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RESUMO 

É crescente a preocupação com o paciente em Centro Cirúrgico (CC) relacionado à alta frequência de 
erros e eventos adversos que muitas vezes poderiam ser evitados. A segurança é um dos critérios 
básicos para garantir a qualidade da assistência. Essa realidade nas práticas cirúrgicas assistenciais 
fez com que a aplicação do protocolo de cirurgia segura assumisse no Centro Cirúrgico um carácter 
de procedimento obrigatório e indispensável, oferecendo assistência especializada, personalizada e 
humanizada. O objetivo deste trabalho foi identificar o impacto do uso do protocolo de cirurgia 
segura para segurança do paciente. Trata-se de uma revisão narrativa em bases de dados científicos 
Medline, Scielo e Lilacs envolvendo o tema entre 1997 a 2015. Observou-se que o maior desafio na 
busca da segurança do paciente é a assimilação por partes dos divergentes, causa dos erros e 
eventos adversos é multifatorial e os profissionais de saúde estão suscetíveis a cometer eventos 
adversos quando os processos técnicos e organizacionais são complexos e mal planejados. As 
organizações e os profissionais estão investindo na qualidade da prestação de serviços visando 
promover uma assistência segura através da aplicação de protocolos em todos os locais dos 
estabelecimentos de saúde em que sejam realizadas ações que impliquem em procedimentos 
invasivos ao corpo humano, dentro ou fora de Centro Cirúrgico. Diante da importância do tema 
segurança do paciente cirúrgico acredita-se que esse estudo possa contribuir para melhorar a 
qualidade na assistência na área das ciências da saúde. 

Descritores: segurança do paciente, cirurgia segura, protocolos, centro cirúrgico, 
enfermagem.
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ABSTRACT 

There is a frequent preoccupation with the patient in the Surgery center, related to high frequency of 
mistakes and several other events that can be avoided. The security is one of the basic criteria to guarantee 
the quality of the assistance. This reality in assistencial surgical practices made all the safe surgery protocol 
be an obligatory and indispensable procedure, making a difference in global quality, offering specialized, 
personalized and humanized assistance. To identify the impact of the usage of the safe surgery protocol for 
the patient´s safety. This paperwork is about a review in literature based on scientific data Medline, Scielo 
and Lilacs, involving the subject from 1997 to 2015. We observed that the major challenge in search for 
security of the patient is the assimilation of divergent parts, and the cause of mistakes and adverse events 
is multifactorial and that the health professionals are susceptible to commit adverse events when technical 
and organizational processes are complex and badly planned. Nowadays, organizations and professionals 
are investing in quality of their services willing to promote a safe assistance, and free of damages through 
the application of protocols in all health facilities in which are performed therapeutically actions , diagnosis, 
endoscopies, and other practices entailing invasive procedures in the human body, inside or outside the 

surgery center, by all health professional. Before the importance of the security theme of surgery 
patient, we believe that this paper may contribute to improve the quality of assistance in the area 
of health science.  
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INTRODUÇÃO 

A cirurgia é quase tão velha quanto a 
humanidade, embora não tenha sofrido 
evoluções até o século XIX. Na antiguidade as 
cirurgias eram realizadas indistintamente em 
qualquer local, sem nenhuma preocupação 
com as condições de assepsia. A anestesia não 
era totalmente uma novidade, pois a medicina 
já usava certos anestésicos como ópio, haxixe 
ou maconha indiana e álcool. A cauterização 
era feita utilizando óleo fervente ou ferro em 
brasa. No século XX os procedimentos 
cirúrgicos já estavam sendo realizados no 
hospital e gradativamente, as operações foram 
se agregando aos espaços criados 
especificadamente para este fim, ocorrendo 
assim, a centralização das salas de operação, 
com a finalidade de racionalizar a utilização de 
áreas comuns em um Centro Cirúrgico como 
lavabos, vestiários, laboratórios entre outros. 
(POSSARI, 2011). 

