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RESUMO 

 

O estudo aborda como temática a Segurança do Paciente no contexto específico 

da Meta 4 – Cirurgia Segura do Ministério da Saúde, cujo enfoque baseia-se em aplicar 

as metas de segurança e qualidade na gerência de risco dos processos de enfermagem 

transoperatório em pediatria, aperfeiçoando a dinâmica da assistência à saúde da criança 

cujo prognóstico é cirúrgico. A pesquisa propõe como objetivo geral, elaborar 

tecnologias assistenciais em enfermagem para avaliação de risco perioperatório do 

paciente cirúrgico pediátrico. Como específicos, prima em realizar uma análise da 

literatura científica sobre os eventos adversos relacionados ao bloco operatório e as 

principais estratégias para mitigá-los; Identificar o conhecimento dos enfermeiros a 

respeito da segurança do paciente cirúrgico pediátrico; Discutir os resultados deste 

processo, frente às recomendações do Programa Nacional de Segurança do Paciente, 

para a elaboração do produto da pesquisa. O estudo assume um caráter exploratório e 

descritivo, de natureza qualitativa. As informações foram obtidas através do método de 

pesquisa de revisão integrativa, e entrevistas com os enfermeiros responsáveis diretos 

pelo cuidado em um Hospital Público Pediátrico situado na Baixada Fluminense. As 

mesmas seguiram um roteiro com perguntas semiestruturadas, abertas e fechadas. Os 

resultados foram analisados e agrupados em categorias temáticas, e sobre tudo, 

analíticas. A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense/UFF, obtendo aprovação em dezembro de 2014 

através do parecer consubstanciado de Nº 895.049. Resultado de Pesquisa: O bloco 

operatório, quando comparado às demais clínicas de uma unidade de saúde, apresenta 

alta taxa de incidência e/ou prevalência de erros e/ou acidentes ligados à assistência 

direta ao paciente. Estes eventos vão, desde a simples perturbação do fluxo operatório, 

sem consequências reais em potencial para o doente, até às mais graves complicações, 

com a produção de danos irreversíveis e/ou incapacitantes, ou mesmo, morte prematura, 

em detrimento de práticas assistenciais em saúde inseguras. 

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Cirurgia Segura. Gerenciamento de Risco 

Qualidade da Assistência. Pediatria. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The study discusses the Patient Safety theme in the specific context of Goal 4 - 

Safe Surgery from the Ministry of Health. The approach is based on applying the safety 

and quality goals in the risk management of the nursing processes in pediatrics, 

improving dynamics of health care to the child whose prognosis is surgical. The 

research proposes as a general objective to develop an assistive technology for 

evaluation of trans-operative risk of pediatric surgical patients. The specifics objectives 

is to perform an analysis of the scientific literature on adverse events related to the 

operating room and the main strategies to mitigate them; to identify the knowledge of 

nurses about the scenario regarding the safety of pediatric surgical patients; To discuss 

the results of this process, facing the recommendations of the National Program for 

Patient Safety – PNSP, to the development of the investigational product. The study 

takes on an exploratory and descriptive feature, of a qualitative nature. The information 

was obtained integrative review, through interviews with nurses, directly responsible for 

the care of a Pediatric Public Hospital located in the Baixada Fluminense. The 

interviews followed a script with open and closed semi-structured questions that were 

analyzed and grouped into deductive categories and themes. The research was submitted 

to the Ethics Committee and the Federal Fluminense University (Universidade Federal 

Fluminense), getting approval in December 2014 through the consolidated report No. 

895,049. As expected results: The operating block, when compared to other clinics in a 

health unit, has a high incidence rate and prevalence of errors and / or accidents related 

to direct patient care. These events range from the simple disturbance of the operative 

flow, with no real potential consequences for the patient, to the most serious 

complications, with the production of irreversible and incapacitating damages, or even 

premature death, to the detriment of Health hazards. 

Keywords: Patient Safety. Safe Surgery. Risk Management. Quality of Care. Pediatrics. 
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1 INTRODUÇÃO   

  

A prevenção e a redução de riscos e danos à saúde não é tarefa fácil. Apesar de 

Hipócrates ter afirmado, há mais de dois mil anos, “primeiro, não cause danos”, a 

incidência, bem como a prevalência dos eventos adversos, erros e os incidentes associados 

à assistência à saúde têm sido motivo de preocupação em âmbito global. Esses danos 

podem ser incapacitantes, com sequelas permanentes, além de levar ao aumento do custo e 

da permanência hospitalar e, até mesmo, resultar em morte prematura como consequência 

direta de práticas em saúde inseguras, sendo assim, considerado atualmente, um relevante 

problema de saúde pública
1
. 

Como enfermeiro, fui graduado generalista pela Universidade do Grande Rio, no 

ano de 2002. Possuo especialização Lato Sensu, e experiência nas áreas de Terapia 

Intensiva Pediátrica, e Materno Infantil, áreas de interesse nas quais atuo desde 2005 e que 

validaram a necessidade de minha capacitação profissional através do presente estudo. O 

projeto de Mestrado está vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cidadania e 

Gerência na Enfermagem (NECIGEN), da Universidade Federal Fluminense (UFF), com 

aderência a linha de pesquisa o Contexto do Cuidar em Saúde, do Programa de Pós-

graduação Stricto Sensu: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA). 

As inquietações que moveram o pesquisador na promoção deste estudo estão 

relacionadas aos fenômenos que se ocorrem em sua própria prática profissional. Estes 

desconfortos, vivenciados através do exercício pleno e diário de suas funções enquanto 

enfermeiro assume um cunho técnico e, principalmente, assistencial, relacionado à 

segurança do paciente pediátrico, no manejo clínico da qualidade da assistência em saúde 

ofertada à criança hospitalizada cujo prognóstico é cirúrgico haja vista que, o lócus da 

pesquisa possui uma produção diária de, aproximadamente, 400 atendimentos dia, dentre 

as quais 5% são referentes às demandas de ordem operatórias, que na atualidade são 

referenciadas ao procedimento cirúrgico propriamente dito, em outra instituição de saúde 

da rede, sem um plano de cuidado e/ou registro próprio e adequado em anexo ao seu 

prontuário médico, que garanta a sua identidade, integridade e sobre tudo, segurança no 

transcorrer deste processo do cuidado em saúde. 

Tal fato se apoia na premissa de que na atualidade, o centro cirúrgico do cenário 

encontra-se disponível apenas para execução das pequenas cirurgias, em geral eletivas, 
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e/ou ambulatoriais de baixa complexidade. Sendo que, o processo de admissão, e o manejo 

clínico pré, e pós-operatório desta clientela específica, são executados nas enfermarias do 

hospital, demandando uma atenção especial, tendo em vista, que na sua grande maioria 

assumem características de cirurgia geral e/ou ortopedia. 

Desta forma, tendo em vista a perspectiva dos riscos apresentados à saúde desta 

comunidade, e as prerrogativas técnicas vigentes estabelecidas pelas autoridades 

competentes, que neste contexto destacam-se o Ministério da Saúde (MS) e a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através de Programa Nacional de Segurança 

do Paciente, torna-se, capital no âmbito desta pesquisa, a elaboração de medidas que 

corroborem para o fortalecimento da cultura de segurança institucional relacionada à meta 

4 - cirurgia segura a fim de mitigar os possíveis riscos e/ou danos, eventos adversos (E.A), 

aos quais estão suscetíveis no cenário, através da elaboração de um plano de ação 

especializado centrado na realidade assistencial da instituição de saúde, e sobre tudo, de 

acordo com as necessidades da clientela atendida. 

Portanto, a avaliação de risco em saúde, dentro do contexto da gestão dos processos 

relacionados ao cuidado de enfermagem, aqui exposto, representa uma importante 

ferramenta, um indicador, para a tomada de decisões sistemáticas na assistência à saúde 

capaz de articular ações intra e intersetoriais visando à promoção e a proteção da saúde, 

melhorando as condições sociais do paciente assistido, e as condições laborativas dos 

profissionais responsáveis diretamente pelo cuidado destes pacientes.  

Para tanto, o presente estudo, prima à elaboração de uma tecnologia assistencial em 

enfermagem, para avaliação sistemática de risco perioperatório no contexto de segurança 

do paciente em pediatria, a fim de proporcionar ao profissional de enfermagem da 

instituição cenário, um meio de comunicação prático a respeito dos eventos inesperados e 

indesejados, danos relacionados à assistência direta à saúde de modo, a assegurar a 

exploração das situações, bem como a adequação e a execução das modificações 

necessárias ou oportunas no processo de promoção à saúde da criança. 

Desta forma, esta pesquisa tem o objetivo de contribuir com a gerência do cuidado 

em saúde para o planejamento de um processo de trabalho mais seguro, fundamentado na 

qualificação do serviço de enfermagem subsidiando uma práxis inclusiva, responsiva e 

democrática, alicerçada na produção de um conhecimento próprio e horizontal, em que os 

colaboradores do cuidado são os protagonistas da transformação social na égide da 
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prevenção de danos e/ou agravos à saúde da criança, conforme as exigências vigentes 

preconizadas pela portaria de MS/GM Nº 529/2013 que estabelece o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente. Apoiadas nas premissas públicas da Lei 8.080/90 que institui o 

Sistema Único de Saúde (SUS) e na Lei 8.069/90 que, atualmente, assegura os planos de 

atenção integral à saúde da criança através do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). 

Desta forma, o pesquisador acredita que poderá contribuir com o meio acadêmico e 

a sociedade em geral, para o aprimoramento da segurança e da qualidade dos processos de 

enfermagem direcionados a assistência à saúde dos pacientes pediátricos hospitalizados 

nos estabelecimentos de saúde, com ênfase ao cumprimento com excelência, da meta 4 – 

Cirurgia Segura do Programa Nacional de Segurança do Paciente, através da promoção da 

avaliação de riscos relacionados à assistência à saúde no bloco operatório da instituição 

cenário da pesquisa. 

 

1.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

1. Quais são os riscos relacionados ao paciente cirúrgico pediátrico que predispõem a 

criança hospitalizada a eventos adversos que comprometem sua segurança?  

 

2. Quais são os elementos constitutivos de um instrumento de avaliação de risco que 

corrobora para promoção da qualidade e segurança em saúde do paciente cirúrgico 

pediátrico? 

 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 Objetivo Geral: 

 

1. Elaborar instrumento de tecnologia assistencial em enfermagem para avaliação de 

risco do paciente cirúrgico pediátrico no contexto da segurança do paciente com 

ênfase na promoção da cirurgia segura em pediatria.           

 

 Objetivos Específicos: 
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1. Buscar evidências nas produções científicas a respeito dos eventos adversos no 

bloco operatório no contexto de segurança do paciente; 

 

2. Identificar o conhecimento sobre segurança do paciente e os eventos adversos 

passíveis no contexto da assistência à saúde em pediatria, sob a perspectiva dos 

enfermeiros; 

 

3. Articular as evidências científicas e a perspectivas dos enfermeiros sobre eventos 

adversos na assistência ao paciente cirúrgico pediátrico para a construção de um 

instrumento de avaliação de risco. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

O tema segurança do paciente tem sido foco de atenção de profissionais, 

instituições e organizações da área de saúde, na última década. Em maio de 2002, a 55ª 

Assembléia Mundial da Saúde, realizada em Genebra, recomendou à Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e aos estados membros, dentre eles, o Brasil, que direcionassem suas 

atenções à segurança do paciente. Entre as recomendações estão à elaboração de normas e 

o suporte aos países, orientando-os no desenvolvimento de políticas de saúde, e, 

principalmente, práticas focadas no tema
2,3

.  

Nessa perspectiva, em outubro de 2004, a OMS criou a aliança mundial para a 

Segurança do Paciente, com vistas ao estabelecimento de metas para a prevenção de danos 

relacionados à saúde e lançou os desafios globais para a segurança do paciente. No Brasil, 

tal estratégia foi contemplada através de estudos e pesquisas que contribuíram para a 

instituição do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), formalizado por meio 

da portaria MS/GM Nº 529, de 1º de Abril de 2013, em todo território nacional
2,3

. 

O Programa Nacional de Segurança do Paciente, ancorado nas prerrogativas do 

Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a Lei 8.080/90, no Brasil tem por objetivo 

garantir a universalidade e a integralidade à saúde, possibilitando um maior acesso da 

população às redes de atenção à saúde. Desta forma, incorporando o princípio da 

integralidade, o PNSP, visa à aquisição de recursos, dentre os quais, destacamos aqui, os 
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tecnológicos em saúde, a fim de privilegiar a concepção de práticas eficazes e seguras, 

cujos riscos ou danos não superem os seus benefícios, assegurando a todos os que delas 

necessitem de forma indistinta, as transformações sociais da prática clínica necessárias 

para um melhor financiamento da saúde pelas instituições de saúde do país, quer sejam 

públicas ou privadas
2,3

.  

Destacamos aqui 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, contempladas no Programa 

Cirurgias Seguras Salvam Vidas. O programa preconiza a prevenção de infecção em sítio 

cirúrgico, anestesia segura, equipes cirúrgicas seguras e indicadores de qualidade para a 

assistência cirúrgica. Sendo que essas inquietações em torno da segurança do paciente 

cirúrgico, ganharam forças a partir do levantamento de dados que demonstraram que as 

complicações decorrentes dos procedimentos cirúrgicos foram determinantes em potencial, 

por casos de morbimortalidade em larga escala em âmbito global
3
.  

Segundo dados publicados em 2008 pela OMS, a partir do ano de 2004, “foram 

realizados 234 milhões de cirurgias no mundo, correspondendo a uma cirurgia para cada 

25 pessoas; dois milhões evoluíram para óbito no período perioperatório, e cerca de sete 

milhões apresentaram complicações, sendo que 50% destas foram consideradas evitáveis”
3
. 

As complicações cirúrgicas implicam em aumento na estada hospitalar em 10 a 15 dias, 

risco de reinternação, necessidade de assistência em unidade de terapia intensiva, 

duplicação dos casos de óbito e aumento dos custos hospitalares em detrimento às práticas 

clínicas e/ou de saúde inseguras
3
. 

Portanto, no âmbito deste estudo, o desenvolvimento de uma tecnologia assistencial 

em enfermagem para avaliação de risco no contexto de segurança do paciente pediátrico 

visa ampliar as possibilidades de inovação das ações do cuidado de enfermagem, de modo 

a operar transformações na prática relacionada à assistência à saúde da criança, 

contribuindo para uma reconstrução das suas concepções em saúde relacionadas à 

segurança do paciente cirúrgico em pediatria.  

Para tanto, a gerência de risco e qualidade assume a condição de lugar 

interdisciplinar de pesquisa, de ensino e de produção tecnológica, articulando as questões 

teórico-metodológicas da tecnologia em saúde com a práxis, enfermagem, aprofundando o 

estudo sobre as práticas de enfermagem na arte do cuidar, tendo como horizonte o 
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incentivo a uma melhor qualidade em saúde através do aperfeiçoamento da segurança do 

paciente no exercício pleno e diário do ser e o fazer, do enfermeiro. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Tendo em vista os objetivos da pesquisa e o intuito de alcançá-los, buscou-se uma 

fundamentação teórica que conduza à compreensão do objeto de estudo e que embase a 

análise das informações adquiridas com a promoção do estudo. Dessa forma, os temas 

considerados convergentes com os propósitos já explicitados anteriormente foram 

abordados em três seções.  Na seção I, foram discutidas as questões relacionadas ao 

Gerenciamento da Segurança de forma que a qualidade do cuidado e a segurança do 

paciente em pediatria sejam abordadas a partir das perspectivas relacionadas às políticas 

públicas de saúde com ênfase para as voltadas a segurança do paciente e os seus principais 

apontamentos e conceitos; Na seção II, foram abordadas as questões relacionadas à 

segurança do paciente no contexto da gestão de qualidade dos serviços de saúde, a partir do 

gerenciamento de risco para o manejo dos eventos adversos relacionados à assistência 

médico-cirúrgico em saúde; Na seção III, contempla as estratégias e ações relacionadas à 

segurança do paciente cirúrgico pediátrico nos serviços de saúde, tendo como escopo a 

cultura de segurança institucional, o gerenciamento da qualidade e risco nos processos de 

assistência à saúde perioperatória da criança. 

 

2.1 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

 

Atualmente, as atitudes para a segurança do paciente repensam os modelos dos 

processos envolvidos na assistência direta à saúde, com o intuito de identificar a ocorrência 

das falhas antes que estas causem danos ao paciente e, sobretudo, ao sistema.  Por esta 

razão, torna-se elementar o conhecimento pleno a respeito do potencial de risco e das 

fragilidades que o sistema e/ou as instituições de saúde, apresentam na execução de suas 

ações para que sejamos capazes de desenvolver estratégias de ação sistemáticas e eficazes 

na prevenção dos eventos adversos, que neste contexto, se equiparam aos possíveis danos, 

relacionados aos planos de assistência e/ou serviços de saúde oferecidos à população.  

O resultado desse movimento mundial, no ano de 2004, deu origem à Aliança 

Mundial da Saúde pela Segurança do Paciente. No Brasil, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde (ANVISA/MS) têm instituído várias ações, 

por meio da Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde (GGTES), voltadas para 
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a segurança do paciente, desde então. Em sequência ordenada, de acordo com o 

lançamento dos desafios globais pela OMS, e a ANVISA realizou a tradução e a 

disponibilização de materiais voltados para a higienização das mãos e a elaboração do 

Guia de Higienização das Mãos em Serviços de Saúde
4
.  

Outras ações foram à abertura de um canal de comunicação denominado 

"anvisatende" para a notificação de queixas técnicas envolvendo a comercialização 

irregular de medicamentos e demais produtos de saúde. Incentivos para pesquisas 

relacionadas aos desafios globais, como a aplicação da estratégia multimodal para a 

melhoria da higienização das mãos, a criação da Rede Nacional de Investigação de Surtos 

e Eventos Adversos em Serviços de Saúde (RENISS).  A constituição do Comitê Técnico 

Assessor para uso Racional de Antimicrobianos e Resistência Microbiana (CURAREM); a 

criação da rede nacional de monitoramento da resistência microbiana, constituída por 

hospitais sentinelas; a adoção de critérios para atingir a meta nacional da infecção primária 

de corrente sanguínea associada ao uso de dispositivos como cateter venoso central; e a 

criação de um grupo de trabalho que atua no plano nacional de segurança do paciente. 

Concernente à segurança do paciente cirúrgico, a ANVISA/MS, em parceria com a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), disponibilizou para a implantação do 

Programa Cirurgia Segura (PCS) nos serviços de saúde do Brasil, o manual “Cirurgias 

Seguras Salvam Vidas”, o guia para a implantação e a lista de verificação cirúrgica, 

ampliando suas concepções a respeito da segurança do paciente no cuidado em saúde pré, 

trans e pós - operatório
4
. 

 As elaborações, bem como a implantação dessas estratégias de ação por parte do 

governo aparecem no cenário-saúde, reestruturando o compromisso reformista médico, 

sanitário e social de revalorizar a promoção da saúde aprimorando a capacidade de 

resposta do sistema nacional, a fim de promover à segurança e qualidade de vida à 

população.  A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 36, de 25 de Julho do ano de 2013, 

institui as ações para promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade da 

assistência ofertada pelos serviços de saúde no Brasil. A partir deste preâmbulo da lei, fica 

determinado que os serviços de saúde do país, devem elaborar e implantar o Núcleo de 

Segurança do Paciente (NSP) a modo de desenvolver um plano de segurança para seus 

clientes tendo como princípios norteadores a melhora continua de seus processos de 

gerência e assistência à saúde, incluindo aqueles a respeito da incorporação e uso das 
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tecnologias em saúde em favor da disseminação da cultura de segurança, bem como a 

articulação e integração dos serviços e processos de gestão de riscos com vistas as boas 

práticas em saúde
2
.  

 

2.2 PORTARIA 529, 1º DE ABRIL 2013 

 

Conforme a discussão acima, a estruturação e o desenvolvimento dos NSP ganhou 

pauta nas discussões que elencam medidas básicas para melhoria da segurança e da 

qualidade nos serviços de saúde, tendo em vista o caráter estratégico e articulador nas 

diferentes áreas do conhecimento das ciências da saúde.  

Assim, fica estabelecida em suas disposições iniciais, como objetivo principal, a 

missão de instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da 

qualidade nos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou 

militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. Excluem-se do 

escopo desta resolução os consultórios individualizados, laboratórios clínicos e os serviços 

móveis e de atenção domiciliar
2
.  

Para efeito desta resolução são adotadas como boas práticas de funcionamento do 

serviço de saúde, componentes que garantam a qualidade e, para tanto, a cultura de 

segurança do paciente torna-se elementar por representar um conjunto de valores, atitudes, 

competências e comportamentos que determinam o comprometimento do serviço com a 

gestão da saúde e da segurança, substituindo a “culpa e a punição” pela oportunidade de 

aprender com as falhas individuais e/ou grupo para melhorar a atenção à saúde, minorando 

a ocorrência dos eventos adversos e/ou danos que, em um contexto mais amplo, 

compreende ao comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito 

dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, 

podendo, assim, ser físico, social ou mesmo, psicológico. Haja vista que a segurança do 

paciente atualmente, representa um dos domínios da qualidade e/ou excelência da 

assistência em saúde
2
. 

Os eventos adversos são incidentes que em potencial resultam em dano à saúde. 

Assim, para garantia da qualidade é necessária à implantação de ações sistemáticas que 

englobam: Gestão de risco; Revisão e a aplicação contínua das políticas públicas, 

procedimentos, condutas e recursos para identificação, análise, avaliação, comunicação e 
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controle dos eventos que afetam e/ou ameaçam a segurança, a saúde humana, a integridade 

profissional, o meio ambiente e a imagem institucional
2
.   

Para tanto, foi institucionalizado a criação de ações através da implantação de um 

plano de segurança em documento, a fim de apontar situações de risco e descrever as 

estratégias e ações definidas a partir do gerenciamento de risco visando à prevenção e a 

mitigação dos incidentes, desde a admissão até a transferência, a alta ou o óbito do 

paciente nos serviços de saúde, desenvolvendo ações direcionadas à promoção, proteção, 

manutenção e recuperação da saúde, qualquer que seja o seu nível de complexidade, em 

regime de internação ou não, incluindo a atenção realizada em consultórios, domicílios e 

unidades móveis
2
.  

O núcleo de segurança do paciente firmou o compromisso de promover ações 

multiprofissionais no serviço de saúde com vistas a potencializar os mecanismos para 

identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos 

realizados, e na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos propondo ações 

preventivas e corretivas com vistas a elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o 

plano de segurança do paciente institucional, baseado nas diretrizes e no protocolo de 

segurança nacional, criando indicadores para estabelecer barreiras para a prevenção dos 

eventos adversos à saúde
3
. 

Estimulando a comunicação efetiva entre os profissionais do serviço de saúde e 

entre os serviços de saúde seja qual for a esfera, articulado para a participação do paciente 

e dos familiares no plano de assistência e serviços para construção de um ambiente seguro 

e para tanto, determina que seja realizada a notificação dos eventos adversos, até o 15º 

(décimo quinto) dia útil do mês subsequente, por meio das ferramentas eletrônicas 

disponibilizadas pela ANVISA, principalmente, dos eventos adversos que evoluírem para 

óbito. Estes devem ser notificados em até 72 (setenta e duas) horas a partir do ocorrido
3
.  

As investigações a respeito da incidência e/ou prevalência dos eventos adversos na 

saúde, são complementados pela RDC 53, de 14 de novembro 2013, que por meio da 

portaria 422, de 16 de abril de 2008, imputada em reunião realizada em 24 de outubro de 

2013, institui o prazo para início das notificações mensais de “eventos relacionados a 

quedas, úlceras de pressão, problemas na cirurgia, problemas relacionados ao diagnóstico 

laboratorial e/ou imagem, falhas na identificação de pacientes, entre outros eventos em 

rede nacional por intermédio do sistema nacional de notificação”
3
. 
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A segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde é o princípio fundamental 

do cuidado, integrando, assim, um conjunto de ações e esforços complexos no desempenho 

de estratégias relacionadas ao gerenciamento dos riscos com a perspectiva de um 

aprimoramento institucional com relação ao planejamento e, sobretudo, a execução de seus 

processos
3
.  

