. Cienc. Cuid. Saude, Maringá, v. 12, n. 2, p. 382-

390, abr./jun. 2013.  

 

BIAZIN, D. T. et al. Importância da assistência humanizada ao paciente submetido à 

cirurgia cardíaca. Terra e Cultura, Londrina, ano 18, n. 35, p. 121- 132, jul./dez. 2002. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde. 

Coordenação de Assistência Médica e Hospitalar. Conceitos e definições em saúde. 

Brasília, DF, 1977. 

 

BRASIL. Leis, decretos, etc. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da enfermagem. Diário Oficial [da] União da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 26  jun. 1986. Seção 1, p. 9273-9275. 

 

CARRARA, D. Comunicação e segurança do paciente. In: HARADA, M. J. C. S.; 

PEDREIRA, M. L. G. (Org.). Enfermagem dia a dia: segurança do paciente. São Caetano 

do Sul: Yendis, 2009. p. 171-179.  

 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 272/2002, de 27 de agosto de 

2002. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE - nas 

instituições de saúde brasileiras. Diário Oficial [da] União da República Federativa do 

Brasil, Brasília, DF, 27 ago. 2002. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br>. Acesso 

em: 2 maio 2013. 

 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (Brasil). Resolução 466 de 12 de dezembro de 

2012. Diário Oficial [da] União da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 13 

jun. 2013.Disponível em: 

<http://andromeda.ensp.fiocruz.br/etica/sites/default/files/documentos/Res%20466_2012.p

df>. Acesso em: 10 ago. 2014. 

 

CUNAT, C.; FLATIN, V.; VIALE, J. P. Stratégie de deployment de la check-list dans un 

CHU. Ann. Fr. Anesth. Reanim., Paris, v. 30, n. 6, p. 484-488, 2011. Disponível em: 

<http://www.chu-rouen.fr/page/nlm/NLM_21620639>. Acesso em: 4 abr. 2014. 

 

DONABEDIAN, A. An introduction to quality assurance in health care. Oxford: 

Oxford University Press, 2003.  

 

FREITAS, M. R. et al. Avaliação da adesão ao checklist de cirurgia segura da OMS em 

cirurgias urológicas e ginecológicas, em dois hospitais de ensino de Natal, Rio Grande do 

Norte, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 30, n. 1, p. 137-148, jan. 2014.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdel-Rehim%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22567243
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morritt%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22567243
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perks%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22567243
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=WHO+Surgical+Checklist+and+its+practical+application+in+plastic+surgery


58 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa.  5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

GUIDO, L. A. Stress e Coping entre enfermeiros de centro cirúrgico e recuperação 

anestésica. 2003. 199 f. Tese (Doutorado)–Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 

 

HAYNES, A. B.; WEISER, T. G.; BERRY, W. R.; LIPSITZ, S. R.; BREIZAT, A. H. S.; 

DELLINGER, E. P. et al. Changes in safety attitude and relationship to decreased 

postoperative morbidity and mortality following implementation of a checklist-based 

surgical safety intervention. BMJ: Qual. Saf., London, v. 20, no. 1, p. 102-107, Jan. 2011.  

 

MARTINS, L. M. M. et al. Agentes estressores no trabalho e sugestões para amenizá-los: 

opiniões de enfermeiros de pós-graduação. Rev. Esc. Enferm. USP, São Paulo, v. 34, n. 1, 

p. 52-58, 2000. 

 

MATOS, F. G. O. A.; PICCOLI, M. Diagnóstico de enfermagem risco para lesão 

perioperatória por posicionamento identificado no período transoperatório. Ciênc. Cuid. 

Saúde, Maringá, v. 3, n. 2, p.195-201, 2004. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Segundo desafio global para a segurança 

do paciente: cirurgias seguras salvam vidas. Rio de Janeiro: Organização Pan-Americana 

da Saúde, 2009a.  

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Orientações da OMS para a cirurgia 

segura 2009: cirurgia segura salva vidas. Brasília, DF, 2009c. 

 

PANCIERI, A. P.; CARVALHO, R.; BRAGA, E. M. Aplicação do checklist para cirurgia 

segura: relato de experiência. Rev. SOBECC, São Paulo, v. 19, p. 26-33, jan./mar. 2014.  

 

PAUGAM-BURTZ, C.; GUERRERO, O. Check-list sécurité au bloc opératoire: le bilan 

après un an de deployment à l’hôpital Beaujon. Ann. Fr. Anesth. Reanim., Paris, v. 30, n. 

6, p. 475-478, 2011.  

 

PEDREIRA, M. L. G.; HARADA, M. J. C. S. Enfermagem dia a dia: segurança do 

paciente. In: SALLES, C. L. S.; CARRARA, D. Cirurgia segura. São Caetano do Sul: 

Yendis, 2009. p. 109-117.  

 

PEREIRA, M. C. M. A. P. Dinâmicas e percepções sobre trabalho de equipa: um estudo 

em ambiente cirúrgico. 2010. 105 f. Dissertação (Mestrado Integrado em Medicina)-

Universidade da Beira Anterior, Covilhã, 2010. 

 

QUÊS, A. A. M.; MONTORO, C. H.; GONZÁLEZ, M. G. Fortalezas e ameaças em torno 

da segurança do paciente segundo a opinião dos profissionais de enfermagem. Rev. 

Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 18, n. 3,maio/jun. 2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n3/pt_07.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2014. 

 

RATEAU, F. et al. Check-list “Sécurité du patient au bloc opératoire”: une anée 

d’expérience su 40000 interventions au centre hospitalier de Nice. Ann. Fr. Anesth. 

Reanim., Paris, v. 30, n. 6, p. 479-483, 2011.  

 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n3/pt_07.pdf


59 

SALLES, C. L. S.; CARRARA, D. Cirurgia segura. In: HARADA, M. J. C. S.; 

PEDREIRA, M. L. G. Enfermagem dia a dia: segurança do paciente. São Caetano do Sul: 

Yendis, 2009. p. 109-117.  

 

SANTOS, C. M. et al. Equipe cirúrgica: adesão à meta 1 da cirurgia segura. Rev. 

SOBECC, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 47-56, out./dez. 2013. 

 

SCHALACK, W. S.; BOERMEESTER, M. A. Patient safety during anaesthesia: 

incorporation of the WHO safe surgery guidelines into clinical practice. Curr. Opin. 

Anesthesiol., Philadelphia, v. 23, no. 6, p. 754-758, Dec. 2010. 

 

SEXTON, J. B.; THOMAS, E. J.; HELMREICH, R. L. Error, stress and teamwork in 

medicine and aviation: cross sectional surveys. Brit. Med. J.,London, v. 320, no. 7237, p. 

745-749, 2000. 

 

SEXTON, J. B.; THOMAS, E. J.; HELMREICH, R .L. Frontline assessments of 

healthcare culture: safety attitudes questionnaire norms and psychometric properties. 

Texas: The University of Texas, 2006.  Technical report 04-01. 

 

SOUZA, J.; KANTORSKI, L. P.; LUIS, M. A.V. Análise documental e observação 

participante na pesquisa em saúde mental. Rev. Baiana Enferm., Salvador, v. 25, n. 2, p. 

221-228, maio/ago. 2011. Disponível em < 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/viewArticle/5252>. Acesso 

em: 13 mar. 2014. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global priorities for patient safety research, 

2009a. Disponível em: <http://www.who.int/patientsafety/research/priorities>. Acesso em: 

12 set. 2014. 

 

ZAMBON, L. S. Classificação Internacional para a Segurança do Paciente da OMS: 

Sistema de Resiliência. MedicinaNet., 2010. Disponível em: 

<http://www.medicina.net/conteudos/gerenciamento/3018/classificacao_internacional_para

_a_seguranca_do_paciente_da_oms_%E2%80%93_sistema_de_resiliencia.htm>. Acesso 

em: 12 out. 2014.  

 

ZAMBON, L. S.; DAUD-GALLOTTI, R.; NOVAES, H. M. D. Aliança mundial para a 

segurança do paciente da Organização Mundial da Saúde: segundo desafio global: 

cirurgias seguras salvam vidas. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/patientsafety/research/priorities


60 

6.2 MANUSCRITO 2 

 

 

ANÁLISE DO PERFIL DE CIRURGIAS ELETIVAS: CONHECIMENTO 

NECESSÁRIO PARA CIRURGIA SEGURA 

 

PROFILE ANALYSIS OF ELECTIVE SURGERIES:  REQUIRED KNOWLEDGE 

FOR A SAFE SURGERY 

 

ANÁLISIS DEL PERFIL DE CIRUGÍAS ELECTIVAS: CONOCIMIENTO 

NECESARIO PARA CIRUGÍA SEGURA 

 

RESUMO 

Ao mesmo tempo em que a cirurgia eletiva é um procedimento terapêutico de escolha para 

uma variedade de distúrbios fisiopatológicos que implicam ameaças reais, ela também 

desencadeia muitos riscos ao paciente. O objetivo desse estudo foi o de analisar o perfil das 

cirurgias eletivas e dos internamentos em um município de médio porte da região noroeste 

do Paraná. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, do tipo descritiva 

exploratória, de delineamento transversal, realizada em três hospitais gerais vinculados ao 

Sistema Único de Saúde. A amostra foi composta por 653 prontuários de pacientes 

submetidos à cirurgia eletiva em 2012. A idade média dos pacientes foi de 44,6±21,0 anos, 

a maioria do sexo feminino, não apresentava doenças prévias ou cirurgia anterior. 

Majoritariamente, o perfil destacou, como principal especialidade médica, a cirurgia geral, 

o uso de anestesia geral, o tronco como área do corpo operada, pacientes acordados ao 

término da cirurgia, a queixa de dor no pós-operatório, não permanência no setor de 

recuperação pós-anestésica, o tempo de internamento pré-operatório menor de 24 horas, o 

tempo de cirurgia inferior a uma hora, o uso de sala operatória entre uma e duas horas e o 

tempo de internamento entre um e dois dias. Conclui-se que os atendimentos 

acompanharam as tendências em prol da segurança do paciente nesse campo, mas nem 

todos os recursos tecnológicos e científicos estão sendo suficientemente utilizados em prol 

da cirurgia segura, sendo necessário aprimorar os sistemas de registro da equipe cirúrgica 

durante toda a assistência prestada no perioperatório. 

Palavras-chave: Assistência perioperatória. Procedimento cirúrgico operatório.  

Segurança do paciente. 

 

ABSTRACT 

An elective surgery is a chosen therapeutic procedure for a variety of physiopathologic 

disorders that involve real threats, but at the same time it also unchains many risks to the 

patient. The objective of this study was to analyze the profile of elective surgeries and 

hospitalization in a medium sized municipal district in the northwest of Paraná State. It is a 

research of quantitative approach, exploratory-descriptive type, and of cross-sectional 

design, conducted in three general hospitals associated to the Public Health System. The 

sample was composed of 653 records of patients submitted to elective surgery in 2012.The 
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average age of the patients was 44.6 ± 21.0, most of them female, without previous 

diseases or previous surgery. The profile highlighted the general surgery as main medical 

specialty, the use of general anesthesia, the upper body as the area most frequently 

operated, patients conscious at the end of the surgery, the complaint of pain in the 

postoperative, non-permanence in the post anesthetic recovery room, the time for 

preoperative hospitalization less than 24 hours, the time of surgery less than 1 hour, the use 

of surgery room between 1 and 2 hours and the time of hospitalization between 1 and 2 

days. It is concluded that the procedures followed the tendencies in favor of the patient 

safety in that field, but, not all the technological and scientific resources are being used 

sufficiently on behalf of safe surgery, being necessary to improve the registration system of 

the surgical team during the entire assistance offered during the perioperative period.   

Keywords: Perioperative care. Operative Surgical Procedure. Patient safety 

 

RESUMEN 

Al mismo tiempo que la cirugía electiva es un procedimiento terapéutico de elección para 

una variedad de disturbios fisiopatológicos que implican en amenazas reales, también ella 

desencadena muchos riesgos al paciente. El objetivo de este estudio fue analizar el perfil 

de las cirugías electivas y de los internamientos en un municipio de medio porte de la 

región noroeste de Paraná. Se trata de una investigación de enfoque cuantitativo del tipo 

descriptiva exploratoria, de diseño transversal, realizada en tres hospitales generales 

vinculados al Sistema Único de Salud. La muestra fue compuesta por 653 registros 

médicos de pacientes sometidos a la cirugía electiva en 2012. La edad media de los 

pacientes fue de 44,6±21,0 años, la mayoría del sexo femenino, no presentaba 

enfermedades previas o cirugía anterior. Mayormente, el perfil destacó como principal 

especialidad médica la cirugía general, el uso de anestesia general, el tronco como área del 

cuerpo operada, los pacientes despiertos al término de la cirugía, la queja de dolor en el 

postoperatorio, la no permanencia en el sector de recuperación postanestésica, el tiempo de 

internamiento preoperatorio menor de 24 horas, el tiempo de cirugía inferior a 1 hora, el 

uso de sala de operaciones entre 1 y 2 horas y el tiempo de internamiento entre 1 y 2 días. 

Se concluye que los atendimientos acompañaron las propensiones en pro de la seguridad 

del paciente en este campo, pero, ni todos los recursos tecnológicos y científicos están 

siendo suficientemente utilizados en favor de la cirugía segura, siendo necesario 

perfeccionar los sistemas de registro del equipo quirúrgico durante toda la atención dada en 

el perioperatorio. 

Descriptores: Atención perioperativa.Procedimientos quirúrgicos operativos. Seguridad  

del paciente.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A cirurgia é um procedimento terapêutico de escolha para uma variedade de 

distúrbios fisiopatológicos que implicam ameaças reais, entre as quais o risco de morte e 

perda de órgãos ou parte destes, além de causar prejuízos emocionais, financeiros e o 

próprio desconforto decorrente da intervenção cirúrgica (CARVALHO et al., 2010) . 
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Uma cirurgia é classificada eletiva quando o tempo aproximado para a cirurgia 

coincide com a conveniência do paciente/equipe, isto é, pode ser realizada com data 

prefixada sem comprometer a eficácia do procedimento (NETINA, 2011).  Estima-se que 

“a cada ano, 63 milhões de pessoas sejam submetidas a tratamentos cirúrgicos devido a 

injúrias traumáticas, outras 10 milhões de operações sejam realizadas devido complicações 

relacionadas à gravidez e mais 31 milhões para tratar malignidades” (BRASIL, 2009b).  

Sempre que a indicação cirúrgica acontecer em situações não urgentes ou 

emergentes, haverá mais tempo para o preparo para a intervenção, sendo solicitados 

exames complementares e pareceres de outras especialidades, reduzindo, ao máximo, o 

risco de intercorrências. Contudo, em sendo o paciente cirúrgico entendido como aquele 

cujo tratamento implica um ato operatório, essa terapia por si só representa uma agressão 

orgânico-psíquica que, embora controlada, confere ao paciente algumas características que 

o diferenciam daquele submetido a tratamento clínico (BIAZINI et al., 2002). No contexto 

cirúrgico, a possibilidade de ocorrer erro humano é muito elevada. Estudos constataram 

150.000 óbitos por ano nos Estados Unidos da América e 80.000 na Grã-Bretanha. No 

Brasil não existem estimativas precisas. Quanto aos eventos adversos, ocorrem em cerca de 

10% das intervenções cirúrgicas, correspondendo a 23.4 milhões de casos por ano. Como 

eventos adversos são considerados os descuidos de esterilizarão, a utilização inadequada de 

antibióticos, a queda de idosos, as queimaduras, a medicação trocada ou errada, os 

equipamentos defeituosos ou ausentes, a falta de leitos de terapia intensiva, as condições 

inadequadas de atendimento e a falta de práticas e processos seguros (FERRAZ, 2009). 

