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RESUMO 

 

Introdução: a preocupação com a qualidade nas organizações de saúde tem se 

manifestado por meio da busca de melhores práticas para atender tanto o mercado 

competitivo, como os seus clientes. Portanto, torna-se necessário e urgente dispor de 

informações relevantes para planejar, desenvolver e avaliar as ações de modo a 

instrumentalizar os gestores para avaliarem seus processos com racionalidade e 

criticidade. A utilização de indicadores é uma forma adequada de mensurar, comparar 

e agregar o juízo de valor ante o encontrado e o ideal estabelecido. Para tanto, 

necessitam ter sua coleta e sistematização bem planejadas, como forma de facilitar o 

desempenho das atividades para melhoria dos processos de trabalho. O Centro 

Cirúrgico é considerado uma das unidades mais complexas e específicas do hospital, 

cujo desempenho está diretamente relacionado com a qualidade de seus próprios 

processos e com os processos dos serviços que o apoiam. Objetivo: implantar e 

analisar indicadores de qualidade no Centro Cirúrgico de um hospital especializado 

em dermatologia. Método: estudo descritivo, analítico, prospectivo e transversal com 

abordagem quantitativa. O cenário da pesquisa foi um hospital público, especializado 

em dermatologia, no interior do Estado de São Paulo. A primeira etapa do estudo foi 

a busca de indicadores adequados para uso no Centro Cirúrgico de acordo com as 

características do hospital estudado e segundo a literatura existente nessa área. A 

segunda etapa consistiu na construção do instrumento para coletar os indicadores 

selecionados. A terceira etapa foi a implementação dos indicadores por meio de um 

processo educativo que avaliou o conhecimento prévio e posterior à realização do 

treinamento e a quarta etapa consistiu no levantamento e análise dos indicadores 

selecionados e implementados por essa pesquisa. Resultados: a busca na literatura, 

somada à necessidade da instituição, nortearam a seleção dos indicadores e a 

elaboração de instrumento estruturado para coleta de dados. Para implantação, 

realizou-se treinamento com 18 colaboradores, sendo possível inferir maior 

conhecimento sobre o assunto, após o processo educativo. Foram selecionados, de 



 
 
 

acordo com a significância e para análise, os indicadores: taxa de cirurgias suspensas, 

taxa de infecção em sítio cirúrgico em cirurgias limpas, taxa de acidentes de trabalho 

com profissionais de enfermagem, taxa de registros de enfermagem incompletos no 

período perioperatório, taxa de absenteísmo de enfermagem e taxa de ocupação 

(tempo total da Sala Operatória utilizada). Além dos indicadores, delineou-se o perfil 

dos pacientes e atendimentos do Centro Cirúrgico, de modo a conhecer o perfil 

institucional. Produto: a construção do instrumento para coletar os indicadores 

selecionados na literatura e adequados ao Centro Cirúrgico, bem como a 

implementação desses indicadores por meio de um processo educativo à equipe de 

enfermagem, constituíram-se nos produtos resultantes dessa pesquisa. Conclusões: 

a seleção dos indicadores de qualidade em Centro Cirúrgico propostos na literatura e 

adequados às características do hospital permitiu a construção de instrumento 

estruturado prático e apropriado à rotina local, contemplando aqueles referentes aos 

processos assistenciais e aos de gestão. O processo educativo junto à equipe atuante 

foi o que viabilizou essa implantação. A análise dos indicadores após um ano de coleta 

de dados, evidenciou características dos processos até então desconhecidas pelos 

membros da equipe, sendo possível atuar diretamente nas principais necessidades 

da unidade, proporcionando padronização e melhorias ao Centro Cirúrgico.  

 

DESCRITORES: Indicadores de qualidade em assistência à saúde. Gerenciamento 

da prática profissional. Enfermagem. Centros cirúrgicos. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: the preoccupation with the quality in health organizations has been 

manifested through the search for better practices to meet not only the competitive 

market but also its customers. Therefore, it is fundamental and immediate to gather 

relevant pieces of information to plan, develop and evaluate the practices that are 

proposed and provide managers with instruments to evaluate their processes rationally 

and critically. The use of indicators is an applicable way to measure, compare and 

provide value face what is found and the established ideal. For this purpose, the 

collection and systematization need to be well planned in a way to facilitate the 

development of activities in order to improve the processes of work. The Operating 

Room is considered one of the most complex and specific unit of a hospital, whose 

performance is straightforwardly related to the quality of its own processes and with 

those services that are supported by it. Objective: implement and analyze the 

indicators of quality of an Operating Room of a hospital specialized in dermatology. 

Method: it is a descriptive, analytical, prospective and cross-sectional study with a 

quantity approach. The venue of the research was a public hospital specialized in 

dermatology in a city of São Paulo state. In the first stage of the study, it was sought 

suitable indicators to use in the Operating Room, according to the characteristics of 

the chosen hospital and according to the literature found in the area. The next stage, 

the instrument was constructed in order to collect the selected indicators. The third 

stage was consisted of the implementation of indicators through an educative process 

that assessed the background knowledge and posterior knowledge after the training. 

