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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

São Paulo, fevereiro de 2.011. 

BOAS PRÁTICAS – CIRURGIA SEGURA1

       

 

A 55ª Assembléia da Saúde Mundial, em 2002, publicou uma resolução na qual 

impulsionava os Estados Membros da Organização Mundial da Saúde (OMS), a prestar 

o máximo de atenção possível às questões relacionadas à segurança do paciente e 

também fortalecer os sistemas baseados em evidências necessários para melhorar a 

segurança do paciente e a qualidade do sistema de saúde.  Tal resolução solicitava à 

OMS que assumisse a liderança no estabelecimento de normas globais e padronizações 

dando suporte aos países na preparação de políticas públicas e práticas de segurança do 

paciente.1 

Desta forma, em maio de 2004, durante a 57ª Assembléia da Saúde Mundial foi 

aprovada a criação de uma força internacional com vistas à melhoria global da 

segurança do paciente. Assim, em outubro deste mesmo ano, foi lançada a Aliança 

Mundial para a Segurança do Paciente.  Esta Aliança, composta por várias organizações 

nacionais e internacionais, congregou países membros da OMS, organizações 

interessadas e especialistas na área de segurança do paciente, com a missão coordenar, 

disseminar e acelerar melhorias para a segurança em termos mundiais.1 

A Aliança possui diversas atividades divididas em várias áreas. Dentre elas 

destaca-se a atividade descrita como “Melhorar o acesso ao conhecimento, utilização e 

avaliação de impacto”.  Para se alcançar resultado efetivo ao objetivo traçado para esta 

atividade, a Aliança propôs a formulação de Desafios Globais para a Segurança do 

Paciente.1 

                                                           
1 Artigo de atualização escrito por: Carmen Ligia Sanches de Salles, Dirceu Carrara, Denise Miyuki Kusahara. 
Revisão. Maria de Jesus Castro Sousa Harada. Membros da Câmara Técnica do COREN-SP. 
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Os Desafios Globais para a Segurança do Paciente são elaborados por meio da 

identificação de tópicos e assuntos de risco mais significativos para todos Estados 

Membros da OMS. A cada dois anos um novo Desafio é formulado para fomentar o 

comprometimento global e destacar temas correlacionados e direcionados para uma área 

de risco identificada.1  

O Primeiro Desafio Global, lançado para o biênio 2005-2006, tinha como 

objetivo reduzir infecções associadas ao cuidado à saúde, além de aumentar a 

conscientização do impacto das infecções associadas ao cuidado ao sistema de saúde. 

Nele, desenvolveram-se tópicos relacionados a: higienização das mãos; procedimentos 

clínicos e cirúrgicos seguros; segurança na hemoterapia;  administração segura de 

injetáveis e de imunobiológicos; segurança da água, saneamento básico e manejo de 

resíduos.1 

Para o biênio 2007-2008, foi criado o segundo Desafio Global para a Segurança 

do Paciente, denominado Cirurgias Seguras Salvam Vidas, cujo objetivo era melhorar 

a segurança do cuidado cirúrgico em todo o mundo, definindo padrões de segurança que 

pudessem ser aplicados em todos os países membros da OMS, contemplando ações 

como a prevenção de infecções de sítio cirúrgico; a anestesia segura e os indicadores de 

qualidade da assistência cirúrgica.1 

Adicionalmente, para os anos de 2009 e 2010 a Aliança propôs a temática 

resistência antimicrobiana. No entanto, devido ao fato de ainda precisarmos no país de 

mudanças e práticas efetivas de medidas preventivas, que potencializem os avanços 

tecnológicos observados na assistência cirúrgica, discutiremos nestas “Boas Práticas” 

aspectos relevantes do segundo Desafio Global para a Segurança do Paciente. 

Deve-se ressaltar que neste Desafio, para se alcançar o objetivo proposto para o 

Projeto Cirurgia Segura Salva Vidas, a estratégia adotada, foi a criação e 

implementação nas instituições de saúde de uma lista de verificações, um checklist 

padronizado, preparado por especialistas para ajudar as equipes cirúrgicas a reduzirem 

as ocorrências de danos ao paciente.  