Assim, o tema segurança do paciente vem ganhando visibilidade no mundo, sendo 

debatido em várias instituições de saúde. “A intenção é adotar medidas que venham 

proporcionar a segurança ao paciente, baseada em diretrizes e caminhos traçados pelas 

Políticas Públicas. As instituições governamentais e privadas criam protocolos de 

prevenção de erros e eventos adversos relacionados ao procedimento cirúrgico” 

(VENDRAMINI et al., 2010). 

Destacam-se dois exemplos de protocolos de segurança do paciente em sala 

cirúrgica. Um, criado pela Joint Commission Board of Commissioners (JCAHO), que 

inclui três etapas: “verificação pré-operatória, marcação do sítio cirúrgico e procedimento 

antes do início da cirurgia”. Outro, o protocolo da OMS, também denominado Lista de 

Verificação de Cirurgia Segura (LVCS), que contempla as seguintes etapas: Sign in (antes 

da indução anestésica), Time out (antes da incisão da pele) e Sign out (antes de o paciente 
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sair da sala cirúrgica) (VENDRAMINI et al., 2010; BRASIL, 2009b). Os autores 

justificam a segurança do paciente como um dos critérios para a qualidade da assistência 

que deve ser executada com interação e compromisso entre os profissionais envolvidos no 

processo de saúde. 

De acordo com o Protocolo para Cirurgia Segura, há várias medidas a serem 

implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes, eventos adversos e a mortalidade 

cirúrgica. Além da implantação da LVCS, voltada ao atendimento individualizado em cada 

procedimento, entende-se que a identificação do perfil cirúrgico de uma instituição 

hospitalar pode contribuir significativamente para compreender aspectos mais amplos 

ligados à estrutura, processos e resultados e desencadear mudanças necessárias para a 

implantação de protocolos de segurança (BRASIL, 2013b). A responsabilidade pelo bem-

estar do paciente é dividida entre os profissionais que atuam durante a cirurgia, envolvendo 

cirurgião, anestesiologista e enfermeiro que, durante todo o tempo, monitoram o estado 

fisiológico do paciente. São eles os profissionais envolvidos tanto na implementação de 

novos protocolos de cirurgia segura quanto na produção de muitas das informações que 

permitem explicitar esse perfil cirúrgico institucional (MATOS; PICCOLI, 2004). 

De forma semelhante, conhecer esse perfil em nível municipal, especialmente em 

um município-sede de regional de saúde que é referência para cirurgias eletivas de 

municípios da sua região sanitária, pode gerar informações relevantes para implementar 

ações de referência e contrarreferência ligadas à segurança. Frente ao exposto, esta 

pesquisa teve como objetivo traçar o perfil das cirurgias eletivas e dos pacientes a elas 

submetidos em um município de médio porte da região noroeste do Paraná.  

Entendendo-se que a busca pela qualidade da assistência ao paciente internado em 

instituição de saúde é responsabilidade também atribuída ao enfermeiro, tal assunto vem 

sendo objeto de estudos, visando à diminuição de erros, riscos e danos ao paciente 

(COSTA et al., 2011).  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, do tipo descritiva 

exploratória, retrospectivo, não controlado, de delineamento transversal. Foi realizada em 

três hospitais de um município de médio porte populacional da região noroeste do estado 

do Paraná, sede de regional de saúde. Dos três hospitais pesquisados, um é hospital ensino 
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(A), vinculado a uma universidade estadual, e dois são hospitais privados conveniados ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) (B e C), que também servem de campo de formação para 

alunos de cursos da área de saúde.  

Sua escolha decorreu do atendimento aos critérios de inclusão do estudo, ou seja, 

ser hospital geral conveniado ao SUS, ter realizado cirurgias eletivas durante o ano de 

2012 e aceitar participar da pesquisa voluntariamente, totalizando três hospitais de um total 

de oito existentes no município. 

Definiu-se como critério para inclusão no estudo, a existência de procedimentos 

eletivos frente ao reconhecimento de que o atendimento a pacientes em cirurgias eletivas e 

programadas é, de certo modo, mais tranquilo em um centro cirúrgico, diferentemente das 

situações de emergências apontadas como mais propensas à ocorrência de eventos 

adversos (BOHOMOL; TARTALI, 2013).  Já, a seleção de procedimentos realizados pelo 

SUS se deveu à necessidade de o estudo levantar possíveis peculiaridades dos serviços 

porque o município é sede de uma Regional de Saúde, devendo, portanto, atender pacientes 

da macrorregião, situação essa que pode impactar direta e indiretamente a assistência a ser 

prestada. 

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, foram realizadas 3.960 

cirurgias no ano de 2012 pelos três hospitais estudados. A partir dessa informação, com um 

nível de confiança de 97%, e margem de erro de 4% e prevalência máxima (50%), o 

tamanho da amostra calculado seria de, aproximadamente, 621 prontuários; considerando 

5% de possíveis perdas, o número final foi de 653 prontuários.  Os prontuários foram 

selecionados mediante Amostragem Aleatória Estratificada Proporcional, de modo que 

fossem distribuídos proporcionalmente entre os três hospitais ao longo dos 12 meses 

investigados. Os cálculos foram obtidos com base no programa StatDisk, versão 8.4. 

A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador principal, de janeiro a maio de 

2014, tendo como fonte de dados os prontuários dos pacientes submetidos à cirurgia eletiva 

nos três hospitais. A consulta aos prontuários se fez em sala própria indicada em cada um 

dos hospitais, com o preenchimento de um instrumento de coleta de dados criado para a 

presente pesquisa. A análise minuciosa dos formulários de registro dos hospitais permitiu 

extrair dos prontuários o perfil dos pacientes cirúrgicos e das cirurgias eletivas realizadas 

no período, com os seguintes dados: idade, sexo, município de residência, estado civil, 

comorbidades, realização de cirurgias anteriores, uso de drogas lícitas e ilícitas, dia da 

semana em que se realizou o procedimento, nome da cirurgia, especialidade médica, 
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diagnóstico médico, tipo de anestesia, classificação segundo a Sociedade Americana de 

Anestesiologistas (ASA), posição cirúrgica, área do corpo operada, grau de contaminação 

da cirurgia, tempo de permanência em sala operatória (SO) e sala de recuperação pós-

anestésica (SRPA), complicações pós-operatórias, duração da cirurgia, tempo de 

internamento pré-operatório, tempo total de internamento hospitalar, condições de alta da 

SO e tipo de alta hospitalar.  

Os dados obtidos foram digitados em planilha do programa Microsoft Excel 2010 e 

analisados estatisticamente com o auxílio do Software Statistica 8.0. Para as variáveis 

qualitativas foram elaboradas tabelas de frequências com percentual. Também foi utilizado 

o teste Qui-quadrado para verificar possíveis associações entre as variáveis. O nível de 

significância adotado no teste foi de 5%, ou seja, foram consideradas significativas as 

associações cujo p<0,05. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

UEM, sob o número 451.724 em 21/10/2013 e todas as diretrizes e normas da Resolução nº 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (2013) foram respeitadas. 

 

RESULTADOS  

O hospital que realizou o maior número de cirurgias, conforme os critérios 

adotados neste estudo, foi o hospital B, do qual se analisou 297 (45,5%). Dos 653 

prontuários analisados nos três hospitais, a idade média dos pacientes foi de 44,6±21,0, 

sendo a maioria do sexto feminino, casada e residente no município pesquisado, conforme 

estes e outros dados gerais de perfil apresentados na Tabela 1. 

Quanto à realização de cirurgias anteriores, 59,1% (n=386) dos prontuários 

indicava que o paciente nunca havia sido submetido a procedimento cirúrgico, 22,1% (n= 

144) já havia passado por uma cirurgia, e apenas 2,5% (n=16) dos prontuários citava a 

ocorrência de três ou mais procedimentos cirúrgicos anteriores.  

Dos 265 diagnósticos médicos descritos nos prontuários, o mais prevalente foi o de 

colelitíase, representando 6,7% (n= 18) do total, seguido por hipertrofia adenoamigdaliana 

com 5,5% (n= 15), varizes dos membros inferiores e esterilização com 4% (n= 11) e 3,4% 

(n= 09), respectivamente. Para este item, foi encontrado um percentual de pouco mais de 

1% de subregistro. 

 No que se refere à especialidade médica envolvida na assistência cirúrgica, 35,2% 

(n=230) foi a cirurgia geral, 18,7% (n=122) cirurgias oncológicas, e 11,8% (n=77) 
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ortopédicas. Cabe ressaltar que os procedimentos de amigdalectomia e a esterilização 

foram realizados por cirurgiões gerais, conforme descrição do prontuário.  

Tabela 1– Perfil dos pacientes submetidos à cirurgia eletiva em três hospitais gerais de 

um município de médio porte populacional da região noroeste do Paraná, em 2012. 

Variáveis n % 

Hospital     

A 66 10,1 

B 297 45,5 

C 290 44,4 

Gênero 

  Feminino 406 62,2 

Masculino 247 37,8 

Idade Média±Desvio Padrão 44,6±21,0 

Estado Civil 

  Solteiro(a) 170 26,0 

Casado(a) 322 49,3 

Viúvo(a) 51 7,8 

Divorciado(a) 20 3,1 

Amasiado(a) 4 0,6 

Não informado 86 13,2 

Município de residência 

  Município pesquisado 483 74,0 

Outro município 170 26,0 

Comorbidades 

  Sim 282 43,2 

Não 371 56,8 

Colesterol 

  Sim 8 1,2 

Não 645 98,8 

Hipertensão 

  Sim 570 87,3 

Não 83 12,7 

Diabetes 

  Sim 61 9,3 

Não 592 90,7 

Obesidade 

  Sim 6 0,9 

Não 647 99,1 

Depressão 

  Sim 11 1,7 

Não 642 98,3 

Tabagista 

  Sim 73 11,2 

Ex fumante 8 1,2 

Não 410 62,8 

Não informado 162 24,8 

Etilista 

  Sim 28 4,3 

Socialmente 3 0,5 

Não 450 68,9 

Não informado 172 26,3 

Usuário de drogas 

  Sim 4 0,6 

Não 480 73,5 

Não informado 169 25,9 
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Fonte: Dados da investigação (2014). 

 

 Dentre as várias nomenclaturas utilizadas para designar os procedimentos 

realizados, a mais prevalente foi amigdalectomia com adenoidectomia, com 6,7% (n= 44), 

seguida por colecistectomia e histerectomia total, com 6% (n= 39) e 3,5% (n= 23), 

respectivamente. Foi possível perceber que os profissionais responsáveis pelo 

preenchimento dos formulários utilizavam diferentes termos para designar os mesmos 

diagnósticos e procedimentos, por exemplo, esterilização e planejamento familiar, ou 

laqueadura e laqueadura tubária. 

 A Tabela 2 apresenta a distribuição, segundo tempo de internamento hospitalar e de 

permanência em SO, além da duração da cirurgia e tempo de permanência no SRPA. 

 

Tabela 2 – Distribuição das cirurgias eletivas de três hospitais gerais de um município de 

médio porte populacional da região noroeste do Paraná segundo tempo de 

internamento hospitalar e permanência em bloco cirúrgico, em 2012. 

Variáveis 

Hospital 
Total 

A (n=66) B (n=297) C (n=290) 

n % n % n % n % 

Tempo de permanência em SO 

        Menos de1 hora 1 0,2 29 4,4 27 4,1 57 8,7 

Entre 1 e 2 horas 19 2,9 179 27,4 93 14,2 291 44,6 

Entre 2 e 3 horas 30 4,6 76 11,6 60 9,2 166 25,4 

Mais de 3 horas 16 2,5 13 2,0 110 16,8 139 21,3 

Duração da Cirurgia 

        Entre 1 e 2 horas 35 5,4 116 17,8 103 15,8 254 38,9 

Entre 2 e 3 horas 12 1,8 4 0,6 34 5,2 50 7,7 

Menos de 1 hora 18 2,8 174 26,6 100 15,3 292 44,7 

Mais de 3 horas 1 0,2 3 0,5 53 8,1 57 8,7 

Tempo de permanência em 

SRPA 

        Não ficou em SRPA - - 288 44,1 109 16,7 397 67,6 

Até 2 horas - - 9 1,4 172 26,3 181 30,9 

2 horas ou mais - - 0 0,0 9 1,4 9 1,5 

Tempo de internamento pré-

operatório 

        1 dia 57 8,7 9 1,4 98 15,0 164 25,1 

Menos de 1 dia  5 0,8 288 44,1 167 25,6 460 70,4 

3 dias ou mais 1 0,2 0 0,0 15 2,3 16 2,5 

2 dias 3 0,5 0 0,0 10 1,5 13 2,0 

Tempo total de internamento 

        3-5 dias 40 6,1 15 2,3 81 12,4 136 20,8 

1-2 dias 20 3,1 281 43,0 140 21,4 441 67,5 

Mais de 10 dias 2 0,3 0 0,0 15 2,3 17 2,6 

6-10 dias 4 0,6 1 0,2 54 8,3 59 9,0 

* O Hospital A foi excluído da análise quanto à permanência na SRPA por não possuir esse setor de 

assistência. 

Fonte: Dados da investigação (2014). 
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Majoritariamente, em 44,6% (n= 291) dos procedimentos, o paciente permaneceu 

entre uma e duas horas na SO, sendo que 44,7% (n= 292) das cirurgias teve tempo de 

duração inferior a uma hora e 67,6% (n= 397) dos prontuários não descrevia a permanência 

em SRPA. O confronto desses dados evidenciou que o tempo de uso de sala operatória ao 

final da cirurgia tem adentrado a hora seguinte ao tempo de cirurgia, conforme a Tabela 3. 

 

Tabela 3– Distribuição da diferença entre o tempo de cirurgia e o tempo de permanência 

em sala operatória, nos casos de cirurgia eletiva, em três hospitais gerais de um 

município de médio porte populacional da região noroeste do Paraná, em 2012. 
Tempo n= tempo de cirurgia n= tempo em SO diferença 

Menos de 1 hora 292 57 - 235 

Entre 1 e 2 horas 254 291 + 37 

Entre 2 e 3 horas 50 166 + 116 

Mais de 3 horas 57 139 + 82 

TOTAL 653 653 - 

Fonte: Dados da investigação (2014). 

 

Quanto ao porte cirúrgico, considerando-se o risco de perda de fluidos e sangue, 

constatou-se que 20,8% (n=136) dos prontuários analisados eram de cirurgias de pequeno 

porte; 62,3% (n=407), de médio porte; e 16,9% (n=110), de grande porte. Ao comparar o 

tempo da cirurgia com o porte cirúrgico, os dados evidenciaram que das 292 cirurgias que 

duraram menos que uma hora, 56,8% (166) eram de médio porte, sendo as demais de 

pequeno porte; das cirurgias que duraram entre uma e duas horas, 87% (221) eram de 

médio porte, e das que duraram mais de duas horas, 41,5% (69) eram de grande porte, 

sendo as demais de médio porte. 

A maioria, 70,4% (n=460) dos prontuários indicou tempo de internação pré-

operatória inferior a 24 horas, característica incentivada pelas diretrizes que buscam 

reduzir o tempo de hospitalização, sendo que em 67,5% (n= 441) dos procedimentos o 

tempo total de internamento variou entre um e dois dias, em 9% (n= 59) esse período 

variou entre seis e dez dias, e em 2,6% (n= 17) foi superior a dez dias.  