Para Alexander (2008), a partir do século XX 
aumentou a complexidade das cirurgias e foi 
observado que as mortes pós-operatórias 
poderiam ter sido evitadas com uma melhor 
assistência de enfermagem. 

A ANVISA (2013) recomenda que o 
protocolo seja aplicado com a finalidade de 
determinar as medidas a serem implantadas 
para reduzir as incidências de eventos adversos 
e a mortalidade cirúrgica, com objetivo de 
aumentar a segurança do paciente, por meio 
do uso da Lista de Verificação de Cirurgia 
Segura desenvolvida pela Organização Mundial 
de Saúde. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
tem mostrado sua preocupação com a 
segurança do paciente, criando em 2004 a 
Aliança Mundial de Segurança do Paciente, 
visando a socialização dos conhecimentos e das 
soluções encontradas. 

É crescente a preocupação com o paciente 
em Centro Cirúrgico (CC) relacionado a alta 
frequência de erros e eventos adversos. Em 
2008, a OMS lançou a campanha Cirurgias 

Seguras Salvam Vidas, preocupando-se com a 
segurança do paciente (OMS, 2008). 

De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS, 2013), a segurança do cliente 
pode ser alcançada por meio de três ações 
complementares: evitar a ocorrência dos 
eventos adversos, torná-los visíveis se 
ocorrerem e minimizar seus efeitos com 
intervenções eficazes.  

Diante da experiência da autora como parte 
da equipe que atua junto à clientela cirúrgica, 
no ato operatório e preocupando-se com a 
segurança, a situação física e psicológica do 
paciente, tendo em vista ainda, que ao entrar 
no Centro Cirurgico o cliente entrega sua vida 
nas mãos dos profissionais que ali trabalham, 
nasceu a escolha desse tema, alvo hoje, de 
tanto zelo.  

O objetivo deste trabalho foi resgatar 
através da literatura evidencias que 
demonstrem o impacto no uso do protocolo de 
cirurgia segura para a qualidade da assistência 
prestada 

 

METODOLOGIA 
1.  

Trata-se de um estudo de revisão 
bibliográfica pautado nas produções dos 
últimos cinco anos. 

Para a revisão bibliográfica utilizou-se a 
estratégia de busca on-line através das bases 
de dados, Lilacs, Scielo, livros; jornais, manuais 
do Ministério da Saúde e a Revista da 
Sociedade Brasileira de Enfermagem em Centro 
Cirúrgico(SOBECC). 

Foi utilizada também, a busca de 
bibliografia direta de fontes, citadas em alguns 
trabalhos analisados, com o objetivo de obter 
maior número de informações a respeito do 
tema.  

Na realização da busca on-line, foram 
utilizadas como palavras chaves: segurança do 
paciente, cirurgia segura, protocolos, centro 
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cirúrgico, enfermagem, todas devidamente 
cadastradas nos DECS/MESH. 

As línguas requisitadas foram português, 
espanhol e inglês, assim, foram utilizados como 
critério de exclusão todos os artigos que não se 
encontravam escritos na íntegra em algum 
desses idiomas. 

 

RESULTADOS 

Quadro I: Impacto do uso do checklist de cirurgia segura 
diante da literatura consultada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

Nos países em desenvolvimento, o mau 
estado da infraestrutura e dos equipamentos; 
os problemas quanto ao suprimento e à 
qualidade de medicamentos e de material 
médico-cirúrgico; as falhas na gestão da 
organização e no controle de infecção; o 
desempenho insatisfatório dos profissionais 
devido à baixa motivação ou à deficiência na 
capacitação técnica; as falhas no correto 
diagnóstico pré-operatório; as deficiências na 
consulta pré-anestésica, e o subfinanciamento 
dos custos operacionais dos serviços de saúde, 
tornam a probabilidade de ocorrência de 
eventos adversos maior do que em países 
industrializados (FONSECA, PENICHE, 2009). 