A utilização do checklist nos hospitais visa e possibilita uma avaliação integral 

do paciente, antes e depois de cada procedimento cirúrgico. Tal medida também garante 

que eventos adversos apresentados em salas de cirurgia e recuperação sejam registrados 

de forma efetiva possibilitando ainda uma adequada atenção do paciente pós cirúrgico, 

tanto na sala de recuperação como no leito hospitalar. 
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No Brasil, diante desse cenário, a parceria entre Ministério da Saúde, Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, Colégio Brasileiro de Cirurgiões e Organização Pan-

Americana da Saúde da Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), possibilitaram a 

publicação, em 2009, do Manual de Implementação de Medidas para o projeto 

Segurança do Paciente: “Cirurgias Seguras Salvam Vidas”.2 

Epidemiologia 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou em 2008, que foram realizadas 

234 milhões de cirurgias no mundo, uma para cada 25 pessoas. Cerca de dois milhões 

de pacientes morreram nesses procedimentos e sete milhões apresentaram 

complicações, sendo que 50% destas foram consideradas evitáveis. Mais ainda, para 

cada 300 pacientes admitidos nos hospitais, um morre em decorrência de procedimentos 

cirúrgicos.3 

Em países industrializados a taxa de complicações relacionada a procedimentos 

cirúrgicos foi documentada em cerca de 3–16% em procedimentos cirúrgicos em 

pacientes internados sendo a taxa de mortalidade de 0,4–0,8%. Estudos realizados em 

países em desenvolvimento sugerem uma taxa de mortalidade de 5–10% associada a 

cirurgias de grande porte.  

Em países desenvolvidos, a anestesiologia está associada a um baixo risco de 

morbidade séria ou mortalidade. Estimativas atuais de mortalidade prevenível 

associadas à anestesiologia na Austrália e na Europa variam de cerca de 1:10.000 até 

cerca de 1:185.00. No entanto, a despeito da melhoria do conhecimento e de 

padronizações básicas na assistência, a taxa de morte evitável associada à anestesiologia 

em países em desenvolvimento continua sendo de 100 a 1.000 vezes maiores que as 

taxas de países desenvolvidos. 

Estima-se que as cirurgias em local errado e no paciente errado ocorrem em 

cerca de 1 em 50.000–100.000 procedimentos nos Estados Unidos da América, 

equivalente a 1.500–2.500 incidentes por ano. Em análise de eventos sentinela relatada 

em 2005, uma análise de 126 casos de cirurgias em sítio errado ou paciente errado 

revelou que 76% foram realizadas no local errado, 13% no paciente errado e 11% 

envolveram o procedimento errado. A literatura apóia a suposição de que a cirurgia em 

local errado é mais comum em certos campos, particularmente em cirurgia ortopédica. 
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Objetivos da OMS para a cirurgia segura 

  

 Diante do grande número de vítimas da insegurança cirúrgica, a OMS 

estabeleceu algumas diretrizes que possuem como objetivos essenciais para uma 

cirurgia segura, os seguintes itens:2 

1- Operar o paciente certo no local cirúrgico correto. 

2- Utilizar métodos já conhecidos para evitar danos na administração de 

anestésicos, protegendo o paciente da dor. 

3- Verificar se há risco de via aérea difícil, estando à equipe devidamente preparada 

para o seu manuseio. 

4- Reconhecer se há risco de grandes perdas sanguíneas, estando à equipe 

devidamente preparada para o atendimento. 

5- Preparar-se para riscos de reações alérgicas. 

6- Utilizar métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção de sítio 

cirúrgico. 

7- Checar se não houve esquecimento de instrumentos ou compressas cirúrgicas na 

cavidade cirúrgica. 

8- Identificar de forma segura os espécimes cirúrgicos. 

9- Comunicar-se de forma eficaz durante a cirurgia. 