Quanto à visita pré-anestésica, 65% (425) dos prontuários registraram informações 

quanto a sua realização. Dos 35% (228) dos prontuários que não apresentaram registro da 

visita pré-anestésica, o hospital com maior percentual foi o hospital C, com 33,7% (220) 

prontuários, enquanto o hospital B teve 1,2% (8) e o hospital A não teve prontuários sem 

registro quanto a esse item. 
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No tocante ao dia da semana em que foi realizada a cirurgia, a maioria dos 

procedimentos foi concentrada na segunda-feira 21,4% (n= 140), terça-feira, 24,3% 

(n=159), ou quarta-feira, 20,4% (n=133), característica esperada para a realização de 

cirurgias eletivas que devem ocorrer, preferencialmente, fora dos finais de semana.  

Sobre as condições de alta da SO, 51% (n= 333) dos prontuários descreviam 

pacientes em bom estado geral, mas o que também se destacou foi a subnotificação, pois 

em 30,2% (n= 197) dos prontuários não havia descrição das condições clínicas do paciente 

na sua saída da SO, com exceção do registro dos sinais vitais. Sobre o tipo de alta 

hospitalar, 97,4% (n= 635) foram por melhora, 2% (n= 13) por alta a pedido do paciente e 

0,6% (n=4) por óbitos. 

 Quanto à área do corpo operada, prevaleceram 52,2% (n= 341) dos procedimentos 

no tronco, seguido de 14,2% (n= 93) na região de cabeça e pescoço, e 10,7% (n= 70) nos 

membros inferiores, e as demais áreas somaram 22,8% (n= 149). Quanto à posição 

cirúrgica adotada, em 85,5% (n= 558) registrou-se a posição dorsal, seguido da 

ginecológica com 6% (n= 39), e ventral com 4,4% (n= 28). Quanto ao grau de 

contaminação da cirurgia, 49,5% (n= 324) dos prontuários não apresentavam registro dessa 

classificação. Nos demais, 25,9% (n= 169), foram classificados como potencialmente 

contaminados, 20,5% (n= 133) como limpa, 3,8% (n= 25) como contaminada e apenas 

duas como infectadas (0,3%). 

 Em 45,2% (n= 295) dos prontuários analisados, os pacientes foram classificados 

como ASA 1, em 28,9% (n= 189) como ASA 2, 4% (n= 26) como ASA 3, e 0,5% (n= 3) 

como ASA 4, sendo que em 21,4% (n= 140) dos prontuários não foi possível identificar a 

classificação de ASA; não houve registro de classificação ASA 5 ou 6. A classificação da 

Sociedade Americana de Anestesiologistas, a mais utilizada para quantificar o risco 

anestésico, baseia-se em critérios clínicos que determinam o estado físico do paciente 

(MENDES, 2005).  

Quanto à anestesia, a mais empregada foi a geral, registrada em 42,7% (n= 279), 

seguida pela raquianestesia, com 39,5% (n= 258), e local, com 11, 8% (n= 77), como 

expresso na Tabela 4 que apresenta os dados referentes à classificação, segundo ASA e a 

anestesia empregada.  

As complicações pós-operatórias imediatas registradas foram dor, com 3,3% (n= 

22), infecção, com 0,6% (n= 4), e hemorragia, com 0,5% (n= 3), sendo que em 95,5% (n= 

624) dos prontuários não havia registro quanto a algum tipo de complicação, também não 
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havia registro na ficha do anestesiologista, na evolução médica ou no relatório de 

enfermagem.  

Ficou evidenciada a associação estatisticamente significativa entre complicações 

pós-operatórias e a condição de alta da sala operatória em BEG (p=0,00001), 

considerando-se, inclusive, aqueles prontuários nos quais não foram descritas informações 

quanto à ASA e tipo de anestesia. A Tabela 5 apresenta a correlação entre essas 

complicações e a classificação segundo ASA, condições de alta da SO e o tempo de 

internamento pré-operatório. 

Tabela 4 – Distribuição das cirurgias eletivas de três hospitais gerais de um município de 

médio porte populacional da região noroeste do Paraná segundo classificação 

de ASA e tipo de anestesia, em 2012. 

Variáveis 

Hospital 
Total 

A (n= 66) B (n=297) C (n= 290) 

n % n % n % n % 

ASA 

        1 18 2,8 223 34,2 54 8,3 295 45,2 

2 45 6,9 66 10,1 78 11,9 189 28,9 

3 3 0,5 3 0,5 20 3,1 26 4,0 

4 0 0,0 0 0,0 3 0,5 3 0,5 

Não Informado 0 0,0 5 0,8 135 20,6 140 21,4 

Anestesia 

        Geral 36 5,5 101 15,5 142 21,7 279 42,7 

Raqui 24 3,7 175 26,8 59 9,0 258 39,5 

Local 1 0,2 4 0,6 72 11,0 77 11,9 

Geral+peridural 2 0,3 2 0,3 4 0,6 8 1,2 

Sedação 0 0,0 4 0,6 1 0,2 5 0,8 

Peridural 1 0,2 8 1,2 0 0,0 9 1,4 

Outros 2 0,3 2 0,4 9 1,7 13 1,9 

Não informado 0 0,0 1 0,2 3 0,4 4 0,6 

Fonte: Dados da investigação (2014). 

 

Tabela 5 – Distribuição da correlação entre complicações pós-operatórias imediatas e a 

classificação segundo ASA, condições de alta da sala operatória e tempo de 

internamento pré-operatório. 

Variáveis 

Complicações pós-operatórias imediatas 

p 
Nenhuma  

(n=624) 

Dor  

(n=22) 

Hemorragia 

(n=3) 

Infecção 

(n=4) 

n % n % n % n % 

ASA                 

0,73049 

1 287 44,0 7 1,0 1 0,2 0 0,0 

2 177 27,1 9 1,3 1 0,2 2 0,3 

3 23 3,5 2 0,3 0 0,0 1 0,2 

4 3 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ASA Não Informada 134 20,5 4 0,6 1 0,2 1 0,2 

Condições de alta da SO 

        

0,00001* 

BEG 328 50,2 4 0,6 0 0,0 1 0,2 

BEG com queixa 38 5,8 13 2,0 3 0,5 0 0,0 

REG (dor, hipertensão) 2 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,2 

Encaminhado para UTI 46 7,0 3 0,5 0 0,0 0 0,0 
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UTI+VM+coma 13 2,0 0 0,0 0 0,0 2 0,3 

Sem informação 197 29,9 2 0,3 0 0,0 0 0,0 

Tempo de internamento pré-operatório 

      

0,18460 

Menos de 1 dia  437 66,9 18 2,7 2 0,3 3 0,5 

1 dia 160 24,5 3 0,4 1 0,2 0 0,0 

2 dias 12 1,8 1 0,2 0 0,0 0 0,0 

3 dias ou mais 15 2,3 0 0,0 0 0,0 1 0,2 

* Teste qui-quadrado significativo considerando nível de 5% de significância. 

Legenda: BEG: Bom Estado Geral; BEG com queixas: Bom Estado Geral com queixas; REG: Regular 

Estado Geral; UTI: Unidade de Terapia Intensiva; UTI+VM+coma: Unidade de Terapia Intensiva + 

ventilação mecânica+ coma.  

Fonte: Dados da investigação (2014). 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A assistência à saúde predispõe o paciente a várias situações de risco, sendo a 

própria internação um fator interveniente para a ocorrência de um evento não esperado. 

Nessa perspectiva, o cuidado perioperatório tem se destacado, pois à medida que 

aumentam incidências de traumas, cânceres e doenças graves também cresce o impacto da 

intervenção cirúrgica (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2010). Estima-se que 

234 milhões de cirurgias sejam realizadas pelo mundo a cada ano, correspondendo a uma 

operação a cada 25 pessoas. Em decorrência desses procedimentos, ocorrem dois milhões 

de óbitos e sete milhões de pessoas sofrem eventos adversos ou incidentes, sendo 50% 

evitáveis. Dentre as cirurgias de alta complexidade realizadas em países desenvolvidos, 3-

16% registram complicações, ocorrendo um óbito/paciente admitido. Infecções e outras 

morbidades pós-operatórias também são preocupação mundial (GALLOTTI, 2004; 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2010). 

Os riscos envolvidos durante a realização de procedimentos cirúrgicos dependem 

de fatores próprios do paciente, do tipo de procedimento cirúrgico a que será submetido, e 

das condições da assistência prestada, o que inclui alguns preditores importantes de 

mortalidade e morbidade pós-operatória: idade do paciente, estado físico relacionado ao 

risco anestésico-cirúrgico, como o definido pela ASA, porte (maior ou menor) e natureza 

da cirurgia (emergência, urgência ou eletiva). Além disso, o sucesso da cirurgia também se 

relaciona à aptidão e à habilidade técnica do cirurgião e demais membros da equipe 

cirúrgica, indicação do preparo prévio, do manejo e do cuidado perioperatório, 

dimensionando riscos, prevenindo e tratando complicações (FERNANDES et al., 2010). 
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Considerando-se que não há uma única solução que promoverá a melhora da 

segurança do paciente cirúrgico, há a necessidade de levantar indicadores de assistência no 

período perioperatório e conhecer o perfil de pacientes e procedimentos realizados. Nessa 

direção, a identificação do paciente é, senão o primeiro, um dos primeiros e mais 

importantes dados para evitar erros.  A idade e o sexo também são fatores importantes para 

a tomada de conduta e análise de riscos. Estudos mostram que, em pacientes com menos de 

10 anos e mais de 60, existe maior risco para a ocorrência de eventos adversos 

relacionados à anestesia (SCHWARTZMAN et al., 2014). No presente estudo, a média de 

idade esteve fora dessa faixa etária.  

Constatou-se, em 43,2% dos prontuários, o registro de doenças prévias, sendo a 

mais prevalente a hipertensão arterial, seguido do diabetes mellitus. Estudos revelam que 

comorbidades apresentadas pelo paciente, entre as quais hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, cardiopatias ou pneumopatias exercerão influência direta sobre o risco de 

complicações perioperatórias. O efeito sobre o risco ocorre pela patologia em si, que pode 

predispor a morbidade cardiovascular, neurológica ou pulmonar e pela interação com o 

efeito depressor da anestesia no paciente, que poderá apresentar diminuição de sua reserva 

funcional secundária àquela patologia. Em caso de doença descompensada, o 

anestesiologista deve avaliar os riscos e benefícios do ato anestésico. Pode ser necessária 

uma comunicação por meio de referência e contrarreferência com o médico especialista 

para que se obtenha melhor controle clínico, ajuste de medicamentos e realização de 

exames complementares. Uma adequada investigação da patologia associada e o melhor 

controle e estabilização das comorbidades impactam positivamente a redução dos riscos 

durante a anestesia (SCHWARTZMAN et al., 2011). 

A história anterior de realização de cirurgias também é uma informação que auxilia 

o anestesiologista a identificar possíveis complicações relacionadas ao procedimento ou à 

técnica anestésica, como a cefaleia pós-punção da dura máter. Uma experiência anterior 

negativa aumenta a ansiedade e o medo do ato anestésico ou da cirurgia, cabendo à equipe 

cirúrgica explicar detalhadamente os cuidados adotados no transoperatório. Foi 

identificado que em 22,1% (n= 144) dos prontuários o paciente já havia passado por uma 

cirurgia, e apenas 2,5% (n= 16) dos prontuários citavam a ocorrência de três ou mais 

procedimentos cirúrgicos anteriores. 

O conhecimento sobre vícios também é etapa importante desse processo, 

considerando-se que o tabagismo e o etilismo são hábitos frequentes na sociedade atual e 
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que podem não ser interrompidos frente à cirurgia (POTÉRIO et al., 2009). Tal fato não 

diminui a importância de reconhecer a presença do hábito e seu impacto sobre a fisiologia, 

sendo que a interrupção abrupta do consumo de álcool e do tabaco poderá desencadear 

processo de grande ansiedade ou até a síndrome de abstinência durante a internação. O 

tempo e a intensidade do consumo de tabaco e álcool são avaliados quanto ao seu impacto 

sobre a função pulmonar e hepática, respectivamente, além do metabolismo de fármacos. 

Da mesma forma, deve-se atentar para o uso de drogas ilícitas, as quais poderão acarretar 

alterações de comportamento e as mais diversas interações com as drogas anestésicas, com 

risco à vida do paciente (SCHWARTZMAN et al., 2011). Constatou-se o registro de 

11,2% de tabagistas, 4,3% de etilistas e 0,6% de usuários de drogas ilícitas, dados de alerta 

para o processo cirúrgico anestésico.  

Quando considerado o perfil das cirurgias e dos internamentos, a variável ‘tempo’ 

revestiu-se de importância e foi reveladora de algumas evidências em relação a ações de 

cuidado, conforme a Tabela 2, que mostra a distribuição das cirurgias eletivas, segundo 

tempo de internamento hospitalar e permanência em bloco cirúrgico.  

Todo paciente ao ser internado para cirurgia é candidato potencial a se internar no 

mesmo dia da cirurgia. Para isso, a consulta pré-anestésica é fundamental para a qualidade 

da assistência e da segurança, sendo garantido pelo Conselho Federal de Medicina (1993) 

que afirma sua necessidade previamente a realização de qualquer anestesia, visando 

conhecer as condições clínicas do paciente a ser submetido a ela, cabendo ao 

anestesiologista decidir da conveniência ou não da prática do ato anestésico, de modo 

soberano e intransferível”. A avaliação pré-anestésica, quando realizada adequadamente, 

promove redução do tempo médio de internação (FOSS; APFELBAUM, 2001; MENDES 

et al.,2005), que está diretamente relacionado ao aumento do número de admissões no 

mesmo dia da cirurgia e dos pacientes que são submetidos a cirurgias em regime day 

hospital, melhorando o fluxo de cirurgias (STEIN, 2006). A internação pré-operatória 

prolongada favorece a substituição da flora endógena do paciente, aumentando o risco de 

aquisição de microrganismos multirresistentes, condição que estimula o menor tempo de 

internação possível, tanto no pré quanto no pós-operatório. 

Em estudo comparando resultados antes e depois da sistematização de avaliação em 

clínicas de avaliação pré-operatória ambulatorial, encontraram decréscimo de 30% nas 

suspensões de cirurgias devido a razões médicas, diminuição de 8% na média de 

permanência dos pacientes internados e aumento da taxa de internação no mesmo dia da 
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cirurgia (KLEI et al., 2002). Não está estabelecido o intervalo de tempo ideal entre a 

realização da avaliação e a realização da cirurgia (POLLARD, 2002). No presente estudo, 

a maioria acompanhou essa tendência, ou seja, 70,4% teve tempo de internação pré-

operatória inferior a 24 horas, e em 67,5% dos procedimentos o tempo total de 

internamento variou entre um e dois dias.  

Sobre a avaliação pré-anestésica, os dados mostraram fragilidades, pois em 35,0% 

(n=228) dos procedimentos a avaliação não foi registrada nos prontuários, e não houve 

qualquer anotação na ficha de anestesiologia. Considerando-se os dados da Tabela 1, em 

que 26% (n=170) dos pacientes eram oriundos de outros municípios da macrorregião, esse 

dado merece atenção e preocupação, pois 51,3% (117) dos prontuários sem registro de 

avaliação pré-anestésica referiam-se a pacientes residentes em outros municípios. Ou seja, 

o município investigado é referência para cirurgias eletivas de outros 29 municípios da 

regional de saúde, o que deve gerar um alerta à gestão de assistência dos hospitais quanto a 

maior atenção ao perioperatório de cirurgia eletiva, salientando-se os períodos de preparo 

pré-operatório e de cuidados pós-operatórios. Os dados indicam que esses períodos 

aconteceram majoritariamente no âmbito dos municípios de origem, o que, por sua vez, 

pode gerar lacunas quanto à segurança dos pacientes. Não basta proporcionar uma boa ou 

excelente assistência transoperatória se esses aspectos não forem considerados no conjunto 

da experiência cirúrgica. 