Incidentes em saúde acarretam danos 
aos pacientes e gastos ao sistema de saúde, 
surgindo assim a necessidade de se 
implementar programa brasileiro de segurança 
do paciente, com a intensão de promover a 
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cultura pela segurança do paciente e da 
qualidade na assistência (CAPUCHOL, CASSIANI, 
2013). 

Por esses e outros motivos, nas últimas 
décadas, a preocupação com a segurança do 
paciente tornou-se assunto prioritário na área 
da saúde. Todo o cuidado em saúde traz 
enormes benefícios a todos os envolvidos, mas 
a ocorrência de erros é possível, e os pacientes 
podem sofrer graves consequências. Sendo 
assim, a segurança do paciente pode ser 
definida resumidamente, como o ato de evitar, 
prevenir ou melhorar os resultados adversos ou 
as lesões originadas no processo de 
atendimento médico-hospitalar (RIGOBELLLO 
et all, 2012). 

A OMS (Organização Mundial de Saúde) 
elaborou um “checklist”, para ser empregado 
em todos os procedimentos cirúrgicos, em 
qualquer hospital do mundo, independente do 
seu grau de complexidade. E após os excelentes 
resultados a notícia foi publicada e anunciada 
nos jornais e televisão do mundo inteiro. 
Quantificar a prevalência dos incidentes torna-
se difícil, pois nem todos são registrados. São 
situações em que os profissionais ficam sujeitos 
ao medo de punição, omitindo o registro do 
evento, desfalcando as evidencias, impedindo o 
aperfeiçoamento do processo de trabalho da 
enfermagem (PARANAGUA et all, 2013). 

O quadro I aponta as principais 
vantagens destacadas pela literatura nacional e 
internacional acerca do uso do “checklist de 
cirurgia segura”, o que nos permite considerar 
que o impacto do uso dessa ferramenta para a 
segurança do paciente e consequente 
qualidade do serviço prestado em cirurgia é 
fundamental para tarefas de alta 
complexidade, reduzindo os riscos, melhorando 
a sensação de segurança e confiança na 
instituição, melhorando o relacionamento da 
equipe, reduzindo significativamente a 
mortalidade e as complicações dos 
procedimentos cirúrgicos. 

O “checklist de cirurgia segura”, 
portanto, não trata-se apenas de uma 
ferramenta para garantir segurança ao 

paciente, mas é, também, um importante 
método de melhorar a comunicação na sala 
cirúrgica, buscando desenvolver estratégias de 
segurança. 

Diante desse contexto pode-se definir 
eventos adversos como qualquer incidente 
associado ao uso de medicamentos, 
equipamentos, dietas, realização do 
procedimento, lesão ou complicação não 
intencional derivada da provável assistência e 
não da doença do paciente, que resulte em 
morte, incapacidade ou prolongue sua 
permanência no hospital (KIZER, STEGUM, 
2005). 

Estima-se que, anualmente, das 234 
milhões de cirurgias realizadas no mundo, 
ocorram dois milhões de óbitos e sete milhões 
de pessoas apresentam incidentes, sendo 50% 
evitáveis (OPA, 2009). 

A literatura consultada aponta que o 
processo de Acreditação trata-se de uma 
importante e fundamental ferramenta para 
garantir a segurança do paciente, contribuindo 
para qualidade do serviço em saúde. 

A acreditação é uma metodologia 
desenvolvida para apreciar a qualidade da 
assistência médico-hospitalar em todos os 
serviços de um hospital. Tem como base a 
avaliação dos padrões de referências 
desejáveis, construídos por peritos da área e 
previamente divulgados, e nos indicadores ou 
instrumentos que o avaliador emprega para 
constatar os padrões que estão sendo 
observados (LIMA, ERDMANN, 2006). 

O cenário de insatisfação nos serviços 
de saúde instigou a criação de um padrão de 
qualidade, definido como um conjunto de 
atributos que inclui nível de excelência 
profissional, uso eficiente de recursos, risco 
mínimo ao usuário, alto grau de aceitação dos 
clientes e efeito favorável na saúde (MANZO; 
BRITO; ALVES, 2013). 