Para mitigação da infecção, segurança no uso de medicamentos e equipamentos e, 

sobretudo, na prática clínica que envolve os cuidados de saúde, o Ministério da Saúde, 

através da Portaria nº 529, de 1º de Abril de 2013, institui o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP), considerando as leis orgânicas da saúde, que dispõem 

sobre a atribuição da união, dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios de exercer, 

em seu âmbito administrativo, a elaboração de normas para regular as atividades dos 

serviços de saúde, tendo em vista a relevância que a ocorrência dos eventos adversos tem 

para o sistema e, principalmente, para a saúde da população
3
. 

A portaria 529 de 1º de abril de 2013, estabelece que a direção nacional do Sistema 

Único de Saúde (SUS) deve definir e coordenar o sistema de vigilância sanitária, ficando a 

competência para controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 

para acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as 

competências estaduais e municipais em, acompanhar e avaliar a política nacional de 

vigilância sanitária bem como, diretrizes gerais, do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária em suas instâncias loco - regionais, para a realização de ações previstas nas 

competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em casos 

específicos e que impliquem risco à saúde da população
3
. 

 

2.3 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

O Programa Nacional de Segurança do Paciente tem por objetivo geral contribuir 

para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do 

território nacional, promovendo e apoiando o planejamento de iniciativas voltadas à 

segurança do paciente nas diferentes áreas da atenção à saúde, através da organização, e 

gestão dos serviços de saúde, por meio do fortalecimento das ações da gestão de risco e 

dos núcleos de segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde; envolvendo os 

pacientes e familiares nas ações de segurança. Assim, ampliando o acesso da sociedade às 
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informações relativas às medidas de prevenção, promoção e proteção à saúde, produzindo, 

sistematizando e difundindo os conhecimentos sobre segurança do paciente, fomentando a 

inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico e de graduação e pós-graduação 

da área da saúde, apostando na formação de um bom time de gestão e trabalho
3
. 

 Fica instituído, em âmbito nacional, o Comitê de Implantação do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP), instância colegiada, de caráter consultivo, 

com a finalidade de promover ações que visem à melhoria da segurança do cuidado em 

saúde através de processo de construção consensual entre os diversos atores que dele 

participam na elaboração das estratégias e apoio à implementação de protocolos, guias e 

manuais de segurança do paciente; Promoção de processos de capacitação de gerentes, 

profissionais e equipes de saúde em segurança do paciente. Incluindo, nos processos, a 

contratação e avaliação de serviços, de metas, indicadores e padrões de conformidade 

relativos à segurança do paciente
3
. 

A implantação de campanhas de comunicação social sobre a segurança do paciente, 

voltada aos profissionais, gestores e usuários de saúde e sociedade tem um caráter 

sistemático de vigilância e monitoramento de incidentes na assistência à saúde, com 

garantia de retorno às unidades notificantes competindo ao PNSP propor e validar 

protocolos, guias e manuais voltados à segurança do paciente em diferentes áreas, tais 

como: infecções relacionadas à assistência à saúde; Procedimentos cirúrgicos e de 

anestesiologia; Prescrição, transcrição, dispensação e administração de medicamentos, 

sangue e hemoderivados; Processos de identificação de pacientes; Comunicação no 

ambiente dos serviços de saúde; Prevenção de quedas; Úlceras por pressão; Transferência 

de pacientes entre pontos de cuidado; uso seguro de equipamentos e materiais, entre 

outros, com finalidade de incentivar e difundir inovações técnicas e operacionais para área 

de segurança, propondo projetos de capacitação com análise quadrimestral dos dados do 

Sistema de Monitoramento Incidentes no cuidado de saúde, com a perspectiva de elaborar 

ações de melhoria e a fim de recomendar estudos e pesquisas relacionados aos temas à 

comunidade científica, bem como as instituições de saúde do país
3
. 

As diretrizes e os protocolos em um contexto geral são compreendidos como 

normas que delimitam um determinado caminho a ser seguido.  Por esta razão, estes são 

cruciais na elaboração das políticas públicas de saúde. Neste contexto, as diretrizes 

englobam os protocolos, genericamente, dentro do contexto político administrativo 
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constituinte das políticas públicas da saúde, as diretrizes constituem o saber, enquanto os 

protocolos o fazer
5
.  

As diretrizes que compõem as políticas públicas da saúde enfatizam um conjunto de 

normas e disposições legais para o cumprimento junto à sociedade de um atendimento de 

saúde integral, com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízos por parte dos 

serviços assistenciais à saúde. São elas que orientam a organização dos serviços de saúde e, 

consequentemente, dão o aporte no que cerne a ciência e a tecnologia às ações de saúde 

por intermédio da elaboração de metas, protocolos, que por sua vez, assumem estratégias 

loco - regionais, respeitando a especificidade de cada serviço de saúde
5
. 

As diretrizes e protocolos são ferramentas que elencam a gestão clínica. Baseados 

em evidências científicas, estes carreiam o propósito de influenciar nas decisões do setor 

saúde, a respeito da atenção apropriada com relação à qualidade e segurança que dentro da 

perspectiva atual, é mensurada pela melhor integração dos serviços de saúde relacionada à 

aplicação dos recursos disponíveis, a fim de se obter os melhores índices de saúde, 

resultados com baixo custo e, sobretudo, com o risco mínimo de incidência e prevalência 

de eventos adversos à saúde. Para o Ministério da Saúde, as diretrizes e protocolos são 

recomendações que devem ser desenvolvidas sistematicamente para ordenar uma 

capacidade plena e uniforme de resposta aos problemas de saúde de nossa população. Por 

isso, estes são elaborados a partir do conhecimento científico atual, respaldado em 

evidências científicas relacionadas à sua natureza, e revistos com uma periodicidade pré-

determinada pelo próprio órgão, dadas às fragilidades da questão e/ou do sistema de 

saúde
5
. 

Em atenção à 55ª Assembléia Mundial da Saúde, ocorrida em maio de 2002, um 

elemento central do trabalho da aliança é a formulação dos desafios globais para a 

segurança do paciente. A cada ano, a aliança organiza programas que buscam melhorar a 

segurança do paciente, de modo que, a cada dois anos um novo desafio seja formulado 

atestando o comprometimento global à causa, através de temas correlacionados e 

direcionados para uma área de risco identificada como significativa pelo conselho gestor 

dos Estados membros da OMS
5
.  

O primeiro desafio global focou as infecções relacionadas com a assistência à 

saúde, priorizando questões como a higienização das mãos; Procedimentos clínicos e 

cirúrgicos seguros; Segurança do sangue e de hemoderivados; Administração segura de 
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injetáveis e de imunobiológicos; Segurança da água, saneamento básico e manejo de 

resíduos. O segundo desafio global dirige a atenção para os fundamentos e práticas da 

segurança cirúrgica, que são, inquestionavelmente, componentes essenciais da assistência à 

saúde. No entanto, persiste a necessidade de se investir na busca de melhoria da qualidade 

e garantia de segurança nas intervenções cirúrgicas, que resulte progressivamente em mais 

vidas salvas e menos incapacidades previsíveis. Assim, este, tem por objetivo aumentar os 

padrões de qualidade nos serviços de saúde de qualquer lugar do mundo através da 

prevenção das infecções de sítio cirúrgico; Anestesia segura; Equipes cirúrgicas seguras e 

os indicadores seguros para assistência cirúrgica
5
. 

O sistema de saúde teve um impacto importante a partir da implementação das 

ferramentas de qualidade. Hoje, a acreditação dos serviços de saúde tem feito a certificação 

dos estabelecimentos que apresentam segurança e qualidade no plano de atenção à saúde 

da sociedade em âmbito global. Pesquisas apontam que apenas três por cento dos hospitais 

no Brasil são acreditados devido ao fato de ser este um caminho longo e oneroso. A meta 

principal da acreditação de um serviço de saúde é a segurança total do paciente através da 

qualidade, melhorando as práticas clínicas e também de gestão sendo o corpo de saúde 

peça elementar deste processo, pois, neste contexto, a segurança clínica passa a ser um 

modelo de gestão em saúde alicerçada no potencial de desfecho em que a qualidade do 

desempenho, resultante de um modelo assistencial prática – resultado conforme as 

recomendações do Ministério da Saúde / ANVISA
5
. 

O Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, e os 

demais órgãos afins é quem coordena e valida a acreditação da qualidade e desempenho no 

Brasil. Essa necessidade, cada vez mais crescente, surgiu a partir do entendimento que a 

medicina se constitui como uma atividade de risco e por isso possibilita danos. Sob uma 

ótica simplista, seria esta a principal razão para ampliarmos nossa visão em relação à 

segurança do paciente para minorar a incidência e a prevalência dos danos e/ou agravos à 

saúde da população
5
. 

Nos países em desenvolvimento como o Brasil, as ocorrências de ordem 

econômica, políticas e sociais, como o aumento do custo da assistência frente à 

necessidade crescente de intervenções secundárias e/ou terciárias à saúde, o descontrole 

social relacionado à natalidade e o aumento da longevidade de vida, têm se mostrado 

determinantes na mudança do perfil de saúde e/ou doença da população e, 
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consequentemente, apontam novos rumos no que cerne a pesquisa, e sobre tudo, a 

necessidade do setor saúde articular novas estratégias de manejo clínico com as 

comorbidades de ordem crônica e degenerativas, ou mesmo de intervenções paliativas para 

os cuidados em saúde hoje apresentadas pela população. Desta forma, concluímos que, na 

atualidade, a qualidade de vida e segurança em saúde é um produto social capital, 

representados por concepções e valores associados às expectativas relacionadas entre as 

relações entre cliente e o prestador. Portanto, para êxito desse pressuposto, necessitamos, 

dentre outras concepções no que cerne a padronização dos planos de saúde para a 

construção de um trabalho integral, equânime e multidisciplinar e transversal, que garanta 

a legitimidade dos processos executados pelo SUS, à população
5
. 

 

2.4 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Não tão distante das políticas públicas supracitadas acima, no que cerne as 

mudanças de conteúdo, metodologia e gestão no âmbito do segmento da formulação de 

políticas públicas de saúde, para a comunidade infanto-juvenil, a Constituição Federal, no 

início dos seus primeiros artigos, discorre os direitos sociais a serem assegurados a todos 

de forma indistinta
6
.  

Essa garantia expressa em seu texto estabelece, o resultado pela busca da dignidade 

em seu sentido mais amplo, àquele que nós, buscamos, em um estado democrático, e livre 

de direito. Assim, a educação, à saúde, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e a infância, a assistência aos desamparados agregam valores como direitos 

sociais fundamentais à criança e ao adolescente
6
.  

Desta forma, fica assegurado o atendimento integral à saúde da criança e do 

adolescente por intermédio do SUS, mediante o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde. Ao portador de deficiência, fica estabelecido a gratuidade do 

atendimento especializado, sendo responsável o poder público, pelas garantias da 

continuidade da assistência àqueles que necessitem de recursos para aquisição de 

medicamentos, órteses e próteses bem como, habilitação ou reabilitação de seu estado de 

saúde
6
. 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes a 

pessoa humana, sem prejuízos da proteção integral de que trata esta lei. Por intermédio 
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desta política pública de saúde, lhes é assegurado todas as oportunidades e facilidades para 

o seu desenvolvimento físico, mental, moral, e social em condições de liberdade e 

dignidade, haja vista que no contexto atual, a saúde é entendida não apenas como a 

ausência de doenças, mas também de renda, trabalho, moradia, de educação e lazer. De 

acordo com as prerrogativas da lei, todos os estabelecimentos de saúde, deverão 

proporcionar as condições necessárias para a permanência dos pais, ou responsável legal, 

nos casos de internação
6
.  

Cabe ao sistema único de saúde promover programas de assistência médica e 

odontológica para prevenção das comorbidades que ordinariamente afetam a população 

infantil, sendo promotor de campanhas de educação sanitária para os pais, educadores, e 

para os próprios infantes, ficando obrigatória a vacinação das crianças e adolescentes 

conforme as recomendações vigentes no Programa Nacional de Imunização do país. As 

ações e serviços de saúde, em articulação com a política pública vigente, têm buscado 

desenvolver linhas de cuidados em rede de atenção com ações organizadas a partir da 

atenção básica, por intermédio de estratégias reguladoras capazes de promover melhorias 

no financiamento da saúde a essa parcela específica da população. 

 Pois a preocupação com a segurança e qualidade dos serviços de saúde prestados à 

criança e ao adolescente pressupõe o compromisso do governo em promover qualidade de 

vida para que essa comunidade possa crescer e se desenvolver através do sistema de 

maneira igualitária, integral e, sobretudo, inclusiva, para uma vida plena em sociedade
6
. 

Nos dias atuais, o fenômeno de cuidar, caracterizado como um processo interativo 

que abrange o período entre o início da vida até a morte das pessoas exige dos profissionais 

do cuidado, conhecimentos científicos, habilidades técnicas, atitudes e posturas éticas, 

intuição, interação, sensibilidade, entre outros aspectos, para uma atuação adequada
7
.  

  Assim, os profissionais de enfermagem necessitam aperfeiçoar seu trabalho, a 

partir das considerações técnicas e científicas relativas à saúde, as condições de existência 

e vida; da tecnologia, da humanização e da ética, com enfoque na gerência do cuidado em 

saúde como ferramenta elementar para eficácia da promoção da qualidade e da segurança 

das ações e serviços de saúde, promovendo um melhor gerenciamento dos riscos em suas 

atividades diárias, desenvolvendo a efetivação dos processos do cuidado dadas as 

exigências relativas à promoção da segurança e da qualidade para os serviços de saúde do 

país
7
.  
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As prerrogativas que contemplam a égide no que cerne a segurança e a qualidade 

nas ações e serviços de saúde, prima por uma assistência com resolutividade, e sobre tudo, 

com a rentabilidade de seus recursos.  Sendo assim, a profissão, Enfermagem, tem 

incorporado ao seu fazer novas concepções para avançar com as suas práticas para 

responder a contento, e atender às expectativas de saúde e de qualidade de vida da 

população pediátrica, as quais surgem continuamente, exigindo dos profissionais de 

enfermagem, a aquisição de saberes próprios e pertinentes à profissão, que, em última 

instância, objetivam otimizar o processo de saúde-doença junto as demais categorias da 

saúde por meio da incorporação de um trabalho assistencial, administrativo, de ensino e 

pesquisa baseada em evidências
7
.  

 

2.5 SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

O tema segurança do paciente vem sendo desenvolvido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) desde 2005. As Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) 

nº 53/2007 e 36/2013 integram o elenco de medidas deste pressuposto, que tem como 

princípios norteadores a melhoria contínua dos processos de cuidado, e do uso de 

tecnologias na saúde no âmbito da disseminação sistemática da cultura de segurança ao 

setor saúde, articulando a integração dos processos de gestão de risco para promoção das 

boas práticas nos serviços de saúde. Assim, o Ministério da Saúde - MS, no uso de suas 

atribuições legais, considerando a relevância e a magnitude e a relevância, dos eventos 

adversos para a sociedade, lançou no dia 01/04, o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP), formalizado por meio da portaria MS/GM Nº 529, de 1º de Abril de 

2013, em todo território nacional
8
. 

O Programa Nacional de Segurança do Paciente, consubstanciado nas prerrogativas 

do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a Lei 8.080/90 tem por objetivo garantir a 

universalidade e a integralidade à saúde, possibilitando um maior acesso da população às 

redes de atenção.  Desta forma, incorporando o princípio da integralidade, o programa visa 

à aquisição de recursos, dentre os quais, destacamos os tecnológicos em saúde, a fim de 

privilegiar a concepção de práticas eficazes e seguras, cujos danos ou riscos não superem 

os seus benefícios, assegurando a todos os que delas necessitem, as transformações 
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biopsicossociais necessárias à prática clínica para um melhor financiamento da saúde para 

as instituições de saúde do país
8
.  

Na atualidade, uns dos principais desafios a ser considerado para o êxito da 

segurança e da qualidade nos serviços de atenção à saúde, são atribuídos à incidência e/ou 

prevalência dos Eventos Adversos (E.A). Considerado como complicações indesejadas 

decorrentes do cuidado direto, e indireto, prestados aos pacientes, estes não estão 

atribuídos à evolução natural das doenças de base, mas afetam, em média, 10% das 

admissões hospitalares. Sendo assim, é possível afirmar que, os eventos adversos 

relacionados à prática clínica em saúde, evidenciam a necessidade premente de 

aprimoramento do financiamento dos planos de assistência do setor, pois a sua presença 

deflagra o hiato entre o cuidado ideal e o cuidado real relacionado à assistência à saúde
9
.  

Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), quando decorrentes 

de erros, quer sejam humanos, dos processos ou gestão, os eventos adversos, são 

denominados evitáveis. Cabendo ressaltar que 50% destes, são considerados passíveis de 

prevenção. Em geral, a ocorrência destes eventos inesperados na assistência à saúde, não 

acarreta danos importantes aos pacientes. Entretanto, podem gerar incapacidades 

temporárias, permanente e óbito, portanto não podemos banalizá-los
9
. 

O principal objetivo do Programa Nacional de Segurança do Paciente é promover 

melhorias institucionais relativas às medidas de segurança, qualidade e risco aos serviços 

de saúde, de maneira a prevenir e mitigar a incidência, bem como a prevalência dos 

eventos indesejáveis no atendimento e na internação, orientando o desenvolvimento de 

protocolos de gestão e processos, com foco nos problemas de maior incidência, através de 

uma atuação multidisciplinar que preserve os elementos essenciais da prática adquirindo 

um modelo assistencial prática – resultado, conforme preconizado pelo Ministério da 

Saúde
10

. 

Entre as várias iniciativas relacionadas à segurança do paciente, o marco de 

confluência do movimento mundial, pela qualidade do cuidado, foi à publicação do 

relatório sobre erros relacionados com a assistência a saúde, “Errar é humano: Construindo 

um sistema de saúde mais seguro 1999
”10

.
  

Atualmente, o movimento para a segurança do paciente, no cenário mundial, 

substitui “a culpa e a vergonha” por uma nova abordagem, a repensar os processos 

assistenciais, como o intuito de antecipar a ocorrência de erros e/ou acidentes antes que 
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causem danos aos pacientes. Corrigindo as falhas relacionadas aos planos de saúde 

embasados nas deficiências e/ou inadequações de seus processos clínicos e/ou 

assistenciais, relacionadas à gerência da assistência em razão das falhas individuais
10

.   

Assim, considerando o erro uma condição humana, devemos tirar o maior proveito 

desta situação, sempre conhecendo, aprendendo, capacitando, prevenindo e desenvolvendo 

estratégias que fomentem uma cultura de segurança institucional eficaz, e baseada em 

evidências promotoras de resposta
10

. 

 

2.6 GERÊNCIA DE QUALIDADE EM SAÚDE 

 

Aprimorar os processos de segurança e qualidade em saúde inseriu nas instituições 

brasileiras modelos de gestão com metodologias próprias e, sobretudo, institucionais. As 

estratégias de gerenciamento no cuidado, como a liderança, a excelência no padrão da 

comunicação e da informação, a efetivação de novos processos para a formação de um 

bom time de trabalho, acessibilidade, e a eficiência técnica dos produtos aplicados à prática 

clínica, se tornaram elementares para a institucionalização da cultura de segurança e da 

qualidade na gestão das organizações de saúde do país
10

.  

Qualidade, do latim qualitate, tem como significados: a) propriedade, atributo ou 

condição das coisas ou das pessoas capaz de distingui-las das outras e de lhes determinar a 

natureza; b) numa escala de valores, a qualidade que permite avaliar e, consequentemente, 

aprovar, aceitar ou recusar, qualquer coisa. No campo relacionado com a assistência à 

saúde Donabedian, um dos primeiros pesquisadores interessado em aperfeiçoar o 

aprimoramento dos planos de cuidados ofertados pelos serviços de saúde do país, definiu 

qualidade como “A obtenção dos maiores benefícios com os menores riscos ao paciente e o  

menor custo”, em Seminar on quality assessment and assurance 1993, assim, ele 

desenvolveu uma tríade fundamental para a validação da segurança e da qualidade em 

saúde, a partir dos conceitos de estrutura, processos e resultados
9,10

.  

Definiu estrutura como o conjunto que envolve os recursos físicos, humanos, 

materiais e financeiros fundamentais para a assistência médico-hospitalar; Processos como 

as atividades de assistência médica com padrões pré-estabelecidos, entre profissionais e 

pacientes e resultado como produto final da assistência prestada ao paciente, produto este 

que representa a consequência da interatividade entre o processo e a estrutura
10

. 
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De modo que os potenciais de risco ganharam amplitude na gerência do cuidado em 

função da sua capacidade de promover ferramentas capazes não só de monitorar e minorar 

a prevalência dos E.A, mas, principalmente, assegurar o aprimoramento institucional na 

busca da eficiência técnica dos produtos que vêm sendo desenvolvidos no setor saúde
10

. 

 As ações finalísticas do processo de saúde através das décadas desencadearam 

mudanças profundas nas práticas médico-hospitalares através dos ensaios randomizados a 

respeito das inadequações dos procedimentos médicos, aperfeiçoando os métodos de busca 

de evidências clínicas para os serviços de saúde por meio das revisões integrativas e 

sistemáticas, e as diretrizes clínicas baseadas no estudo de caso; métodos eficazes, e 

promotores do desenvolvimento dos processos de segurança, qualidade e gestão, 

estabelecendo garantias e, sobretudo, novos desafios para os paradigmas da ciência e do 

cuidado em saúde, como as prerrogativas relacionadas à segurança dos usuários do setor, 

até os dias atuais
11

. 

 

2.7 CIRURGIA SEGURA 

 

 Destacamos aqui 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, contempladas no “Programa 

Cirurgias Seguras Salvam Vidas”. O Programa preconiza a prevenção de infecção em sítio 

cirúrgico, anestesia segura, equipes cirúrgicas seguras e indicadores de assistência 

cirúrgica, sendo que essas inquietações em torno da segurança do paciente cirúrgico 

ganharam forças a partir do levantamento de dados estatísticos publicados pela OMS em 

2008, que demonstraram que as complicações decorrentes dos processos cirúrgicos foram 

determinantes em potencial, por casos de morbimortalidade em larga escala, em âmbito 

global
3
.  

Os estudos realizados neste contexto apontam que o número de procedimentos 

cirúrgicos no mundo, anualmente, é de cerca de 230 milhões de intervenções, sendo a taxa 

global de mortalidade hospitalar de 0,4 a 0,8% cifrando-se o risco de complicações 

importantes entre 3 e 17% em um percentual onde dez em cada cem intervenções 

hospitalares complicam-se, em detrimento dos erros ocorridos em torno da prestação de 

cuidados cirúrgicos com  particular relevância. Cerca de 50% de todos os eventos adversos 
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estão relacionados com a cirurgia propriamente dita, e a anestesiologia, afetando 2% das 

intervenções hospitalares. Sendo estes eventos, considerados evitáveis em 30 a 50% na 

maioria dos casos
3
. 

Os tipos de erros possíveis evidenciados pelos estudos atuais na área médico- 

cirúrgica são diversos, e vão desde a simples perturbação do fluxo operatório, sem 

consequências diretas para o doente, até as mais graves complicações, com a produção de 

danos irreversíveis ou mesmo de morte, abrangendo a atividade cirúrgica relacionada às 

infecções hospitalares; Cirurgias inadequadas, àquelas cuja indicação foi errada; Cirurgia 

em local errado, erros relacionados à lateralidade; Corpo estranho deixado no sítio de 

intervenção; Deiscências de sutura; Complicações anestésicas; Quedas; Erros diagnósticos; 

Úlceras e/ou lesões por pressão; Mortes inesperadas e erros de medicação como sendo os 

principais eventos relacionados à prática operatória
3
.  

A confluência dos discursos promovidos pelas bases de dados da saúde, portal de 

evidências, propõe a criação de indicadores de qualidade e risco para assistência à saúde, 

como estratégias fundamentais para o contorno destas situações problemas, fomentando a 

discussão, bem como a execução de políticas públicas concentradas na compreensão das 

causas raiz dos eventos adversos na dinâmica pré, trans e pós-operatória, reelaborando os 

planos de assistência e de ação nos cuidados de saúde
3
.  