Outro dado importante a ser considerado na análise de gestão de riscos em cirurgia, 

mas em âmbito interno da instituição de saúde, é o dia da semana em que é programada a 

cirurgia. No presente estudo, a maioria dos procedimentos (66,1%) ocorreu às segundas, 

terças e quarta-feiras. Um estudo recente revelou que cirurgias realizadas próximo ao final 

de semana aumentam em até 80% o risco de morte do indivíduo (AYLIN et al., 2013), 

possibilidade diretamente associada à assistência prestada e aos profissionais que atendem. 

Essa evidência, portanto, sugere que esta seja uma característica esperada para a realização 

de cirurgias eletivas, ou seja, que elas ocorram, preferencialmente, fora dos finais de 

semana. 

Ao se analisar o tempo da cirurgia frente ao porte cirúrgico, evidenciou-se que essa 

relação nem sempre é diretamente proporcional. Exemplo disso é que das 292 cirurgias que 

duraram menos de uma hora, 56,8% (166) foram de médio porte, ou seja, mais da metade 

apresentou maior risco de perdas de fluidos e sangue do que as demais nesse tempo 

cirúrgico, consideradas de pequeno porte. Por outro lado, o perfil majoritário das cirurgias 
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eletivas investigadas foi de 87% (221) de médio porte em cirurgias que duraram entre uma 

e duas horas, com destaque para o fato de que 41,5% (69) das cirurgias que duraram mais 

de duas horas foram de grande porte. 

De modo geral, pode-se inferir que o perfil encontrado foi satisfatório, 

considerando-se que o tempo prolongado de cirurgia aumenta o risco de contaminação da 

ferida, a lesão tecidual, o número de suturas, o uso da eletrocirurgia e a imunossupressão 

por perda de sangue, além de diminuir o efeito do antibiótico profilático, quando não 

repicado. Também pode aumentar o risco ligado à técnica cirúrgica, pois exige 

manipulação intensa, abertura inadvertida de víscera, controle inadequado de sangramento, 

espaço morto ou quantidade de tecido desvitalizado. Ainda, estudos revelam que a 

incidência de complicações relacionadas à anestesia cresce significativamente à medida 

que aumenta a duração do procedimento anestésico (HEINE; LAKE, 2004), o que justifica 

a preocupação com procedimentos cirúrgicos prolongados. 

A classificação dos pacientes segundo ASA foi registrada em quase 80% (n= 522) 

dos prontuários, mesmo não devendo ser este o único critério de avaliação a ser 

considerado no planejamento do risco (SCHWARTZMAN et al., 2011). Muitas vezes, essa 

classificação é utilizada para fins estatísticos, sendo que não leva em consideração o tipo 

de cirurgia ou de anestesia realizada, nem a habilidade do cirurgião ou do anestesiologista, 

mas o estado físico do paciente. Por vezes, isso dificulta ao anestesiologista classificar o 

risco dos pacientes em um primeiro momento. Observou-se que em 21,4% (n=140) não 

houve esse registro, especialmente nos hospitais B e C, justamente aqueles que também 

mais registraram ASA 3 e 4, conforme a Tabela 4. 

Esse dado aponta para uma demanda de cirurgias eletivas de maior potencial de 

risco para esses hospitais, situação em que protocolos de cirurgia segura certamente teriam 

grande impacto. Assim, a ausência do registro de classificação da ASA, e da ocorrência de 

complicações pós-operatórias, conforme Tabela 5, evidenciam fragilidades na segurança 

cirúrgica desses pacientes. Há de se considerar que no paciente estado físico 3 há grave 

alteração sistêmica, de qualquer causa, mesmo que não seja possível definir o grau de 

incapacitação. Pode-se exemplificar angina estável, hipertensão mal controlada, doença 

respiratória sintomática (asma, DPOC), status pós-infarto do miocárdio, obesidade 

mórbida. No estado físico 4 aparece grave alteração sistêmica, com perigo de vida, nem 

sempre corrigível pela cirurgia: angina instável, insuficiência respiratória, insuficiência 

cardíaca congestiva, falência hepática ou renal. Mesmo sem constar neste estudo e 
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enquadrando-se essencialmente como cirurgia de urgência ou emergência, o paciente 

estado físico 5 está moribundo e tem pouca chance de sobrevida, sendo submetido à 

cirurgia em última instância, e no estado físico 6 o paciente tem morte cerebral declarada e 

seus órgãos serão removidos com propósito de doação (SMITH et al., 2006). 

Destaca-se, ainda, que os pacientes com ASA 3 e 4 tiveram um registro mínimo de 

complicações pós-operatórias frente aos demais. Todas essas fragilidades nos registros 

suscitaram dúvidas sobre a ocorrência ou não do fato ou sobre a qualidade da assistência 

transoperatória prestada. Isso se torna ainda mais preocupante quando a maioria desses 

pacientes pertencia ao hospital C, o mesmo que apresentou o maior número de cirurgias 

com duas horas ou mais e que teve maior número de casos com tempo de internamento de 

cinco dias ou mais, conforme Tabela 2, reforçando a gravidade dos casos. 

Por outro lado, os pacientes com ASA 1 e 2, que somaram 74,1% (n= 484) da 

amostra, retrataram o perfil geral das cirurgias eletivas. O paciente classificado como ASA 

1 não apresenta nenhuma alteração orgânica, fisiológica, bioquímica ou psiquiátrica. O 

processo patológico que indica a cirurgia é localizado e não está vinculado a uma doença 

sistêmica. No paciente ASA 2, existe alteração sistêmica leve ou moderada, causada pela 

doença cirúrgica ou por outro processo patológico que está controlado. Pode-se encontrar 

hipertensão arterial controlada, anemia, diabetes mellitus controlada, idade menor que um 

ano ou maior que 70 anos, história de asma, tabagismo, obesidade leve, gestação (SMITH 

et al., 2006).  

Os dados ainda mostraram que 42,7% (n=279) dos pacientes foram submetidos à 

anestesia geral; 39,5% (n=258), à raquianestesia, tendo como área do corpo operada 

prevalente o tronco em 52,2% (n= 341), seguido de cabeça e pescoço, com 14,2% (n= 93). 

Portanto, pacientes que estavam acordados ao término da cirurgia, explicando-se, talvez, a 

queixa mais prevalente de dor no pós-operatório, conforme a Tabela 5. 

O presente estudo apontou três queixas principais:  a dor, a hemorragia e a infecção, 

corroborando a literatura. As queixas mais comuns apontadas pela literatura incluem 

náuseas e vômitos, dor cirúrgica, dor de garganta, dor de cabeça, sonolência e vertigens, 

danos dentais, lesão de nervos periféricos e trombose superficial (JENKINS; BAKER, 

2003). As complicações pós-operatórias relacionadas à anestesia e/ou cirurgia apresentam 

amplo espectro de gravidade que varia de levemente perturbador, sem sequelas em longo 

prazo, até óbito ou invalidez permanente. Vários fatores contribuem para a morbidade pós-

operatória e o tempo de internação, incluindo-se comorbidades e seu controle pré-
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operatório, resposta ao estresse cirúrgico, disfunção orgânica pós-operatória, dor, má 

nutrição e distúrbios do sono (KEHLET; DAHL, 2003). Técnica anestésica e 

medicamentos usados também podem contribuir para complicações pós-operatórias. O 

desenvolvimento de agentes anestésicos mais seguros e dos modos de administração, 

melhorias no monitoramento de pacientes e no controle da dor ao longo das últimas 

décadas contribuiu para reduzir o risco anestésico.  

No entanto, embora tenha ocorrido um declínio importante na mortalidade e 

morbidade, as incidências de complicações menores associadas à assistência e mais 

comuns não mudaram de modo significativo (JENKINS; BAKER, 2003). Como condição 

agravante, muitas complicações anestésicas que ocorrem nos períodos intraoperatório e 

pós-operatório imediato, em sala de recuperação, não são registradas (TENNANT et al., 

2009). Estudos ressaltam a necessidade de haver uma comunicação adequada e eficiente, 

permitindo que a assistência iniciada no período pré-operatório seja continuada no período 

transoperatório e possa prosseguir no pós-operatório, devendo esse meio de comunicação 

ser único, com registro fidedigno da situação e de fácil acesso à equipe de saúde 

(JORGETTO; NORONHA; ARAÚJO, 2004). 

Durante o período pós-operatório o paciente é considerado crítico, razão pela qual 

deve existir uma assistência documentada, especialmente de enfermagem, o que garantirá 

segurança e cuidados específicos que, se implementados, podem impedir a ocorrência de 

complicações ou revertê-las quando estas se instalarem (MORAES; PENICHE, 2003). 

Para isso, o espaço de cuidado recomendado é a SRPA. Com exceção do hospital A, que 

não dispõe desse setor, os dados permitiram inferir que esse espaço não está sendo 

suficientemente otimizado pelos hospitais investigados. A Tabela 2 evidenciou que 70,9% 

(n=463) dos pacientes não foram assistidos em SRPA. Além disso, confrontando o tempo 

de cirurgia com o tempo de ocupação de SO observou-se o aumento crescente do segundo 

em relação ao primeiro, o que permite inferir que os pacientes estão sendo mantidos na SO 

e liberados dali diretamente para o setor de destino. Ou seja, a maioria dos pacientes 

adentra a hora seguinte ao tempo de cirurgia permanecendo em SO e não vai à SRPA, 

conforme a Tabela 3. 

Disso emergiram alguns questionamentos: será que os pacientes que efetivamente 

vão à SRPA são aqueles casos que têm o tempo cirúrgico e o tempo em SO maior de duas 

horas, considerando-se que é pequena a diferença entre os 198 pacientes desse período de 

tempo e os 190 que são encaminhados àquele setor, como mostra a Tabela 2. Nesse caso, 
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poder-se-ia inferir que esses seriam os casos possivelmente de maior risco, considerando-

se a variável tempo de cirurgia, cujo envio à SRPA deve ser visto como positivo frente ao 

maior monitoramento e controle de sinais e sintomas. Ou, ainda, será uma conduta 

generalizada dos anestesiologistas a de manter o monitoramento dos pacientes ainda em 

SO até a estabilização, sem passar pela SRPA? Se sim, quais as razões que motivariam tal 

conduta? 

Não cabem, aqui, respostas ou especulações, mas, sim, motivação para novos 

estudos. Há de se considerar que tal qual a avaliação pré-anestésica tem um efeito positivo 

esperado sobre a diminuição do tempo de cirurgia, permanência em SO e surgimento de 

complicações, também a assistência em SRPA permite alcançar tais resultados, 

viabilizando a continuidade de uma assistência segura imediatamente após a cirurgia. 

A experiência da cirurgia não é uma ocorrência rotineira, antes representa um 

acontecimento importante para o individuo que busca nela maior qualidade de vida. Ela 

requer um preparo prévio do paciente e de sua família, além de gerar um afastamento 

temporário de sua rotina, quando não, permanente. Ao indicar uma cirurgia, mesmo sendo 

eletiva, faz-se necessário estimar o risco cirúrgico que está associado a fatores próprios do 

paciente e ao tipo de procedimento, avaliando-se constantemente ações e condutas de 

acordo com o grau de comprometimento de cada um. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise do perfil das cirurgias eletivas e dos internamentos permitiu identificar 

potencialidades e fragilidades ligadas à assistência perioperatória para uma cirurgia segura, 

destacando-se a inter-relação direta entre os períodos pré, trans e pós-operatórios no 

tocante à segurança do paciente. A assistência vem sendo prestada e acompanha as 

tendências nesse campo, no entanto, nem todos os recursos tecnológicos e científicos estão 

sendo suficientemente utilizados de modo a aperfeiçoar todos os elementos ligados à 

cirurgia segura. Destacaram-se, aqui, a avaliação pré-operatória e o uso do setor de 

recuperação pós-anestésica. Além disso, é visível a necessidade de se aprimorar os 

sistemas de registro dessa assistência, por ser ela a explicitação do tipo e qualidade da 

mesma. 

Conhecer esse perfil é de suma importância para toda a equipe cirúrgica, pois 

permite avaliar o que vem sendo feito e traçar estratégias para identificar e minimizar 
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possíveis riscos e atuar de forma rápida e eficiente. À enfermagem, como parte dessa 

equipe, cabem novas investigações direcionadas ao perfil dos atendimentos, que resultem 

em propostas promotoras de melhorias nos processos e fluxos de trabalho desenvolvidos e 

na qualidade e segurança da assistência no perioperatório. Sugere-se ampliar os estudos 

sobre o perfil de pacientes cirúrgicos atendidos nos hospitais investigados, direcionando 

ações para qualificar ainda mais o atendimento visando à cirurgia segura. 
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6.3 MANUSCRITO 3 

 

 

CUIDADOS TRANSOPERATÓRIOS ASSOCIADOS À SEGURANÇA DO 

PACIENTE EM CIRURGIAS ELETIVAS 

 

TRANSOPERATIVE CARE ASSOCIATED TO THE PATIENT'S SAFETY IN 

ELECTIVE SURGERIES 

 

CUIDADOS TRANSOPERATORIOS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE EN CIRUGÍAS ELECTIVAS 

 

RESUMO 

Considerando-se a Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica, neste estudo buscou-se 

analisar o registro das variáveis de segurança do paciente no transoperatório de cirurgias 

eletivas em três hospitais gerais, em 2012. O estudo é documental, retrospectivo e 

quantitativo, cuja amostra envolveu 653 prontuários. Os dados revelaram que a idade 

média dos pacientes foi de 44,6±21,0 anos; a maioria do sexo feminino; em 70,4% o tempo 

de internação pré-operatória foi inferior a 24 horas; um hospital utilizava etiqueta de 

identificação e nenhum realizava demarcação pré-operatória do sítio cirúrgico. Ainda 

houve registros em 65% de avaliação pré-anestésica; 53,4% de jejum de oito horas; 9% 

com presença de alergia; 11,3% de reserva de hemoderivados, com transfusão sanguínea 

em 4,6%; quanto à avaliação do estado físico dos pacientes, a avaliação de vias aéreas com 

classificação de Mallampati em 55,7%, sendo 11% sugestivos de intubação difícil; 45,2% 

com classificação de ASA 1, 28,9% ASA 2, 4% ASA 3, 0,5% ASA 4 e ausência em 

21,4%; 69,7% de profilaxia antimicrobiana realizada no momento da cirurgia e 3,2% uma 

hora antes da incisão; 99% de antissepsia do campo cirúrgico, com lacunas de informação 

quanto à tricotomia; 13,9% e 13,6% de uso de dreno e/ou sonda vesical de demora, 

respectivamente; 93,1% de acesso venoso periférico; 1,3% de problemas com materiais e 

equipamentos. Conclui-se que há relação entre as variáveis de segurança e condições 

estruturais e de processo de trabalho desenvolvido nos hospitais, evidenciando tendências 

quanto aos cuidados transoperatórios e fragilidades e lacunas à luz das atuais diretrizes 

nacionais e internacionais.   

Palavras-chave: Segurança do paciente. Qualidade da assistência à saúde.Centro cirúrgico 

hospitalar.  

