
Cirurgia segura

Detalhes que 
salvam vidas
Como a equipe de 
Enfermagem tornou-se 
protagonista no processo 
de ampliação da segurança 
do paciente no centro 
cirúrgico
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Erros estratégicos e falhas de comunicação nunca são insignificantes 
dentro de uma sala de cirurgia. Decisões baseadas em informações in-
consistentes ou sem a devida checagem podem trazer consequências 

trágicas e inapeláveis aos pacientes e profissionais incumbidos da operação.
Demarcação incorreta da lateralidade, medicação trocada, mau dimensiona-
mento dos materiais cirúrgicos e intervenções em membros sadios, por exem-
plo, são problemas que se repetem mundo afora, sem distinção entre países 
ricos e pobres, nem hospitais particulares e privados. 
O caráter democrático e preocupante dessa realidade ficou evidente em 1999, 
quando o Instituto de Medicina dos Estados Unidos divulgou o relatório “Er-
rar é Humano: Construindo um Sistema de Saúde mais Seguro”, revelando 
que ocorriam por ano até 98 mil óbitos por falhas preveníveis nos hospitais norte-
-americanos – mais que o dobro de perdas da Guerra do Vietnã.
Considerado um dos principais marcos para a adoção de práticas de cuidado ao 
paciente, o estudo serviu de apoio para a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
lançar globalmente, em 2004, a  Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, e 
estabelecer a cada dois anos Desafios Globais pela Segurança do Paciente, dentre 
eles o “Cirurgia Segura Salva Vidas”. 
“Até então, ninguém falava de erros, pelo contrário. Isso não era declarado”, lembra 
Simone Neto, primeira tesoureira da Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro 
Cirúrgico (Sobecc) e gerente de Enfermagem no Instituto do Câncer do Estado de 
São Paulo (Icesp).
A partir da iniciativa da OMS, nascia em 2008 o Protocolo de Cirurgia Segura, com 
seu famoso Checklist, que viria a se tornar instrumento essencial na prevenção de 
eventos negativos no centro cirúrgico e dar um novo significado à atuação da equipe 
de Enfermagem no controle dessas operações.
Já no ano seguinte estudo publicado no “New England Journal of Medicine” atesta-

 |      55 



va o sucesso dessa iniciativa, ao constatar que a adoção do Proto-
colo reduziu em 63% as complicações pós-cirúrgicas e 55% a taxa 
de mortalidade pós-operatória em oito hospitais de países diferen-
tes, na América do Norte, África, Ásia, Europa e Oceania. 
Em 2010, outro levantamento realizado pelo mesmo grupo de au-
tores trouxe resultados igualmente positivos. Ao usar o Checklist 
em operações de emergências não cardíacas, houve redução de 
37% das complicações cirúrgicas e de 62% dos óbitos.

difícil de mudar
Mesmo diante de números tão expressivos, há ainda uma certa 
resistência por parte de alguns cirurgiões e até mesmo den-
tro da equipe de Enfermagem dos hospitais na implantação do 
Protocolo, considerado muitas vezes um procedimento mera-
mente burocrático.
“Hoje temos como desafio buscar maior envolvimento do cor-
po clínico, pois sentimos uma certa banalização por parte dos 
médicos, principalmente na fase do timeout. Alguns não levam 
como algo sério que traga resultado no procedimento. Essa si-
tuação tem gradativamente melhorado, mas muito devagar”, 
observa Ana Lucia Mirancos, coordenadora de Enfermagem 
do centro cirúrgico do Hospital Sírio-Libanês.
Isso acontece pois as checagens, geralmente realizadas por en-
fermeiros ou técnicos em três etapas – antes da indução anes-

tésica, no momento imediatamente antes da cirurgia e após o 
procedimento -, envolvem questões simples, que fazem parte 
da rotina da profissão.
Confirma-se em voz alta, por exemplo, a identificação do pa-
ciente, o local da cirurgia a ser feita, o procedimento a que ele 
será submetido e se há risco de sangramento, dentre uma série 
de outras perguntas de praxe, mas fundamentais na segurança 
da operação.
“Numa postectomia, que é um procedimento cirúrgico sim-
ples, eles não gostam quando perguntamos se há risco de san-
gramento, mas faz parte do Protocolo deixar isso sinalizado. 
Existe ainda uma parcela de médicos que não quer demarcar 