Tendo em vista que, nas ultimas décadas as técnicas cirúrgicas foram bastante 

aperfeiçoadas através do aprimoramento das tecnologias incorporadas na saúde, à proposta 

do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, orienta como 

medida cautelar para a redução da ocorrência dos eventos adversos na prática cirúrgica, à 

implantação da lista de verificação de cirurgia segura em todos os órgãos de saúde do país, 

e salienta que esta medida de proteção deve estar alicerçada as condições do ambiente, e, 

fundamentalmente, a estrutura organizacional de seus respectivos serviços
3
.  

Baseados em medidas horizontais e descentralizadas, estabelecendo uma prática 

responsiva, através da elaboração de um macro ambiente que seja terapêutico não apenas 

para o paciente, mas também para o seu escopo profissional. Haja vista, que as inovações 

produzidas pela inteligência humana, embora representem avanços, também podem gerar 

riscos à saúde quando não monitoradas de maneira adequada incidindo em um custo 

estimado de 10 bilhões de reais por ano ao país
3
. 
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2.8 GERÊNCIA DE RISCO EM SAÚDE 

 

Historicamente, “a qualidade da assistência à saúde tem sido determinada por meio 

do julgamento individual dos profissionais responsáveis direto pelo cuidado
3
”. No entanto, 

as pressões sociais, o alto custo da assistência, bem como a promoção da equidade e acesso 

aos recursos e serviços de saúde, estão direcionando os esforços dos setores públicos e 

privado, a buscar evidências científicas objetivas e eficientes para aprimorar a segurança 

do paciente nos serviços de saúde
4
. 

Neste contexto, as tecnologias do cuidado em saúde, em um aspecto mais amplo, 

assumem um papel produtor nas ciências da saúde como fonte geradora de conhecimentos 

e recursos capazes de influenciar positivamente nas soluções de problemas relacionados à 

prática clínica através da aplicação do conhecimento científico nos mais diversos campos 

da assistência à saúde da população
4
.  

Desta forma, com a perspectiva de redefinir as bases conceituais e práticas da 

assistência à saúde voltada a qualidade, bem como a segurança em saúde, a educação do 

respectivo setor torna-se capital tanto no que tange a formação dos trabalhadores, como no 

que se define como educação popular, desencadeando um plano de ações sistematizadas, 

em defesa da saúde
4
.  

Na formação dos trabalhadores, a educação profissional em saúde aparece no 

escopo do projeto hegemônico da reforma sanitária, que prima por uma adaptação e 

conformação dos trabalhadores ao mercado de trabalho. Firmada num projeto de formação 

bilateral, politécnico e integral, esta concepção situa a educação como uma prática 

constituída e constituinte das relações sociais, como um espaço de formação tecnológica 

eficaz, e capaz de aprofundar e dinamizar um projeto unitário em que a educação, nos 

planos de assistência do setor saúde, abarca o trabalho como princípio educativo
12

. 

Assim, tomando como ponto de partida a promoção da saúde por meio do 

aprimoramento das estratégias de segurança de qualidade e segurança nos serviços de 

atenção à da saúde médico–cirúrgico, o termo polissêmico “risco”, ganha destaque como 

um conceito central e de significativa importância nos saberes e práticas atuais 

relacionadas aos planos de assistência
12

.  

Considerado um fenômeno social complexo, com apontamentos socioeconômicos, 

políticos e culturais, na atualidade, os processos de avaliação de risco ganharam 
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notoriedade no meio acadêmico, técnico e científico, uma vez que podem responder as 

deficiências do cuidado em saúde através da investigação e monitoramento da ocorrência 

dos eventos adversos nos planos de assistência à saúde, haja vista que a saúde incorpora 

novas tecnologias de uma forma muito rápida, as transformações dos protocolos 

padronizados que se ampliam em função dos novos tratamentos, materiais, e equipamentos 

validados continuamente, para uso do setor
13

.  

E essas novas concepções de gestão dos serviços, inclusive na promoção de novos 

instrumentos clínicos, terapêuticos e educacionais e assistenciais como recurso para 

aperfeiçoar a prática clínica em saúde, destaca a necessidade premente de se incluir o tema 

segurança do paciente, no ensino técnico do setor, com enfoque na gerência do 

conhecimento, a fim de auxiliar os profissionais da saúde a contribuir para consolidação 

das estratégias promotoras de segurança e qualidade ao paciente na execução dos planos de 

assistência do setor
13

.  

Os serviços de saúde, sejam assistenciais ou de apoio diagnóstico, constituem 

objeto de grande complexidade quanto aos riscos, em função da densidade tecnológica e da 

diversidade de serviços que prestam. Constituindo espaços de sobreposição de riscos, 

concentrando a maior parte dos produtos em saúde, bem como uma multiplicidade de 

processos que envolvem distintos profissionais, subjetividades, e atividades com pessoas 

em geral. Situações de vulnerabilidade que são facilmente potencializadas pelos problemas 

de saúde apresentados pelo seu público alvo, justificando os riscos iatrogênicos.  Assim, os 

processos de produção dos objetos de ação em saúde, sejam eles produtos ou serviços, 

geram externalidades que podem provocar impacto negativo no meio ambiente, na saúde 

do trabalhador e da população
13

. 

Embasado nas discussões anteriores, fica claro que a segurança e a qualidade em 

saúde são intangíveis, o que torna o tema segurança do paciente uma ciência onde se 

aumenta as possibilidades de resultados desejáveis a fim de se diminuir a variabilidade de 

erros sendo a segurança, os processos e seus resultados um novo modelo de gestão com 

vistas à responsabilização e o aumento da eficiência técnica dos processos, conforme as 

recomendações da política nacional atual
5
.  

Para a enfermagem, os conhecimentos científicos produzidos acerca da 

sistematização do cuidado em saúde, têm favorecido a relação teórico-prática e a 
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instrumentalização dos enfermeiros para a implantação de um processo de cuidado 

fundamentado cientificamente
6
.  

O reconhecimento social decorrente desse trabalho, nas instituições de saúde, que 

garante a ele visibilidade e autonomia, bem como identidade da profissão, sendo o 

fenômeno do cuidar caracterizado nos dias atuais, como um processo interativo, 

experienciado e, sobretudo, científico. Em função disso, os profissionais do cuidado 

necessitam de conhecimentos científicos, habilidades técnicas, atitudes e posturas éticas, 

intuição, interação, sensibilidade, entre outros aspectos, para uma atuação adequada
6
. 

 

2.9 SEGURANÇA DO PACIENTE CIRÚRGICO PEDIÁTRICO 

 

Os planos de cuidados direcionados à criança e ao adolescente emergiram no 

cenário da saúde, logo após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Vigente e 

outorgado pela lei federal nº 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Elaborado a partir de um movimento social ordenado através das organizações sociais 

governamentais (OG’s), e não governamentais (ONG’s), sindicatos, empresariados, pela 

mídia e demais órgãos afins, abarca em seu bojo, a perspectiva de oferecer um aparato 

institucional de projeção, e proteção biopsicossocial para a criança e o adolescente
5,6

. 

O imputo legal instituído pela lei federal: 8.069/ECA, entende como criança a 

pessoa de 0 a 12 anos de idade, e adolescente toda pessoa de 12 a 18 anos.  Nos incisos 

referentes às prerrogativas à saúde, fica estabelecido que  toda criança e adolescente têm 

direito a proteção, à vida e a saúde, mediante a efetivação de políticas públicas e sociais 

que permitam o seu nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições 

dignas de existência
5,6

.  

No que cerne as mudanças de conteúdo, metodologia e gestão no âmbito do 

segmento da formulação das políticas públicas para a comunidade infanto-juvenil, a 

Constituição Federal do Brasil, de 1988, no início dos seus primeiros artigos, discorre os 

direitos constitucionais a serem assegurados a todos brasileiros de forma indistinta
5,6

.  

Essa garantia expressa em seu curto texto estabelece o resultado da busca pela 

dignidade em seu sentido mais amplo, assim, a educação, a saúde, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados 

agregam valores como direitos sociais fundamentais à criança e ao adolescente
5,6

. 
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Considerando a criança como um ser humano biopsicossocial em crescimento e 

desenvolvimento, em sua individualidade, estes devem ser atendidos em todas as suas 

necessidades básicas essenciais.  Neste contexto, as especificidades relativas à nutrição, 

educação, segurança, socialização, lazer, afetividade, entre outras necessidades, 

representam um desafio real aos serviços de saúde para contemplar com excelência as 

medidas preconizadas pela Meta 4 – Cirurgia Segura, a esta comunidade específica nos 

serviços de saúde
5,6

. 

Em detrimento dos fatos, os planos de assistência à saúde em pediatria, atualmente, 

têm sido especulados em caráter mundial, pois a prevenção das iatrogenias relacionada à 

assistência à saúde desta clientela em especial, também pressupõe o compromisso do 

governo em promover uma qualidade de vida de maneira que essa comunidade específica 

possa crescer e se desenvolver socialmente de maneira inclusiva, igualitária, e integral para 

uma vida plena na sociedade
5,6

. 

Partindo deste pressuposto, na égide do SUS, as ações e serviços de saúde em 

pediatria, demonstram uma real preocupação em desenvolver linhas de cuidado em redes 

de atenção com ações organizadas e descentralizadas, reorientando a assistência à saúde a 

partir da atenção básica através de estratégias e programas reguladores capazes de 

promover a melhoria do financiamento da saúde para esta comunidade, qualificando o 

processo do cuidado integrando ações específicas nas três esferas de governo, e em todos 

os níveis de atenção à saúde da criança
5,6

. 

Antes do surgimento dos hospitais, o cuidado das pessoas doentes, inclusive das 

crianças, dependia quase que exclusivamente, dos religiosos e de pessoas leigas ligadas 

diretamente à igreja, os quais tinham como propósito a salvação da “alma” mais do que o 

restabelecimento e/ou cura do “corpo”.  Neste sentido, os ideais de fraternidade, caridade e 

autossacrifício. Era cultivado com veemência, através da realização de procedimentos 

simples e intuitivos fundamentados no carinho e na ternura, ao invés do conhecimento 

cientifico
14

. 

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

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

luxações da coluna, cifoses, escolioses e fraturas
14

. 

Historicamente, dentro de um contexto médico e cirúrgico, as trepanações foram 

consideradas a primeira intervenção cirúrgica descrita desde os tempos neolíticos. Este 

procedimento, na época feito por “feiticeiros”, consistia na remoção de um pequeno 

fragmento ósseo do crânio, geralmente arredondado, feito nos adolescentes, por razões 

“religiosas” do que “médicas”, haja visto que estes fragmentos ósseos discóides obtidos 

através desta intervenção destinavam-se a rituais místicos, sendo usados como amuletos de 

proteção
14

. 

Neste contexto, a palavra cirurgia, que tem sua origem no grego “kheirourgia - 

kheiros, mão e ergon, obra”. Ainda incipiente como extensão da medicina em detrimento a 

saúde, ainda era vista como último recurso para determinadas doenças. No entanto, com a 

evolução da ciência, essas intervenções passaram a ter um caráter terapêutico
14

.  

O crescente desenvolvimento técnico-científico e sua aplicabilidade à saúde e a 

vida humana fomentaram o surgimento de uma medicina mais complexa. As tecnologias 

novas, e cada vez mais avançadas, começaram a aparecer, e assim, os hospitais passaram a 

compor o cenário da assistência à saúde destituindo o “achismo”, de forma que o cuidado 

passou a assumir características especializadas
14

.  

As primeiras publicações na área de cirurgia pediátrica são creditadas ao cirurgião 

suíço Felix Wurtz -1553, a Foster -1860 na Inglaterra, e a Guersant -1864 na França. Os 

primeiros serviços de cirurgia pediátrica foram criados no Hospital for Sick Children - 

Londres, e no Hospital dês Enfantes Malades - Paris, por volta de 1870. Nos Estados 

Unidos, o primeiro livro texto sobre a cirurgia pediátrica foi publicado por Kelly, em 

1909
15

.  

A partir de 1920, alguns cirurgiões americanos começam a tratar das crianças com 

afecções cirúrgicas. Após a 2ª guerra mundial, o interesse por esta área se ampliou com o 

trabalho dos cirurgiões: William Ladd e Robert Gross, no Children’s Hospital em Boston, 

Willis Potts em Chicago, e Sir Dennis Browne em Londres. Graças à contribuição clínica e 

educacional desses pioneiros, a cirurgia pediátrica se desenvolveu na segunda metade do 

século 20, tornando-se reconhecida em vários países
15

. 

No cenário pediátrico, os procedimentos cirúrgicos se ocupam do tratamento 

de doenças que acometem indivíduos desde o período da vida fetal, até o início da idade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
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adulta. A cirurgia pediátrica como especialidade médica, abrange e envolve o diagnóstico e 

o tratamento de afecções gerais, tanto de crianças mais velhas como de recém-nascidos, 

prestando cuidados intensivos de urgências e emergência à saúde da criança
15

. 

No Brasil, a cirurgia pediátrica é exercida há mais de cinco décadas, tendo início na 

região Sudeste. Sendo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica fundada no início da 

década de 1960, a instituição atualmente congrega médicos cirurgiões de todo o país
15

.  

O crescimento, a importância e a popularidade da cirurgia pediátrica como 

especialidade médica se deve a diversos fatores, dentre os quais, destacamos o potencial de 

desfecho no diagnóstico pré-natal das afecções cirúrgicas; manejo perinatal em centros de 

referência desde a atenção básica à avançada; nos cuidados intensivos neonatais; em 

estudos multicêntricos do tratamento do câncer infantil; bem como no manejo e no 

aprimoramento de outras especialidades cirúrgicas pediátricas nas áreas da anestesia, 

neurocirurgia, cirurgia cardiovascular, ortopedia, urologia
16

.  

Desenvolvendo linhas de conhecimento e cuidado através do aprimoramento de 

técnicas, inclusive nas áreas de imagem e radio diagnóstico; proporcionando uma maior 

segurança do paciente em pediatria por intermédio da dedicação acadêmica, técnica e 

científica da equipe multidisciplinar de saúde, dentre os quais, para além dos cirurgiões 

pediátricos, pediatras, neonatologistas, psicólogos e assistentes sociais, destacamos as 

competências do profissional enfermeiro
16

. 

No que cerne ao serviço de enfermagem, uma das principais metas de seus esforços 

na área médico-cirúrgico, concentra-se em favorecer ao paciente pediátrico e a sua família 

o maior número possível de fatores positivos à saúde, para estabilizar as condições que, de 

outra forma, atrapalhariam uma recuperação tranquila
16

.  

Neste contexto, se justificam a real importância do processo de enfermagem, 

através de uma tecnologia educativa impressa em saúde como instrumento elementar 

teórico e metodológico eficaz, no cenário da assistência à saúde de forma a oferecer o 

suporte necessário que oriente a equipe de saúde na coleta de dados, favorecendo o 

aprimoramento e o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem fundamentais para o 

planejamento das ações e/ou intervenções de saúde que favoreçam o alcance dos resultados 

esperados
17

. 

Para qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, a intervenção cirúrgica representa 

uma circunstância crítica "episódio de alteração psicológica de caráter agudo e de duração 
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limitada que se apresenta como um obstáculo que o indivíduo não pode evitar nem resolver 

com seus recursos habituais
”17

.
 
 

A população infantil é a mais sensível a esta crise. Isto porque, devido a seu 

desenvolvimento imaturo, a criança apresenta recursos limitados para enfrentar situações 

desconhecidas e/ou dolorosas, haja visto que sua capacidade para raciocinar logicamente 

ainda não está definitivamente formada
17

. 

Partindo deste pressuposto, o texto adiante tem a pretensão de caracterizar o 

potencial de risco desta população tão específica relacionada à dinâmica pré-operatória, 

correlacionando o impacto destes, aos ingentes esforços das políticas públicas de saúde 

vigentes, como o Programa Nacional de Segurança do Paciente, com enfoque na Meta – 4 

Cirurgia Segura, para o pleno entendimento do estudo.  

O procedimento cirúrgico é dividido em três fases distintas: pré-operatório que 

inicia no momento em que o paciente recebe a indicação da cirurgia e se estende até sua 

entrada no centro cirúrgico; trans-operatório em que o paciente submete-se a operação 

propriamente dita, no centro cirúrgico; e o pós-operatório que tem início logo após a 

operação e vai até a recuperação do paciente. Todas as fases são importantes
18

. 

De acordo com os “Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)”, o termo pré–

operatório, assume como características, os cuidados dispensados no período anterior à 

cirurgia, quando os preparativos psicológicos e físicos são feitos, de acordo com as 

necessidades especiais e individuais do paciente. Este período compreende o intervalo 

entre a admissão ao hospital e o início da cirurgia. Período trans–operatório, em que o 

paciente submete-se a operação propriamente dita, no centro cirúrgico e o pós-operatório 

que tem início logo após a cirurgia e vai até a recuperação plena do paciente
18

.  

A cirurgia, seja eletiva ou de emergência, é naturalmente um evento estressante e 

complexo. Atualmente, em razão dos avanços técnicos e científicos na área cirúrgica, bem 

como aos ingentes esforços para a instrumentalização do setor saúde tendo em vista a 

efetivação da qualidade e segurança do paciente, as equipes multidisciplinares, em todos os 

níveis de atenção, a fim de garantir o sucesso das intervenções cirúrgicas, bem como o 

atendimento com excelência das demandas físicas, emocionais e sociais do paciente têm se 

preocupado em promover estratégias ainda que simples, como, por exemplo: a evolução 

paramétrica dos doentes internados em circunstâncias pré–operatórias, tendo em vista o 

custo/ beneficio destes procedimentos específicos para as instituições, mas, sobretudo, a 
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efetivação de fatores que influenciem positivamente no desenvolvimento do processo 

cirúrgico sem intercorrências para o doente
18

. 

Essa relação do processo de cuidar, a integralidade, abarca uma dimensão 

importante das práticas em saúde na área médico–cirúrgico, uma vez que trouxe novas 

reflexões de modo a operar mudanças significativas no cotidiano das instituições de saúde, 

contribuindo para responsabilização no cuidado do usuário, promovendo e valorizando o 

que Merhy, instituiu no cenário da saúde como “tecnologia leve”, que no contexto desta 

pesquisa, se estabelece através da elaboração de um instrumento baseado nas melhores 

evidências científicas para assim atender com excelência as necessidades singulares do 

paciente cirúrgico pediátrico
19,20

. 

O enfrentamento do processo cirúrgico pediátrico tem sido objeto de pesquisa de 

diversos estudiosos. Como vimos anteriormente, a experiência cirúrgica está alinhada a 

aspectos desconhecidos e não controláveis, o potencial de risco para população infantil, por 

vezes torna-se de difícil entendimento
19,20

. 

O atendimento das necessidades da criança cujo prognóstico clínico é cirúrgico é 

um desafio para a equipe de saúde, não apenas pela complexidade dos cuidados requeridos, 

mas pelas diversidades de situações a que estão vulneráveis, sendo necessário para tanto, 

um profundo estudo das reais condições clínicas de saúde, bem como socioeconômicas do 

paciente, haja vista que estas condições podem interferir negativamente no 

desenvolvimento e na integridade dos cuidados prestados, comprometendo as boas práticas 

em saúde dos processos transoperatórios, e prejudicando a recuperação da criança
19,20

. 

Deste modo, acreditamos que o processo de enfermagem na assistência da criança 

nos períodos pré, trans e pós-operatório devem estar alicerçadas na identificação máxima 

dos potenciais de risco que consubstanciam a internação e o evento cirúrgico propriamente 

dito, para que tenhamos a perspectiva de atuar de forma efetiva a minimizá-los
19,20

. 

A palavra desenvolvimento, em seu sentido literal, possui um significado muito 

singular para cada criança. Os fatores externos, principalmente os ambientais; familiar, a 

escola e o meio social em que se vive são os primeiros a permitirem sua socialização. 

Como um processo de auto-organização em construção, as crianças, geralmente, têm a 

necessidade de agir para aprender. Contudo, a ausência da maturidade e experiências não 

se constitui como obstáculo para que o enfermeiro lhes proporcione um ambiente seguro e 

acolhedor na dinâmica pré-operatória
19,20

. 
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Desconsiderando as questões relativas ao gênero, as principais patologias cirúrgicas 

consideradas em pediatria são: as atresias de esôfago e do trato gastrointestinal; as fendas 

de lábio leporino e/ou palato; as hérnias que podem ser epigástricas, umbilicais ou 

inguinais; os processos oncogênicos; as infecções agudas relacionadas ao apêndice; 

cripitorquidia; fimose; as hidro ou microcefalias; os males congênitos como as doenças que 

afetam o coração, as eviscerações como a gastrosquise; as más-formações fetais, ósseas 

e/ou ortopédicas; cirurgias plásticas de correção; traumas e acidentes que por sua vez são 

peculiares e comuns na infância; não sendo excluídas deste contexto as doenças de base 

clínica cuja evolução culmina na necessidade de intervenções cirúrgicas como, as 

pneumonias com derrame pleural, entre outras patologias comuns da infância
20

. 

O propósito da avaliação de risco em pediatria consiste em verificar o real estado 

clínico da criança, gerando recomendações a respeito de possíveis inadequações, nos 

permitindo o gerenciamento das possíveis intercorrências em todos os tempos cirúrgicos, 

de modo a definir o grau de risco que a criança, o anestesista, o cirurgião e a equipe de 

enfermagem podem usar como parâmetros para a tomada de decisões que beneficiem os 

pacientes em curto e/ou longo prazo. Deste modo, a seguir elencaremos os potenciais de 

risco psicológicos, e biossociais pertinentes à avaliação desta clientela específica
19,20

. 

Autores clássicos da psicologia pediátrica como Eckenhoff - 1953 Melamed; e 

Siegel -1975; Moix - 1996 e Drotar – 2002, já reconheciam a importância de se preparar as 

crianças para todo tipo de procedimento médico, e não apenas para os atos cirúrgicos. Os 

procedimentos de saúde que envolvem desde a administração de um medicamento até a 

realização de cirurgias de grande porte, incluindo imunizações, injeções subcutâneas e 

intramusculares, punções venosas, biópsias, são procedimentos que, em potencial, 

costumam gerar dor e ansiedade. Embora necessários, esses eventos adquirem caráter 

ameaçador, agressivo e invasivo ao infante
21

. 

 A hospitalização em si, já é vista pela criança como ameaçadora e causadora de 

ansiedade, os fatores relacionados ao afastamento do convívio familiar e social, as 

mudanças no padrão do sono e na alimentação, as restrições, como o jejum, o lazer e/ou 

atividades recreativas, têm um impacto significativo sobre seu comportamento, levando à 

manifestação de reações adversas como o estresse, ansiedade e medo
21

.  

A necessidade de ser submetido a procedimentos invasivos como as cirurgias, por 

exemplo, potencializa estas reações.  Há mais de “40 anos”, Eckenhoff, médico e 
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anestesiologista da Universidade da Pennsylvania, documentou que os traumas 

psicológicos infantis podem ser decorrentes da cirurgia e da anestesia, e que neste 

contexto, as crianças de seis meses a seis anos de idade são as mais suscetíveis a exibirem 

distúrbios comportamentais pós-hospitalização devido à capacidade limitada em lidar com 

pensamentos abstratos. Autores atuais como Rice e Cols – 2008 corroboram esta ideia
21

. 

Sabe-se que os momentos que antecedem a cirurgia são vivenciados pelos pacientes 

pediátricos de uma forma muito singular, por vezes dramática e assustadora. O medo do 

desconhecido é a principal causa da insegurança e da ansiedade do paciente cirúrgico 

pediátrico. Ainda que inconscientemente, eles temem a morte, a anestesia, o procedimento 

em si, e a recuperação. E para tentar obter controle sobre a ansiedade e o medo, o paciente 

pediátrico lança mão de alguns recursos, como por exemplo: Depositar confiança na 

equipe de saúde e também nos pais
21

.  

Daí a importância da inter-relação Enfermeiro/Família/Criança. Tendo em vista 

que, sentimentos diversos repousam sob uma particularidade concreta, uma vez que o 

procedimento cirúrgico realmente vai acontecer e não há garantias de ausência de riscos ou 

benefícios com relação à saúde da criança neste momento
20,21

. 