 

ABSTRACT 

Taking into consideration the Surgical Safety Checklist, the study aimed at to analyze the 

registration of the safety variables of patients in the transoperative period of elective 

surgeries in three general hospitals, in 2012. This is a documental, retrospective and 

quantitative study, whose sample involved 653 medical records. Data pointed an average 

44.6±21.0 years of age; most of them were female; in 70.4% of the cases the time of 

preoperative hospitalization was less than 24 hours; only one hospital used identification 
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labels and none accomplished demarcation of surgical site. There were registrations in 

65% of pre-anesthetic evaluation; 53.4% had of 8 hours of fasting; 9% presented allergies; 

11.3% of blood-based product requests, with blood transfusion in 4.6%. Regarding the 

evaluation of the physical status of the patients, the evaluation of upper respiratory system 

with classification of Mallampati was performed in 55.7%, being 11% suggestive of 

difficult intubation; 45.2% with ASA I classification; 28.9% ASA II; 4% ASA III; 0.5% 

ASA IV and absence in 21.4%; 69.7% of the anti-microbial prophylaxis was accomplished 

at the moment of surgery and 3.2%  one hour before the incision; 99% of antisepsis of the 

surgical site had information gaps regarding tricotomy; 13.9% and 13.6% of use of drain 

and/or urethral catheter, respectively; 93.1% of peripheral intravenous access; 1.3% of 

problems with materials and equipment. It is concluded that there is an association between 

safety variables, structural conditions and working process developed at the hospitals, 

evidencing tendencies with concerning transoperative care and fragilities and gaps to the 

light of the current national and international guidelines.     

Keywords: Patient safety. Quality of health care. Surgery department, hospital.  

 

RESUMEN 

Considerando la Lista de Verificación de Seguridad Quirúrgica, el estudio buscó analizar 

el registro de las variables de seguridad del paciente en el transoperatorio de cirugías 

electivas en tres hospitales generales, en 2012. Fue un estudiodocumental, retrospectivo 

ycuantitativo, cuya muestra involucró 653 registros médicos. Los datos apuntaron que la 

edad media fue de 44,6±21,0 años; la mayoría del sexo femenino; en 70,4% el tiempo de 

internación preoperatoria fue inferior a 24 horas; un hospital utilizaba etiqueta de 

identificaciónyninguno realizaba demarcación preoperatoria del sitio quirúrgico. Aun, 

hubo registros en 65% de evaluación preanestésica; 53,4% de ayuno de 8 horas; 9% con 

presencia de alergia; 11,3% de reserva de hemoderivados, con transfusión sanguínea en 

4,6%; en cuanto a laevaluación del estado físico de los pacientes, la evaluación de vías 

aéreas con clasificación de Mallampati en 55,7%, siendo 11% sugestivos de intubación 

difícil; 45,2% con clasificación de ASA 1, 28,9% ASA 2, 4% ASA 3, 0,5% ASA 4 y 

ausencia en 21,4%; 69,7% de profilaxis antimicrobiana realizada en el momento de la 

cirugía y 3,2% una hora antes de la incisión; 99% de antisepsia del campo quirúrgico, 

confallas de informaciónen cuanto a la tricotomía; 13,9% y 13,6% de uso de dreno y/o 

sonda vesical de demora, respectivamente; 93,1% de acceso venoso periférico; 1,3% de 

problemas con materiales e instrumentales. Se concluye que hay relación entre las 

variables de seguridady condiciones estructurales y de proceso de trabajo desarrollado en 

los hospitales, evidenciando tendencias con respecto a los cuidados transoperatorios y 

fragilidades; yfallas a la luz de las actuales directrices nacionales e internacionales. 

Descriptores: Seguridad del paciente. Calidad de la atención de salud. Servicio de cirurgía 

em hospital.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Embora os procedimentos cirúrgicos tenham a intenção de salvar vidas, a falha de 

segurança nos processos de assistência cirúrgica pode causar danos consideráveis 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009b). Destacam-se os diversos tipos de 

riscos a que os pacientes estão expostos, entre os quais incidentes, eventos adversos e 
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circunstâncias de risco e quase erro, que se tornam importantes indicadores de qualidade da 

assistência à saúde.  

Estima-se que 234 milhões de cirurgias sejam realizadas pelo mundo a cada ano, 

correspondendo a uma operação a cada 25 pessoas. Em decorrência desses procedimentos, 

ocorrem dois milhões de óbitos e sete milhões de pessoas sofrem eventos adversos ou 

incidentes, sendo 50% deles evitáveis. Dentre as cirurgias de alta complexidade realizadas 

em países desenvolvidos, 3-16% registram complicações, ocorrendo um óbito/paciente 

admitido. Infecções e outras morbidades pós-operatórias também são preocupação mundial 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2009b; GALLOTTI, 2004). 

Vários autores concordam que o tema segurança deve ser presença obrigatória na 

agenda das políticas de saúde nacional e internacional. O movimento em prol da segurança 

tem evoluído de forma ascendente, com o desenvolvimento e a avaliação do impacto de 

medidas que possam gerar ganhos clínicos, sociais e econômicos (SOUSA; UVA; 

SERRANHEIRA, 2010).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Universidade de Harvard criaram, em 

2007, o programa “Cirurgias Seguras Salvam Vidas”, objetivando diminuir a 

morbimortalidade causada pelas intervenções cirúrgicas. A estratégia consistiu em definir 

um conjunto básico de normas de segurança dirigidas à prevenção das infecções pós-

cirúrgicas, a segurança dos procedimentos anestésicos e das equipes cirúrgicas e a 

mensuração dos indicadores cirúrgicos, investindo-se maciçamente no desenvolvimento 

dos profissionais de forma individual e em equipe (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2010). O Brasil, por meio do Ministério da Saúde, em parceria com a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), acompanha o compromisso dos Estados 

membros da OMS em implementar medidas para alcançar a segurança cirúrgica (BELLO 

et al., 2013).  

Nesse sentido, destaca-se o uso da Lista de Verificação de Cirurgia Segura (LVCS), 

em formato de checklist, proposta para ser empregada em todos os hospitais, independente 

do seu grau de complexidade, cujo objetivo é auxiliar as equipes cirúrgicas a seguirem de 

forma sistemática passos críticos de segurança (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2011). Visa, prioritariamente, melhorar a assistência cirúrgica, por meio de 

padrões de segurança que possam ser aplicados em todos os países (MAHAJAN, 2011). 

Recomenda-se sua ampla divulgação e a adesão dos serviços de saúde mediante a 

avaliação integral do paciente antes de cada procedimento cirúrgico, em caso de cirurgia 
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eletiva e, de acordo com as condições de cada paciente, também nos casos de urgência e 

emergência (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2010).   

A LVCS contem dezenove itens, divididos em três momentos: antes da indução 

anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes de o paciente sair da sala de operações. Inclui, 

por exemplo, a checagem de medidas aparentemente simples, como a contagem de 

compressas e a identificação correta do paciente e do campo operatório, mas que podem 

ser o limite entre o fracasso e o sucesso do procedimento (PANCIERI et al., 2013). Todos 

os itens são considerados indicadores de qualidade da assistência, sendo um dos pontos 

avaliados em processos de acreditação.  

A LVCS prevê, além da confirmação verbal de dados entre a equipe cirúrgica, o 

registro completo e sistemático desses dados, corroborando com a correlação positiva, 

conforme diversos autores, entre os registros e a qualidade do cuidado. A partir do registro 

de cuidados, a LVCS pode ser utilizada como referencial para a organização, planejamento 

e avaliação do trabalho em sala operatória (JOINT COMMISSION ON ACREDITATION 

OF HEALTH CARE ORGANIZATIONS, 2010). Apesar da importância dos registros em 

prontuário clínico, nos serviços ainda prevalece certo descaso por esse tipo de 

formalização escrita do trabalho, sendo que a falta de anotações no prontuário do paciente, 

muitas vezes dificulta o exercício de proteção dos direitos dos próprios profissionais de 

saúde —  judicialmente ou administrativamente (SETZ; D’INNOCENZO, 2009). 

Diante dessa importância, da relevância do tema e considerando que não há uma 

única abordagem para promover melhorias na segurança dos pacientes cirúrgicos, 

emergiu a necessidade de um olhar mais detalhado aos indicadores relacionados à 

assistência transoperatória. Nesse intuito, o presente estudo se propôs a analisar o 

registro de variáveis de cuidado transoperatório relacionado à segurança do paciente 

cirúrgico em hospitais gerais.  

 

METÓDO 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa do tipo descritiva exploratória, 

retrospectivo, não controlado, de delineamento transversal. Foi realizada em três hospitais 

de um município de médio porte populacional da região noroeste do estado do Paraná, sede 

da regional de saúde, sendo um hospital ensino (A) vinculado a uma universidade estadual 
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e dois hospitais privados conveniados ao SUS (B e C), que também servem como campo 

de formação para alunos de cursos da saúde. 

A escolha dessas instituições decorreu do fato de se adaptarem aos critérios de 

inclusão para este estudo, ou seja, ser hospital geral conveniado ao SUS, ter realizado 

cirurgias eletivas durante o ano de 2012 e aceitar participar da pesquisa voluntariamente, 

totalizando três hospitais de um total de oito existentes no município. 

Reconhecendo que o atendimento a pacientes com cirurgias eletivas e conhecidas é, 

de certo modo, mais tranquilo em um centro cirúrgico, diferentemente das situações de 

emergência apontadas como mais propensas à ocorrência de eventos adversos 

(BOHOMOL; TARTALI, 2013), definiu-se como critério a classificação de procedimento 

eletivo.  Já, a seleção de procedimentos realizados apenas pelo SUS se deveu à necessidade 

de coletar possíveis peculiaridades dos serviços pelo fato de o município ser sede da 

Regional de Saúde, devendo, portanto, atender pacientes da macrorregião, situação essa 

que pode impactar direta e indiretamente a assistência a ser prestada. 

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, foram realizadas 3.960 

cirurgias no ano de 2012 pelos três hospitais estudados. A partir dessa informação, com um 

nível de confiança de 97%, margem de erro de 4% e prevalência máxima de 50%, o 

tamanho da amostra calculado seria de, aproximadamente, 621 prontuários, mas, 

considerando-se 5% de possíveis perdas, o número final totalizou 653 prontuários.  Os 

prontuários foram selecionados mediante Amostragem Aleatória Estratificada 

Proporcional, de modo que fossem distribuídos proporcionalmente entre os três hospitais 

ao longo dos 12 meses investigados. Os cálculos foram obtidos com base no programa 

StatDisk, versão 8.4. 

A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador principal, de janeiro a maio de 

2014, tendo como fonte de dados os prontuários dos pacientes submetidos à cirurgia eletiva 

nos três hospitais. Foram investigados todos os tipos de formulários de perioperatório 

disponíveis nas três instituições, preenchidos pelas equipes médica, de anestesiologistas e 

de enfermagem. A coleta de dados foi orientada por um formulário contendo questões para 

análise de variáveis relacionadas à assistência cirúrgica segura, com base na LVCS da 

OMS. Para o presente artigo foram selecionadas as seguintes variáveis de segurança: idade, 

sexo, tempo de internamento pré-operatório, tempo de internamento total, identificação do 

paciente e de espécimes cirúrgicos para exames, avaliação pré-anestésica, jejum pré-

operatório, presença de alergias, risco de hemorragias, avaliação de vias aéreas, 
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classificação do risco anestésico-cirúrgico, profilaxia antimicrobiana, preparo de pele 

operatória, tricotomia, procedimentos invasivos e complicações pós-operatórias 

relacionadas.  

A consulta aos prontuários e o preenchimento do instrumento se fez em sala 

própria, indicada, em cada um dos hospitais. Os dados foram analisados quanto à presença 

ou ausência do registro dos itens analisados, sua clareza, legibilidade e completude. Após a 

coleta, os dados foram digitados em planilha do programa Microsoft Excel 2010 e 

analisados estatisticamente com o auxílio do Software Statistica 8.0. Para as variáveis 

qualitativas foram elaboradas tabelas de frequência com percentual. Também foi utilizado 

o teste Qui-quadrado para verificar possíveis associações entre as variáveis. O nível de 

significância adotado no teste foi de 5%, ou seja, foram consideradas significativas as 

associações cujo p<0,05. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

UEM, sob o número 451.724 em 21/10/2013 e todas as diretrizes e normas da Resolução nº 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (CONSELHO 

NACIONAL DE SAÚDE, 2013) foram respeitadas. 

 

RESULTADOS 

 

A análise dos prontuários permitiu identificar que os formulários utilizados foram 

semelhantes entre si e comuns aos três serviços. Foram eles: ficha de descrição cirúrgica, 

evolução do paciente e prescrição médica, todos de responsabilidade do médico cirurgião; 

ficha de anestesiologia, responsabilidade do médico anestesiologista; e, ficha de 

transoperatório e débito cirúrgico, preenchidos pela equipe de enfermagem. Além desses, 

os hospitais B e C utilizavam espaços para anotação e evolução de enfermagem, e, o 

hospital C, utilizava um instrumento em forma de checklist perioperatório dos setores a ser 

preenchido pela enfermagem. 

A análise dos 653 prontuários mostrou que a idade média dos pacientes operados 

foi de 44,6±21,0 anos, sendo que 62,2% (n=406) eram do sexo feminino e 37,8% (n= 247) 

do sexo masculino. No que se refere à especialidade médica envolvida na assistência 

cirúrgica, 35,2% (n=230) foram cirurgia geral; 18,7% (n=122), cirurgias oncológicas; e 

11,8% (n=77), ortopédicas. A maioria dos prontuários, 70,4% (n=460), indicou tempo de 

internação pré-operatória inferior a 24 horas, característica incentivada pelas diretrizes que 
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buscam reduzir o tempo de hospitalização; 25,1% (n= 164) permaneceram um dia 

internado antes do procedimento cirúrgico, e apenas 5,5% (n= 36) permaneceram dois dias 

ou mais. Quanto ao tempo total de hospitalização, em 67,5% (n= 441) dos procedimentos o 

internamento variou entre um e dois dias; em 9% (n= 59) esse período variou entre seis e 

dez dias e em 2,6% (n= 17) foi superior a dez dias. 

Os dados a seguir dizem respeito aos itens propriamente relacionados à segurança 

do paciente no transoperatório, registrados em prontuário e sugeridos como importantes na 

verificação verbal da equipe cirúrgica.  

No que se refere à identificação do paciente em sua admissão no centro cirúrgico e 

antes de iniciar o procedimento, no hospital C, em 42,1% dos prontuários (275) se 

constatou a existência da etiqueta de identificação, com nome completo, idade e número do 

prontuário. Os demais hospitais ainda não implantaram tal tecnologia de segurança. 

Quanto à demarcação do sítio cirúrgico, principalmente quanto à lateralidade, nenhuma das 

três instituições adotou essa rotina, mesmo considerando a gravidade da realização de 

cirurgias em locais errados.  

Ainda no quesito identificação segura, considerando-se que os espécimes 

cirúrgicos, por exemplo, peças anatômicas e material biológico retirados para análise 

laboratorial ou patológica devem ser identificados de forma clara e correta, apenas o 

hospital C utilizava etiquetas de identificação para esse tipo de material, a fim de dificultar 

trocas ou extravios, seguindo a lógica de identificação do paciente.   

Quanto à realização da avaliação pré-anestésica, os resultados se mostraram 

preocupantes, pois em quase 35% (n=227) dos procedimentos a avaliação não foi 

registrada em prontuários, não sendo preenchida nenhuma informação na ficha de 

anestesiologia. Ademais, destacam-se dois hospitais: o hospital C por apresentar os piores 

percentuais de registro, em 33,9% (n= 221) dos prontuários, e o hospital A por possuir 

registro dessa avaliação em 100% dos prontuários.  

