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Introdução: O centro cirúrgico (CC) é o setor mais rentável do hospital e consiste em uma 

unidade hospitalar restrita de maior complexidade, marcada por intervenções invasivas e 

ocupa lugar de destaque em um hospital devido seu alto risco decorrente da execução de 

procedimentos anestésico-cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos que requer uma equipe de 

profissionais habilitados.(1) A assistência de enfermagem busca promover a saúde e o 

conforto, a preservação e a proteção da vida, implicando em ações tanto diretas quanto 

indiretas desenvolvidas para a recuperação e segurança do paciente. No centro cirúrgico, o 

enfermeiro atua em duas esferas, sendo elas: a coordenação e assistencial, as quais possuem a 

responsabilidade de acompanhar o paciente desde a entrada ao bloco cirúrgico até em todo o 

seu período Peri operatório fornecendo a este paciente um cuidado individualizado e integral 

que visa atender todas as suas necessidades no intuito de promover o conforto e bem-estar do 

cliente, além de planejar e implementar a assistência ao paciente cirúrgico, possibilitando o 

andamento das demandas da unidade visando minimizar as intercorrências que possam vir a 

afetar a segurança do paciente.(2) No decorrer da ultima década com o avanço e 

aperfeiçoamento da ciência e da tecnologia a segurança do paciente tem sido uma 

preocupação constante na área da saúde em todas as suas dimensões no intuito de prestar uma 

assistência de qualidade e segura. (1,2) Objetivos: Analisar a importância da assistência de 

enfermagem na segurança do paciente no centro cirúrgico. Métodos: Trata-se de uma Revisão 

Integrativa da Literatura sobre as ações realizadas na assistência de enfermagem na segurança 

do paciente no centro cirúrgico que foi realizada em seis etapas: a escolha do tema e as 

questões norteadoras de pesquisa, estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudo, avaliação dos estudos incluídos, definição das informações a serem extraídas e 

utilizadas dos estudos selecionados, interpretação dos resultados e a síntese do conhecimento. 

Para nortear o estudo foi estabelecida a seguinte pergunta: “Qual a importância da assistência 

de enfermagem na segurança deste paciente no centro cirúrgico?”. A base de dados utilizado 

na revisão foi a plataforma eletrônica biblioteca virtual em saúde (BVS) utilizando os 

descritores: “Segurança do paciente”, “Centro cirúrgico”, “Enfermagem” de acordo com os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Os critérios de inclusão estabelecidos nesse estudo 

foram os trabalhos científicos disponíveis na integra na internet, no idioma português do 

Brasil publicados no período de 2013 a 2017 e como critério de exclusão os trabalhos 

indisponíveis na integra, duplicados nas bases de dados, os publicados fora do período 

determinado para a pesquisa e os que não respondiam a questão norteadora do estudo. O 

estudo obteve-se 80 artigos e destes apenas 10 foram selecionados a partir dos critérios de 

inclusão e exclusão, posteriormente ocorreu a pré-análise, a exploração do material e a 

interpretação de todos os artigos selecionados para compor o estudo. Resultados e 

Discussão: De acordo com os artigos analisados na pesquisa foram obtidas duas categorias, 

sendo elas: “A utilização do checklist como ferramenta para a cirurgia segura” e “A adesão 

dos profissionais ao checklist”. As categorias demonstram a importância da implementação e 

adesão do checklist para realizar a cirurgia segura de forma adequada, considerando o âmbito 
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hospitalar e o aspecto de cada cirurgia e paciente. No periódico revisado verificou-se a 

existência do checklist em 60,8% das cirurgias, estando completamente preenchidos em 3,5 

delas. Houve a diminuição considerável no número de instrumentos não preenchidos, porém 

um aumento no número de instrumentos incompletos foi avaliado 400 instrumentos 

perioperatório (3). Na segunda revisão do checklist de cirurgia segura em 30 procedimentos 

anestésico-cirúrgico de oito especialidades cirúrgicas, não houve problemas na parte de 

revisão de enfermagem nos procedimentos nos quais o checklist foi aplicado, o estudo 

mostrou a que a maioria dos profissionais já conhecia o checklist, o que torna preocupante 

alguns profissionais ainda não conhecerem. Porem, ao mesmo tempo em que tinham 

conhecimento, alguns não estavam cientes dos objetivos, e um número muito maior que este 

não sabia que é aplicado em três etapas (4). A terceira revisão de literatura analisou-se a 

associação de fatores estruturais e socioprofissionais valendo-se de análise de regressão 

múltipla. Das 375 cirurgias revisadas, 61% tinham checklist, e 4% estavam totalmente 

preenchidos. Os diversos artigos selecionados buscaram relacionar escore médio e baixo nos 

métodos de segurança e a necessidade de ações a fim de fortalecer a cultura de segurança do 

paciente, pois nota-se que às vezes os profissionais não percebem um clima de segurança para 

executar seu trabalho. Como é abordado na pesquisa, é de fundamental importância para os 

profissionais de saúde a adesão do checklist para contribuir com a redução de eventos 

adversos aos pacientes. Foi evidenciado que a rotina e a grande movimentação nos hospitais 

aumentam risco de erros, a falta de alguns equipamentos também contribui para esses fatores. 

Pode-se enaltecer que a relevância do conhecimento científico do enfermeiro em relação aos 

procedimentos corretos e a sua capacitação é de fundamental importância no ambiente de 

trabalho para a formação da sua conduta. Portanto não basta que instituições imponha 

protocolo, é preciso que os profissionais façam uso da ferramenta e compreendam a 

importância que passam despercebidas aos causadores de ricos (3.1). Haja vista, que durante a 

pesquisa não foi encontrada periódicos relacionados à perda ou luto na sala de centro 

cirúrgico relacionados aos aspectos de enfrentamento pelos enfermeiros durante e pós pesar, 

que englobe os fatores psicológicos, visando o enfrentamento dos profissionais de saúde 

durante o luto. A pesquisa mais recente acomete o ano de 2008 com a temática relacionada, 

durante este estagio de tempo não ocorreu pesquisas semelhantes relacionadas aos 

enfermeiros no bloco cirúrgico. Conclusão/Considerações Finais: Ao final do estudo, 

concluiu-se que ainda há muito a percorrer nos caminhos da segurança do paciente, assim 

como aspectos a serem avaliados como a ausência de diálogo entre o paciente e a equipe a 

respeito dos medos, da ansiedade, das dúvidas do pós-operatório, a falta de entendimento 

entre a equipe multiprofissional, e a não realização do checklist recomendado pela OMS. 

Observou-se que os estudos sobre a segurança do paciente em Centro Cirúrgico precisam ser 

aprofundados, necessitando de novos estudos acerca do tema para novas discussões e busca 

de melhores práticas, para que dessa forma toda a equipe de saúde possa fornecer uma 

assistência de qualidade e segura ao paciente cirúrgico no pré e pós-operatório, buscando 

eliminar os possíveis riscos e erros que ocorrem com frequência. 
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