Cirurgia segura

Enfermeira Ana Lucia Mirancos, do Hospital Sirio Libanês 
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o paciente, reluta, acha que não precisa”, 
afirma Ana Lucia.
Gerente médica do Hospital São Fran-
cisco de Ribeirão Preto, acreditado em 
2009 pela Joint Commission International 
(JCI), Silvia Szente Fonseca sentiu na pele 
as dificuldades de se mudar a cultura de 
um centro cirúrgico para a implantação do 
Protocolo.
Segundo ela, essa resistência inicial ocor-
re não apenas devido à autoconfiança dos 
profissionais, mas também por muitos de-
les terem formação tradicional, em que os 
processos eram mais morosos e, portanto, 
fáceis de controlar.
A superprodução exigida tanto em hospi-
tais públicos como nos privados acelerou 
as etapas antecedentes à realização da operação, o que requer 
um acompanhamento acurado desde a entrada do paciente no 
hospital até a chegada à sala de cirurgia.
“O volume de pacientes que passam por cirurgia nunca foi tão 
grande e os erros se sucedem. São checagens lógicas, mas ao 
se estudar o assunto no mundo todo percebe-se que trocar o 
paciente, errar o lado da perna, usar material inadequadamente 

esterilizado e ausência do cirurgião na sala 
de cirurgia com o paciente já aberto não 
são falhas tão raras”, analisa a médica Sil-
via, do Hospital São Francisco.

empoderamento da enfermagem 
São tantos fatores interferindo diretamente 
no procedimento cirúrgico, que o 
Checklist preconizado pela OMS passou 
a ser vital em boa parte dos hospitais e é 
um dos instrumentos obrigatórios para a 
certificação da JCI.
Responsável maior pela aplicação do Pro-
tocolo, a equipe de Enfermagem tem assu-
mido papel de protagonismo nas salas de 
cirurgia, ao fazer valer as exigências em 
favor da segurança do paciente, inclusive 

diversas das medidas propostas pela Resolução RDC nº 36, de 
25 de julho de 2013.
“É fundamental o empoderamento da Enfermagem para que 
ela possa ter clareza da sua importância nesse processo, 
principalmente na condução do timeout”, aponta Fernanda 
Pamplona, gerente de Enfermagem do Hospital Geral de Ita-
pecerica da Serra.

Simone Neto, primeira tesoureira da 
Sociedade Brasileira de Enfermeiros 
de Centro Cirúrgico (Sobecc)

“Essa etapa é realizada imediatamen-
te antes da incisão cirúrgica.  A equipe 
está paramentada e a equipe de Enfer-
magem (técnico ou enfermeiro) co-
meça a perguntar o nome do paciente 
e o procedimento que será realizado, 
tipo de cirurgia, se o antibiótico foi 
administrado na indução anestésica, 
se o material e equipamentos estão 

adequados, se as imagens estão ex-
postas e, por último, se há alguma 
dúvida.  É algo que gasta no  máximo 
1,5 minuto. Nessa parte o paciente já 
está sedado.  Depois temos a terceira 
parte, que é antes do paciente sair da 
sala de operação, que é o momen-
to em que se fala o que se retirou 
de peças cirúrgicas, se ficou algum 
instrumental na cavidade, agulha, 
gaze e compressa. Tem de fazer a 
revisão da cavidade antes do fecha-
mento da cirurgia.”

O que se exige no Timeout?