A Tabela 1 apresenta os resultados encontrados para algumas das variáveis 

investigadas conforme distribuição em cada hospital. Alguns aspectos em destaque dessa 

tabela são: para determinar o tempo de jejum realizado antes do procedimento cirúrgico 

analisou-se o horário a partir do qual a dieta foi suspensa até o momento em que o paciente 

foi encaminhado para o centro cirúrgico, quando em 53,4% (n= 349) dos prontuários esse 

tempo chegou próximo de oito horas, conforme recomendação tradicionalmente seguida. 

Em 9% (n= 59) dos prontuários foi identificado o registro de algum tipo de alergia.  



89 

 

Tabela 1–  Distribuição de variáveis relacionadas à segurança cirúrgica segundo jejum 

pré-operatório, presença de alergia, via aérea difícil, risco de perda sanguínea, 

profilaxia cirúrgica antimicrobiana e realização de tricotomia em prontuários 

de pacientes submetidos à cirurgia eletiva em três hospitais gerais de um 

município de médio porte na região noroeste do Paraná, em 2012.  

Variáveis 

Hospital 
Total 

A (n=66) B (n=297) C (n=290) 

n % n % n % n % 

Jejum pré-operatório 

        Oito horas 50 7,7 106 16,2 193 29,9 349 53,4 

Menos de 8 horas 1 0,2 181 27,7 30 4,6 212 32,5 

Mais de 8 horas 15 2,3 9 1,4 46 7,0 70 10,7 

Dieta branda 0 0,0 0 0,0 10 1,5 10 1,5 

Nada registrado 0 0,0 1 0,2 11 1,7 12 1,8 

Possui alergia 

        Sim 12 1,8 23 3,5 24 3,7 59 9,0 

Não 54 8,3 270 41,3 260 39,8 584 89,4 

Nada registrado 0 0,0 4 0,6 6 0,9 10 1,5 

Via aérea difícil 

        Sim 14 2,1 57 8,7 1 0,2 72 11,0 

Não 36 5,5 233 35,7 23 3,5 292 44,7 

Nada registrado 16 2,5 7 1,1 266 40,7 289 44,3 

Risco de perda sanguínea 

        Transfundido 1 0,2 0 0,0 29 4,4 30 4,6 

Feito reserva 0 0,0 5 0,8 69 10,6 74 11,3 

Sim, recusou 0 0,0 0 0,0 1 0,2 1 0,2 

Não 30 4,6 290 44,4 179 27,4 499 76,4 

Nada registrado 35 5,4 2 0,3 12 1,8 49 7,5 

Profilaxia Antimicrobiana 

Cirúrgica         

60 minutos antes da cirurgia 5 0,8 0 0,0 16 2,5 21 3,2 

Na hora da cirurgia 48 7,4 231 35,4 176 27,0 455 69,7 

Depois da cirurgia 0 0,0 15 2,3 31 4,7 46 7,0 

Não administrado 10 1,5 47 7,2 64 9,8 121 18,5 

Nada registrado 3 0,5 4 0,6 3 0,5 10 1,5 

Tricotomia         

Realizada na sala operatória 0 0,0 108 16,5 1 0,2 109 16,7 

Realizada no dia da cirurgia 37 5,7 35 5,4 26 4,0 98 15,0 

Realizada no dia anterior à 

cirurgia 5 0,8 0 0,0 2 0,3 7 1,1 

Realizada em domicilio pelo 

paciente 0 0,0 3 0,5 0 0,0 3 0,5 

Não realizada 46 7,0 1 0,2 0 0,0 47 7,2 

Não informado 188 28,8 11 1,7 24 3,7 223 34,2 

Não se aplica 14 2,1 9 1,4 13 2,0 36 5,5 

Fonte: Dados da investigação (2014). 

 

Em 11,3% (n= 74) dos procedimentos houve a reserva de hemoderivados, e em 

apenas 4,6% (n=30) houve registro de transfusão sanguínea realizada. Uma conduta 

essencial para a prevenção de riscos e agravamento durante a cirurgia é a avaliação das 

vias aéreas do paciente, comumente realizada conforme a classificação de Mallampati, 
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seguindo-se diretrizes da Sociedade Brasileira de Anestesiologia cujo registro mostrou-se 

presente em 55,7% (n= 364) dos prontuários, e em 11% (n= 72) a classificação indicava a 

via aérea difícil, ou seja, classe 3 ou 4, sugestivas de intubação difícil. Quanto à profilaxia 

antimicrobiana cirúrgica, 69,7% (n= 455) dos prontuários possuíam registro da 

administração do antibiótico apenas no momento da cirurgia, independente do 

procedimento a ser realizado, do grau de contaminação da ferida ou do estado clínico do 

paciente. E, ainda, a realização ou não de tricotomia cirúrgica foi uma prática pouco 

registrada, a exemplo dos 34,2% (n= 223) de não informação desse cuidado. 

Ainda quanto ao planejamento de risco do estado físico do paciente deve ser 

considerada a classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA). A 

classificação da ASA varia de I (saúde normal) a VI (doador de órgãos, paciente em morte 

encefálica). A análise desse registro mostrou que em 45,2% (n= 295) dos prontuários 

analisados os pacientes foram classificados como ASA 1, em 28,9% (n= 189), ASA 2, em 

4% (n= 26), ASA 3 e 0,5% (n= 3) como ASA 4. Em 21,4% (n= 140) dos prontuários não 

foi possível identificar a classificação de ASA, informação preocupante considerando-se a 

importância da informação para o planejamento da assistência segura e que pode estar 

relacionada à ausência de visita pré-anestésica verificada em 35% dos prontuários. Os 

dados revelaram que não houve registro de classificação ASA 5 ou 6. 

Quanto aos cuidados com a pele do paciente, fator relacionado à assistência e que 

interfere no risco para infecção, principalmente de sítio cirúrgico, observou-se que em 99% 

(n= 646) dos procedimentos houve o registro de antissepsia do campo cirúrgico feito pelo 

cirurgião, como uma etapa da cirurgia, no formulário de descrição cirúrgica, sem anotação 

do produto utilizado ou menção à degermação prévia da pele, ato comumente realizado 

pela equipe de enfermagem, igualmente sem registro nos formulários.  

Muitas vezes, a utilização de procedimentos invasivos — sonda vesical de demora 

(SVD) ou drenos — é imprescindível ao procedimento anestésico-cirúrgico. Os resultados 

revelaram que em 63,9% (n= 417) dos prontuários não houve registro desses 

procedimentos. Em 13,9% (n= 91) dos prontuários havia registro de drenos, e em 13,6 (n= 

89) de SVD. Apenas em 7,4% (n= 48) foi registrado mais de um procedimento invasivo. 

Quanto ao acesso venoso empregado, em 93,1% (n= 608) das vezes foi utilizado o acesso 

periférico.  

Avaliando-se os prontuários quanto à ocorrência de complicações pós-cirúrgicas até 

a saída do paciente do bloco cirúrgico, evidenciou-se que em 95,5% (624) dos prontuários 
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não foi evidenciada nenhuma complicação pós-cirúrgica, frente a 3,4% (n=22) de presença 

de dor, 0,6% (n=4) de infecção e 0,5% (n=3) de hemorragia. O hospital A foi o que 

apresentou o menor número de complicações proporcionalmente, com apenas uma 

descrição de complicação (dor) no prontuário. Os hospitais B e C tiveram números muito 

semelhantes nesse quesito, com 15 e 12 descrições de complicações em prontuários 

respectivamente.  Segundo a Tabela 2, os dados apresentaram associação estatisticamente 

significativa entre complicações pós-operatórias e condições de alta da sala operatória 

(p=0,00001); até 7,0% (n=46) dos pacientes sem dor foram para a UTI; e dos pacientes que 

não tiveram nenhuma complicação, em 29,9% (n=195) não foi encontrada informação 

sobre a condição de alta no prontuário. A Tabela 2 também correlaciona as demais 

variáveis citadas às condições de alta da sala operatória. 

 

Tabela 2– Distribuição da associação entre variáveis de segurança cirúrgica e as 

condições de alta da sala operatória, conforme os prontuários de pacientes 

submetidos à cirurgia eletiva em três hospitais gerais de um município de 

médio porte da região noroeste do Paraná, em 2012. 

Variáveis 

Condições de alta da SO 

p Para UTI BEG 
BEG com 

queixa 

Sem 

informa-

ção 

REG 

(dor, 

hiperten-

são) 

UTI+VM+

coma 

n % n % n % n % n % n % 

Jejum de quantas horas 

            

0,00001* 

Menos de 8 horas 7 1,1 22 3,4 13 2 169 25,9 0 0 0 0 

Oito horas 30 4,6 255 39,1 30 4,6 21 3,2 2 0,3 10 1,5 

Mais de 8 horas 10 1,5 38 5,8 11 1,7 7 1,1 0 0 4 0,6 

Dieta branda 0 0 10 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não informado 2 0,3 8 1,2 0 0 0 0 1 0,2 1 0,2 

Realizado tricotomia             

0,00001* 

Realizada na sala 

operatória 

35 5,4 141 21,6 28 4,3 9 1,4 2 0,3 7 1,1 

Realizada no dia da 

cirurgia 

1 0,2 71 10,9 10 1,5 156 23,9 1 0,2 0 0 

Realizada no dia anterior 

à cirurgia 

1 0,2 29 4,4 3 0,5 3 0,5 0 0 0 0 

Realizada em domicilio 

pelo paciente 

11 1,7 29 4,4 12 1,8 20 3,1 0 0 6 0,9 

Não realizada 0 0 11 1,7 1 0,2 7 1,1 0 0 0 0 

Não informado 0 0 47 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não se aplica 0 0 1 0,2 0 0 2 0,3 0 0 0 0 

Via aérea difícil             

0,00001* 
Nada registrado 46 7 191 29,2 29 4,4 6 0,9 2 0,3 14 2,1 

Não 1 0,2 112 17,2 15 2,3 162 24,8 1 0,2 0 0 

Sim 2 0,3 30 4,6 10 1,5 29 4,4 0 0 1 0,2 

Risco de perda 

sanguínea 

            

0,00001* 
Transfundido 14 2,1 7 1,1 1 0,2 0 0 0 0 8 1,2 

Não 13 2 269 41,2 33 5,1 183 28 0 0 0 0 
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Nada registrado 2 0,3 19 2,9 9 1,4 14 2,1 3 0,5 1 0,2 

Feito reserva 20 3,1 37 5,7 11 1,7 0 0 0 0 6 0,9 

Sim, recusou 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Profilaxia 

Antimicrobiana 

Cirúrgica 

            

0,00001* 

Sessenta minutos antes da 

cirurgia 

8 1,2 8 1,2 2 0,3 2 0,3 0 0,0 1 0,2 

Na hora da cirurgia 25 3,8 232 35,5 38 5,8 149 22,8 3 0,5 7 1,1 

Depois da cirurgia 9 1,4 17 2,6 7 1,1 7 1,1 0 0 6 0,9 

Não administrado 7 1,1 68 10,4 7 1,1 38 5,8 0 0,0 0 0,0 

Nada registrado 0 0 8 1,2 0 0 1 0,2 0 0 1 0,2 

Procedimento invasivo             

0,00001* 

SVD 14 2,1 21 3,2 5 0,8 0 0 0 0 8 1,2 

Dreno(s) 9 1,4 38 5,8 16 2,5 22 3,4 1 0,2 3 0,5 

SNG 5 0,8 213 32,6 21 3,2 175 26,8 1 0,2 0 0 

Mais de Um 21 3,2 55 8,4 11 1,7 0 0 0 0 4 0,6 

Nenhum 0 0 1 0,2 1 0,2 0 0 0 0 0 0 

Outros 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não informado 0 0 3 0,5 0 0 0 0 1 0,2 0 0 

Complicações PO             

0,00001* 

Nenhuma 46 7 328 50,2 38 5,8 195 29,9 2 0,3 13 2 

Dor 3 0,5 4 0,6 13 2 2 0,3 0 0 0 0 

Hemorragia 0 0 0 0 3 0,5 0 0 0 0 0 0 

Infecção 0 0 1 0,2 0 0 0 0 1 0,2 2 0,3 

Legenda: UTI: Unidade de Terapia Intensiva; BEG: Bom Estado Geral; BEG com queixas: Bom Estado 

Geral com queixas; REG: Regular Estado Geral; UTI+VM+coma: Unidade de Terapia Intensiva + 

Ventilação Mecânica. + coma.  

Fonte: Dados da investigação (2014). 

 

Ainda, quanto ao uso de materiais e equipamentos, em apenas 1,3% (n= 8) dos 

prontuários foram registrados problemas ocorridos com os mesmos durante o 

procedimento, informação que não apareceu, tanto positiva quanto negativamente, em mais 

de 87% (n= 568) dos prontuários analisados. 

 

DISCUSSÃO 

A busca pela segurança durante o ato anestésico-cirúrgico tem sido cada vez mais 

discutida e implementada em todo o mundo. Pesquisadores procuram compreender as 

complicações relacionadas à anestesia, protocolos de cuidado perioperatório são criados e 

há maior preocupação com o uso de materiais e equipamentos e com o monitoramento do 

paciente durante a cirurgia, qualificação e treinamento dos profissionais envolvidos. 

A análise de indicadores de saúde é capaz de produzir informações e alertas que 

sinalizam tanto para falhas quanto para potencialidades dos serviços de saúde. Por outro 

lado, a ausência de indicadores pode apontar para lacunas de gestão, as quais podem 

repercutir em falhas de qualidade do cuidado prestado. Altos índices de morbimortalidade 
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perioperatória, alto número de reintervenções cirúrgicas não programadas ou altas taxas de 

infecções de sítios cirúrgicos (ISC) sinalizam para problemas relacionados à assistência e 

que precisam ser corrigidos. Concomitante a esses indicadores de resultado mais amplos, 

os avanços técnico-científicos atuais, especialmente os ligados à Campanha Cirurgia 

Segura Salva Vidas, permitem que se lance um olhar mais detalhado sobre elementos dos 

processos de trabalho em centro cirúrgico até agora pouco ou isoladamente abordados na 

literatura. As variáveis aqui investigadas e apresentadas acompanham esse movimento pela 

segurança do paciente e muitas delas compõem a LVCS proposta pela OMS. A discussão 

que se faz propõe o confronto dos achados da pesquisa com a literatura sobre cada item. 

Um dos primeiros pontos abordados na campanha é a identificação correta do 

paciente e da área do corpo a ser operada. Para fins de registro, o uso de etiquetas de 

identificação é sinônimo de cuidado implantado, aspecto ainda negligenciado na maioria 

dos procedimentos realizados, especialmente nas instituições A e B, pois apenas no 

hospital C se verificou a existência da etiqueta, com nome completo, idade e número do 

prontuário. Os dois primeiros ainda não a implantaram como tecnologia de segurança, o 

que pressupõe o preenchimento manual dos dados, incorrendo em maior possibilidade de 

erro.  

Não foi possível verificar qualquer método de checagem verbal desse item nos 

formulários investigados, característica bastante preocupante quando se avalia a literatura, 

pois estudos recentes estimaram que as cirurgias em local errado e no paciente errado 

ocorrem em cerca de um em 50.000–100.000 procedimentos nos Estados Unidos, o 

equivalente a 1.500–2.500 incidentes por ano. E mais, em 2005, uma análise de 126 casos 

de cirurgias em sítio errado ou paciente errado revelou que 76% foram realizados no local 

errado, 13% no paciente errado e 11% envolveram o procedimento errado (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2009B; KWAAN et al., 2006; SEIDEN; BARACH, 2006).  