10-  Estabelecer vigilância constante do número de procedimentos cirúrgicos e 

analisar seus resultados nas instituições de saúde. 

 

Pode-se dizer também que deve haver uma avaliação adequada do paciente, uma 

revisão completa do prontuário, uma cultura organizacional que apóie a comunicação 

aberta entre os membros da equipe e aprimoramento na escrita do profissional, 

evitando-se o uso de abreviações e participação efetiva do paciente em seu 

procedimento. Estes aspectos contribuem para se evitar erros dentro de uma sala 

cirúrgica. 

A OMS estabeleceu uma meta, até o ano de 2020, de redução das taxas de 

infecção de sítio cirúrgico em 25%, o que implicaria em uma significativa redução da 

morbidade e da mortalidade.3 
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Diretrizes para uma Cirurgia Segura 

 A OMS até o dia 27 de setembro de 2010, informa que 3885 instituições em 

todo o mundo se inscreveram para participar da campanha em busca da realização de 

cirurgias seguras, e 1788 instituições de saúde aderiram ao checklist para realizar 

procedimentos cirúrgicos.4 

     No Brasil, 11 hospitais já adotam essas orientações que também fazem parte das 

exigências para se obter a acreditação da Joint Commission International (JCI), entidade 

norte-americana que certifica serviços de saúde.5 O Ministério da Saúde publicou uma 

cartilha com as recomendações para ser distribuída para os hospitais e a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), está trabalhando em parceria com o 

Ministério da Saúde e com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) para 

implantar rotinas que aumentem a segurança das cirurgias no Brasil.6 

 

A utilização do Checklist nas salas cirúrgicas 

Com a denominação de "A Cirurgia Segura Salva Vidas", a OMS anunciou o 

desenvolvimento de uma lista de intervenções para promoção da segurança em 

procedimentos cirúrgicos, reunindo inicialmente 200 sociedades e ministérios da área da 

saúde de 200 países em um esforço para cumprir a meta de reduzir as complicações e 

mortes evitáveis no atendimento cirúrgico.7 Este grupo desenvolveu um conjunto de 

normas de segurança que pode ser aplicado em todos os países. A listagem identifica 

três fases em uma cirurgia, cada uma correspondente a um período específico no fluxo 

normal de trabalho: 1) antes de iniciar a anestesia; 2) antes de iniciar a cirurgia e 

após o término do procedimento; e 3) antes do paciente deixar a sala de operações. 

  Deve-se em primeiro lugar, instituir um coordenador que em cada fase 

confirmará se a equipe cumpriu todas as tarefas antes de continuar a cirurgia. O 

coordenador designado geralmente é um enfermeiro, podendo ser qualquer profissional 

de saúde que compõe a equipe cirúrgica.3 

 Todas as informações relativas a identificação do paciente, localização do 

procedimento a ser realizado, teste de equipamentos, administração da antibioticoterapia 

profilática, pré anestésico e quantidade de compressas abertas  devem ser verificadas de 

maneira verbal. Toda esta checagem deve ser precedida do procedimento, quando o 
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coordenador inicia as perguntas seguindo as fases do check list. A aplicação do check 

list nas diferentes fases está descrita no Quadro 1. 

Quadro 1 – Fases do Checklist a serem realizadas na sala cirúrgica.8 
Fase 1 - Antes da Indução 
Anestésica  

Fase 2  - Antes de iniciar a 
cirurgia 

 

 Fase 3 – Antes do paciente 
sair da sala cirúrgica 

• O coordenador revê 

verbalmente com o paciente 

(quando possível) sua 

identidade, tipo de 

procedimento sítio cirúrgico, 

e o consentimento para 

cirurgia que deve ter sido 

assinado pelo paciente ou 

responsável.  

• Visualmente confirma se o 

lado da cirurgia foi sinalizado 

(caso aplicável). 

• Visualiza  se o oxímetro de 

pulso foi colocado no 

paciente e está funcionando. 