A importância efetiva da participação dos pais e/ou responsáveis legais na 

hospitalização e acompanhamento da criança cujo prognóstico clínico é cirúrgico, bem 

como da equipe de saúde neste momento, se apresentam como fatores determinantes no 

combate e na prevenção do estresse e do medo, haja vista que tais fatores de risco geram 

consequências nocivas à saúde da criança no pré - operatório, como os danos relacionados 

à baixa autoestima e imunidade. Fonte potencial para o desencadeamento de arritmias 

cardiovasculares; discrasias sanguíneas; febres cujos fatores são desconhecidos e/ou 

incontroláveis; males diarreicos ou mesmo infecções
21

.  

Relacionado ao potencial de risco biológico, em junho de 2008, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) publicou o Surgical Safety Checklist - Lista de Checagem para 

Cirurgia Segura, instrumento desenvolvido com a utilização de revisões de práticas 

baseadas em evidências, que identificaram as causas mais comuns de danos ao paciente 

cirúrgico
21,22

.  

Observa-se, na lista de checagem proposta pela OMS, que os procedimentos de 

implantação restringem-se à sala cirúrgica. Porém, existe um consenso mundial quanto à 

importância das fases pré e pós-operatória para o sucesso do procedimento e para a 
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segurança efetiva do paciente cirúrgico. A população pediátrica, neste sentido, pode ser 

considerada como a mais vulnerável para a ocorrência de eventos adversos na dinâmica 

perioperatória em saúde
21,22

. 

A prática cirúrgica em pediatria não está isenta de riscos, de acordo com os dados 

estatísticos da OMS descritos no “Programa Cirurgia Segura Salva Vidas”, os eventos 

adversos relacionados às infecções hospitalares; Cirurgias inadequadas; Cirurgia em local 

errado e/ou corpo estranho deixado no sítio de intervenção; Deiscências de sutura; 

Complicações anestésicas; Quedas; Erros diagnósticos; Úlceras de decúbito; Mortes 

inesperadas e erros de medicação, também estão direcionados à pediatria
21,22

.  

Desta forma, diante do exposto, o processo de enfermagem ganha notoriedade, 

demonstrando capacidade de resposta a sérios questionamentos referentes à segurança e a 

qualidade do cuidado pré-operatório na saúde.  Desenvolvendo planos de cuidados à saúde 

da criança, se estabelecendo como um importante guia para o planejamento e implantação 

de planos estratégicos de ação na promoção da saúde da criança
21,22

.  

Alicerçados no processo de enfermagem, em pediatria, as questões relativas à 

gestação, nascimento e/ou parto; a condição sorológica e/ou de imunização da criança; as 

relativas ao estilo de vida e saúde, inclusive com relação ao acesso a informação e serviços 

de saúde pelos pais, oferecem a equipe multidisciplinar, subsídios fundamentais para a 

elaboração de um plano terapêutico eficaz na promoção da segurança do paciente diante da 

dinâmica pré-operatória em pediatria
21

. 

A morbidade e a mortalidade, relacionadas à anestesia e a cirurgia, apresentaram 

um acentuado declínio nos últimos anos. A afirmativa está relacionada ao avanço das 

ciências da saúde na busca das melhores evidências para a elaboração de seus respectivos 

planos de assistência à saúde.  Ainda assim, o risco de ocorrência dos eventos adversos no 

que cerne a pediatria, se mantém como um relevante problema à saúde pública, uma vez 

que a sua prevalência, nos dias atuais, permanece maior em lactentes e crianças menores 

quando comparado aos dados estatísticos em crianças maiores e adultos
21

.  

O preparo cirúrgico das crianças e adolescentes possui particularidades que o 

diferencia da avaliação do adulto. O tamanho do corpo; A estrutura do aparelho 

esquelético; A relação área e volume corporal; Os mecanismos de defesa e perda térmica; 

O estado psíquico e emocional, dentre outras peculiaridades, são exemplos dessa 

diferenciação relacionada à fisiologia humana.  Aproximadamente 2% dos eventos 
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adversos cirúrgicos em pediatria estão relacionados à anestesia, e a cirurgia propriamente 

dita, sendo fundamental, portanto, que o planejamento das ações pré–operatórias, em 

pediatria, seja dinâmico e bem executado a fim de que as circunstâncias potenciais de risco 

sejam conhecidas por todos os membros da equipe de saúde que irão atuar no 

gerenciamento da assistência à criança submetida ao processo cirúrgico
21

.
  

O conhecimento das condições relacionadas à saúde da criança como: a pré-

existência de prematuridade; infecções verticais como as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DSTs); erros inatos e metabólicos ou autoimunes; intolerâncias 

alimentares e/ou medicamentosas; os males congênitos, dentre os quais, destacamos as 

cardiopatias, as discrasias sanguíneas, inclusive a doença falciforme; o estado real de 

hidratação e nutrição, incluído neste contexto, a obesidade infantil, fator predisponente às 

doenças como o diabetes mellitus e hipertensão arterial na infância
21

. 

  Os nascimentos em circunstâncias de sofrimento fetal ou abstinência, produto do 

uso ininterrupto de drogas lícitas e/ou ilícitas durante a gestação, as condições de higiene, 

entre outros aspectos, também interferem na segurança anestésica e cirúrgica, pois tais 

condições incidem na ocorrência de eventos adversos transoperatórios como hemorragias, 

convulsões, e principalmente na ocorrência de infecção, levando ao retardo da cicatrização 

da ferida operatória, prolongando o tempo de internação da criança no pós-operatório; 

incidindo, inclusive, no prolongamento do uso de antimicrobianos
21

. 

 Estudos atuais, realizados pela American Society of Anesthesiologists, a respeito 

do “score” de risco conhecido também como “ASA” na prática pré-operatória, considera 

que patologias pulmonares comuns e sazonais da infância, tais como a asma, bronquite e a 

bronqueolite, representam riscos potenciais associados à ocorrência de parada cardíaca 

durante a indução anestésica, provocando laringoespasmo e broncoespasmo, prejudicando 

a recuperação anestésica, retardando a extubação da criança
21

. 

Diante do exposto, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), quando 

baseada na coleta acurada de dados, em um exame físico bem executado e direcionado, 

para promoção de uma evolução paramétrica clínica, laboratorial, e de imagem do infante, 

tornam-se condutas fundamentais e indispensáveis na dinâmica pré–operatória, sendo um 

valioso instrumento, capaz de orientar a equipe multidisciplinar de saúde a oferecer ao 

paciente, às condições necessárias de se apresenta estável, corroborando para o sucesso do 

ato transoperatório
21

. 
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A enfermagem pediátrica no período perioperatório, tendo em vista o seu papel em 

minorar os riscos e/ou danos relacionados aos procedimentos de saúde, desempenha uma 

ampla variedade de funções relevantes no desenvolvimento de uma sequência de eventos 

clínicos, os quais devem ser elaborados de acordo com as necessidades reais da criança, 

bem como, em virtude do procedimento a qual a mesma será exposta. Para tanto, 

considerando os potenciais de risco discutidos anteriormente, torna-se indispensável, que o 

enfermeiro desenvolva habilidades, bem como competências técnicas de modo a operar 

transformações em sua prática clínica
21

. 

Dentro da perspectiva da segurança do paciente em detrimento das exigências da 

Meta – 4: Cirurgia Segura, para a atenção à saúde pré–operatória da criança e/ou 

adolescente, o enfermeiro deve estar atento à obtenção por escrito do termo de 

consentimento assinado pelo responsável legal do menor; viabilizar a visita pré-anestésica; 

realizar a revisão sistemática do prontuário da criança, a fim de identificar o procedimento 

cirúrgico proposto, inclusive o anestésico; confirmar a disponibilidade da sala cirúrgica, e 

promover o conhecimento da equipe que executará o procedimento
21

.  

Providenciar os meios adequados para o transporte seguro da criança e seu 

acompanhante ao Centro Cirúrgico (CC); realizar a identificação da criança e seu 

responsável de maneira legível, completa e em pulseira adequada, destacando as possíveis 

alergias e/ou inconformidades se existentes; promover a marcação correta e precisa do sítio 

cirúrgico, bem como a provisão de uma linha venosa adequada, para a administração 

segura das medicações prescritas
21

. 

 Executar com critério, técnica e segurança a tricotomia do sítio cirúrgico se 

necessário, momentos antes da transferência do infante ao centro cirúrgico; bem como a 

providência e manutenção de cateteres e/ou sondas indispensáveis ao procedimento; 

efetivar meios de comunicação adequados promovendo a relação interpessoal dos demais 

membros da equipe de saúde, e destes, com o responsável pelo menor tendo em vista o 

apoio e conforto emocional que este ato pode proporcionar a criança, bem como à sua 

família; Anexar ao prontuário do menor, a lista de verificação pré-operatória devidamente 

preenchida
21

. 

  As medidas que elencam esse pressuposto visam minimizar o tempo de internação 

da criança por intermédio de uma prática responsiva, ética e comprometida em realizar, 

com destreza, todas as técnicas fundamentais de enfermagem, com segurança, atenção e 
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qualidade, através de um plano de cuidados completo, voltado à avaliação de riscos e/ou 

possíveis complicações pós–operatórias, promovendo a educação em saúde através do 

ensino da criança, bem como de seu responsável e/ou cuidador, explicando-lhes as fases e 

expectativas dos períodos pré, trans e pós-operatório, sanando duvidas, valorizando a 

autonomia e a promoção de sua reabilitação
20,21

. 

Conforme o exposto anteriormente, ainda que bem sucedida, as práticas operatórias 

em geral, possuem o potencial de risco em gerar sequelas e/ou inconformidades 

relacionadas ao corpo, que podem ser temporárias e/ou permanentes, como também 

incapacitantes, interferindo no modo e, principalmente, na qualidade de vida da criança, 

sendo, portanto, elementar discorrer a respeito dos riscos sociais os quais os pacientes 

cirúrgicos pediátricos estão expostos
20,21

. 

Discorrer a respeito de riscos sociais, bem como ressocialização, no contexto 

médico hospitalar, requer dos profissionais de saúde uma reflexão das questões 

relacionadas ao ambiente interno e externo, e sobre tudo, sobre a organização de seu 

próprio serviço, do processo, e do paciente a ser operado. Haja vista que essa tríade, por 

vezes, interfere na dinâmica econômica da sociedade, dando um novo enfoque às políticas 

de saúde, estabelecendo uma ação/reação à medida que incorpora o compromisso de 

compreender, bem como atender as necessidades da pessoa humana em todas as 

dimensões, objetivando a sua reintegração à sociedade
23

. 

Em virtude do risco eminente relacionado ao uso de ostomias; cateteres e/ ou 

sondas; órteses e/ou próteses; procedimentos de alívios intermitentes; curativos invasivos e 

diários; internação prolongada e/ou reinternação; isolamentos e/ precaução; consultas de 

rotina para acompanhamento; torna-se necessário proporcionar à criança, recursos que lhe 

facilitem a sua percepção da realidade com relação a essas expectativas e experiências, 

bem como de seu propósito, a fim de lhe oferecer apoio e condições favoráveis que lhe 

permita expressar em segurança, e de acordo com seu nível de desenvolvimento, as 

emoções decorrentes deste processo
23

. 

Quando a criança compreende a verdadeira finalidade do procedimento cirúrgico, 

acreditam que ela seja capaz de tolerar melhor o desconforto e/ou sentimentos como 

vergonha e a dor. Mas, quando não preparada, a criança poderá: Desenvolver sintomas 

psicoemocionais pós-cirúrgicos associados à cirurgia/hospitalização, tais como: fobias, 
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pesadelos, insônia, enurese noturna e diurna, distúrbios de linguagem, incapacidade de 

interagir com outras crianças e de brincar, agressividade, ansiedades, medos e angustias
23

.  

Alguns autores, como Green, ainda consideram que “mesmo os sentimentos que às 

vezes parecem ter sido bem elaborados pela criança na época da cirurgia podem ser 

reativados em crises futuras na vida, como na crise normal da adolescência, interferindo 

em sua reintegração social, e, por vezes, em seu desenvolvimento biopsicossocial 

comprometendo a sua vida adulta
23”

. 

Há mais de 30 anos, as literaturas estrangeiras como Bates, Broome, entre outros 

autores, retroalimentam a comunidade científica a respeito da importância dessas 

intervenções no preparo da criança no pré–operatório. No Brasil, as Ciências Sociais, a 

Enfermagem e a Psicologia; concordam com este estudo e, dentro deste contexto, adotam 

as atividades lúdicas como excelente recurso terapêutico para assegurar o sucesso dessas 

intervenções para a comunidade pediátrica
24

.   

Ancorados nas prerrogativas técnicas preconizadas pelo Programa Nacional de 

Segurança do Paciente com relação à meta – 4; Cirurgia Segura; percebemos que a 

segurança do paciente é o primeiro domínio da qualidade na assistência à saúde, uma vez 

que, não há como oferecer uma boa assistência médico-hospitalar na dinâmica pré-

operatória, se esta não for desempenhada com segurança.  

No que cerne a assistência à saúde da criança, a enfermagem tem direcionado ações 

sistematizadas e inter-relacionadas, com uma abordagem ética e humanizada expectando a 

resolução de problemas através da máxima identificação das necessidades dos cuidados em 

saúde, por intermédio de ações baseada no conhecimento científico e nas habilidades 

técnicas organizadas e orientadas pertinentes à profissão, articulando-se com outros 

profissionais e demais colegas de outras especialidades, exercendo a promoção de um 

cuidado integral, abrangente e qualificado
24

. 

 

2.10 TECNOLOGIA ASSISTENCIAL EM ENFERMAGEM  

 

Tecnologia em saúde, atualmente é entendida como o resultado de processos 

concretizados a partir da experiência cotidiana e da pesquisa em saúde, para o 

desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos científicos que nos permite a 

construção de produtos materiais, ou não, com a finalidade de provocar intervenções sobre 
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uma determinada situação clínica e/ou prática. Neste contexto, as tecnologias assistenciais 

em saúde, para autores como Donabedian, Barbosa, são aquelas que incluem a construção 

do saber técnico-científico da práxis, que resultante de um processo de investigações, 

aplicações de teorias e da experiência cotidiana dos profissionais e clientela. 

Caracterizando-se, portanto, por um conjunto de ações sistematizadas, processuais e 

instrumentais que nos subsidia no exercício uma assistência qualificada ao ser humano em 

todas as suas dimensões particulares e coletivas relacionadas a vida
25,26

. 

Partindo do princípio de que no âmbito deste projeto de pesquisa se anseia produzir 

uma tecnologia assistencial em enfermagem para promoção da avaliação de risco 

perioperatório a fim de proporcionar a enfermagem um meio de comunicação seguro, 

efetivo, versátil e prático, relacionado ao cuidado direto ao paciente cirúrgico pediátrico, 

assegurando ao enfermeiro, a criança e a família uma maior valorização relacionada à 

independência sobre a dependência, definindo objetivos dinâmicos e congruentes, 

baseados na satisfação das necessidades básicas da criança, as quais são apontadas como 

fundamentais para o processo de restabelecimento e/ou cura.  Permitindo o 

desenvolvimento de um plano terapêutico individualizado e concentrado e real para a 

criança
25,26

.  

A prática profissional do enfermeiro, ao definir o objetivo direto dos cuidados a 

criança, deve estar alicerçada nos contributos gerados pela investigação clínica da saúde 

enfermagem/conhecimento. Atualmente, esta prática é descrita na sistematização da 

assistência de enfermagem, em suas cinco etapas inter-relacionadas, sendo a satisfação de 

qualquer uma delas, diferentes de criança para criança, considerando que os fatores 

psicológicos, sociais, econômicos e culturais; e a própria percepção de “correto” ou 

“normal”, são constituintes e constituídas de variáveis
26

.  

Neste contexto, ainda nos dias atuais, os enfermeiros são capazes de ofertar 

segurança, qualidade e identidade ao cuidado de enfermagem, aprimorando as técnicas 

sistemáticas da assistência em saúde através da produção de um conhecimento próprio e 

horizontal, versátil nos mais variados campos da prática profissional, corroborando com o 

ensino, com a pesquisa, e também com a assistência de enfermagem. Essa gama de 

conhecimento tão dinâmico, vem se transformando, assumindo novos modos de expressão 

em sua trajetória desde sua formação, proporcionando inovações, revoluções e patentes no 

saber e no fazer do enfermeiro
26

. 
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A saúde vem sofrendo transformações em diferentes épocas e sociedades, estando 

diretamente relacionadas com a história de um povo e, principalmente, aos momentos 

políticos vivenciados por eles.  À medida que a saúde deixou de ser entendida apenas como 

um processo de ausência de doenças, mas sim ao completo bem–estar no que cerne a 

qualidade de vida, os direitos sociais, principalmente, ganharam amplitude no cenário da 

saúde, promovendo a conscientização e uma maior participação dos seus atores, além de 

agregar valores ao equilíbrio interprofissional, bem como a multi e interdisciplinaridade no 

cenário da assistência à saúde
27

. 

Dentro desta perspectiva, as metas elaboradas pelo “Programa Cirurgia Segura”, em 

consonância com os demais elementos que compõem o universo do ambiente terapêutico 

que envolve a criança, afim de oferecer segurança e qualidade à saúde desta população, 

têm se preocupado em promover as condições indispensáveis relativas aos processos de 

assistência executados pelas instituições prestadoras de serviços de saúde na resolução de 

problemas específicos do paciente pediátrico, agindo de acordo com que ele precisa
27

.  

Deste modo, a postura assistencial tem adquirido a responsabilidade de promover 

intervenções direcionadas à realidade, centradas no cuidado integral à saúde. Neste 

contexto, as tecnologias em saúde vêm assumindo um papel de destaque capaz de 

modificar as relações de trabalho, reelaborando os planos de cuidado em saúde a partir da 

sua própria realidade
27

. 

Como um instrumento de equalização social, em uma vertente educativa 

progressista, a enfermagem ao longo do tempo, têm se ocupado em preencher as lacunas 

existentes entre a teoria e prática, na perspectiva de atuar de forma sistemática e 

participativa nos processos da assistência à criança, congregando atitudes e valores ao 

cuidado em saúde alicerçados em uma práxis democrática e horizontal, através da 

produção de uma linguagem comum a categoria, e estabelecendo relações recíprocas e de 

interação, por meio de práticas efetivas, focadas no resgate da singularidade, da 

subjetividade, identidade, autonomia e cidadania. Traduzindo, a preocupação do 

enfermeiro em expressar sua atenção às necessidades e reivindicações da criança, passando 

a valorizar a visão holística tão necessária ao cuidado em pediatria, haja vista que a base da 

comunicação entre a criança e o enfermeiro, na maioria das vezes, se estabelece através da 

ectoscopia do corpo
27

. 
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 A adoção das tecnologias assistências no trabalho em saúde perpassa os processos 

de acolhimento, vínculo, atuando na atenção integral à saúde. Considerados instrumentos 

gerenciadores das ações na promoção de cuidados, as tecnologias em saúde podem ser 

classificadas em leves, uma vez que estas se inter-relacionam com os profissionais e 

pacientes, à medida que surge a real necessidade de implantá-las em favor do paciente,
 

utilizadas na produção de vínculo resultante de um processo concretizado a partir da 

experiência cotidiana e da pesquisa, para o desenvolvimento de um conjunto de 

conhecimentos científicos que favorecem a construção de produtos materiais
27

. 

No âmbito deste Projeto de Pesquisa, a produção de uma tecnologia assistencial 

leve tem por finalidade principal, corroborar com a efetivação do cuidado de enfermagem 

ao paciente pediátrico no perioperatório, através da anamnese, visto que é o ponto de 

partida para a realização das demais fases que consolidam uma assistência de enfermagem 

no bloco operatório. Sendo este momento caracterizado por um processo de vínculo, 

acolhimento e relação intersubjetiva entre profissional e a criança, determinante para a 

avaliação de risco no período pré-operatório, uma vez que o diálogo e o exame físico da 

criança conduzem a obtenção de informações mais específicas e fidedignas pertinentes ao 

sucesso deste processo. Neste contexto, as pesquisas de literatura são essenciais para gerar 

e atualizar a base de conhecimento do instrumento, permitindo a produção e a validação 

deste, como produto tecnológico em saúde. E a avaliação de distintos atores sociais, nos 

permitirá identificar a pertinência cientifica da tecnologia para a pediatria
27

.  
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3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO       

          

O estudo assume um caráter exploratório e descritivo, de natureza qualitativa. As 

informações obtidas nesse tipo de pesquisa são ricas em descrição de pessoas, situações e 

acontecimentos, que podem incluir transcrições de entrevistas, fotografias, desenhos e 

análise documental onde todos os dados da realidade são considerados importantes, uma 

vez que a preocupação com o processo no âmbito desta pesquisa é maior e/ou igual ao 

produto
28,29

.  

Preservando o ambiente natural do pesquisador como sua fonte direta de 

informações e dados, sendo o pesquisador, o seu principal instrumento. Haja vista que, o 

contato direto e prolongado do mesmo com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada lhe oportunizará presenciar um maior número de situações nas quais o 

fenômeno em estudo se manifesta
28,29

.  

Desta forma, o interesse do pesquisador ao estudar o fenômeno é perceber como ele 

se manifesta nas atividades do cotidiano, nos procedimentos e nas interações de maneira 

intrínseca ao significado que os profissionais enfermeiros do cenário da pesquisa dão aos 

processos do cuidado relacionados à segurança do paciente cirúrgico pediátrico, o qual é 

foco de atenção especial do pesquisador
28,29

. 

O estudo qualitativo como técnica metodológica de abordagem e pesquisa se adapta 

à investigação deste estudo, uma vez que, o investigador é confrontado com situações 

complexas, e procura respostas para o “Como” e o “Por quê”, bem como, encontrar as 

interações entre os fatores relevantes próprios dessa entidade, quando o objetivo é 

descrever e/ou analisar o fenômeno, a que se acede diretamente, de uma forma profunda e 

global, e quando o investigador pretende apreender com a dinâmica do processo que se 

acede em sua própria realidade
29

.   

A pesquisa prima em estudar o fenômeno de maneira bem delimitada e 

contextualizada, com a preocupação de não analisar apenas o fenômeno em si, como algo à 

parte, mas o que ele representa dentro da realidade do cenário de pesquisa propriamente 

dito. O processo foi executado obedecendo às etapas: Projeto; Preparação; Coleta de 

dados; Análise e discussão dos resultados de pesquisa; Compartilhamento.  
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As questões norteadoras, bem como o objetivo geral e os específicos do estudo, 

foram baseadas na investigação a respeito da forma como os profissionais enfermeiros 

promovem a segurança do paciente cirúrgico pediátrico do cenário de pesquisa. Assumindo 

um cunho qualitativo, o estudo, buscou obter informações descritivas através do contato 

direto do pesquisador com o fenômeno estudado, com a perspectiva de entender as 

expectativas dos participantes envolvidos neste processo de trabalho. Subsídio fundamental 

para construção dos produtos de pesquisa: Instrumento de avaliação de risco em pediatria 

que corrobore para a segurança do paciente cirúrgico pediátrico no exercício pleno e diário 

do cuidado de enfermagem realizado no bloco operatório do cenário de pesquisa. Para 

tanto, foi imprescindível, a sensibilização e o comprometimento dos enfermeiros uma vez 

que, vivenciam essas práticas e que, por isso, foram capazes de problematizá-las junto ao 

pesquisador. 

Desta forma, na primeira etapa deste estudo, foi realizado um levantamento do 

estado da arte através do método de revisão integrativa das produções científicas 

publicadas nos últimos 10 anos, a respeito dos eventos adversos incidentes e/ou 

prevalentes no bloco operatório; Na segunda etapa, entrevistas semiestruturadas no cenário 

de pesquisa com a perspectiva de identificar o conhecimento sobre a segurança do paciente 

cirúrgico pediátrico sob a ótica dos enfermeiros, cuja análise obedeceu a um processo 

temático e dedutivo e, sobretudo, científico. A discussão dos resultados de pesquisa, foi 

executada de acordo com as recomendações do Programa Nacional de Segurança do 

Paciente com foco na meta – 4 Cirurgia segura. Tal estratégia instrumentalizou o 

pesquisador na elaborar do produto da pesquisa: Instrumento de avaliação de risco para o 

paciente cirúrgico pediátrico de maneira fidedigna. 