Outra medida muito importante de segurança é a consulta pré-anestésica. 

Recomenda-se realizá-la dias antes da cirurgia, podendo ser efetiva na prevenção de 

complicações anestésicas, na qualidade do cuidado, no tratamento das complicações no 

transoperatório e, principalmente, na relação médico-paciente. Infelizmente, esta é uma 

prática ainda recente e pouco comum em muitos serviços do país (SCHWARTZMAN et 

al., 2011a). No presente estudo, as diferenças entre os três hospitais se mostraram ao longo 

do maior detalhamento dos itens analisados. Se o hospital C avançou no quesito 

identificação do paciente, também foi o que apresentou os piores percentuais de registro 



94 

quanto à avaliação pré-operatória. Já, no hospital A, em todos os prontuários havia o 

registro dessa avaliação. Pode-se inferir que condições estruturais e do processo de 

trabalho desenvolvido favoreceram tal conduta e posterior registro, pois esse hospital 

dispõe de curso de residência médica em anestesiologia e ambulatório de avaliação pré-

anestésica para avaliar o paciente na semana anterior à marcação da cirurgia.  O mesmo 

formulário de registro da anestesiologia utilizado na consulta pré-anestésica é usado 

durante a cirurgia, portanto, os dados ficam à disposição da equipe cirúrgica em sala 

operatória. 

A consulta pré-anestésica permite abordar e reconhecer vários aspectos, alguns 

deles alvo de verificação na LVCS em sala operatória. Um deles é a orientação quanto ao 

jejum pré-operatório que visa a diminuir o risco da regurgitação do conteúdo gástrico e sua 

aspiração pulmonar durante ou após o ato anestésico-cirúrgico. O paciente deve ser 

informado e orientado quanto ao tempo de jejum, especialmente em caso de cirurgia 

eletiva, quando o internamento ocorre geralmente no dia da cirurgia, fato reiterado pela 

presente pesquisa. Os dados também evidenciaram que prevaleceu o jejum no período 

aproximado de oito horas, conforme recomendações vigentes para garantir maior 

segurança.  

Há, no entanto, uma tendência atual no sentido de substituir o pensamento de que 

nada deve ser ingerido após a meia-noite por períodos menores e específicos para 

diferentes tipos de alimentos. Estudos demonstraram, por exemplo, que a ingesta de 

líquidos antes da anestesia pode vir a ser positiva, pois aumenta o pH gástrico, diminui a 

irritabilidade, aumenta a satisfação e reduz o risco de hipoglicemia e desidratação, 

principalmente em crianças (MORO, 2004). Nessa mesma direção, chamou a atenção no 

presente estudo uma situação inversa, quando em mais de 10% (n= 65) dos procedimentos 

registrou-se tempo de jejum superior ao período de oito horas, o que pode comprometer o 

sucesso cirúrgico e a segurança do paciente. Sugere-se ampliar os estudos para identificar e 

controlar tais condições insatisfatórias. 

Outro aspecto relevante a ser investigado na avaliação pré-anestésica é a presença 

de possíveis alergias medicamentosas ou tópicas. As mais comuns são alergia a iodo, 

antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e a alimentos, como camarão (relação com o 

iodo), kiwi, abacaxi, banana, abacate (relacionados ao látex). Em caso de dúvida, se 

determinado medicamento causou alergia no passado, o risco deve ser tratado como real e 

o fármaco não deverá ser utilizado. Reações ao látex também devem ser investigadas, pois 
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há registros de parada cardíaca súbita decorrente da reação ao látex (POTÉRIO et al., 

2009). Hoje se sabe que um número crescente de pacientes que foram submetidos a vários 

procedimentos cirúrgicos, como vítimas de queimaduras, em que houve contato com luvas 

de borracha, pode desenvolver alergia ao látex. Em caso de suspeita devem ser submetidos 

a testes cutâneos e laboratoriais. Sendo o resultado positivo, todo o material empregado no 

ato anestésico-cirúrgico não deverá conter látex, e quanto às luvas, devem ser utilizadas as 

de silicone (FERNANDES et al., 2010). Por medida de segurança, entende-se que em 

situações duvidosas o paciente deve ser encaminhado a um alergista para melhor 

investigação. E se houver algum tipo de alergia é imprescindível o registro destacado em 

prontuário sobre tal condição, pois há risco eminente de dano, registro observado em 

menos de 10% dos prontuários. 

Igualmente, a perda de um grande volume de sangue, especialmente quando 

relacionada à instabilidade hemodinâmica, tem sido claramente associada a resultados 

cirúrgicos deficientes. Alguns procedimentos, como cesariana, cirurgia vascular de grande 

porte, operações múltiplas ou dissecções sabidamente difíceis, inevitavelmente envolvem 

perda sanguínea maciça. A hipovolemia pode ter consequências desastrosas para pacientes 

cirúrgicos e foi reconhecida como a principal colaboradora na morbidade e mortalidade 

evitáveis. A identificação de hipovolemia potencial ou em curso e a instituição de um 

plano de ressuscitação são essenciais na redução da morbidade e mortalidade cirúrgicas. 

Por isso, o primeiro passo na atenuação de perda sanguínea durante uma cirurgia é a 

prevenção, que envolve avaliar o risco de sangramentos maiores e a reserva prévia de 

hemoderivados (SANTANA et al., 2014). Essa situação foi identificada em 11,3% dos 

procedimentos, com registro de transfusão sanguínea em 4,6% dos casos.  

A avaliação das vias aéreas, independente da técnica anestésica, também é de suma 

importância, pois a previsão correta e antecipada de uma via aérea difícil pode ser o 

diferencial entre o sucesso e a complicação grave do paciente. Uma avaliação prévia 

permite identificar características anatômicas do paciente associadas à dificuldade na 

manutenção da ventilação e oxigenação adequadas, alertando para cuidados relacionados à 

ventilação sob máscara ou intubação traqueal. Pode-se, assim, programar a melhor 

estratégia para o manuseio da via aérea. A avaliação prévia deve ser feita mesmo nos casos 

programados com anestesia regional.  

Alguns achados do exame físico que podem indicar dificuldade de ventilação sob 

máscara, laringoscopia e intubação traqueal incluem pequena abertura da boca, dentes 
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incisivos protusos, retrognatismo, pescoço curto e musculoso, presença de tumores em 

orofaringe e anomalias da língua (POTÉRIO et al., 2009). Índices indiretos, como a 

classificação de Mallampati e as distâncias tireo-mento e esterno-mento, são comumente 

usados na avaliação da via aérea difícil. Distância esterno-mento [medida entre a borda 

superior do esterno (manúbrio) e o mento] igual ou menor a 12,5 cm pode ser sugestiva de 

intubação difícil. A classificação de Mallampati é avaliada com o paciente sentado, com o 

pescoço em posição neutra, com abertura máxima da boca e a língua totalmente 

exteriorizada. A classificação é feita com base nas estruturas visualizadas e pode fornecer 4 

classes, sendo as classes 3 e 4 sugestivas de intubação difícil (SCHWARTZMAN et al., 

2011b). No presente estudo, houve 11% de registros nessas classes, indicando, portanto, a 

presença de via aérea difícil, um fator de risco em uma cirurgia eletiva; constatou-se a 

ausência dessa informação em 45% dos prontuários. 

Assim, além da avaliação e controle de características individuais de cada paciente, 

há variáveis de segurança ligadas à cirurgia, aos cuidados realizados e às condições 

estruturais do setor. Nesse sentido, o cuidado com equipamentos, materiais e estrutura da 

sala cirúrgica é extremamente importante para garantir a segurança da cirurgia, de modo a 

garantir o processamento e armazenamento adequado dos instrumentais cirúrgicos, e sua 

presença em quantidade suficiente para suprir as necessidades da equipe durante o 

procedimento. Falhas nesse processo geram estresse entre a equipe e expõem o paciente a 

riscos desnecessários, devendo-se, ao final de cada cirurgia, checar tal item para não 

comprometer a próxima cirurgia. Nesse quesito, em apenas 1,3% foi observado o registro 

de problemas ocorridos com materiais e equipamentos durante a cirurgia, informação que 

não apareceu em mais de 87% dos casos. 

Quanto à cirurgia, o seu tempo de duração oferece riscos considerando-se que 

quanto mais prolongada maiores são as chances de contaminação da ferida, lesão tecidual, 

imunossupressão por perda de sangue, número de suturas e uso do cautério, além de 

diminuir o efeito do antibiótico profilático quando não repicado. Também aumenta os 

riscos ligados à própria técnica cirúrgica, como manipulação intensa, abertura inadvertida 

de víscera, controle inadequado de sangramento, presença de espaço morto ou grande 

quantidade de tecido desvitalizado. Há de se considerar que tais características relacionam-

se com a ocorrência de infecções de sítio cirúrgico (ISC), considerada aquela que acontece 

no local da operação e que pode ocorrer após procedimentos invasivos nas camadas 

superficiais ou profundas da incisão ou no órgão ou espaço que foi manipulado ou 
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traumatizado — o espaço peritoneal, espaço pleural, mediastino ou espaço articular 

(ORGANIZACAO MUNDIAL DA SAUDE, 2009b).  

A ISC é uma complicação relevante por contribuir para o aumento da 

morbimortalidade dos pacientes pós-cirúrgicos, causando prejuízos físicos e emocionais, 

como o afastamento do trabalho e do convívio social. Além disso, eleva consideravelmente 

os custos com o tratamento, repercutindo em maior permanência hospitalar (OLIVEIRA; 

BRAZ; RIBEIRO, 2007). 

Há, ainda, outros fatores, como o uso de drenos que favorece a migração retrógrada 

de bactérias da flora da pele, um risco que pode parecer reduzido em cirurgias eletivas 

frente a sua baixa frequência. No presente estudo, o seu uso foi registrado em quase 15% 

dos prontuários, semelhante ao uso de sonda vesical de demora que, com outros 

procedimentos invasivos, aumenta os riscos de infecção em outros sítios. Quanto ao acesso 

venoso, em mais de 90% foi utilizado o periférico, número alto esperado frente a outros 

tipos de acesso mais complexos, considerando-se as condições clínicas mais estáveis e 

controláveis para os pacientes submetidos à cirurgia eletiva. Em menos de 8% ocorreu o 

registro de mais de um procedimento invasivo. Esses números, por menores que sejam, 

evidenciam riscos para danos ligados à execução ou manutenção dos procedimentos, os 

quais devem ser considerados, avaliados e prevenidos exaustivamente no trabalho diário 

em centro cirúrgico. 

A prevenção de ISC também envolve ações não invasivas, como o preparo de pele 

do paciente. Esse preparo envolve a tricotomia pré-operatória, ou seja, a retirada mecânica 

dos pelos que recobrem a pele, seguido da sua antissepsia.   Quanto à tricotomia, esta não 

deve ser realizada salvo se os pelos se situarem no local ou em torno da incisão e possam 

interferir com a operação. E quando indicada deve ser realizada imediatamente antes da 

operação, ou seja, quanto mais precoce a tricotomia, maior o risco (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2009c). Também quanto mais extensa, maior a chance de ocorrência 

de microlesões que aumentam a colonização da pele e dificultam a antissepsia; por isso, a 

indicação do uso de tricótomo em substituição à lâmina de gilete.  

Considerando-se que as diretrizes atuais orientam para protocolos de registro, 

incluindo data, horário, equipamento utilizado, área tricotomizada e assinatura do 

responsável, os dados mostraram-se muito frágeis e falhos, conforme a Tabela 1. Os 

registros não informavam precisamente o momento de sua realização ou com qual 

instrumento ela teria sido realizada. Em 15% (n= 98) registrou-se a tricotomia no dia da 
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cirurgia, sem informações de tempo, o que não permite inferir que a mesma tenha sido 

feita conforme diretrizes da ANVISA quanto ao tempo ideal, ou seja, duas horas ou menos 

antes da cirurgia. Outro dado preocupante foi a ausência de informações quanto a esse item 

em 34,2% (n=223) dos casos. 

Já, a antissepsia da pele pretende remover rapidamente e eliminar a microbiota da 

pele no local em que foi planejada a incisão cirúrgica. Os antissépticos atualmente 

disponíveis não eliminam todos os microrganismos (146) e os staphylococci coagulase 

negativos podem ser isolados mesmo após três aplicações de agentes, como o álcool 

iodado na pele.  A Administração Federal de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug 

Administration - FDA), dos Estados Unidos, define o antisséptico para a pele como uma 

preparação antisséptica de ação rápida, de amplo espectro e persistente, que reduza de 

maneira significativa o número de microrganismos na pele intacta (BARBOSA; 

SIQUEIRA; MANTOVANI, 2012).  

Não há um nível definido de carga bacteriana da pele que deva ser removido ou 

eliminado antes da cirurgia, mas é possível afirmar que 80% das bactérias de ISC se 

originam da pele do paciente (VON et al., 2001). Portanto, a FDA e autoridades na Europa 

e em outras partes do mundo estabeleceram padrões que devem ser seguidos por um 

antisséptico para preparo pré-cirúrgico da pele antes que ele seja legalmente 

comercializado. A maioria das orientações recomenda uma técnica de escovação-pintura 

para aplicação de um antisséptico, a ocorrer em círculos concêntricos, movimentando-se 

no sentido da periferia, sendo a área preparada suficiente para abranger extensões da 

incisão original e locais dos drenos, se necessários. No presente estudo, em quase 100% 

houve o registro de antissepsia da pele feito pelo cirurgião como uma etapa da cirurgia, 

sem menção ao produto utilizado ou à realização de degermação prévia. 

Observando todos os aspectos já citados, é possível inferir que a segurança em 

cirurgia pauta-se, majoritariamente, pela qualidade da assistência prestada, seja mantendo 

o paciente em condições ideais para a cirurgia, ou desenvolvendo corretamente ações 

técnicas e de cuidado, especialmente em sala operatória. A LVCS da OMS permitiu 

explicitar alguns dos aspectos relacionados. Agrega-se a isso uma série de características 

atuais das cirurgias eletivas, como apresentar o menor tempo possível de internamento 

total ou de internamento pré-operatório. Este último, quanto mais prolongado mais 

favorece a substituição da flora endógena do paciente, aumentando o risco de aquisição de 

microrganismos multirresistentes, principalmente se o paciente estiver em UTI. 
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Pelo exposto acima, o presente estudo contribuiu para constatar que, mesmo em 

cirurgias eletivas, consideradas de baixo risco anestésico-cirúrgico, a possibilidade de 

complicações e eventos adversos está sempre presente, especialmente diante de lacunas 

significativas na execução de muitos cuidados já estabelecidos quanto à forma correta. Um 

exemplo real e grave é ISC, cuja prevalência é atualmente usada, no Brasil e no exterior, 

como um indicador da qualidade da assistência dos hospitais e cirurgiões. Ela é uma das 

principais infecções relacionadas à assistência à saúde no Brasil, ocupando a terceira 

posição entre todas as infecções em serviços de saúde e compreendendo 14% a 16% 

daquelas encontradas em pacientes hospitalizados. Estudo nacional realizado pelo 

Ministério da Saúde, no ano de 1999, encontrou uma taxa de ISC de 11% do total de 

procedimentos cirúrgicos analisados (BRASIL, 2009a). 