“A equipe de 
Enfermagem 
tem de saber 
exatamente por que 
está aplicando o 
Protocolo e, assim, 
ter argumentos para 
provar a importância 
disso”
 
Ana Lucia Mirancos, 
coordenadora de Enfermagem 
do centro cirúrgico do Hospital 
Sírio-Libanês
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Mas como inserir essa nova cultura nos hospitais, engajando 
todo o corpo clínico a trabalhar em torno de uma nova meto-
dologia? Para Ana Lucia Mirancos, do Sírio-Libanês, a saída é 
buscar fundamentação nos resultados positivos divulgados em 
trabalhos teóricos. Além disso, é preciso reconhecer no Proto-
colo de Cirurgia Segura não apenas um procedimento burocrá-
tico, mas ferramenta essencial na redução de eventos negativos 
relacionados à prática cirúrgica.
“A equipe de Enfermagem tem de saber exatamente por que 
está aplicando o Protocolo e, assim, ter argumentos para provar 
a importância disso”, afirma Ana Lúcia.
Com paciência e embasamento técnico, aos poucos o corpo 
clínico vai entendendo a responsabilidade de cada profissio-
nal para assegurar o sucesso da operação. O envolvimento da 
administração dos hospitais é igualmente imprescindível nessa 
caminhada, ao organizar ações, campanhas e dar respaldo aos 
profissionais responsáveis por implantar e aperfeiçoar o Che-
cklist periodicamente.
No Hospital do Coração (HCor), acreditado há seis anos, desde 
o início a superintendência médica procurou conscientizar as 
equipes sobre a importância dessa mudança de cultura. Neste 
sentido, o empoderamento da Enfermagem tem sido crucial 
para diminuir e superar as barreiras ainda existentes.  
A gerente de Enfermagem e do centro cirúrgico do HCor, Mara 
Lucia Ribeiro, observa que o entrosamento afinado entre o cor-
po clínico é uma necessidade a cada dia mais premente. Afinal, 
estão lidando com pacientes repletos de informação e interesse 
pelas etapas do procedimento cirúrgico.  
“Hoje a população está muito mais esclarecida, os pacientes 
conhecem vários protocolos, são bem informados e questiona-
dores”, afirma a enfermeira.
O Hospital Geral de Itapecerica da Serra, ligado ao governo 
estadual de São Paulo, também enfrentou situações e obstácu-
los semelhantes quando decidiu adotar o Protocolo em 2009. 
Os resultados colhidos desde então são reveladores quanto à 
crescente adesão a essa ferramenta, com efeitos práticos facil-
mente identificáveis.
No quarto trimestre daquele ano, 49,3% das cirurgias já eram 

realizadas com a metodologia segura. Já no primeiro trimestre 
de 2014 elas passaram a representar 98,7%, incluindo as cirur-
gias de urgência. 
“Desde a implantação do Protocolo, todas as cirurgias foram 
realizadas no paciente certo, sendo a cirurgia e o local correto. 
Para isso, tivemos de adequar os tempos do processo e simpli-
ficar o instrumento criado inicialmente para incluir as cirurgias 
de urgência”, conta a enfermeira Fernanda Pamplona.

aprimoramento contínuo
Ao contemplar as questões necessárias às três fases da Cirur-
gia Segura, o Checklist padronizado pela OMS geralmente é 
apenas o ponto de partida na criação de um sistema muito mais 
completo e de acordo com as particularidades de cada insti-
tuição.
Acreditado desde 2007, o Sírio-Libanês periodicamente acres-
centa novos parâmetros à sua metodologia. O próximo passo, 
segundo a enfermeira Ana Lúcia Mirancos, é que as placas 
com as informações sobre a operação sejam substituídas por 
painéis eletrônicos dentro da sala de cirurgia.
O interesse de outros setores pelo procedimento de segurança 
também faz surgir mudanças no processo. “Hoje temos coleta 
de biobanco para fazer estudos de tumores e, quando vieram 
implantar, pediram a inclusão dessas informações no timeout, 