 

3.2 CENÁRIO 

 

O cenário da pesquisa caracteriza-se por uma unidade secundária de saúde, de 

média complexidade, especializada, sendo referência para o atendimento e o manejo 

clínico e cirúrgico pré, trans e pós-operatório para a clientela pediátrica. É classificada 

como uma unidade de médio porte de, aproximadamente, 61 leitos, sendo inaugurada em 

meados do ano de 1970. Possui estrutura organizacional composta por: Direção geral 
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médica e de enfermagem, divisão técnica, que corresponde às coordenações médica e de 

enfermagem, divisão administrativa. O Hospital encontra-se situado na Baixada 

Fluminense, no entroncamento de duas importantes rodovias do município de duque de 

Caxias: Linha Vermelha, sentido Rio de Janeiro e Avenida Presidente Dutra, eixo 

interestadual Rio de Janeiro – São Paulo.  

Como missão, a instituição, visa prestar serviços de saúde para crianças e 

adolescentes, sendo reconhecido como a referência e contrarreferência municipal em 

pediatria para a população da Baixada Fluminense. A unidade mantém uma comunicação 

mais efetiva com seus funcionários e usuários através de ferramentas como ouvidoria, 

quadro de avisos e murais. O cenário possui força de trabalho nas áreas de Medicina e 

Enfermagem, constituída por funcionários estatutários, que atuam em regime de plantão 

24x120, e celetistas apenas nas áreas administrativas. Além desses, existem ainda, 

estagiários e/ou acadêmicos nas áreas da Medicina e Enfermagem.  

As necessidades de capacitação e desenvolvimento dos profissionais são 

identificadas e definidas de acordo com as estratégias e planos elaborados pela Direção de 

enfermagem. Algumas das atividades desenvolvidas pela unidade são: Seminário de 

Certificação Hospitalar relacionada à segurança do paciente; focadas na segurança e na 

qualidade da assistência em saúde; Treinamento e palestras para o corpo de enfermagem; 

dentre outras ações, de educação pesquisa clínica e ensino.  

Os treinamentos, cursos, palestras e seminários são realizados pela unidade, através 

do serviço de educação permanente, dando suporte e conhecimento às forças de trabalho. 

São atividades motivadoras que, além de aumentar o campo de conhecimento, relacionado 

às nossas práticas em saúde, permitem ao corpo clínico da unidade, estabelecer uma 

relação de troca de experiências com as demais categorias que compõem o serviço. Como 

indicadores de qualidade e desempenho, são considerados os índices e taxas relacionadas à 

mortalidade, incluindo as neonatais, as taxas de infecção hospitalar, de ocupação de leito, e 

os profissionais cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).  

Possui Comissão de Óbito e Prontuário, Núcleo de Vigilância Hospitalar, Comissão 

de Controle Infecção Hospitalar e Núcleo Interno de Regulação de Vagas desde 2013, 

sendo identificada implantação do Núcleo de Segurança do Paciente, no primeiro semestre 

de 2014. Como promoção de segurança adotada, identificamos à existência dos protocolos 

e rotinas intersetoriais relacionadas aos procedimentos realizados pelo corpo de 
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enfermagem da instituição, obedecendo às prerrogativas preconizadas pelos órgãos 

competentes, Ministério da Saúde/ANVISA, aplicadas no processo de trabalho da 

enfermagem através da SAE. 

 O cenário possui núcleo de gestão de risco e de qualidade ainda em processo de 

implantação, questão técnica importante, uma vez que repercute diretamente na segurança 

do paciente impactando no fortalecimento e na promoção da cultura de segurança 

institucional. Apresenta uma produção diária de, aproximadamente, 400 intervenções, 

dentre as quais, destacamos que 5% são referentes às cirurgias de pequeno porte, eletivas 

como: Fimoses, hérnias inguinais, polidactílias e correção simples de orelhas de abano. 

Considerando que as cirurgias possuem um cunho efetivamente ambulatorial, as crianças, 

usuárias do serviço, se apresentam clinicamente estáveis, e, sobretudo, sem comorbidades 

de saúde. Neste contexto, observamos á prevalência de internações do gênero masculino. A 

idade média dos usuários do serviço varia entre seis e dez anos de idade. Quanto às 

cirurgias, em sua grande maioria, correspondem às correções de fimose e/ou parafimose e 

também hérnias inguinais.   

 Destacamos no cenário os atendimentos de emergência com as características: 

Emergência/Urgência; Serviço de Pronto Atendimento; Ambulatório de especialidades; 

Centro cirúrgico; Sala Vermelha: Neonatal, pediátrica; unidades de internação clínica e 

cirúrgica pediátrica, esta possui aproximadamente dez leitos destinados ao cuidado pré e 

pós-operatório infantil; Centro de Imagens, aparelhos de Raios-x, eletrocardiograma e 

Ultrassonografia, Laboratório de Análises Clínicas, totalizando 61 Leitos de internação 

pediátrica geral. 

 

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Segundo as informações obtidas junto à divisão de enfermagem através da escala de 

serviço do mês vigente do cenário, o lócus da pesquisa dispõe atualmente, de um total 

aproximado de 28 profissionais enfermeiros em exercício pleno e regular de suas funções 

junto à instituição. Considerando este quantitativo, vinte e seis enfermeiros encontram-se 

lotados na enfermaria, e dois no centro cirúrgico. Os profissionais enfermeiros lotados na 

enfermaria atuam em regime de plantão 24x120 horas, cumprindo 20 horas semanais, 
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enquanto os dois enfermeiros lotados no centro cirúrgico da unidade, trabalham como 

diaristas manhista/tardista, com carga horária de 4 horas dia. 

No cenário, as entrevistas foram realizadas em sala reservada em respeito à 

privacidade do entrevistado, objetivando uma melhor compreensão do processo, o 

estreitamento do vínculo entre o pesquisador e o participante, bem como, a garantia da 

liberdade de expressão e ideias do voluntário do estudo.  Dos 28 profissionais enfermeiros 

que compõem o corpo clínico de saúde relacionado a enfermagem da instituição cenário, 

foram concebidas 21 entrevistas, não havendo desistência e/ou negativas quanto à 

participação da pesquisa pelos profissionais abordados durante o processo. Dos 7 

profissionais não entrevistados, dois encontram-se afastados temporariamente de suas 

funções laborativas por licença médica, sem perspectivas de alta, e 5 em razão de férias no 

período vigente à coleta de dados da pesquisa. Dentre os enfermeiros em gozo de férias, 

um está lotado no centro cirúrgico do cenário.  

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

 

Em atendimento a Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde, a pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal Fluminense (UFF), pela inexistência do mesmo no cenário 

onde o estudo foi executado, obtendo parecer de aprovação nº: 895.049. Antes, porém, 

foram estreitados os devidos contatos com a instituição eleita como lócus da pesquisa, 

através do Diretor da Divisão de Enfermagem e o Chefe de Serviço da Divisão Médica, de 

modo a efetuar a autorização para a coleta de dados do estudo no campo. Segue, em anexo, 

requerimento coleta de dados, termo de consentimento assinado pelos respectivos 

representantes deste certame com parecer favorável, não sendo consentido, apenas o uso do 

nome e/ou razão social da instituição ao pesquisador.   

Os Participantes do estudo assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), conforme apêndice C, página 98. Após terem sido devidamente 

orientados pelo pesquisador, quanto aos aspectos éticos relacionados aos objetivos e rumos 

da pesquisa, bem como, as forma de produção de dados e informações de inserção no 

estudo, que também consta no termo em escrito.  A participação dos colaboradores do 

estudo foi voluntária, preservando com liberdade aos participantes do estudo o direito de 
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desistir a qualquer momento. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi 

construído para assegurar aos participantes da pesquisa o sigilo, o anonimato, a 

participação voluntária e a ausência de prejuízos de toda e qualquer ordem. 

Ficou acordado neste certame, que o conhecimento produzido através desta 

pesquisa poderia ser apresentado e discutido nas reuniões do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Cidadania e Gerência em Enfermagem (NECIGEN/UFF), assim como, em 

publicações e eventos, revistas eletrônicas em forma de artigo. Mantendo-se o respeito e o 

sigilo dos nomes dos participantes do estudo, sendo os mesmos, identificados nas 

entrevistas por pseudônimos de pedras preciosas, os quais, os mesmos, tiveram a liberdade, 

de se autodeterminar.   

O estudo apresenta riscos mínimos se considerarmos que ao responder as questões 

levantadas, poderão ocasionar sentimentos de descontentamentos com as ações e os 

acontecimentos do cotidiano. Entendendo que tais situações não comprometem a 

segurança e a saúde dos mesmos e, pelo contrário, oportunizam reflexões e críticas 

construtivas. O estudo oferece como benefícios, a oportunidade de "Ouvir" os 

participantes, considerados fundamentais no processo de implantação da meta – 4: Cirurgia 

segura, do Programa Nacional de Segurança do Paciente, corroborando na 

institucionalização da segurança do paciente cirúrgico pediátrico, incluindo as 

contribuições pertinentes à construção do produto - Tecnologia assistencial em 

enfermagem, e corroborando para o aperfeiçoamento técnico científico, teórico e prático da 

assistência de enfermagem executada pelo corpo clínico de saúde do cenário. A pesquisa 

não prevê ônus para a instituição cenário, e não se utilizou de financiamento de terceiros, 

foi de responsabilidade do pesquisador, custear as despesas geradas com o estudo.  

 

3.5 COLETA DE DADOS 

 

O estudo foi dividido em etapas: Na primeira etapa desta pesquisa, realizada em 

maio do ano 2016, foi executada uma revisão integrativa das produções científicas 

publicadas on-line nos bancos de dados da saúde nos últimos dez anos sobre a segurança 

do paciente submetido ao processo cirúrgico: Eventos adversos no bloco cirúrgico e 

estratégias para cirurgia segura. Revisão integrativa é um método de pesquisa utilizado 

desde 1980, no âmbito da Prática Baseada em Evidências (PBE), que envolve a 
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sistematização e publicação dos resultados de pesquisas bibliográficas em saúde para que 

possam ser úteis nos planos de cuidados direcionados ao coletivo, empoderando a prática 

da pesquisa acadêmica na clínica. O principal objetivo da revisão integrativa é a integração 

entre a pesquisa científica e a prática profissional no âmbito da atuação profissional. Desta 

forma, consideramos que a análise de pesquisas relevantes concentradas no tema, que nos 

forneceu suporte para a tomada de decisão e consequentemente, promoção deste estudo, 

possibilitando a síntese do estado do conhecimento sobre o assunto, além de apontar as 

lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novas 

pesquisas.  

Os benefícios deste método de pesquisa, no âmbito deste estudo, alavancaram o 

reconhecimento dos discursos de profissionais que mais investigam sobre o assunto através 

da separação entre as descobertas científicas e as opiniões e ideia a respeito da descrição 

do conhecimento especializado no seu estado atual relacionado à promoção do impacto das 

pesquisas em saúde sobre a prática clínica no que diz respeito aos eventos adversos 

associados ao bloco cirúrgico. Além disso, a revisão integrativa da literatura proporcionou 

a promoção de dados relevantes a respeito da temática de modo sistematizado e global
29

. 

A metodologia utilizada para a captura das publicações ocorreu através do sistema 

de busca nas bases de dados da saúde, nacional e internacional, e utilizou como descritores: 

Segurança do paciente; Cirurgia segura; Período pré-operatório; Cuidado pré-operatório, 

sendo discutida de modo aprofundado no capitulo relacionado aos resultados do estudo, 

descrito nas páginas 61 e 62 da pesquisa. 

Na segunda etapa da pesquisa foram executadas entrevistas com roteiro 

semiestruturado. A entrevista semiestruturada tem como característica, questionamentos 

básicos apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa: Os 

questionamentos deram frutos a novos conhecimentos a partir das respostas dos 

participantes do estudo. O foco principal da pesquisa foi colocado pelo pesquisador
29

. As 

entrevistas foram executadas com o auxílio de um instrumento de coleta de dados, tipo 

roteiro, elaborado de forma semiestruturada conforme segue no Apêndice D, na página 100 

da pesquisa para consulta.  

Composto por perguntas abertas e fechadas, agrupadas e divididas por eixo 

temático, o roteiro de entrevista semiestruturado, prima capturar impressões a respeito do: 

Perfil sócio demográfico do participante do estudo: Sexo, idade, tempo relacionado à 
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formação, lotação na instituição, no cenário de atuação. Os demais eixos estão 

relacionados às questões pertinentes ao conhecimento sobre a segurança do paciente 

cirúrgico pediátrico, cuja finalidade visa, dentre outras coisas, capturar a incidência e/ou 

prevalência dos eventos adversos, bem como os riscos perioperatórios, aos quais estão 

susceptíveis os pacientes pediátricos sob as perspectivas dos profissionais enfermeiros, 

participantes do estudo.   

Executado de maneira sistematizada. A coleta de dados do estudo permitiu ao 

pesquisador obter fatores relevantes, intrínsecos e extrínsecos, próprios do cenário 

relacionado à problematização deste estudo. Os intrínsecos, pode-se dizer que estariam 

relacionados às questões institucionais ligadas ao plano de cuidado e/ou assistência do 

setor, enquanto os extrínsecos às questões organizacionais e humanas dos processos 

relacionados à segurança do paciente cirúrgico pediátrico. A percepção, bem como o 

entendimento destes fatores, amparou e autorizou o pesquisador, a descrever e analisar o 

fenômeno a partir da visão e do discurso dos participantes do estudo.  

As entrevistas favoreceram não só a descrição dos fenômenos, mas também sua 

explicação e a compreensão de sua totalidade, além de manter a presença consciente e 

atuante do pesquisador no processo de coleta de informações. Foram preestabelecidos 

horários e local possíveis de entrevistas fixados, com a duração das mesmas. Isto não só 

permitiu ao pesquisador o planejamento de seu tempo, mas também representou um 

respeito pelas atividades dos informantes colaboradores do estudo
29

. Os critérios de 

inclusão adotados para seleção dos participantes desta etapa do estudo foram: Enfermeiros 

lotados nos setores que envolvem a assistência pré, trans e pós-operatória em pediatria. 

Critérios de Exclusão: Enfermeiros que apesar de lotados no setor cenário estejam em gozo 

de férias, de licença médica ou afastados por quaisquer outros motivos, dentro do período 

de obtenção das entrevistas. 

As entrevistas tiveram data de início, no dia vinte dois do mês de junho do ano de 

2016, e foram executadas em caráter voluntário pelas partes deste certame, executadas 

individualmente, com dia e hora agendada previamente de acordo com a disponibilidade de 

tempo dos participantes. As mesmas foram realizadas no próprio campo de pesquisa, nos 

respectivos setores: enfermaria/centro cirúrgico, no transcorrer das semanas do mês 06/16, 

incluindo sábado e domingo, em detrimento as escalas de plantão dos servidores da 

unidade de saúde: 24x120, sendo o processo encerrado com 30 dias de evolução.  
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As mesmas foram gravadas por meio de aplicativo: “Green Banana” oferecido 

gratuitamente pela Microsoft, através do aparelho celular Microsoft Lumia 640 dual SIM 

DTV. O tempo médio de duração das entrevistas foi de, aproximadamente, 23 a 25 

minutos para cada entrevistado. Foram executadas apenas três entrevistas/ dia, haja vista, 

que o pesquisador possuía o interesse particular em efetuar as transcrições na íntegra, de 

maneira elíptica, sendo representadas em texto as singularidades e/ou subjetividade dos 

participantes do estudo. Foi garantido o sigilo aos mesmos, após a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido. Os participantes do estudo foram identificados por 

pseudonomes de pedras preciosas textualmente nesta dissertação, os quais tiveram o 

respeito e a liberdade de se autodeterminar.  

Não houve conflito de interesses e ou inferências por parte do pesquisador, de 

modo a operar falsas respostas ou mesmo respostas que fossem convenientes à proposta de 

estudo. Por se tratar de uma entrevista semiestruturada, o pesquisador seguiu um roteiro de 

tópicos relativos ao interesse de pesquisa, adotando uma postura flexível, porém focalizada 

de modo que o entrevistado não se perdesse com relação ao tema do estudo. Desta forma, 

colidos os apontamentos gerados pelo processo, foram esclarecidos e/ou tratados após o 

encerramento das entrevistas, individualmente com o entrevistado. 

As informações obtidas foram submetidas à análise dedutiva, sendo construídas 

categorias temáticas e analíticas das quais produzimos conhecimentos novos, e também 

explicamos conhecimentos que antes estavam implícitos. A análise qualitativa, neste 

contexto, contribuiu, para compreender, explorar e descrever os acontecimentos e 

contextos complexos, nos quais foram apoiados em teorias e hipóteses, uma vez que, havia 

o desejo de organizá-los afim de, analisar e interpretar o fenômeno do campo de pesquisa. 

Este tipo de abordagem metodológica, qualitativa, permitiu ao pesquisador/entrevistado, a 

geração valores, ampliando as perspectivas relacionadas ao fortalecimento da cultura de 

segurança institucional relacionada à meta 4 cirurgia segura.  

Desta forma, a elaboração dos produtos de pesquisa ocorreu com a máxima 

fidedignidade para avaliação de risco, no contexto de segurança do paciente cirúrgico 

pediátrico, tecnologia assistencial em enfermagem, através da aplicação prática do 

conhecimento científico adquirido por intermédio da revisão integrativa da literatura, 

associada à análise temática dos dados gerados através das entrevistas do estudo, 

revertendo às afirmações finais em um instrumento de avaliação de risco perioperatório 
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para paciente cirúrgico pediátrico que serão utilizados, rotineiramente, no cuidado de 

enfermagem do bloco operatório pelos profissionais do cenário. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Tendo em vista o alcance do primeiro objetivo específico deste estudo - buscar 

evidências científicas nas produções científicas a respeito dos eventos adversos no bloco 

operatório no contexto da segurança do paciente pediátrico - foi realizado um estudo de 

caráter inventariante, do tipo revisão integrativa, das produções da saúde publicadas nos 

últimos dez anos sobre a segurança do paciente submetido ao processo cirúrgico, visando à 

identificação dos eventos adversos incidentes e/ou prevalentes à dinâmica pré, trans e pós-

operatório.  

Revisão integrativa da literatura científica sobre o tema eventos adversos no bloco 

cirúrgico e estratégias para cirurgia segura: uma revisão integrativa considerou a seguinte 

pergunta de pesquisa: Como se revelam os riscos perioperatórios do paciente pediátrico no 

contexto da segurança do paciente? A busca foi realizada em maio de 2016, no portal da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), abrangendo as bases de dados científicas Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Índice Bibliográfico 

Espanhol em Ciências da Saúde (IBECS) Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Além 

do MEDLINE via Pubmed e as bases de dados do Portal de Periódicos da Capes: Scopus 

(Elsevier), Web of Science (Thompson), Cinahl (EBSCO). Acrescentou-se também, o 

portal científico PROQUALIS, da Fundação Oswaldo Cruz, que abarca a temática 

qualidade e segurança do paciente. Foram utilizados os descritores em português e inglês: 

“Salas Cirúrgicas”OR “Operating Rooms”, “Cuidados Pré-Operatórios” OR “Preoperative 

Care”, “Período Pré-Operatório” OR “Preoperative Period”, “Segurança do Paciente” OR 

“Patient Safety”. Foi necessário utilizar também os sinônimos e palavras-chaves 

significativas para a busca: “cirurgia segura", "surgical safety”, “cirugia segura”, "bloco 

cirúrgico", "ambiente cirúrgico", "ambiente operatório", "bloco operatório", “Patient 

Safeties”,“Safeties Patient”, “Safety Patient”, “Operating Room”, “Room, Operating”, 

“Rooms, Operating”, “Care, Preoperative”, “Preoperative Procedure”, “Procedure, 

Preoperative”, “Procedures, Preoperative”, “Preoperative Procedures”, “Period, 

Preoperative”. 

Os critérios de inclusão utilizados foram: Artigos em texto completo, com acesso 

por meio do Portal de Periódicos da Capes ou em portais gratuitos; cujos autores fossem os 

profissionais: Enfermeiro e/ou médico; nos idiomas: Português; Inglês e Espanhol. 
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Critérios de exclusão: Outros documentos como manual, tese, dissertação e livro. Artigos 

que não atenderam ao objetivo do estudo: Qualificar os eventos adversos prevalentes nos 

planos de assistência à saúde perioperatória.  

Os resultados do estudo evidenciaram um aumento expressivo das publicações 

científicas relacionadas ao tema, a partir do ano de 2008. Creditamos ao fato, o segundo 

desafio global proposto pela Organização Mundial da Saúde: Cirurgias seguras salvam 

vidas aos estados membros cujo propósito abarca em seu bojo, estratégias promotoras de 

qualidade e segurança à assistência médico cirúrgica. A confluência dos artigos analisados, 

vide figura 1 e quadro 1 correspondente ao número de páginas: 63 e 64 permitiu o 

pesquisador, observar em aspecto global que: Assim como para os adultos, os blocos 

operatórios, para a comunidade pediátrica, apresentam uma incidência e/ou prevalência 

alta de erros e acidentes à saúde quando comparados às demais clínicas de um hospital. Os 

tipos de danos, eventos adversos, relacionados aos planos de cuidados à pré, trans e pós-

operatórios são diversos, e vão desde a simples perturbação do fluxo cirúrgico, sem 

consequências reais em potencial para o doente, até às mais graves complicações, com a 

produção de danos temporários, irreversíveis, e até mesmo a morte prematura, abrangendo 

a atividade anestésica e/ou operatória propriamente dita.  

As evidências científicas alcançadas através da pesquisa relacionam que os eventos 

adversos incidentes em um bloco operatório estão diretamente ligados às práticas 

relacionadas ao plano de cuidado anestésico e operatório em si. Desta forma, evidenciamos 

os eventos: Infecções hospitalares; Cirurgia inadequada; Erros de lateralidade; Corpo 

estranho deixado no sítio de intervenção; Deiscências de sutura; Complicações anestésicas; 

Erros de medicação; Quedas; Erros diagnósticos; Úlceras e/ou lesão por pressão; Mortes 

súbitas como os principais eventos adversos no bloco operatório. Consequência direta de 

práticas em saúde inseguras, esses danos assumem características incapacitantes, com 

sequelas temporárias e/ou permanentes para o paciente, empobrecendo e encarecendo o 

custo da assistência à saúde para a população, através da permanência e/ou reinternação 

hospitalar, inclusive com necessidade de terapia intensiva e de atenção especializada, 

exames de alto custo, podendo, até mesmo, resultar em morte prematura do paciente. 
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Figura 1 - Fluxo de seleção dos artigos da revisão integrativa 
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Fonte: Autor da pesquisa, maio 2016. 
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Estudos duplicados excluídos  
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Quadro 1 - Síntese dos artigos analisados na revisão integrativa 

(continua) 

 

 

 

 

                        REFERÊNCIA      OBJETIVOS 

 

  MÉTODO 

 

      RESULTADO 

FERRAZ, E. M. A cirurgia segura: uma exigência 

do século XXI 

[Security surgery: a XXI century exigence]. Rev 

Col Bras Cir, v. 36, n. 4, p. 281-2, 2009/00PY - 

2009   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artte

xt& >.  

Avaliar a segurança 

do paciente cirúrgico 

pós-implantação da 

lista de verificação de 

cirurgia segura – 

OMS. 

Estudo 

qualitativo, 

Prospectivo, 

descritivo: 

Revisão de 

literatura. 

Houve redução da 

incidência dos Eventos 

Adversos na dinâmica 

pré, trans e pós-

operatória com a medida. 

FRAGATA, J. I. G. Erros e acidentes no bloco 

operatório: revisão do estado da arte. Rev Port 
Saúde Pública, v. 10 (Vol. temático), n. Volume 

temático, p. 17-26, 2010.  Disponível em: < 

https://cms.ensp.unl.pt/www.ensp.unl.pt/dispositi

vos-de-apoio/cdi/cdi/sector-de-

publicacoes/revista/2010/pdf/volume-tematico-

seguranca-do-doente/3-

Erros%20e%20acidentes%20no%20bloco%20ope

ratorio.pdf >.  