Como prática internacional baseada em 
evidências, o “Checklist”, nesse caso 
especificamente voltado a cirurgia segura, 
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apresenta-se dividido em três momentos: o 1º 
“Sign in”; o 2º “Time out” e o 3º Sign out”, 
devendo ser coordenado por um elemento da 
equipe operatória, a qual compreende 
cirurgiões, anestesiologistas, enfermeiros, 
técnicos e demais profissionais envolvidos. Essa 
equipe deve trabalhar transdisciplinarmente, 
uma vez que todos são responsáveis pelo 
cuidado seguro do cliente, cada qual no 
desempenho de sua função, garantindo o 
sucesso do procedimento cirúrgico 
(GRIGOLETO; GIMENES; AVELAR, 2011). 

Considera-se oportuno diferenciar esses 
três momentos citados para compreensão do 
processo de trabalho na área cirúrgica:  

• Identificação ou “Sign in” (antes da 
indução anestésica): quando se verifica 
verbalmente a identidade do paciente, o 
procedimento e o local da cirurgia, e se o 
consentimento para o procedimento foi 
assinado. O coordenador da lista observa se o 
lado correto da cirurgia foi sinalizado e confere 
se o oxímetro de pulso foi colocado 
corretamente no paciente e está funcionando. 
Deve rever verbalmente, com a equipe de 
anestesia, se o paciente possui vias aéreas de 
difícil acesso, risco de perda sanguínea ou de 
reação alérgica, de modo a garantir a segurança 
durante o procedimento anestésico. O ideal 
seria que o cirurgião estivesse presente nesta 
fase, já que este pode ter uma ideia mais clara 
sobre os fatores complicadores; contudo, a 
presença do cirurgião não é essencial para 
completar essa primeira parte do checklist;  

• Confirmação ou Time out (antes da 
incisão na pele - pausa cirúrgica): todos os 
profissionais presentes na sala de operações e 
que irão participar ativamente do 
procedimento se apresentam (nome e função); 
faz-se a conferência, em voz alta, da identidade 
do paciente, do procedimento e da parte do 
corpo que será operada. Em seguida, o 
cirurgião, o anestesiologista e o membro da 
equipe de enfermagem, verbalmente, revisam 
os pontos críticos para a cirurgia, fazendo uso 
do checklist e confirmando o uso profilático de 
antibióticos nos últimos 60 minutos; além 

disso, certificam-se da disponibilidade dos 
exames de imagem;  

• Registro ou Sign out (antes do 
paciente sair da sala cirúrgica): em conjunto 
com a equipe, o coordenador da lista analisa o 
procedimento, contam-se as compressas e os 
instrumentos, rotulam-se as peças anatômicas 
ou outras amostras obtidas, checam-se 
informações sobre quaisquer danos nos 
equipamentos, assim como outros problemas a 
serem resolvidos; finalizam traçando os planos 
de cuidados em relação ao pós-operatório, 
antes do encaminhamento do paciente à sala 
de recuperação anestésica (PANCIERI; 
CARVALHO; BRAGA, 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A intervenção cirúrgica representa uma 
ameaça à vida de qualquer pessoa, envolvendo 
uma carga emocional específica e diferenciada, 
tendo em vista que a cirurgia é muitas vezes 
não esperada e pode interromper o ciclo de 
vida normal do indivíduo e família. 

É fato que a assistência à saúde está cada 
vez mais complexa, porém fragmentada. O 
compromisso e o empenho de profissionais a 
nível individual são atitudes imprescindíveis, 
porém é necessário conseguir envolver a 
equipe durante a checagem para que todos 
respeitem cada um dos itens do procedimento. 

É imprescindível, portanto, que a 
enfermagem e equipe interdisciplinar possuam 
visão ampliada de todos os passos que 
envolvem a aplicação do “Checklist” 
contribuindo para uma assistência segura, 
eficiente e responsável. 
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