Cirurgia segura

Mara Lucia Ribeiro, 
gerente de Enfermagem 
e do centro cirúrgico do 
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ou seja, as próprias áreas alheias ao processo acabam vendo a 
importância disso”, ressalta a enfermeira.
Com o novo sistema, pretende-se ainda que o banco de sangue 
informe automaticamente se há reserva de algum hemocom-
ponente que possa ser usado em procedimentos com risco de 
sangramento, eliminando assim a informalidade nesse tipo 
de informação.
Treinamentos específicos destinados às diversas áreas atu-
antes no centro cirúrgico também costumam fazer parte das 
ações empregadas pelos hospitais certificados e é comum o 
uso de métodos aplicados para definir o sucesso da aplicação 
do Protocolo.
“A prática da cirurgia segura é monitorada por um indicador 
de qualidade e auditada continuamente. Há reuniões com a 
gestão de risco em que verificamos o resultado do indicador 
e são propostas melhorias visando atingir a meta, que é de 
100%”, explica a enfermeira Simone Neto, ao comentar o 
acompanhamento desses dados no Icesp.
O HCor analisa mensalmente os dados coletados por meio 
de indicadores do preenchimento do Checklist, lateralidade, 
termos de consentimento e outras etapas do processo. Eram 

procedimentos já adotados antes mesmo da certificação, mas 
que agora ficam documentados e servem de apoio a ações 
estratégicas futuras. 
Com a inauguração de um novo prédio em janeiro último, o 
Hospital pôde usar o know-how adquirido nos últimos anos 
para incluir aspectos específicos de atuação na chamada sala 
híbrida, que reúne num mesmo local processos cirúrgicos e 
de intervenção não cirúrgica.
“Fizemos revisão do Checklist de acordo com essa neces-
sidade e adotamos plano de ação envolvendo as equipes 
médicas, com acompanhamento constante visando zerar as 
ocorrências e minimizar as falhas que possivelmente venham 
surgir”, relata a enfermeira Mara Lucia Ribeiro.

como notificar?
Por mais que as devidas checagens sejam cumpridas e o Pro-
tocolo de Cirurgia Segura receba aprimoramentos à exaus-
tão, alguns eventos negativos insistem em ocorrer. Neste 
caso, o ideal é que sejam encaminhados ao setor responsável 
e elaborada uma linha de ação para o problema não se repetir.
Porém, a cultura punitiva persistente em algumas institui-
ções acaba inibindo as notificações das inconsistências. A 
avaliação é da enfermeira Maria Angélica Sorgini Peterlini, 
membro e fundadora da Rede Brasileira de Enfermagem e 
Segurança do Paciente (Rebraensp), para quem é necessário 
mudar o modo como se encara tais problemas.
“A primeira pergunta tem de ser sempre ‘por que o erro ocor-
reu?’ e não ‘quem cometeu o erro?’. Se a instituição promove 
a cultura de punição, ela terá profissionais com medo de re-
latar o erro. Se não tem como prevenir, não há estratégias de 
prevenção”, afirma a enfermeira.
A enfermeira Ana Lúcia Mirancos, do Sírio-Libanês, diz que 
o Hospital incentiva a notificação das ocorrências, que na 
maioria das situações são percebidas automaticamente pela 
equipe, pois geram consequências em toda a cadeia. 
Segundo ela, é possível ainda o relato anônimo, mas o que 
considera mais importante para o sucesso da ação é dar o 
retorno aos colaboradores e mostrar os resultados práticos 

Fernanda Pamplona, gerente de Enfermagem do Hospital Geral de 
Itapecerica da Serra

Vanessa Dias da Silva
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conquistados graças à notificação.  
De qualquer forma, as punições são inerentes à gravidade do 
dano e busca-se reunir os profissionais envolvidos no evento 
num plano de ação conjunto, inclusive com a participação 
dos médicos.
“Avaliamos o evento na sua íntegra, pois nunca tem uma pessoa 
só responsável, é uma cadeia de acontecimentos. O importante é 
perceber a diminuição contínua dos eventos e vamos agindo pontu-
almente à medida em que eles acontecem”, diz Ana Lúcia.
Apesar de o Brasil não oferecer dados concretos nessa área, não há 
como negar os avanços proporcionados desde 2004, após o início 
da ampla campanha da OMS em busca da segurança do paciente. 