 

Avaliar 

qualitativamente os 
erros e incidentes 

prevalentes e/ou 

incidentes no bloco 

operatório. 

Artigo 

Original: 
Estudo de 

Revisão 

Sistemática. 

Reitera que os fatores 

organizacionais e 
humanos são causa raiz 

para ocorrência dos erros 

e/ou incidentes. 

Considera que os blocos 

cirúrgicos apresentam 

uma prevalência alta de 

erros e/ou acidentes 

quando comparados às 

demais clínicas de um 

hospital. 

ARAÚJO, M. P. S.; OLIVEIRA, A. C. D. Quais 

mudanças poderão ocorrer na assistência cirúrgica 

após implantação dos núcleos de segurança do 
paciente? 

what changes may occur in surgical care after the 

implemenntation of patient safety centers? Rev. 

enferm. Cent.-Oeste Min, v. 5, n. 1, p. 1542-1551, 

2015/07PY - 2015   Disponível em: < 

http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/artic

le/view/807 >.  

Avaliar as medidas 

que impactam 

negativamente a 
qualidade dos 

processos de 

assistência ao cliente 

cirúrgico. 

Ensaio 

Teórico 

Estudo 
qualitativo dos 

núcleos de 

segurança do 

paciente. 

Criar medidas 

reguladoras e diretrizes a 

fim de otimizar a 
qualidade e segurança do 

cliente cirúrgico. 

MOURA, M. D. L. D. O.; MENDES, W. 

Avaliação de eventos adversos cirúrgicos em 

hospitais do Rio de Janeiro 

Assessment of surgical adverse events in Rio de 

Janeiro hospitals. Rev Bras Epidemiol, v. 15, n. 3, 
p. 523-535, 2012/09PY - 2012   Disponível em: 

<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_ar

ttext& >.  

 

Avaliar a incidência 

dos Eventos adversos 

cirúrgicos e os seus 

fatores contributivos 

Estudo Coorte 

retrospectivo 

do banco de 

dados – 

programa 
computacional 

de E.A em três 

hospitais 

universitários 

Rio de Janeiro 

Considera que os Fatores 

organizacionais e 

humanos são 

fundamentais para o 

insucesso das práticas 
cirúrgicas 

Características de eventos adversos evitáveis em 

hospitais do Rio de Janeiro. Revista da 

Associação Médica Brasileira, v. 59, n. 5, p. 421-

428, 2013. ISSN 0104-4230.   

Análise da ocorrência 

dos eventos adversos 

evitáveis nos 

hospitais do Rio de 

Janeiro 

Estudo Coorte 

retrospectivo 

Considera que as 

infecções relacionadas à 

assistência à saúde são 

de ordem principal 

cirúrgica e/ou anestésicas 
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Quadro 1 - Síntese dos artigos analisados na revisão integrativa 

(continuação) 

 

                        REFERÊNCIA      OBJETIVOS 

 

  MÉTODO 

 

      RESULTADO 

MOTTA FILHO, G. D. R.  et al. Protocolo de 

Cirurgia Segura da OMS: O grau de 

conhecimento dos ortopedistas brasileiros. 

Revista Brasileira de Ortopedia, v. 48, n. 6, p. 

554-562, 11// 2013. ISSN 0102-3616. Disponível 

em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S010236161300146X >. Acesso em: 2013/12//. 

Analisar o grau de 

conhecimento dos 

Ortopedistas 

brasileiros a respeito 

do protocolo de 

cirurgia segura – 

OMS 

Pesquisa de 

campo: 

Formulário 

semiestruturad

o realizado em 

um congresso 

de ortopedia 

no Brasil 2013 

Aponta que as Falhas 

relacionadas a 

comunicação entre as 

equipes cirúrgicas são 

determinantes para o 

insucesso das práticas em 

cirurgia 

 
KIRWAN, M.; MATTHEWS, A.; SCOTT, P. A. 

The impact of the work environment of nurses on 

patient safety outcomes: a multi-level modeling 

approach. Int J Nurs Stud, v. 50, n. 2, p. 253-63, 

Feb 2013. ISSN 0020-7489.   

 
Explorar a relação 

entre o ambiente de 

trabalho e o 

enfermeiro frente à 

ocorrência dos 

Eventos Adversos 

 
Estudo 

Prospectivo, 

descritivo, 

transversal 

realizado nas 

clínicas 

médicas e 

cirúrgicas de 

um hospital 

universitário. 

 
Reitera que um ambiente 

de trabalho favorável 

aumenta a segurança do 

paciente através da 

qualidade dos processos 

relacionados a 

assistência à saúde 

ARENAS MÁRQUEZ, H.  et al. Resultados de la 

aplicación de la lista de verificación quirúrgica en 

60 pacientes 
Results of applying the surgical checklist in 60 

patients. Cir. gen, v. 33, n. 3, p. 156-162, 

2011/09PY – 2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_

arttext&>.  

Avaliar a aplicação 

da lista de verificação 

cirúrgica – OMS em 
uma instituição 

privada de saúde 

Ensaio clínico 

prospectivo, 

transversal, 
observacional 

descritivo. 

Considera a lista de 

verificação de cirurgia 

segura como uma 
ferramenta essencial para 

a segurança dos 

processos cirúrgicos. 

ALMEIDA, T. D. C. F.  et al. Diagnósticos de 

enfermagem no período pré-operatório de 

transplantados hepático segundo a North 

American Nursing Diagnosis – NANDA 

Nursing diagnoses in the pre-operative for liver 

transplanted according to the North American 

Nursing Diagnosis - NANDA. Nursing (Säo 
Paulo), v. 15, n. 173, p. 546-550, 2012/10PY - 

2012 

 

Identificar os 

diagnósticos de 

enfermagem no 

período pré-

operatório transplante 

hepático 

Análise 

retrospectiva 

de prontuários 

de saúde por 

um Período de 

estudo de 3 

anos. 

Identificaram 23 

principais diagnósticos 

sendo 6 de risco 

potencial e 17 de risco 

real. Propõem educação 

em saúde como 

intervenção efetiva no 
pré-operatório. 

GALDEANO, L. E.; ROSSI, L. A.; PEZZUTO, 

T. M. Diagnósticos de enfermagem de pacientes 

no período pré-operatório de cirurgia cardíaca 

Diagnósticos de enfermería de pacientes en el 

periodo pre operatorio de cirurgía cardiaca 

Nursing diagnosis of patients in the preoperatory 

period of cardiac surgery. Rev Esc Enferm USP, 

v. 38, n. 3, p. 307-316, 2004/09PY - 2004   

Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artte

xt& >.  

 

Auxiliar os 

enfermeiros a 

planejar os cuidados 

de enfermagem 

adequados às 

necessidades 

individuais do 

paciente. 

Revisão 

Integrativa 

Estudo 

qualitativo 

baseado na 

Taxonomia 

Norte 

Americana de 

NANDA. 

Considera que os 

diagnósticos de 

enfermagem, 

instrumentaliza os 

profissionais a 

implementar um melhor 

plano de intervenção 
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Quadro 1 - Síntese dos artigos analisados na revisão integrativa 

(conclusão) 

Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

Quadro 2 – Eventos adversos prevalentes e/ou incidentes no bloco operatório citados nos 

artigos da revisão integrativa 

                                                                                                                (continua) 

EVENTOS ADVERSOS ARTIGOS CITADOS 

Cirurgias inadequadas 2 

Corpos estranhos esquecidos no sítio cirúrgico 1 

Deiscências de sutura 2 

Erros de diagnóstico 1 

Erros e/ou complicações anestésicas 6 

Erros de medicação 5 

Erros de lateralidade 2 

Interrupção do Fluxo cirúrgico 1 

Infecções hospitalares 4 

Mortes súbitas 1 

 

 

                        REFERÊNCIA      OBJETIVOS 

 

  MÉTODO 

 

      RESULTADO 

DE VRIES, E. N.  et al. Effect of a 

comprehensive surgical safety system on patient 

outcomes. N Engl J Med, v. 363, n. 20, p. 1928-

37, Nov 11 2010. ISSN 0028-4793.   

Avaliar a incidência/ 

prevalência dos 

eventos Adversos 

cirúrgicos pré e pós-

implantação de uma 

lista de verificação de 

segurança cirúrgica 

abrangente e 
multidisciplinar 

Estudo 

prospectivo, 

transversal, 

descritivo, 

comparativo: 

Ensaio 

randomizado. 

Foram analisados um 

quorum de 7.580 

pacientes em 6 meses. 

Considerou-se que a 

implantação da lista de 

verificação cirúrgica 

reduziu de modo 

expressivo a morbi-
mortalidade cirúrgica na 

Holanda 

LIPIRA, L. E.; GALLAGHER, T. H. Disclosure 

of adverse events and errors in surgical care: 

challenges and strategies for improvement. World 

J Surg, v. 38, n. 7, p. 1614-21, Jul 2014. ISSN 

0364-2313.  

Analisar o 

conhecimento a 

respeito da política de 

divulgação dos 

Eventos Adversos 

cirúrgicos nos EUA e 

Canadá. 

Artigo de 

Revisão 

sistemática 

A presença de múltiplas 

barreiras práticas e 

pessoais sugere a 

necessidade de uma 

solução abrangente 

dirigido a vários níveis 

do sistema de cuidados. 
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Quadro 2 – Eventos adversos prevalentes e/ou incidentes no bloco operatório citados nos 

artigos da revisão integrativa 

                                                                                                                (conclusão) 

EVENTOS ADVERSOS ARTIGOS CITADOS 

Quedas 3 

Úlceras e/ou lesão por pressão 1 

Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

Evento adverso de acordo com a Organização Mundial de Saúde compreende a toda 

lesão ou dano à saúde não intencional, que resulte em incapacidade ou disfunção, 

temporária ou permanente, inclusive a morte prematura do paciente em detrimento do 

cuidado direto e/ou indireto à saúde
2
. Desta forma, os eventos adversos agrupados no 

quadro 2 como incidentes no bloco operatório, em uma primeira análise, predizem seus 

respectivos períodos de prevalência, por exemplo: Os erros relacionados à marcação da 

lateralidade, de diagnóstico e os relacionados à interrupção do fluxo operatório encontram-

se associados ao período pré-operatório. As cirurgias inadequadas; Os corpos estranhos 

esquecidos no sítio cirúrgico; As complicações anestésicas; Os erros de lateralidade 

relacionados à execução do procedimento ao período trans-operatório. As infecções 

hospitalares; As deiscências de sutura e as úlceras e/ou lesões por pressão ao período pós-

operatório. Quanto às quedas, erros de medicação e as mortes súbitas, segundo os autores, 

concordam que podem ocorrer no perioperatório, ou seja, em todos os períodos 

relacionados ao cuidado médico-cirúrgico de maneira indistinta
2,3

.  

De acordo com a literatura atual, as cirurgias são consideradas todo e/ou qualquer 

procedimento realizado na sala cirúrgica envolvendo incisão, excisão, manipulação ou 

sutura de tecido, que geralmente requer anestesia geral ou regional
2,3

. A partir desse 

preâmbulo da literatura, classificamos no âmbito deste estudo, as cirurgias inadequadas 

aquelas cuja indicação clínica foi considerada, em última análise, inadequada às 

necessidades reais de saúde do paciente, ou mesmo, aquelas executadas em órgãos e/ou no 

doente errado
2,3

. Corpos estranhos esquecidos no sítio cirúrgico compreendem a exemplo 

de compressas e gazes, materiais cirúrgicos e até mesmo pequenos fragmentos e/ou peças 

autógenas, que poderão servir de nicho para a proliferação de micro-organismos e agir 

como um foco primário para o desenvolvimento de infecção, principalmente no pós-

operatório
2,3

. 
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Deiscências de sutura é a abertura das suturas. Uma separação da aponeurose que 

geralmente, ocorre durante o período pós-operatório. É detectada pelo extravasamento de 

secreção serosa sanguinolenta e/ou seropurulenta da ferida operatória. Pode ser parcial, ou 

completa, permitindo a saída de órgãos e/ou vísceras, através da ferida operatória sendo 

chamado este episódio de evisceração
2,3

.  

Erros de diagnóstico: Os diagnósticos de saúde são oriundos de uma determinação 

do real estado de saúde do indivíduo. Em pediatria, os fatores relacionados à idade, peso, 

comorbidades de saúde, as condições e/ou variações anatômicas ou outros como os sociais, 

podem trazer complexidade, bem como, dificuldade para execução deste processo.  

Também consideramos elementar o desempenho individual da equipe multidisciplinar e da 

instituição, como a oferta de equipamentos, protocolos, cultura institucional de segurança 

do paciente, volume de casos tratados pela instituição, bem como, a experiência da equipe 

cirúrgica para um desfecho com excelência dos casos
2,3

. 

Erros ou complicações anestésicas: Estão geralmente associadas à variabilidade de 

aparelhos e/ou dispositivos eletrônicos do setor; A falta e/ou falha na verificação prévia, 

antes de qualquer ato anestésico, do carro de anestesia; Conhecimento por parte do 

profissional a respeito do uso adequado do equipamento anestésico; A inobservância 

quanto ao uso de detectores automáticos para os sinais vitais: Saturação, carpnografia, 

pressão arterial, temperatura durante o processo cirúrgico, o uso de alarmes com os 

parâmetros ajustados para a pediatria, com sensores ajustados às idades; Segurança com 

medicamentos de conhecimento dos fármacos, registro de alergias, diluições, antagônicos à 

mão; Conferência de medicamentos e análises para cada paciente do Score de risco ASA. 

A anestesia em pediatria é mais desafiante que nos adultos, devido às diferenças 

psicológicas, fisiológicas, anatômicas e farmacológicas. Os agentes anestésicos e outras 

drogas, quando já testados e aprovados nos adultos, nem sempre são aprovados em 

crianças, pois, eles são “órfãos da terapêutica anestésica”. Portanto, a indução inalatória, 

prática comumente executada na área, configura-se como um dogma para a anestesia 

pediátrica
2,3

.  

Erros de medicação: Considerados como qualquer resposta nociva ou indesejada ao 

medicamento, geralmente, ocorre na dose normalmente usada para profilaxia, diagnóstico 

ou tratamento ou tratamento de doença, ou para modificação de função fisiológica, os 

erros, e/ou incidentes relacionados à via de administração, também compõem este 
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conceito. Em pediatria, o conhecimento técnico científico, a experiência profissional, as 

questões relacionadas ao peso, idade, são essenciais para execução com excelência da 

prescrição e/ou administração dos medicamentos. Não tão distante, torna-se capital 

considerar que a criança, devido a pouca idade, apresenta uma exposição insignificante 

com relação aos fármacos, o que infere no conhecimento de possíveis alergias e/ou reações 

adversas medicamentosas
2,3

.  

Erros de lateralidade: A marcação do sítio cirúrgico é uma prática atualmente 

unificada, internacional e nacionalmente, destinada a cirurgia e a qualquer outro 

procedimento invasivo em que seja necessária a definição de um lado e/ou membro do 

corpo. Tal procedimento deve ser executado antes do encaminhamento do paciente ao 

centro cirúrgico, e com a participação do paciente, considerando a população alvo deste 

estudo, do acompanhante legal do mesmo. A monitorização desse processo visa assegurar 

a prevenção de erros ao paciente
2
. 

Interrupção do fluxo operatório: A realização de um procedimento cirúrgico não é 

um processo simples, envolve inúmeras variantes para uma instituição de saúde e requer 

uma série de fatores importantes como, agendamento de uma sala operatória, solicitação e 

uso de materiais e aparelhos necessários para que a cirurgia ocorra, disponibilização da 

equipe cirúrgica para a execução do procedimento e recuperação do paciente, vaga certa no 

centro de terapia intensiva se necessário, a necessidade de isolamento em detrimento as 

condições clínicas de saúde podem ser determinantes para o cancelamento de um 

procedimento cirúrgico agendado. E isso, tem efeitos negativos para as instituições de 

saúde e para os pacientes, pois, implica em um mau planejamento do cuidado, e a 

interrupção de um evento cirúrgico pode implicar diretamente na qualidade de vida e, 

consequentemente, na segurança do paciente
2
. 

Infecção hospitalar: Consideradas infecções adquiridas durante a internação, 

geralmente, estão associadas à assistência direta. Nos pacientes cirúrgicos, a mesma se 

apresenta no local da operação, sendo conhecida como infecção do sítio cirúrgico. Estas 

infecções ocorrem geralmente, após a execução de procedimentos invasivos quer sejam 

realizados nas camadas superficiais ou profundas da incisão ou no órgão ou espaço que foi 

manipulado ou traumatizado, tais como o espaço peritoneal, espaço pleural, mediastino ou 

espaço articular. As infecções de ordem cirúrgica são consideradas problemas sérios, de 

alto custo e estão associados ao aumento da morbimortalidade, assim como o 
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prolongamento da hospitalização. Recentemente, sua prevalência tem sido usada como um 

indicador de qualidade da assistência hospitalar,
 
haja vista que as infecções do sítio 

cirúrgico, em pediatria, contribuem para cerca de 50% de todas as infecções nasocomiais 

relacionadas à assistência à saúde. Os pacientes infectados apresentam duas vezes mais 

chance de ir a óbito, de passar algum tempo na unidade de tratamento intensivo, e cinco 

vezes mais chance de ser readmitidos após alta hospitalar. A severidade dos efeitos desta 

ordem está relacionada à extensão do procedimento cirúrgico, podendo evoluir para formas 

mais graves, como as infecções generalizadas, sepse. Desta forma, consideramos que os 

custos da assistência à saúde para o sistema aumentam substancialmente, e as injúrias para 

os pacientes com infecções do sítio cirúrgico apresentam um potencial significativo 

relacionado à ocorrência de danos a saúde e a sua qualidade de vida
2,3

. 

Mortes súbitas: Cessação súbita de todas as funções vitais do corpo, manifestada 

pela perda permanente e total das funções cerebral, respiratória e cardiovascular de 

maneira inesperada e relativamente rápida. Em pediatria não há uma estatística 

significativa relacionada ao fato, contudo a mesma não se restringe as condições 

patológicas reais como, por exemplo: As cardiopatias, doenças pulmonares obstrutivas 

crônicas como as de membrana hialina e/ou broncodisplasias, refluxo estando também 

associadas a determinadas condições acidentais como as asfixias durante o sono com 

edredons, pelúcias, entre outros acessórios. No que cerne o processo cirúrgico pediátrico, 

as mortes súbitas poderiam ser relacionadas à embolia pulmonar em razão de: Cirurgias de 

grande porte recentes, principalmente as da região pélvica ou ortopédicas dos membros 

inferiores, traumatismos dos membros inferiores, como as fraturas da bacia, e/ou fêmur, 

câncer infantil
2,12

. 

Quedas: A queda é um dos problemas mais comuns entre as crianças e também os 

idosos. Muitas vezes, provocam fraturas com consequências graves para a qualidade de 

vida e a saúde, como imobilidade, dependência, além do alto índice de mortalidade, no 

contexto cirúrgico, principalmente no período pós-cirúrgico. As causas da queda podem 

estar relacionadas ao ambiente externo como as condições relacionadas ao ambiente físico 

das enfermarias: Iluminação, piso e/ou chão, localização e/ou disposição dos móveis. 

Como fatores intrínsecos, consideramos o próprio paciente, que possivelmente esteja 

frágil, pode apresentar alguma alteração sensorial como: Déficit visual, na audição, tato, 

equilíbrio, patologias que proporcionem perda de força muscular ou alterações cardíacas e 
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vasculares graves. Pode também estar associada ao de medicações que, dentre outras 

coisas, podem ocasionar tonteira, queda da pressão arterial. No período pós-operatório, as 

quedas em pediatria são bastante associadas às condições como: Sedação no pós-operatório 

devido às reações psicomotoras do tipo tremores, e também a dor
2
. 

Úlceras e/ou lesão por pressão: Lesão por pressão é um dano localizado na pele 

e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada 

ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele 

íntegra ou como úlcera aberta, e pode ser dolorosa. A lesão ocorre como resultado da 

pressão intensa e/ou prolongada, em combinação com o cisalhamento. A tolerância do 

tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada pelo microclima, 

nutrição, perfusão, comorbidades e pela sua condição. Geralmente as mesmas estão 

intimamente relacionadas ao tempo de permanência do paciente ao leito, sob condições 

pouco favoráveis à promoção e/ou manutenção da saúde. A gravidade desse evento é 

representada por estagiamento, sua ocorrência está relacionada no contento perioperatório 

ao pré, ou pós-operatório, contudo, em pediatria sua prevalência não é tão comum em 

razão das especificidades anatômicas desta população específica, como o índice de massa 

corporal e, principalmente, pelo tempo relativo à internação hospitalar, que na maioria das 

vezes é curto quando comparado às demais clínica.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

5 CATEGORIAS TEMÁTICAS DO ESTUDO 

 

CATEGORIA I 

 

PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO DOS ENFERMEIROS COLABORADORES DO 

ESTUDO 

 

Categorização dos enfermeiros participantes do estudo 

Número total de enfermeiras: 19 

Número total de Enfermeiros: 2 

 

Idade 

A média mínima de idade dos entrevistados é superior aos 28 anos, e como idade 

máxima temos como referência 56 anos. Portanto, consideramos o grupo experiente no que 

cerne ao exercício pleno e diário da função. 

 

Tabela 1 – Percentual de idade dos enfermeiros participantes do estudo 

 

IDADE N N% 

25 – 30 2 9,5% 

30 – 35 3 14,3% 

35 – 40 4 19% 

40 – 45 1 4,8% 

45 – 50 3 14,3% 

50 – 55 5 23,8% 

55 – 60 3 14,3% 

TOTAL 21 100% 

                                      Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 
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Gênero 

O percentual que está relacionado ao gênero expressa a significância no predomínio 

do profissional do sexo feminino que é 95%. Tal fato traduz a identidade de gênero 

associada à profissão, interligando o cuidado ao corpo diretamente com o sexo feminino. 

 

Tabela 2 – Percentual de gênero dos enfermeiros entrevistados 

 

SEXO N N% 

Feminino 19 90,5% 

Masculino 2 9,5% 

Total 21 100% 

                                       Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

Lotação do entrevistado 

Foi identificado um número total de 20 enfermeiros lotados na enfermaria cirúrgica 

do cenário e apenas 1 enfermeiro lotado no centro cirúrgico. O centro cirúrgico do cenário 

atualmente atende apenas as demandas de ordem eletiva e de baixa complexidade como as 

cirurgias ambulatoriais. 

 

Tabela 3 – Percentual referente ao setor correspondente à lotação dos enfermeiros do 

estudo 

 

SETOR N N% 

Enfermaria 

cirúrgica 
20 95% 

Centro cirúrgico 1 5% 

Total 21 100% 

                                   Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

Tempo de formação do entrevistado 

 O tempo de formado dos participantes do estudo, consideramos que a maioria dos 

voluntários entrevistados obteve formação em um período não superior á 10 anos. 

Formaram-se sob as perspectivas curriculares atuais da profissão, ou seja, tiveram acesso 
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e/ou receberam conhecimentos relacionados à segurança do paciente durante a sua 

formação. 

 

Tabela 4 – Percentual do tempo de formação dos enfermeiros do estudo 

 

TEMPO DE 

FORMADO 
N N% 

5 -10 ANOS 8 38,1% 

10 – 15 ANOS 6 28,5% 

15 – 20 ANOS 1 14,3% 

20 – 25 ANOS 0 0 

25 – 30 ANOS 3 14,3% 

30 – 35 ANOS 3 14,3% 

TOTAL 21 100% 

                        Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

Tempo de lotação do entrevistado na instituição de saúde 

No que cerne ao tempo de lotação dos entrevistados na instituição de saúde, foi 

estimado, em média, 10 anos para todos partícipes. 