Assim, como coadjuvante em ações de segurança, sem pretensão de substituição de 

qualquer item anteriormente descrito, cita-se a profilaxia antimicrobiana cirúrgica. Os 

protocolos para prevenção de infecção por meio de antibióticos profiláticos objetivam 

diminuir a morbidade e mortalidade associada com a ISC, e orientar a seleção adequada e o 

momento de administração desses antibióticos. De 2% a 5% dos pacientes submetidos a 

cirurgias limpas extra-abdominais e até 20% das cirurgias abdominais desenvolvem ISC, 

devendo ser a antibioticoterapia profilática baseada na avaliação dos benefícios em relação 

aos possíveis efeitos adversos. A antibioticoterapia profilática está comumente indicada 

quando o risco de contaminação bacteriana é alto (cirurgias nos tratos gastrintestinal, 

geniturinário e respiratório, entre outras); quando a contaminação não é frequente, mas os 

riscos de infecção são altos (amputação por enfermidade vascular, utilização de próteses e 

válvulas, enxertos); e quando a contaminação não é frequente, mas o hospedeiro está 

imunocomprometido (FERNANDES et al., 2010). A sua utilização inadequada eleva o 

índice de infecção, implica custo desnecessário e pode produzir ou piorar os efeitos da 

resistência bacteriana (BANDEIRA; MACHADO, 2002). 

A escolha da antibioticoterapia profilática deve se basear nas diretrizes da 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, devendo-se manter os níveis séricos e 

teciduais da concentração inibitória mínima (MIC) da droga durante todo o transcorrer do 

ato operatório, frente à maioria dos microrganismos potencialmente contaminantes do 

local. Seu início deve ser no máximo 60 minutos antes da incisão cirúrgica e deve durar no 

máximo até 24 horas após o ato operatório, de maneira descontinuada (FERNANDES et 

al., 2010). A dose única usualmente é suficiente, sendo que a maioria dos estudos reforça o 
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conceito de que a antiobioticoprofilaxia não deve exceder ao período de 24 horas. Por 

consenso, as drogas preferenciais são as cefalosporinas de 1ª e 2ª geração, sendo as mais 

usadas a cefazolina e a cefoxitina. A droga deve ser adaptada ao peso do paciente e a 

administração repetida no intraoperatório, com intervalo de duas vezes a meia-vida do 

antibiótico, de forma a manter a MIC durante o trauma cirúrgico. No caso da cefazolina, o 

intervalo recomendado é de três horas. Há estudos demonstrando menores taxas de 

infecção em cirurgias gastrointestinais, biliares ou colônicas quando o antibiótico é 

administrado no período de, no máximo, uma hora antes da incisão cirúrgica, sendo 

habitualmente indicado no momento da indução anestésica (FERNANDES et al., 2010). 

A Tabela 1 apresenta a distribuição do uso da profilaxia antimicrobiana cirúrgica 

nos três hospitais investigados, sendo que ela acompanhou a tendência de administração 

apenas no momento da cirurgia, com 69,7% (n= 455); em apenas 3,2% (n= 21) dos 

procedimentos ela ocorreu até uma hora antes da incisão, seguindo as recomendações da 

OMS e ANVISA; em 7% ela foi administrada após a cirurgia, contrariando o 

recomendado;  e em 18,5% ela não foi administrada, situação ideal para a maioria das 

cirurgias eletivas se devidamente controladas as fontes de contaminação da ferida 

operatória.  

Neste estudo não se pretendeu analisar a ocorrência de ISC, mas possibilitou que se 

lançasse um novo olhar sobre o trabalho em saúde gerador desse agravo. Isso é importante 

à medida que, no Brasil, os problemas relacionados às infecções hospitalares vêm 

crescendo cada vez mais, que o custo de um paciente com infecção é três vezes maior do 

que o de um paciente sem infecção, que a infecção é uma das principais causas de 

morbidade, mortalidade e aumento da permanência hospitalar dos pacientes, gerando um 

aumento considerável de estresse e sofrimento ao paciente e sua família (BRASIL, 1998). 

Cabe, ainda, tecer breve comentário sobre a Tabela 2, que apresenta a associação 

entre algumas variáveis de segurança cirúrgica e as condições dos pacientes na alta da SO. 

Por um lado, pode-se inferir que há relação entre ocorrência de complicações no pós-

operatório imediato e as condições de alta da SO, pois 50,2% dos pacientes que não 

tiveram nenhuma complicação também foram aqueles avaliados como pacientes em bom 

estado geral ao deixar a SO. Por outro lado, destacam-se muitas lacunas de informações, 

especialmente quanto às condições de alta da SO associadas às seguintes variáveis: o 

tempo de jejum inferior a oito horas em 25,9%; realização de tricotomia no dia da cirurgia, 

sem precisão do tempo anterior à cirurgia, em 23,9%; e administração da profilaxia 
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antimicrobiana na hora da cirurgia, em 22,8%. Todas essas condições não seguem 

plenamente ou deixam dúvidas quanto ao seguimento das diretrizes nacionais e 

internacionais em sua execução, o que predispõe a condições não ideais de segurança 

cirúrgica. Além disso, revelou-se curioso o maior percentual, 8,4%, de uso de mais de um 

procedimento invasivo em pacientes que saíram da SO em bom estado geral frente a 

situações sugestivas de maior gravidade. Esse dado que sugere falhas ou ausência de 

registro nestas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se analisar o registro de variáveis de cuidado transoperatório relacionadas à 

segurança do paciente em hospitais gerais, evidenciaram-se tanto tendências desse perfil 

quanto fragilidades e lacunas à luz das atuais diretrizes nacionais e internacionais. As 

diretrizes prezam pela diminuição de erros, controle das infecções hospitalares, maior 

efetividade das cirurgias e melhor comunicação entre os membros da equipe cirúrgica.  

No contexto de uma cirurgia, apesar dos imensos avanços nas diferentes 

especialidades, a prevenção de complicações pós-operatórias e o controle da infecção 

hospitalar são exemplos de grandes desafios. Diante disso, o estudo permitiu estabelecer 

uma relação direta entre o atendimento às variáveis de segurança analisadas e as condições 

estruturais e de processo de trabalho desenvolvidos nos hospitais. Assim, sugere-se que 

cada variável, em particular, seja alvo de análise e reflexão no cotidiano transoperatório, de 

modo que as medidas tomadas favoreçam a sua real execução, conforme as atuais 

diretrizes de segurança. 

Minimizar os riscos envolvidos no processo assistencial deve ser prioridade da 

equipe de saúde e precisa acontecer de forma sistemática para detectar precocemente 

situações que possam gerar agravos aos pacientes, à equipe, à organização e ao meio 

ambiente. Valorizando esses aspectos, sugere-se que gestores municipais e diretores de 

instituições hospitalares, os quais vivenciem realidades semelhantes às identificadas neste 

estudo, adotem e invistam em medidas que ampliem e qualifiquem a segurança do paciente 

e a qualidade da assistência prestada — seja pela adoção de uma lista de verificação 

adequada a cada realidade ou buscando outros mecanismos que visem a diminuir erros e 

aumentar a segurança. 
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7  IMPLICAÇÕES DO ESTUDO PARA O ENSINO, A PESQUISA E A PRÁTICA 

DA ENFERMAGEM 

 

 

A discussão sobre a segurança do paciente cirúrgico e o registro das informações 

que permeiam o procedimento cirúrgico eletivo foi um dos tópicos evidenciados neste 

estudo. Há de se considerar o relevante papel dos profissionais de saúde na qualidade da 

assistência perioperatória ofertada pelos serviços hospitalares e a busca constante por 

melhorias e mais segurança. Para que esses níveis de qualidade e segurança sejam 

alcançados, faz-se necessário que a equipe de saúde esteja constantemente envolvida na 

avaliação de suas práticas, buscando oferecer condições ideias para a prestação da 

assistência, seja adotando novas estratégias de conduta e protocolos ou realizando 

treinamentos e educação permanente.  

O número de pessoas que se submetem a procedimentos cirúrgicos é crescente 

mundialmente, situação que pode expô-las a danos irreparáveis quando ocorrem erros ou 

eventos adversos graves, que sabidamente poderiam ter sido previstos e prevenidos. Dada a 

magnitude e a importância já descrita em relação à prevenção e o controle dessas situações, 

a responsabilidade dos profissionais de enfermagem na prevenção desses acontecimentos é 

fundamental, por participarem diretamente dos cuidados no perioperatório, com especial 

atenção ao transoperatório, cenário de execução da LVCS. No entanto, tal 

responsabilização mostra-se ainda muito limitada e sem a visibilidade possível, 

considerando-se a baixa adesão ao uso de tecnologias em saúde já disponíveis e 

consideradas eficazes, como é o caso da LVCS. 

Por isso, é de extrema importância a aproximação com o tema desde o período da 

graduação, de modo que o futuro profissional valorize a atuação da equipe 

multiprofissional de saúde e reconheça a sua importância na qualidade de membro dessa 

equipe e de ator importante, capaz de alterar o cenário atual. Desde esse nível de formação 

até a pós-graduação, seja lato ou stricto sensu, esse contato deve motivar a realização de 

pesquisas na área, contribuindo para avanços do conhecimento e o aprimoramento do 

cuidado, não apenas da enfermagem, mas das equipes ampliadas na assistência em saúde. 

É por meio dos estudos e novas experiências centradas na realidade local de cada serviço 

que a tecnologia da LVCS apresentado pela OMS poderá surtir os resultados esperados. 
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Nesse contexto, o papel do enfermeiro dentro da equipe não deve ser reduzido 

apenas à execução de técnicas e registro de informações, estes muitas vezes 

negligenciados, conforme evidenciado em muitos estudos e ratificado pela presente 

pesquisa no caso dos registros. O enfermeiro deve se comprometer em adotar uma cultura 

de segurança, controle e prevenção dos erros e eventos adversos no seu ambiente de 

trabalho; deve estimular os demais profissionais que dividem com ele o espaço de atuação 

a adotar medidas e práticas que diminuam o risco ao qual expõem o paciente durante a 

prestação de cuidados. Para tanto, espera-se que ele tenha domínio não somente das 

técnicas a ele atribuídas, mas que também possua conhecimento cientifico atualizado das 

estratégias para garantir uma assistência livre de erros e falhas evitáveis.   
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao término desse estudo conclui-se que os objetivos propostos foram alcançados, 

por meio da pesquisa documental e análises estatísticas, adotando a Lista de Verificação de 

Segurança Cirúrgica como parâmetro de comparação quanto o registro de informações 

relacionadas à segurança no transoperatório de cirurgias eletivas.    

A pesquisa em prontuários permitiu analisar e conhecer o estado da arte dos registros 

quanto às demandas assistenciais e cuidados em caso de cirurgia eletiva, despertando a atenção 

para a importância não só do registro, mas também dos espaços possibilitados para tal. Ao 

final, confrontando-se as lacunas de registro identificadas com as práticas cotidianas em 

centro cirúrgico, sabidamente conhecidas, confirmou-se o pressuposto de que muitos 

cuidados ligados à segurança do usuário cirúrgico são executados; no entanto, nem todos 

são registrados em prontuário, conforme orientações de protocolos de cirurgia segura. A 

partir deste estudo é possível inferir que a ausência de implantação da LVCS é um fator 

preponderante para isso, aliado a outros fatores passíveis de novos estudos, como omissão 

de registro, omissão do cuidado executado ou o não seguimento de protocolos por parte 

dos trabalhadores em saúde. 

Os registros em prontuário representam um indicador de qualidade da atenção 

ofertada e uma ferramenta importante para avaliar a necessidade de incorporação de novas 

tecnologias e de processos de educação permanente. Nesse contexto, confirma-se a 

importância do Programa ‘Cirurgia Segura Salva Vidas’ e da Lista de Verificação de 

Segurança Cirúrgica, que objetivam tornar a experiência cirúrgica mais segura, eficiente e livre 

de riscos. Em consequência, também impactam em melhorias nas relações interpessoais e nos 

ambientes de trabalho em centro cirúrgico, que envolvem especialmente as equipes cirúrgicas e 

de enfermagem. Nesse sentido, conhecer as características dos pacientes atendidos e o perfil 

dos procedimentos realizados proporciona às equipes a possibilidade de planejamento das 

ações em saúde, fortalecendo a cultura de segurança e interação entre os profissionais que as 

compõem.  

Reitera-se que este estudo contribuiu para o desenvolvimento científico, agregando 

conhecimentos e estimulando modificações para práticas seguras em cirurgia, além de seus 

resultados servirem de parâmetro para estudos futuros e como fonte de informação para as 

instituições que compuseram o estudo e desejam qualificar a assistência cirúrgica ofertada. 
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Garantir a oferta de serviços públicos com qualidade compõe o rol de responsabilidades 

tanto de trabalhadores quanto de gestores dos serviços de saúde. 
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APÊNDICE A– Instrumento para coleta de dados 

 

 

Data:____/____/____        Hospital: _______________      Ficha nº: __________ 

 

A. Dados de identificação do usuário cirúrgico 

 

 

Nome (Iniciais):  
 

Sexo:  
 

Idade: 
 

Endereço:  
 

Telefone: 
 

Município:  
 

Estado civil:  
 

Comorbidades:  
 

Cirurgias Prévias:  
 

Fumante:  
 

Etilista:  
 

Usuários de drogas ilícitas: 
 

 

B. Dados de identificação da cirurgia e internamento 

 

CIRURGIA 

 

Procedimento cirúrgico: ________________________________________. 
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Especialidade cirúrgica: ________________________________________. 

Diagnóstico médico: ___________________________________________. 

Dia da cirurgia:                         Dia da semana:     

Tempo de permanência em sala operatória (SO) / sala de recuperação pós-anestésica 

(SRPA): 

Entrada na SO Saída da SO Entrada na SRPA Saída da SRPA 

    

 

Anestesia: __________________________________________________________. 

ASA: _____________________________________________________________. 

Posição cirúrgica: ____________________________________________________. 

Área do corpo operada: ________________________________________________. 

Grau de contaminação da cirurgia/ferida: __________________________________. 

INTERNAMENTO 

Dia da internação: _____________________________________________________. 

Dia da alta hospitalar: __________________________________________________. 

Tipo de alta: (  ) Melhorado (  ) Alta a pedido  (  ) Óbito 

SEGURANÇA DO USUÁRIO CIRÚRGICO 

Duração da cirurgia: _____________________________________________________.  

Jejum de quantas horas: __________________________________________________.  

Prótese: _______________________________________________________________.  

Acesso venoso periférico ou central:_________________________________________. 

Tempo de Internação Pré-operatória: ________________________________________. 

Realizado Tricotomia? Quando? Como? _____________________________________.  
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Antissepsia do campo operatório: ___________________________________________.  

Avaliação pré-anestésica:_________________________________________________.  

O nome do paciente foi confirmado: ________________________________________.  

O local de sítio cirúrgico foi demarcado: _____________________________________.  

O Oxímetro de pulso foi instalado no paciente: ________________________________.  

O paciente possuía alergia (medicamento ou antissépticos) : ______________________.  

O paciente tem uma via aérea difícil/ risco de aspiração: _________________________.  

O paciente apresenta risco de perda sanguínea: ________________________________.  

Problemas com equipamentos ou materiais na cirurgia: _________________________.  

A profilaxia antimicrobiana foi realizada nos últimos 60 minutos? : ________________.  

A amostra para anatomia patológica foi encaminhada:___________________________. 

Avaliação clínica pelos Enfermeiros: ________________________________________.  

Tratamentos invasivos (PV, SVD, SNG, dreno) :_______________________________.  

Condições de Alta da SO: _________________________________________________.  
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ANEXO A – Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica - ANVISA  
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ANEXO B – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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