
CIRURGIA SEGURA
Enf. Daniella Honorio





FINALIDADEFINALIDADE

Determinar as medidas a serem implantadas 
para reduzir a ocorrência de incidentes e eventos 
adversos e a mortalidade cirúrgica, possibilitando 
o aumento da segurança na realização de 
procedimentos cirúrgicos, no local correto e no 
paciente correto, por meio do uso da Lista de 
Verificação de Cirurgia Segura desenvolvida pela 
Organização Mundial da Saúde.



ABRANGÊNCIA

Aplica-se em todos os locais dos 
estabelecimentos de saúde em que sejam 
realizados procedimentos, quer terapêuticos, 
quer diagnósticos, que impliquem em incisão no 
corpo humano ou em introdução de 
equipamentos endoscópios, dentro ou fora de 
centro cirúrgico, por qualquer profissional de 
saúde.



QUAL A 
IMPORTÂNCIA 

DE UM 
PROTOCOLO?
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15.000 
mortes/ano)

                    Estar Hospitalizado é uma Atividade de Risco
Philip Hassen - Canadian Patient Safety Institute
Philip Hassen - Canadian Patient Safety 
Institute



ESTUDOS 
REVELAM.....

Revisão sistemática realizada em 2008 sobre 
a ocorrência de eventos adversos em pacientes 
internados revelou que 01 em cada 150 
pacientes hospitalizados, morre em consequência 
de um incidente. 

O mesmo estudo revelou que quase dois 
terços dos eventos adversos ocorridos em 
ambiente hospitalar, foram associados ao cuidado 
cirúrgico. 



ESTUDOS 
REVELAM.....

Relatos internacionais 
relacionado às cirurgias 
em locais errados, 
mostram a prevalência 
em órgãos como 
pulmões e cérebro, além 
de pacientes que tiveram 
o rim, a glândula 
adrenal, a mama ou 
outro órgão sadio 
removido. 







INTERVENÇÃO

Lista de Verificação de 
Cirurgia Segura

 
      
 Manual de Cirurgia      
Segura



Implantado o checklist em 08 hospitais com diferentes
características sociais e econômicas.

A taxa de mortalidade antes da implantação do checklist foi de
1,5% e após a implantação a taxa foi de 0,8% e as complicações

reduziram de 11,0% para 7,0%.



I - Antes da indução 
anestésica;
II - Antes da incisão 
cirúrgica; e
III - Antes do paciente sair da 
sala de cirurgia.

Ou
I - Check in
II - Time out

III - Check out

3 FASES:





MANUAL DE 
CIRURGIA SEGURA

O Primeiro Desafio Global focou as infecções 
relacionadas com a assistência à saúde, 
envolvendo:

1) higienização das mãos;
2) procedimentos clínicos e cirúrgicos seguros;
3) segurança do sangue e de hemoderivados;
4) administração segura de injetáveis e de 
imunobiológicos; e
5) segurança da água, saneamento básico e 
manejo de resíduos.



     MANUAL DE CIRURGIA 
SEGURA

Novo Desafio Global tem como objetivo 
aumentar os padrões de qualidade 
almejados em serviços de saúde de 
qualquer lugar do mundo e contempla:

1) prevenção de infecções de sítio cirúrgico;
2) anestesia segura;
3) equipes cirúrgicas seguras; e
4) indicadores da assistência cirúrgica.



MANUAL DE CIRURGIA 
SEGURA

Dez objetivos essenciais para a segurança 
cirúrgica:

1. A equipe operará o paciente certo e o sítio 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.



     MANUAL DE CIRURGIA 
SEGURA

 6. A equipe usará de maneira sistemática, métodos conhecidos 
para minimizar o risco de infecção do sítio cirúrgico.

7. A equipe impedirá a retenção inadvertida de compressas ou
instrumentos 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 condução segura da operação.

 10. Os hospitais e os sistemas de saúde pública estabelecerão 
vigilância de rotina sobre a capacidade, volume e resultados 
cirúrgicos.



EXEMPOS DE 
PROTOCOLOS E IT's

Demarcação da lateralidade do sítio cirúrgico;

Posicionamento seguro do paciente para o procedimento 
cirúrgico;

Protocolo de prevenção de infecção do sítio cirúrgico;

Identificação segura do paciente;

Protocolo para prevenção de hipotermia perioperatória não 
intencional;

Avaliação pré-anestésico; Termo de consentimento esclarecido;

Sistematização da assistência de enfermagem perioperatória;

Profilaxia antimicrobiana; Protocolo de dor;

Esterilização segura; Tricotomia.



INDICADORES
Percentual de pacientes que recebeu   

antibioticoprofilaxia no momento adequado;

Número de cirurgias em local errado;

Número de cirurgias em paciente errado;

Número de procedimentos errados;

Taxa de mortalidade cirúrgica intrahospitalar    
              ajustada ao risco; e

Taxa de adesão à Lista de Verificação.



O HOSPITAL UNIMED 
LITORAL AGRADECE SUA 

PARTICIPAÇÃO!
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