 

Tabela 5 – Percentual de tempo relacionado ao tempo de lotação do entrevistado na 

instituição 

 

TEMPO DE 

LOTAÇÃO 
N N% 

0 – 5 ANOS 5 23,8% 

5 – 10 ANOS 11 52,3% 

10 – 15 ANOS 0 0 

15 – 20 ANOS 1 4,8% 

20 – 25 ANOS 1 4,8% 

25 – 30 ANOS 3 14,3% 

TOTAL 21 100% 

                        Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 
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Tempo de lotação do entrevistado no cenário de pesquisa: Enfermaria 

cirúrgica/centro cirúrgico 

O percentual cronológico relacionado ao tempo de atuação dos entrevistados no 

cenário de pesquisa, relacionada à enfermaria cirúrgica e/ou Centro cirúrgico foi de, 

aproximadamente 10 anos. Perspectiva positiva relacionada à experiência e/ou expertises 

dos candidatos junto ao setor. Ponto crucial para construção do produto da pesquisa e 

demais apontamentos deste estudo. 

 

Tabela 6 – Percentual de lotação do entrevistado no cenário de pesquisa 

 

TEMPO DE LOTAÇÃO NO 

CENÁRIO DE PESQUISA 
N N% 

0 – 5 ANOS 6 28,6% 

5 – 10 ANOS 10 47,6% 

10 – 15 ANOS 1 4.7 

15 – 20 ANOS 1 4.7 

20 – 25 ANOS 2 9.5 

25 – 30 ANOS 1 4.7 

TOTAL 21 100% 

               Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

Qualificação Lato Sensu e/ou Stricto Sensu dos enfermeiros do estudo 

O cenário apresenta um percentual elevado de profissionais enfermeiros 

especializados nas mais variadas áreas do conhecimento da área da saúde e pesquisa, Lato 

e Stricto Sensu. Com predomínio para as respectivas áreas: Cardiologia; Enfermagem do 

trabalho, Médico cirúrgico; Nefrologia; Neonatologia; Obstetrícia; Pediatria e Terapia 

intensiva. Apenas três candidatos do total de entrevistados possuem especialização na área 

Médico cirúrgico, da amostra total do estudo. 
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Tabela 7 – Percentual relacionado à qualificação Lato Sensu e/ou Stricto Sensu dos 

enfermeiros do estudo 

 

ESPECIALIZAÇÃO N N% 

Lato Sensu 16 76,2% 

Stricto Sensu 0 0 

Lato e Stricto Sensu 3 14,3% 

Não possui especialização 2 9,5% 

Total 21 100% 

                                            Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

CATEGORIA II 

 

SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

Todos os entrevistados relatam que possuem conhecimento a respeito da segurança 

do paciente. Dezesseis entrevistados, número que corresponde, aproximadamente, a 76,2% 

da amostragem total deste estudo, informa que adquiriu o conhecimento a respeito da 

segurança do paciente na própria instituição cenário da pesquisa.  A pesquisa não traz em 

seu bojo a pretensão de quantificar este conhecimento, mas, sobretudo, qualificá-lo. Os 

apontamentos no que cerne a forma como ocorreu à aquisição do saber, foram relacionadas 

à: Graduação; Pós-graduação; Cursos; Livros; Protocolo de Segurança lançado pelo 

Ministério da Saúde; Treinamentos em outras instituições de saúde. Todos os 

colaboradores do estudo reconhecem a importância desta aquisição para o saber e, 

principalmente para o fazer, do enfermeiro no que se refere ao seu exercício profissional, e 

compromisso social para com seus pacientes.  

 

“Sim, já ouvi falar aqui mesmo na instituição” (Turmalina). 

“Sim, aqui mesmo na instituição através de palestras” (Diamante). 

“Já, aqui mesmo no hospital, e meu trabalho de conclusão de curso é na área de 

segurança do paciente” (Ágata). 
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“Sim, no último ano é um tema que tem sido discutido por exigência do Ministério 

da Saúde, mas não especialmente colocado em prática” (Esmeralda).  

 

As concepções técnicas e científicas apresentadas pelos candidatos nesta primeira 

categoria do conhecimento, no que cerne a segurança do paciente, foram generalistas nos 

trechos de destaque da fala: "Segurança do paciente seria segurança em tudo"; e das metas 

de segurança relacionadas à medicação e identificação do usuário do serviço de saúde. Não 

foi identificado neste primeiro momento de análise dos dados, nenhum cuidado 

relacionado diretamente à meta 4 – cirurgia segura, foco de estudo do pesquisado. 

Mesmo sendo um grupo especialista em sua totalidade, apenas uma parte dos 

candidatos apresentaram resposta e/ou conhecimento das metas internacionais relacionadas 

à segurança do paciente. As metas relacionadas por este percentual da amostra são: 

Identificação do paciente 28,6% dos depoimentos; Segurança na medicação 14,3%. A meta 

"cirurgia segura" foi citada apenas por três candidatos entrevistados, 14,3% do número 

total da amostra do estudo. Mesmo aqueles que responderam não recordar ou não ter 

conhecimento das metas internacionais de segurança do paciente, citaram alguma meta 

pertinente a sua própria prática, fato que parece estar relacionado à massificação da 

informação a respeito da temática através das palestras e/ou folders ofertados na unidade. 

 

“Para mim, a segurança do paciente está ligada não só aos procedimentos de 

saúde, mas em todos os momentos em que cuidamos das crianças” (Rubi). 

“É para que ele não corra nenhum tipo de risco, não pode sofrer danos à vida, 

essa segurança é feita por isso” (Topázio). 

“Eu entendo várias coisas, medicação certa, nome certo, é estar atento ao jeito do 

paciente, como ele está se estão com febre, riscos de quedas, engloba tudo” (Ametista). 

 

A confluência dos depoimentos nesta categoria do estudo enfatiza a segurança dada 

à medicação e, sobretudo, à identificação do usuário. Não houve apontamentos diretos 

relacionados à meta – 4 cirurgia segura. No que cerne aos eventos adversos:  

 

“Não” (Quartzo Azul). 

“Não” (Quartzo Verde). 
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“Não” (Safira). 

 

Todos os depoentes concordam que a avaliação de risco deve ser individualizada, 

de acordo com as necessidades reais e singulares de cada paciente. Destaca-se a 

importância de sua execução como medida preventiva eficaz contra os eventos adversos. O 

principal risco destacado pelo grupo nesta categoria foi o risco de quedas. Houve um 

apontamento direcionado à meta - 4 cirurgia segura, relacionado à identificação e/ou 

marcação do sítio cirúrgico, bem como uma anamnese elaborada respeitando as 

especificidades do período pré-operatório. 

 

“São erros decorrentes da negligência, imperícia. Eu sei que poderia definir 

melhor, é o que eu não quero que aconteça. Há falta de material, os recursos humanos 

reduzidos. É o que infelizmente acontece, e pode gerar um evento adverso” (Brilhante). 

“São os eventos, coisas que vão ocorrer dentro do hospital que trarão prejuízos ao 

paciente” (Pérola Negra). 

“Tudo que você pode tentar prevenir, mas que acontece. Ou pela não prevenção, 

ou mesmo prevenindo pode acontecer” (Água Marinha). 

“Têm vários métodos para avaliar o risco, é fazer uma anamnese segura do 

paciente no pré-operatório e passar para enfermeira do centro cirúrgico, tudo que nós não 

temos” (Diamante Moussaef). 

 

CATEGORIA III 

 

SEGURANÇA DO PACIENTE CIRÚRGICO PEDIÁTRICO 

 

A análise dos discursos considera o preparo do paciente cirúrgico pediátrico, como 

principal risco ao paciente no período pré-operatório. De acordo com a análise, um preparo 

mal executado da criança, incide no evento adverso evidenciado pelo estudo: Perturbação 

do fluxo operatório, haja vista que, mediante esta circunstância a cirurgia pode vir a ser 

cancelada. O dado de pesquisa reflete a realidade do serviço, uma vez que, na atualidade, 

os pacientes cirúrgicos em pré-operatório são acomodados em enfermarias com os demais 
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pacientes clínicos. Este fator reflete negativamente a execução de um plano de assistência 

individualizado e adequado as reais necessidades do paciente. 

 

“Acho que é preparar adequadamente o paciente para cirurgia, o transporte, 

lateralidade” (Lápis Lazule). 

“Infecção hospitalar, pois está submetido a procedimentos, quedas” (Quartzo 

Rosa). 

“Seriam os riscos relacionados às condições clínicas do paciente para ele ir para a 

cirurgia, se ele fez um preparo adequado” (Jade). 

 

No período trans-operatório, os partícipes consideraram os riscos anestésicos como 

os mais passíveis de ocorrer, seguido dos erros relacionados à lateralidade que estão 

diretamente ligados as falhas de comunicação entre os setores e/ou integrantes das equipes. 

Observa-se também, uma expressiva preocupação com a esterilidade do material cirúrgico, 

fator que está alinhado ao risco de infecção hospitalar. Em uma escala menor, também 

foram considerados como riscos: identificação do paciente 9,5%; Erros de medicação 

9,5%; Quedas 4,8%.   

 

“Criança certa, membro certo, contaminações” (Carvão). 

“O risco da anestesia em si, má oxigenação, é na parte anestésica mesmo” 

(Musgravite). 

“Ágata: Então uma parada cardiorrespiratória, erro na anestesia, infecção” 

(Ágata). 

 

No período pós-operatório, os riscos anestésicos permanecem evidentes, haja vista 

que a real preocupação dos partícipes se mantém relacionada aos fatores de risco: Sedação 

e queda. As condições clínicas estariam relacionadas ao nível de consciência, dor, 

hemodinâmica. O risco relacionado à infecções hospitalares é o único que foi citado como 

incidente nos três períodos. 

 

“Uma queda do leito é um evento que pode acontecer quando não se tem um leito 

adequado e/ou sem grades ou devido a uma agitação psicomotora” (Jade). 
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“Eu continuo achando que é infecção mesmo” (Turmalina). 

“Aqui que eu vejo é o sangramento, daí a criança volta para a sala, principalmente 

as cirurgias de fimose. A anestesia no pós nem tanto, as crianças já saem acordadas de 

sala, mas os sangramentos sim” (Musgravite). 

 

A análise dos depoimentos nos permite considerar que a avaliação de risco 

atualmente executada no setor, ocorre de maneira individual e empírica, como fica 

evidente em 77% da amostra total do estudo, quando profissionais afirmam não executá-la 

pelas mais variadas razões, dentre as quais, destaca-se a ausência de um protocolo. 

 

  “Safira: Não” (Safira). 

“Sinceramente, Não” (Musgravite). 

“Não” (Lápis Lazule). 

 

As avaliações de risco nos períodos pré, trans e pós-operatório são executadas 

atualmente nos respectivos setores: Enfermaria cirúrgica e centro cirúrgico, de forma 

verbal e clínica. Outro relevante aspecto relativo às avaliações de risco levantado nos 

discursos foi o fato de que as mesmas são executadas geralmente sob a forma de anamnese 

e evolução de enfermagem em prontuário. 

 

“Orientar o binômio no pré-operatório é super importante e eu considero um 

diferencial. Penso que por não saber falar, os riscos relacionados a um procedimento 

inadequado quando comparado aos adultos aumentam” (Ônix). 

“Não, não é feita, agente acaba avaliando o paciente apenas a cada troca de 

curativo. Devido à demanda, só mesmo na hora do curativo, ou se o familiar chamar” 

(Diamante). 

“A gente acaba fazendo de forma empírica” (Esmeralda). 

 

Na concepção dos entrevistados, o profissional enfermeiro aparece como principal 

responsável pela execução da avaliação de risco do paciente cirúrgico pediátrico. Tal fato 

sugere estar alinhada, a presença do mesmo em período integral como responsável direto 

pelo plano de assistência e cuidado do paciente. 
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“No pré-operatório, toda equipe multidisciplinar” (Quartzo Azul). 

“O enfermeiro, junto à equipe de enfermagem” (Brilhante). 

“Sempre nós enfermeiros, mas é claro que é toda equipe multidisciplinar” (Pirita). 

 

No período trans-operatório observa-se um aumento expressivo relacionado à 

avaliação de risco ser executada de forma multidisciplinar, ou seja, por todos os 

profissionais da equipe. Contudo, no julgo dos partícipes, o profissional enfermeiro se 

mantém como elementar no processo. O que justifica a qualificação de maneira que este 

tenha os recursos técnicos e científicos para execução desta especificidade com excelência.  

 

“Médico anestesista e o cirurgião” (Musgravite). 

“Olha, nos períodos pré, trans e pós-operatório considero que são todos os 

profissionais” (Quartzo Rosa). 

“Pelo menos o enfermeiro e o cirurgião” (Carvão). 

 

O profissional enfermeiro mantém a responsabilidade técnica direta pela avaliação 

de risco do paciente cirúrgico pediátrico, no período pós-operatório. Ao fato, dentre outros 

fatores, foi considerado o fato de o profissional estar presente nas 24h, como responsável 

técnico direto pelo plano de cuidado direto e indireto do paciente hospitalizado. 

 

“Todos os profissionais” (Ametista). 

“Equipe de enfermagem e o cirurgião” (Pirita). 

“Técnico de enfermagem, enfermeiro e o médico” (Carvão). 

 

CATEGORIA IV 

 

EVENTOS ADVERSOS E RISCOS 

 

A confluência dos depoimentos aponta que, o preparo inadequado do paciente para 

o procedimento cirúrgico seria a causa frequente e significativa para a ocorrência do dano à 

saúde do paciente. Vale à pena ressaltar que, neste contexto, entendemos como preparo, 
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todas as ações relacionadas ao plano de cuidados à criança, desde admissão na enfermaria 

até seu encaminhamento à sala operatória. Ainda foram citadas as intercorrências: 

Hipoglicemia, que estaria relacionada ao jejum prolongado; Agravamento do quadro 

clínico; Ausência de exames pré-operatórios. Todos os eventos obedecem a uma 

frequência de aproximadamente 4,8% na fala dos entrevistados. O percentual de 19% da 

amostra total da pesquisa que diz não saber classificar os eventos adversos aos quais os 

pacientes cirúrgicos pediátricos estariam expostos no pré-operatório. 

 

“Identificar exatamente o paciente, o sítio cirúrgico, observar a dieta, ele deve 

estar em jejum” (Quartzo Verde). 

“Não sei” (Pirita). 

“A administração de uma medicação errada, não admitir corretamente o paciente” 

(Pérola Negra).  

 

A falha e/ou ausência da marcação do sítio cirúrgico aparece como risco 

predominante na assistência transoperatória ao paciente cirúrgico. O que nos remete pensar 

na importância da avaliação de risco para o paciente cirúrgico pediátrico, haja vista que a 

mesma marcação do sítio cirúrgico deve ser executa obrigatoriamente no período pré-

operatório. Destacam-se ainda nesta categoria, os eventos adversos do tipo: Parada 

cardiorrespiratória e choque hipovolêmico 14,3; Queimaduras em detrimento do 

posicionamento inadequado da placa de bisturi 9,5%; Contagem dos materiais cirúrgicos 

ao final da síntese 19%; Identificação do paciente, esquecimento de corpo estranho no sítio 

cirúrgico; falha na comunicação entre as equipes e óbito com 4,8%.  

 

“Safira: Eu diria abordagem do campo errado, do membro errado, um anestésico 

inapropriado” (Safira). 

“Identificação errada desta criança, sítio bem afirmado, risco para sangramentos 

e contaminação” (Brilhante). 

“Acho que o risco é de infecção, de uma identificação errada, a esterilidade do 

material também” (Água Marinha). 

“Parada cardiorrespiratória” (Musgravite).  
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No período pós-operatório, a monitorização hemodinâmica ganha notoriedade 

sobre os demais eventos adversos considerados prevalentes pelos depoentes. Vale à pena 

ressaltar que tal medida configura avaliação de risco e não dano e/ou evento adverso em si. 

A confluência dos discursos dos candidatos, nesta categoria, denota que os entrevistados 

falam de evento adverso como se falassem de risco, e vice-versa. O principal evento 

adverso do pós-operatório citado foi a infecção hospitalar associada às condições da ferida 

operatória. Foram citados em menor escala os eventos adversos: Broncoaspiração 14,3%; 

Dor 9,5%; Débito urinário 4,8% e as condições dos drenos, cateteres e sondas 9,5%. A 

confluência dos depoimentos analisados nesta categoria permitiu ao pesquisador observar 

que os depoentes do cenário apresentam dificuldades para discernir os conceitos relativos a 

eventos adversos e riscos à saúde.  

 

“Uma queda no leito é um evento que pode acontecer” (Jade). 

“Eu considero as infecções” (Turmalina). 

“O sangramento, os curativos de maneira asséptica, alimentação, a queda, o tipo 

de anestesia” (Quartzo Verde). 

 

Relacionada a uma frequência: Nunca; Não se aplica; Frequentemente e Raramente, 

os participantes foram convidados a pensar, bem como, a classificar a ocorrência dos 

eventos adversos: Infecções hospitalares; Erros de lateralidade; Cirurgias inadequadas; 

Corpo estranho esquecido no sítio cirúrgico; Deiscência de sutura; Quedas; Ulceras e/ou 

lesão por pressão; Queimaduras; Mortes súbitas; Erros de medicação e/ou anestésico; Erros 

de diagnóstico nos períodos pré, trans e pós-operatório. 

  

“As infecções hospitalares raramente, as quedas raramente, as úlceras de pressão 

em nosso cenário eu nunca vi, erros de medicação frequentemente” (Pirita). 

“Infecção hospitalar frequentemente, as quedas raramente, erros de medicação 

frequentemente, erros de diagnóstico frequentemente, as úlceras de pressão não se aplica” 

(Diamante Moussaef). 

“No pré-operatório a infecção hospitalar é rara, úlceras de pressão nunca, úlceras 

de pressão nunca, erros de diagnóstico e de medicação são raros, as quedas também são 

raras” (Carvão). 
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O evento adverso "erros de medicação" foi considerado, pelos entrevistados, o mais 

incidente no período pré-operatório. Os eventos adversos do tipo: Mortes súbitas; Úlceras 

e/ou lesões por pressão; Queimaduras; Erros de lateralidade; Erros anestésicos; Erros de 

diagnósticos receberam frequência "não se aplica" nesta categoria da pesquisa. 

 

“Erros de lateralidade já aconteceu, mas não é frequente, as cirurgias com 

indicação errada raramente, corpos estranhos no sítio nunca, as quedas aqui não, os erros 

anestésicos raramente e de diagnóstico raramente” (Musgravite). 

“Corpos estranhos esquecidos no sítio raramente, erros de lateralidade raramente, 

agora os erros de medicação e anestésicos eu acho que é frequentemente, em algumas 

situações a sedação extrapola e o paciente demora a voltar pois compromete a respiração 

dele” (Quartzo Azul). 

 

No período trans-operatório, o evento adverso relacionado aos danos anestésicos 

ganharam amplitude. Tal fato sugere estarem alinhadas as características assistenciais do 

cenário da pesquisa, Pediatria, haja vista que esta clientela, em especial, apresenta 

necessidades especiais relacionadas à dose anestésica com relação ao seu índice de massa 

corporal – peso. A técnica anestésica empregada, geralmente inalatória e/ou anestesia 

geral, também possui suas especificidades quando direcionadas ao cuidado pediátrico, bem 

como, ao fato de a criança apresentar baixa exposição aos fármacos, em aspecto geral em 

razão da pouca idade de vida não sendo possível por vezes identificar precocemente 

alergias e/ou interações medicamentosas prejudiciais.  

No período pós-operatório, as infecções hospitalares aparecem como o evento 

adverso mais frequente. As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAs) aparecem 

como as principais responsáveis pela permanência hospitalar, agravamento do quadro 

clínico de saúde, retorno do cliente ao hospital, principalmente àquelas oriundas de 

morbidade cirúrgica. As quedas, evento adverso também considerado nesta categoria, 

aparecem atreladas às questões pertinentes à sedação e à dor no período pós-operatório. 

Outros eventos adversos considerados em menor escala foram: Dor 14,3%; Quanto às 

mortes súbitas; erro de diagnóstico, corpo estranho esquecido no sítio cirúrgico e lesões 

por pressão, para estas categorias foram consideradas a frequência não se aplica. 
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CATEGORIA V 

 

FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DE RISCO EM PEDIATRIA 

 

Os respectivos setores: Enfermaria cirúrgica e/ou centro cirúrgico da instituição 

cenário da pesquisa, atualmente, não dispõem de um instrumento específico para executar 

a avaliação de risco do paciente cirúrgico pediátrico. Em consonância com os discursos dos 

entrevistados, atualmente a avaliação de risco executada pelo enfermeiro no período pré, 

trans e pós-operatório ocorre de maneira empírica e individualizada,  em prontuário  

apenas sob a forma de evolução de enfermagem. 

 

“Penso em um Checklist com data, nome completo, nome do acompanhante, se a 

criança está identificada com pulseira ou não, se as grades do leito estão suspensas, a 

avaliação física focada no que ele irá operar, se está restrita no leito, se possui alguma 

imobilização, se tem alergias medicamentosas ou não, se esta estável hemodinamicamente, 

as questões relativas à dieta” (Ônix). 

“Identificação, lateralidade, todos os certos. Medicação certa, abordagem correta, 

membro correto, localização da placa de bisturi” (Safira). 

“Identificação da criança, diagnóstico, sítio operatório, risco para quedas, risco 

para hipoglicemia, informações quanto ao jejum, ansiolíticos, risco para 

broncoaspiração” (Brilhante). 

 

No período pré-operatório, as questões relacionadas à identificação completa do 

paciente: Pulseira, leito, prontuário de saúde, bem como do sítio cirúrgico, aparecem na 

confluência dos discursos como sendo os parâmetros elementares para garantir a segurança 

do paciente cirúrgico pediátrico e a qualidade no cuidado. Outros aspectos citados em 

menor escala foram: Grau de conhecimento e/ou formação dos pais, parâmetro considerado 

crucial para execução do acolhimento, encorajamento e orientação pré, trans e pós-

operatória pelo corpo de enfermagem.  

 

“Marcação do sítio operatório com caneta, sinais vitais, controle anestésico, 

contagem do material usado” (Musgravite). 
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“Avaliar se o local está certo, se nada foi esquecido, e se está tudo bem durante a 

cirurgia” (Quartzo Rosa). 

“Tem que ver o material se está todo estéril, material contaminado faz infecção, 

lavagem das mãos, se estão todos de capote adequado” (Topázio). 

 

No ato cirúrgico propriamente dito, permanece a preocupação relacionada à 

identidade do paciente, e, principalmente, quanto ao local que será abordado 

cirurgicamente, além das questões relacionadas ao material cirúrgico no que cerne a 

esterilidade e recolhimento total e adequado após o término do procedimento. Outros 

parâmetros que ganharam destaque neste período foram: Uso adequado dos Equipamentos 

de Proteção Individual (EPIs) 9,5%; Segurança medicamentosa 14,2%; composição do 

carro anestésico 4,8%. 

 

“Clareza com relação à ferida cirúrgica, não se pode abordá-la cada um de uma 

forma, precisamos manter o mesmo olhar, nos falta protocolo, necessitamos de uma 

mudança de olhar nesse sentido” (Rubi). 

“Como essa criança retornou do centro cirúrgico, se precisa de oxigênio, como 

está o sítio cirúrgico, se há presença de dreno, quanto tempo deve permanecer em dieta 

zero, se há necessidade de algum cuidado especial, se existe risco para broncoaspiração” 

(Ônix). 

“Preocupo-me com sangramentos, sítio cirúrgico, obstrução de drenos, quedas, 

erros de medicação, processos alérgicos” (Brilhante). 

 

No período pós-operatório, tendo em vista a preocupação direcionada ao controle 

das infecções hospitalares no cenário, observa-se uma preocupação relacionada à avaliação 

efetiva da ferida operatória. Foi citado em menor escala, atenção relacionada à: 

Broncoaspiração 14,2%; Débito urinário 4,8%; Sangramentos 4,8%; Dieta 4,8%; 

Condições dos cateteres, drenos e sondas 14,2%. 
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6 TECNOLOGIA ASSISTENCIAL EM ENFERMAGEM: 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PERIOPERATÓRIO 

EM PEDIATRIA 

 

O presente projeto de pesquisa, dissertação de mestrado tem por objetivo geral 

Elaborar instrumentos do tipo tecnologia assistencial em enfermagem para avaliação de 

risco para o paciente cirúrgico pediátrico. A proposta acadêmica, prima em proporcionar 

aos profissionais de enfermagem do cenário lócus de pesquisa e estudo, um meio de 

comunicação prático a respeito dos fatos inesperados e indesejados relacionados a 

ocorrência dos eventos adversos atribuídos ao manejo clínico da criança hospitalizada cujo 

prognóstico é cirúrgico, possibilitando, assim, a exploração das situações e adequando a 

execução das modificações necessárias ou oportunas no processo da assistência de 

enfermagem à saúde da criança. A execução deste produto de pesquisa, socialmente, 

pretende corroborar para o planejamento de um processo de trabalho em enfermagem mais 

seguro, consubstanciado por intermédio de uma práxis inclusiva e democrática alicerçada 

na produção de um conhecimento próprio e horizontal, no contexto atual da segurança do 

paciente com enfoque no paciente cirúrgico pediátrico.  