• O coordenador também irá 

checar verbalmente com a 

equipe de anestesia se o 

paciente tem risco de perda 

sanguínea, dificuldade de 

obtenção de vias aéreas ou de 

reação alérgica.  

• Obs: Idealmente o cirurgião 

deve estar presente nesta fase, 

no entanto, sua presença não 

é essencial para completar 

esta parte do check list 

• Cada membro da equipe se 

apresentará pelo próprio 

nome e função. 

• A equipe irá, imediatamente 

antes da incisão da pele, 

confirmar em voz alta qual é 

o paciente que será operado, 

qual o procedimento e qual a 

parte do corpo a ser operada. 

• Em seguida, o cirurgião, o 

anestesista e a enfermagem, 

verbalmente revisarão os 

elementos críticos de seus 

planos para a cirurgia 

utilizando as questões de 

orientação do check list. 

• Confirma-se também a 

administração de 

antibióticos profiláticos nos 

últimos 60 minutos e que 

exames de imagem 

essenciais estão disponíveis, 

conforme o caso. 

• A equipe irá analisar em 

conjunto a cirurgia que foi 

realizada, a contagem de 

compressas, de instrumentos 

e agulhas, e a rotulagem de 

quaisquer espécimes obtidos 

cirurgicamente. 

• Também irá rever qualquer 

avaria em equipamentos ou 

problemas que precisam ser 

resolvidos.  

• Finalmente, a equipe irá 

analisar os planos e 

preocupações em relação ao 

pós-operatório, antes de 

retirar o paciente da sala 

cirúrgica. 
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A OMS indica a aplicação de três fases que devem fazer parte de um protocolo de 

segurança, exemplificados na Figura 1. 

Figura 1:Check list da campanha de cirurgia segura – OMS, com informações antes da 

indução anestésica, pausa antes da incisão da pele e revisão antes do paciente sair da 

sala cirúrgica.8 

 
 
Figura 1: Checklist da campanha de cirurgia segura – OMS. Informações antes da indução anestésica, 
pausa antes da incisão na pele e antes do paciente sair da sala cirúrgica.8 Fonte: www.medicinanet.com.br. 
Reproduzido com autorização. 

 

A enfermagem na promoção de cirurgia segura 

As atribuições de enfermagem na realização de um procedimento cirúrgico, são 

várias, destacando-se o preparo pré-cirúrgico adequado do paciente, a organização da 

sala cirúrgica, o atendimento de demandas na sala durante e após a cirurgia, a 

verificação dos equipamentos cirúrgicos pré e pós procedimento, o contato constante 

com setores como manutenção, as compras e almoxarifado, banco de sangue, 

http://www.medicinanet.com.br/�
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laboratório clínico, entre outros. Assim, é de sua responsabilidade cuidados que estão 

diretamente interligados com a segurança de um paciente cirúrgico. 

As ações do profissional de enfermagem em centro cirúrgico vão além da realização 

de procedimentos tecnicamente corretos, este profissional atua como colaborador ativo 

na segurança do paciente, em todas as etapas que envolvem a realização de uma cirurgia 

segura. 

Além da preocupação constante com a humanização do cuidado, muitas são as 

dificuldades, que vão desde o ensino aprendizagem das ações a serem desenvolvidas, 

até questões relacionadas ao número reduzido de enfermeiros para sua implementação.  

 

Experiências exitosas 

Têm sido publicado na literatura científica vários relatos e estudos apontando o 

sucesso do programa de cirurgia segura. 