Com a aplicação do Protocolo da Cirurgia Segura e a procura 

dos hospitais pela acreditação, este processo entrou num vir-

tuoso caminho sem volta e, certamente, conquistará a adesão 

de cada vez mais profissionais e instituições.

Os beneficiados diante disso não são apenas os pacientes, 

mas todo o corpo clínico e, sobretudo, os enfermeiros, téc-

nicos e auxiliares, que puderam assumir um papel de prota-

gonismo na redução dos eventos nos centros cirúrgicos, ao se 

impor com conhecimento, comprometimento e a consciência 

sobre a sua responsabilidade para que as cirurgias possam ser 

sempre bem-sucedidas.  

enfermagem Revista: Como os profissionais de saúde costu-
mam reagir ao processo de acreditação dos serviços?

nancy Yamauchi: Atualmente, com a melhor compreensão 
da importância do processo de acreditação, os profissionais 
têm demonstrado entusiasmo e interesse em aprender e aderir 
à metodologia, pois entendem que este conhecimento e expe-
riência trarão benefícios, não só para a instituição e pacientes, 
mas também para o próprio profissional, com maior valoriza-
ção do seu currículo e melhores oportunidades na carreira. 

eR: A que tipos de avaliações são submetidas a equipe de En-
fermagem no processo de acreditação?

nY: Os enfermeiros participam ativamente de diversas ativi-
dades programadas na agenda da avaliação, como por exem-
plo, nos rastreadores de paciente e sistemas, nas entrevistas e 

reuniões, ou seja, os Enfermeiros, os Técnicos e Auxiliares de 
Enfermagem são profissionais de extrema importância durante 
o processo de avaliação. Além disso, os Enfermeiros são líde-
res e gestores em vários processos e serviços nas instituições 
hospitalares.

eR: Como esta metodologia está sendo seguida no Brasil, em 
comparação com outros países mais desenvolvidos?

nY: A metodologia utilizada pela JCI no Brasil é a mesma em 
todos os países do mundo, o que permite a troca de experiên-
cias e indicadores entre as instituições acreditadas por ela, que 
hoje são cerca de 500 instituições no mundo, fora dos Estados 
Unidos. Isso é muito positivo pois eleva os índices de qualida-
de dos serviços das instituições de saúde brasileiras acreditadas 
pela JCI em níveis internacionais, ajudando na melhoria do pa-
norama de saúde do país.

Nancy Yamauchi, orientadora de projetos educacionais do Consórcio Brasileiro 
de Acreditação, representante exclusivo da metodologia de acreditação 
internacional da JCI Joint Commission International no Brasil

Metodologia é a mesma em todo o mundo
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O Checklist é uma lista de verificação que deve ser ob-
servada em três etapas: antes da indução anestésica, 
imediatamente antes da cirugia (timeout) e após o pro-
cedimento cirúrgico. A etapa mais crítica é o timeout, 
momento em que todo o corpo clínico está reunido em 
torno do paciente, prestes a iniciar a operação. Essa 
fase, porém, não leva mais do que dois minutos e é es-
sencial para dar respaldo à cirurgia. Confira as questões 
sugeridas pelo Checklist da OMS:

O Checklist

PACIENTE CONFIRMOU
• IDENTIDADE
• SÍTIO CIRÚRGICO
• PROCEDIMENTO
• CONSENTIMENTO

SÍTIO DE MARCADO/NÃO SE APLICA

VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA 
ANESTÉSICA CONCLUÍDA

OXÍMETRO DE PULSO NO PACIENTE E 
EM FUNCIONAMENTO

O PACIENTE POSSUI:

ALERGIA CONHECIDA?
NÃO
SIM

VIA AÉREA DIFÍCIL/RISCO DE ASPIRAÇÃO?
NÃO
SIM, E EQUIPAMENTO/ASSISTÊNCIA DISPONÍVEIS

RISCO DE PERDA SANGUÍNEA > 500 ML 
(7 ML/KG EM CRIANÇAS)?
NÃO
SIM, E ACESSO ENDOVENOSO ADEQUADO 
E PLANEJAMENTO PARA FLUIDOS

O PROFISSIONAL DA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM OU DA EQUIPE MÉDICA
CONFIRMA VERBALMENTE COM A EQUIPE:

REGISTRO COMPLETO DO PROCEDIMENTO  
INTRA-OPERATÓRIO, INCLUINDO 
PROCEDIMENTO EXECUTADO
SE AS CONTAGENS DE INSTRUMENTAIS 
CIRÚRGICOS, COMPRESSAS E AGULHAS 
ESTÃO CORRETAS (OU NÃO SE APLICAM)

COMO A AMOSTRA PARA ANATOMIA 
PATOLÓGICA ESTÁ IDENTIFICADA
(INCLUINDO O NOME DO PACIENTE)

SE HÁ ALGUM PROBLEMA COM
EQUIPAMENTO PARA SER RESOLVIDO

O CIRURGIÃO, O ANESTESIOLOGISTA E A 
EQUIPE DE ENFERMAGEM REVISAM 
PREOCUPAÇÕES ESSENCIAIS PARA A 
RECUPERAÇÃO E O MANEJO DO PACIENTE 
(ESPECIFICAR CRITÉRIOS MÍNIMOS A 
SEREM OBSERVADOS. EX: DOR)

IDENTIFICAÇÃO

CONFIRMAR QUE TODOS OS MEMBROS DA
EQUIPE SE APRESENTARAM PELO NOME 
E FUNÇÃO

CIRURGIÃO, ANESTESIOLOGISTA E 
A EQUIPE DE ENFERMAGEM CONFIRMAM 
VERBALMENTE: 
•  IDENTIFICA ÇÃO DO PACIENTE
•  SÍTIO CIRÚRGICO
•  PROCEDIMENTO

EVENTOS CRÍTICOS PREVISTOS
REVISÃO DO CIRURGIÃO: 
QUAIS SÃO AS ETAPAS CRÍTICAS OU 
INESPERADAS, DURAÇÃO DA OPERAÇÃO, 
PERDA SANGUÍNEA PREVISTA?  
REVISÃO DA EQUIPE DE ANESTESIOLOGIA: 
HÁ ALGUMA PREOCUPAÇÃO ESPECÍFICA 
EM RELAÇÃO AO PACIENTE? 
REVISÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM: OS 
MATERIAIS NECESSÁRIOS (EX. INSTRUMENTAIS,
PRÓTESES) ESTÃO PRESENTES E DENTRO DO 
PRAZO DE ESTERILIZAÇÃO?   
(INCLUINDO RESULTADOS DO INDICADOR)? 
HÁ QUESTÕES RELACIONADASA 
EQUIPAMENTOS OU QUAISQUER 
PREOCUPAÇÕES? 

   

SIM
NÃO SE APLICA Assinatura

A PROFILAXIA ANTIMICROBIANA FOI 
REALIZADA NOS ÚLTIMOS 60 MINUTOS?
SIM
NÃO SE APLICA 
AS IMAGENS ESSENCIAIS ESTÃO DISPONÍVEIS?

CONFIRMAÇÃO REGISTRO

Antes da indução anestésica Antes da incisão cirúrgica Antes de o paciente sair da sala de operações

LISTA DE V ERIFICAÇÃO  DE SEGURANÇA CIRÚRGICA (PRIMEIRA EDIÇÃO) 

ESTA LISTA DE VERIFICAÇ ÃO  NÃO TEM A INTENÇÃO DE SER ABRANGENTE. ACRÉSCIMOS E MODIFICAÇÕES PARA ADAPTAÇÃO À PRÁTICA LOCAL SÃO RECOMENDADOS.

Fonte: Ministério da Saúde e ANVISA
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