Após a execução dos produtos frutos deste estudo, foi realizada uma minuciosa 

revisão integrativa das produções científicas publicadas nos últimos dez anos a respeito da 

incidência/prevalência dos eventos adversos no bloco operatório, conforme discussão 

anterior. Às informações obtidas através deste método de pesquisa foram correlacionadas 

com as entrevistas, executadas em um segundo momento, no cenário, lócus da pesquisa, 

por intermédio de um roteiro semiestruturado com os 21 enfermeiros, voluntários, 

colaboradores do estudo. O roteiro de obtenção dos depoimentos foi composto de cinco 

eixos temáticos, com questões abertas e fechadas, cuja finalidade, foi obter informações a 

respeito do conhecimento relativo ao risco pré, trans e pós-operatório em pediatria, sob a 

perspectiva do enfermeiro entrevistado. Após a categorização temática e análise das 

informações colidas pelos dois métodos de pesquisa – Revisão integrativa / Entrevistas 

semiestruturadas, as afirmações finais foram revertidas em um roteiro de verificação e 

registro de dados que serão utilizados rotineiramente no cuidado perioperatório em 

pediatria pelos profissionais de enfermagem do cenário, tecnologias assistenciais em 

enfermagem para a avaliação de risco do paciente cirúrgico pediátrico, estruturado, de fácil 
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registro e análise, contribuindo para o progresso do processo de enfermagem da instituição 

no que cerne a qualidade e a segurança do paciente. 

 No planejamento dos produtos no âmbito deste projeto de pesquisa, foi importante: 

Determinar exatamente o que deve ser observado; Definir o objetivo da coleta dos dados; 

Estabelecer o período e a frequência em que os dados devem ser coletados; Estabelecer o 

responsável pela coleta dos dados, o profissional Enfermeiro; Definir onde as informações 

devem ser coletadas; Definir o método para coleta dos dados; Formatar a lista de 

verificação, de forma objetiva, criativa, agregando valores com vistas à responsabilização e 

aumento da eficiência técnica representada por concepções e valores associados às 

expectativas sobre as relações entre cliente e o prestador e, para tanto, os pilares desta 

equação repousam na padronização das tarefas para assegurar a legitimidade dos 

processos. Com relação ao produto de pesquisa, existirá validade interna se as conclusões 

apresentadas pelo estudo corresponderem autenticamente à realidade reconhecida pelos 

próprios participantes.  

 A tecnologia assistencial em enfermagem A - instrumento de avaliação de risco 

para o paciente pediátrico (Apêndice A). Está relacionado à identificação do risco inerente 

ao paciente pediátrico cujo manejo clínico seja cirúrgico, o mesmo foi elaborado com dois 

eixos temáticos sendo: O primeiro relativo à identificação do usuário do serviço de saúde, 

e o segundo, foi elaborado a partir das expectativas dos servidores do cenário, através dos 

depoimentos colidos nas entrevistas semiestruturadas na segunda etapa deste estudo de 

acordo com as recomendações relacionadas aos diagnósticos de risco em enfermagem 

predito no domínio nº 11 pela North American Nursing Diagnosis Association (NANDA): 

Segurança/ proteção, fundamentadas nas especificidades da comunidade assistida, 

pediatria, em acordo com a proposta social do hospital à comunidade.  

No cerne à classificação dos diagnósticos de enfermagem, a North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA) tem contribuído tanto para seu crescimento e 

aperfeiçoamento, como para o desenvolvimento de um sistema universal relacionado à 

prática de enfermagem, com vistas a classificá-los em uma taxonomia. A identificação de 

diagnósticos específicos de risco em enfermagem é fundamental, para se traçar um plano 

de intervenções mais preciso possível. O objetivo do plano, portanto, é direcionar o 

tratamento e, assim atender melhor às necessidades singulares dos pacientes, contribuindo 

para a construção de um conhecimento universal e consistente, contribuindo para o 
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engrandecimento da profissão. A NANDA tem colaborado para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos diagnósticos de enfermagem e de um sistema para classificá-los uma 

vez que a taxonomia traduz um arranjo sistemático de fenômenos de enfermagem 

relacionados em grupos e baseados em evidências
30

.  

A tecnologia assistencial em enfermagem A deverá ser executada durante a 

admissão e/ou transferência da criança no bloco operatório para o centro cirúrgico e 

demais clínicas, sendo um instrumento de qualidade em saúde aplicada à assistência de 

enfermagem à saúde da criança no perioperatório, de atribuição do enfermeiro, devendo ser 

anexa ao prontuário do paciente haja vista que se trata de instrumento com capacidade de 

equalização social, essencial para a segurança do paciente cirúrgico pediátrico. 

A tecnologia assistencial em enfermagem B – Lista de verificação cirurgia segura 

(Apêndice B) obedece às prerrogativas do Programa Nacional de Segurança do Paciente 

haja vista que desde 2009, a ANVISA, por meio da Gerência de Vigilância e 

Monitoramento em Serviços de Saúde, da Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de 

Saúde  (GVIMS/GGTES), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS/OMS), vem desenvolvendo ações relacionadas ao Segundo Desafio 

Global Cirurgias Seguras Salvam Vidas, cujo foco é a segurança cirúrgica nos serviços de 

saúde
3
.  

Recentemente, o Protocolo para Cirurgia Segura foi estabelecido pelo Ministério da 

Saúde (MS) com a finalidade de determinar as medidas a serem implantadas para reduzir 

a ocorrência de incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, possibilitando o 

aumento da segurança para o paciente no que cerne os procedimentos cirúrgicos, no local 

correto e no paciente correto, por meio do uso da Lista de Verificação de Cirurgia Segura 

que no contexto deste estudo, foi adaptada às especificidades da cirurgia pediátrica
3
. 

O objetivo da lista de verificação é assegurar que as equipes cirúrgicas sigam de 

forma consistente as medidas de segurança críticas preconizadas para segurança do 

paciente cirúrgico. Espera-se que, dessa forma, os riscos mais comuns e evitáveis sejam 

minimizados, evitando expor a vida e o bem-estar dos pacientes cirúrgicos pediátricos. A 

lista de verificação deve ser executada na admissão da criança no centro cirúrgico, por toda 

equipe cirúrgica, respeitada as respectivas etapas - admissão no centro cirúrgico: 

Confirmação sobre o paciente relacionada à identificação do paciente, procedimento a ser 

realizado, local onde será feita a cirurgia e se há consentimento informado assinado pelo 
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responsável legal da criança, se o paciente está preparado adequadamente para o 

procedimento, verificar em seu prontuário consta os exames do mesmo. Caso o paciente 

esteja inconsciente, seja mentalmente incapaz, ou seja, uma criança buscar pelo seu 

responsável legal. 

Antes da indução anestésica e da incisão: Confirmar o nome do paciente, se o 

equipamento anestésico encontra-se funcionante, adequado ao procedimento e sobre tudo, 

composto; se as monitorizações foram instaladas adequadamente; se as vias aéreas estão 

pérvias, prever o risco para broncoaspiração, em pediatria avaliar criteriosamente o risco 

relacionado a perdas sanguíneas maiores que 7ml/kg; se os materiais cirúrgicos exigidos 

estão presentes e dentro do prazo de validade no que cerne a esterilização, se a placa do 

bisturi elétrico foi posicionada adequadamente; se está indicado a profilaxia 

antimicrobiana. 

Antes da saída do paciente da sala operatória: Assegurar que o procedimento foi 

executado; realizar a contagem final do instrumental cirúrgico, bem como dos insumos 

como gaze e compressas cirúrgicas usadas no processo; se a peça cirúrgica foi coletada e 

acomodada de maneira adequada para analise histopatológica; relatar se houve alguma 

intercorrência durante o ato cirúrgico em prontuário; verificar a integridade da pele e do 

paciente; se o mesmo permanece identificado; informar a presença de drenos, cateteres 

e/ou sondas, garantir o relato cirúrgico em prontuário, encaminhar o paciente a clínica de 

acordo as suas condições reais de saúde. Em cada fase, a equipe cirúrgica deve realizar a 

checagem da lista de verificação para assegurar que a equipe cumprira as suas tarefas antes 

de prosseguir para a próxima etapa.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, as questões pertinentes à segurança do paciente, bem como as 

relacionadas à qualidade dos serviços de saúde, tem recebido atenção especial em âmbito 

global. Neste contexto, os resultados dos estudos realizados concentrados na temática, no 

que cerne a meta - 4 cirurgia segura, apontam que os blocos operatórios quando comparado 

às demais clínicas de uma unidade de saúde, apresenta uma prevalência alta de erros e 

acidentes associados à assistência direta e/ou indireta ao paciente, desta forma, à segurança 

do paciente, tem recebido várias interpretações, entre elas, que a segurança em saúde no 

que cerne a qualidade da assistência, consiste na prevenção, bem como, na redução dos 

riscos, danos e agravos, eventos adversos, até um patamar mínimo aceitável. A necessidade 

emergente de entender mais a respeito de qualidade e segurança na dinâmica médica 

operatória, abarca em seu bojo, o entendimento que no século atual, ocorreu um aumento 

expressivo das demandas de ordem operatória. Neste contexto, os danos relacionados à 

prática perioperatória, apresentaram complicações significativas à manutenção da saúde 

biopsicossocial do cliente, bem como, prejuízos reais de ordem política e econômica ao 

sistema de saúde que foram consideradas em sua totalidade, evitáveis. 

Os tipos de erros e/ou acidentes evidenciados na prática médico-cirúrgico são 

diversos tanto para à comunidade juvenil e/ou adultos, e vão desde a simples perturbação 

do fluxo operatório, sem consequências diretas e/ou reais em potencial para o doente, até 

às mais graves complicações, com produção de danos irreversíveis ou mesmo de morte, 

abrangendo a atividade pré, trans e pós - operatória, assumindo, características 

incapacitantes, e/ou permanentes, e, até mesmo podendo resultar, em morte prematura do 

paciente como consequência direta das práticas em saúde atualmente, consideradas 

inseguras. 

Desta forma, entender a causa-raiz da ocorrência e/ou prevalência, dos eventos 

adversos mais comuns relacionados com a prática, bem como, seu potencial de risco 

situacional, colaboram para a promoção de estratégias que vêm sendo discutidas e 

aplicadas de modo a evitá-los a fim de minorar as suas consequências para sociedade, haja 

vista que as atividades no bloco operatório, sabidamente, obedecem a uma dinâmica de 

ordem complexa e interdisciplinar, com forte tendência à atuação individual, representadas 

por tarefas colaborativas e independentes que são exercidas por vezes, pela equipe de 



 
 

92 
 

saúde, no seio de organizações multifacetadas, onde os fatores como equipe, e 

principalmente, os organizacionais, desempenham um papel fundamental, resultante da 

constante interação entre humanos, máquinas e equipamentos, envolvendo tarefas 

complexas, plenas de variação e de incerteza. Variáveis condicionantes em potencial para o 

estresse do ambiente, do paciente e do corpo multiprofissional de saúde. 

A partir da literatura sintetizada foi possível apreciar a magnitude e a relevância 

que os eventos adversos, produzem no setor, e, portanto a prioridade dada à segurança do 

paciente cirúrgico em aspecto global pelos órgãos competentes. Desta forma, a segurança 

do paciente cirúrgico, sobre tudo os pediátricos, no que cerne à assistência à saúde, dada as 

especificidades apresentadas por essa comunidade, serão alcançados com êxito, quando o 

sistema de saúde quer sejam público e/ou privado, bem como, as suas organizações, 

incorporarem um comportamento individual e sobre tudo coletivo, que busque 

efetivamente a conscientização e o fortalecimento da cultura de segurança relacionada à 

temática. Fomentando um trabalho integrado e integral, multidisciplinar e transversal, 

fundamentado na ampla gerência de seus próprios riscos. Recurso sistemático, e 

indispensável para o alcance da segurança, e da qualidade em saúde. 
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9 APÊNDICES 

APÊNDICE A - Instrumento de Avaliação de Risco do Paciente Cirúrgico Pediátrico 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

HOSPITAL INFANTIL ISMÉLIA DA SILVEIRA 

REGISTRO DE ENFERMAGEM CIRURGIA SEGURA 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE RISCO DO PACIENTE 

CIRÚRGICO PEDIÁTRICO – A 

 I - IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

Nome:                                                                                       Idade: 

Prontuário: 

Enfermaria:                                                                              Leito: 

Número da pulseira de identificação: 

Procedimento: 

Nome do responsável:                                                              Contato: ( ) 

II – RELAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS DE RISCO DE ENFERMAGEM CORRELACIONADOS A 

CIRURGIA PEDIÁTRICA 

 1   (  ) Intolerância para atividades físicas.                                  

 2   (  ) Mobilidade física prejudicada. 

 3   (  ) Risco para alteração sensorial visual de percepção. 

 4   (  ) Risco para alteração sensorial auditiva de percepção. 

 5   (  ) Risco para alteração sensorial tátil de percepção. 

 6   (  ) Dor aguda 

 7   (  ) Fadiga. 

 8   (  ) Perfusão tissular cardiopulmonar alterada. 

 9   (  ) Risco para hemorragias e/ou choque. 

 10 (  ) Padrão respiratório ineficaz. 

 11 (  ) Troca de gases prejudicada. 

 12 (  ) Distúrbio no padrão do sono. 

 13 (  ) Ansiedade. 

 14 (  ) Risco para alteração e/ou déficit na autoimagem corporal. 

 15 (  ) Risco para lesão perioperatória de posicionamento. 

 16 (  ) Risco de quedas. 

 17 (  ) Risco para déficit do autocuidado relacionado ao banho e higiene. 

 18 (  ) Risco para integridade da pele prejudicada. 

 19 (  ) Risco para mucosa oral prejudicada. 

 20 (  ) Déficit na deglutição. 

 21 (  ) Nutrição alterada mais do que as necessidades corporais. 

 22 (  ) Nutrição alterada menos do que as necessidades corporais. 

 23 (  ) Risco para constipação. 

 24 (  ) Risco para diarreia. 

 

AVALIAÇÃO DE RISCO ENFERMARIA PRÉ-OPERATÓRIO: 

AVALIAÇÃO DE RISCO CENTRO CIRÚRGICO: 

AVALIAÇÃO DE RISCO ENFERMARIA PÓS-OPERATÓRIO: 

 

 CARIMBO DO ENFERMEIRO 
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APÊNDICE B - Lista de Verificação Cirúrgica Segura 
 

 

 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA 

Nome: _____________________________________ 

Hora:         Idade:          Sexo: ( ) masculino ( ) feminino 

Responsável legal: ____________________________ 

Procedimento cirúrgico proposto:_________________ 

Lateralidade marcada ( ) direita  ( ) esquerda  ( ) bilateral ( ) não se aplica 

Cirurgião responsável:___________________________ 

1 - ADMISSÃO NO CENTRO 
CIRÚRGICO 

2 - ANTES DA INDUÇÃO 
ANESTÉSICA E DA INCISÃO 

3 - ANTES DA SAÍDA DA 
SALA OPERATÓRIA 

Pulseira de identificação presente?  

( ) Sim  ( ) Não 

Confirmação do nome do paciente:  

Sim ( )  Não ( )  

Procedimento cirúrgico realizado?  

Sim ( ) Não ( )   

Origem do paciente:  
( ) Domicilio  ( ) Enfermaria   

( ) UPA 

Equipamento de anestesia testado:  
Sim ( )  Não ( )  

Contagem final de materiais 
confere com a inicial?  

Sim ( ) Não ( )   

Uso de antibióticos nas últimas 24 

horas?  
( ) Sim  ( ) Não 

Monetarizações instaladas e 

funcionantes?  
Sim ( ) Não ( )  

Material coletado está 

acondicionado e identificado?  
Sim ( ) Não ( ) Não se aplica ( )  

Sitio cirúrgico marcado?  
Sim ( )  Não ( )  

Vias aéreas difícil/risco de 
broncoaspiração?  

Sim ( ) Não ( )  

Houve alguma intercorrência 
durante o ato cirúrgico?  

Sim ( ) Não ( )   

Alergia medicamentosa?  

Sim ( ) Não ( ) Quais:  

Risco de perda sanguínea 7ml/kg:  

Sim ( ) Não ( )  

Verificação das condições da 

pele?  

Sem lesão ( ) Com lesão ( ) Onde?   

Termo de Consentimento 

informado assinado? Sim ( )  
Não ( ) 

Materiais cirúrgicos presente?  

Sim ( ) Não ( )  

Pulseira de identificação 

presente?  
Sim ( ) Não  ( )   

Exames com paciente:  
Sim ( ) Não ( ) Não se aplica ( )  

Dentro do prazo de esterilização?  
Sim ( )  Não ( )  

Presença de Cateteres, sondas ou 
drenos identificados?  

Sim ( ) Nã0 ( ) Quais:  

Paciente em jejum:  

Sim ( )  Não ( ) Quantas Horas:  

Placa de bisturi posicionada 

corretamente?  
Sim ( ) Não ( )  

Descrição cirúrgica no prontuário 

assinada e carimbada?  
Sim ( ) Não ( )  

Paciente em precaução de contato?  

Sim ( ) Nã0 ( )  

Profilaxia antimicrobiana indicada 

nos últimos 60 minutos?  
Sim ( ) Não ( )  

Encaminhamento do paciente:  

Enfermaria ( ) Sala 
vermelha/UPA ( ) Domicílio ( )  

 

Presença de Cateteres, sondas ou 

drenos?  
Sim ( ) Nã0 ( ) Quais:  

OBS: OBS: 

 

 
 

 
 

 
Enfermeiro Téc. Enfermagem Médico Anestesista Médico Cirurgião Médico Cirurgião  

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

HOSPITAL INFANTIL ISMÉLIA SILVEIRA 

LISTA DE VERIFICAÇÃO CIRURGICA SEGURA 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Dados de identificação 

Título do projeto - Segurança do paciente cirúrgico pediátrico: Proposta de 

instrumento de avaliação de risco 

Pesquisador orientador: Profª Drª Ana Karine Ramos Brum 

Pesquisador responsável: Enfermeiro Paulo Silas Ribeiro Nunes  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato: (21) 998583995 / (21) 995603321 

Nome do voluntário: _________________________________________________ 

 R.G: ______________________ ,      

O (A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa Segurança do 

paciente cirúrgico pediátrico: Proposta de instrumento de avaliação de risco, de 

responsabilidade do pesquisador (a) Paulo Silas Ribeiro Nunes e  Ana Karine Ramos Brum 

( orientadora), e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 

relação com o pesquisador, ou com a Universidade. O estudo pretende analisar o 

conhecimento e as ações do enfermeiro, no que diz respeito à segurança do paciente 

pediátrico internado em circunstâncias pré–operatórias, em um Hospital Público situado na 

Baixada Fluminense, tendo em vista o cumprimento das exigências estabelecidas pela meta 

- 4: Cirurgia segura do Programa Nacional de Segurança do Paciente, cujo objetivo geral, 

prima em desenvolver um instrumento para avaliação de risco perioperatório para esta 

clientela específica, a partir da realidade clínica e assistencial apresentada pelo cenário. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a uma entrevista acerca da 
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temática. O estudo apresenta riscos mínimos, relacionados à sua participação, se 

considerarmos que ao responder as questões, pode ocorrer o desencadeamento de 

sentimentos de descontentamento com as ações e acontecimentos do cotidiano. As 

informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais, e asseguramos o sigilo de 

sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação, 

e, posteriormente, serão arquivados e seu nome não será divulgado. Apenas as respostas 

serão analisadas. Você receberá respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca do 

estudo, dos dados coletados, dos benefícios ou outros assuntos relacionados; bem como 

informações atualizadas durante todo o processo. Os resultados da pesquisa serão tornados 

públicos em trabalhos e revistas científicas. 

Eu, ______________________________________________________________, 

RG Nº __________________________ declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

          

                 Duque de Caxias, _____ de ____________ de 201__ 

 

           Nome/assinatura do responsável por obter o consentimento 

                             

              1 – Testemunha: ___________________________________________ 

              2 – Testemunha: ____________________________________________ 
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APÊNDICE D – Instrumento de Coleta de Dados 

 

EIXO – 1: PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO DO ENTREVISTADO 

 

Idade: 

Sexo:     

Lotação: 

Tempo de formado: 

Tempo lotado na instituição: 

Tempo neste cenário assistencial: 

Possui especialização Lato Sensu e/ou Stricto Sensu? 

Qual área? 

 

 

EIXO 2 – CONHECIMENTO SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

1- Você já ouviu falar ou adquiriu algum conhecimento sobre segurança do paciente? 

Onde? 

 

2- O que você entende por segurança do paciente? 

 

3- Você conhece as metas internacionais de segurança do paciente? Quais são? 

 

4- O que você entende por eventos adversos? 

 

5- O que você entende por avaliação de risco no contexto de segurança do paciente? 

 

EIXO 3 – SEGURANÇA DO PACIENTE CIRÚRGICO PEDIÁTRICO 

 

1- Dentro do contexto da segurança do paciente, quais são os riscos considerados em 

potencial para o paciente pediátrico nos seguintes períodos: Pré, trans e pós-operatório? 
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2- Em seu setor vocês realizam avaliação dos riscos do paciente pediátrico cirúrgico: Sim 

ou não? Como é realizada essa avaliação? Quem executa a avaliação de risco no período 

pré-operatório, transpiratório e no pós-operatório? 

 

EIXO – 4: EVENTOS ADVERSOS VERSOS RISCOS 

 

Nota: Evento Adverso = Dano quer ocorrência médica indesejável que: • Resulte em 

morte; Resulte em ameaça à vida; Requer hospitalização ou prolongamento de uma 

hospitalização pré- existente; Resulta em incapacidade persistente ou significativa; 

Anomalia congênita e malformação ao nascimento; Efeitos clinicamente importantes.  

Risco: é uma situação em que houve potencial significativo de dano, mas não ocorreu um 

incidente; Não afeta diretamente o paciente. 

 

1- Na sua perspectiva, quais seriam os eventos adversos susceptíveis ao paciente cirúrgico 

pediátrico na dinâmica pré-operatória, transoperatória e pós-operatória? 

 

As produções científicas demonstram os Eventos Adversos do tipo: Infecções hospitalares; 

as cirurgias inadequadas, erros de lateralidade, corpo estranho esquecido no sítio cirúrgico, 

deiscência de sutura; quedas; úlceras de pressão; mortes súbitas; erros de medicação e os 

erros de diagnósticos são prevalentes na assistência cirúrgica.  

 

2- Através de seu conhecimento técnico e experiência com o paciente cirúrgico pediátrico 

classifique a freqüência destes eventos nos seguintes períodos: Pré-operatório, trans 

operatório e pós-operatório: Nunca; Raramente; Freqüentemente; Não se aplica? 

 

 

EIXO – 5: FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DE RISCO EM PEDIATRIA 

 

1- O setor possui ferramentas para avaliação de risco do paciente cirúrgico pediátrico e 

prevenção da incidência do erro nos processos de assistência à saúde? Sim ou Não? 
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2- Se sim, quais? Em quais dos períodos pré-operatório, transoperatório, pós-operatório são 

aplicadas? 

 

3- Dentro do contexto da segurança do paciente, descreva quais seriam os itens importantes 

para compor um instrumento de avaliação de risco para o paciente pediátrico cirúrgico, no 

período pré-operatório, transoperatório e pós-operatório? 
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10 ANEXOS 

ANEXO A - Requerimento de Consentimento para Coleta de Dados  
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ANEXO B - Parecer Consubstanciado CEP – 863595 - Plataforma Brasil 
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