Um dos primeiros resultados da implementação do checklist proposto pela 

OMS, foi divulgado em janeiro de 2009. Foram estudados 7.688 pacientes divididos 

em dois grupos: antes da aplicação do “checklist” (3.733 pacientes) e após a aplicação 

do mesmo. As operações foram realizadas nas cidades de Boston, Seattle, 

Toronto,Londres, Nova Delhi, Aukland, Aman, Manilha e Ijakara. As grandes 

complicações foram reduzidas de 11 para 7%, significando uma queda significativa de 

36% (p<0,001) e a mortalidade caiu de 1 para 0,8% significando uma queda de 47% 

(p=0,03).9 

A cirurgia em local errado continua a ocorrer regularmente, especialmente a 

cirurgia no lado errado, mesmo depois da verificação formal do sítio. Muitos erros 

ocorrem antes da pausa cirúrgica [time-out]; alguns persistem apesar do protocolo de 

verificação. Pacientes e enfermeiros são os maiores aliados dos cirurgiões. A 

verificação deve começar pelo consentimento e deve ocorrer em diversos momentos 

antes da incisão.10 

Clarke et all11 relatam que a verificação pré-operatória foi a mais eficaz das 

etapas do programa de cirurgia segura e que o paciente é uma fonte de informações 

mais confiável que os documentos. O ato de marcar o sítio cirúrgico dá ao paciente a 

possibilidade de se manifestar antes de ser sedado ou da indução anestésica. 

No Brasil há a experiência do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 

(ICESP) na implantação do Protocolo Universal da Joint Commission on Accreditation 
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of Healthcare Organizations (PU-JCAHO). O protocolo inclui três etapas: verificação 

pré-operatória, marcação do sitio cirúrgico (lateralidade) e TIME OUT. O centro 

cirúrgico do ICESP está em funcionamento desde novembro de 2008. O PU-JCAHO é 

aplicado integralmente a todas as cirurgias e até junho de 2009 foram realizadas 1.019 

cirurgias, sem registro de erros ou eventos adversos. Os autores concluem que a 

implantação do PU-JCAHO é simples, sendo ferramenta útil para prevenir erros e 

eventos adversos em centro cirúrgico.12 

Numa comparação entre 3.760 pacientes observados antes da implementação 

do programa e 3.820 pacientes observados após, o número total de complicações por 

100 pacientes caiu de 27,3 (intervalo de confiança [IC] de 95% = 25,9 a 28,7) para 

16,7 (IC 95% = 15,6 a 17,9), o que gerou a redução absoluta de risco de 10,6 (IC 95% 

= 8,7 a 12,4). A proporção de pacientes com uma ou mais complicações caiu de 15,4% 

para 10,6% (p<0,001). A mortalidade intra-hospitalar caiu de 1,5% (IC 95% = 1,2 a 

2,0) para 0,8% (IC 95% = 0,6 a 1,1), gerando uma redução absoluta de risco de 0,7% 

(IC 95% = 0,2 a 1,2). Os desfechos não se alteraram nos hospitais do grupo controle. 

Os autores concluiram que a implementação do programa esteve associado a uma 

redução nas complicações cirúrgicas e na mortalidade em hospitais com altos padrões 

de cuidado.13 

 

Considerações finais 

Em ambiente tão complexo como é o caso de uma instituição de saúde, a 

aprendizagem sobre erros fornece subsídios para que os processos clínicos e de 

prevenção de erros subsequentes sejam aprimorados. Os eventos adversos em ambientes 

cirúrgicos são considerados raros, porém, sua ocorrência pode ser de natureza mais 

grave, com resultados que implicam em sequelas para o paciente e até mesmo a 

ocorrência de morte.14 

Verifica-se que a checagem realizada por uma única pessoa, no caso o coordenador, 

com a participação do paciente e toda a equipe envolvida no procedimento cirúrgico é 

essencial para o sucesso do procedimento, pois pode garantir a ausência de omissão de 

alguma etapa. 

Contudo, é imprescindível que a equipe seja madura para reconhecer a função deste 

coordenador, que poderá em determinadas ocasiões impedir o prosseguimento da 
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cirurgia, sendo importante identificar criteriosamente a pessoa mais adequada para esta 

função.8 

Recomenda-se, portanto a inclusão de métodos que garantam a segurança do 

paciente durante todas as etapas que envolvem a realização do procedimento cirúrgico, 

como é o caso da utilização de um check list adequado e checagem dupla antes da 

realização do procedimento. 
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