The fourth stage was related to the survey and analyze of selected indicators. Results: 

the research in literature and the necessities of the institution were a guide to select 

and elaborate an instrument tailored to collect these data. To implement, it was 

performed a training with 18 members of staff, in which was possible to infer that the 

knowledge about the issue was higher after the educative process. According to the 

level of significance and analyses, the following indicators were selected: rate of 



 
 
 

cancelled surgeries, rate of infection in clean Operating Rooms, rate of accidents with 

nursing professionals, rate of incomplete reports performed by nurses in the 

perioperative period, rate of absenteeism in nursing and rate of occupation (total 

amount of time needed in Operating Room. ). Besides the indicators, a profile of 

patients and services in Operating Room was outlined to have knowledge of the profile 

of the institution. Product: the construction of an instrument to collect the selected 

indicators in literature and suitable to the Operating Room as well as the 

implementation of them through an educative way to the nursing team were the 

products of this study. Conclusions: the selection of indicators of quality in Operating 

Room found in literature and relevant to the characteristic of the hospital allowed the 

construction of a structured and practical instrument appropriated to the routine of the 

place, contemplating those referring to the processes of assistance and the managers. 

The educative process added to the team was what enabled this implementation. The 

analyses of the indicators after one year of collecting data highlighted the 

characteristics of the processes that were unknown by the members of the team what 

make it possible to perform directly on the main necessities of the unit, providing a 

standard and improvements to the Operating Room. 

 

DESCRIPTORS: Indicators of quality in health assistance. Management of 

professional practice. Nursing. Operating rooms. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A busca por maiores esclarecimentos sobre a importância e benefícios trazidos 

pelo uso dos indicadores de qualidade, emerge desde a conclusão de minha 

graduação em Enfermagem e conseguinte atuações em cargos gerenciais, em 

diferentes seguimentos na área da saúde, tendo assim a oportunidade de me 

apropriar de conhecimentos acerca do objeto de estudo nessa trajetória profissional. 

O desejo de desenvolver um trabalho voltado para qualidade, especificamente 

em Centro Cirúrgico, surgiu com minha aprovação em concurso público e conseguinte 

alocação na referida unidade de um hospital público especializado em dermatologia 

no interior do Estado de São Paulo (SP). Concomitante a minha experiência 

profissional como enfermeira em Centro Cirúrgico, veio a conclusão de duas pós-

graduações voltadas à qualidade dos sistemas de saúde (Administração Hospitalar e 

Auditoria dos Sistemas de Saúde), que me instigaram à pesquisa. 

Com o levantamento e estudo sobre a qualidade nas organizações de saúde, 

segurança do paciente e indicadores de qualidade, enfatizando os aplicáveis em 

Centro Cirúrgico, foi possível concluir que os indicadores são capazes de retratar a 

realidade institucional, e assim reverter o seu uso obtendo melhorias tanto sob o 

aspecto assistencial, como no gerenciamento dos processos pelos quais os cuidados 

são fornecidos.  

A instituição a qual é reportada nesta pesquisa, apesar da busca contínua do 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades nos diversos setores de 

atendimento ao usuário dos serviços de saúde, carecia da implantação de indicadores 

que norteassem suas atividades e que influenciassem de forma prática e direta em 

todo o período perioperatório. 

Em 2014, a Coordenadoria dos Serviços de Saúde (CSS), instância 

responsável pela coordenação das atividades da instituição cenário da pesquisa, em 

reunião com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) local, solicitou a 

implantação de ferramentas de qualidade representadas pelos indicadores de 

qualidade, em todos os setores dessa instituição, inclusive na unidade de Centro 

Cirúrgico, em razão da especificidade e da complexidade relativas aos seus processos 

e subprocessos. 
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Essa orientação da CSS veio ao encontro de minha aprovação no Programa 

de Pós-graduação Stricto sensu - Mestrado Profissional em Enfermagem - na linha de 

pesquisa sobre gerenciamento, o que vem me conduzindo à busca do conhecimento 

já produzido acerca do assunto, bem como suscitado o interesse em contribuir com o 

aprofundamento da compreensão do objeto de investigação relacionado aos 

indicadores de qualidade em Centro Cirúrgico. 

  



28 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO NORTEADOR  

_____________________________________ 



29 
 

 
 
 

EIXO NORTEADOR 

 

 A figura 1 retrata a trajetória percorrida para o alcance dos objetivos deste 

estudo. 
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Figura 1 – Esquema demonstrativo da trajetória percorrida para o alcance dos 
objetivos do estudo. Bauru, 2016 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O processo de globalização tem promovido um aumento substancial na 

importância da produtividade, o que eleva significativamente o nível de exigência, 

tanto das pessoas, como das organizações, transformando a qualidade em matéria 

aplicada1. 

É fato que todas as áreas de trabalho contemplam oportunidades que desafiam 

os profissionais que nelas atuam. Todavia, a área da saúde, por ser de extrema 

complexidade, merece destaque especial, necessitando, assim, de maior efetividade 

e eficiência em suas ações2. 

Dessa forma, a busca pela qualidade nos estabelecimentos de saúde tem se 

revelado como uma tendência mundial, por ser considerada indispensável para a 

sobrevivência das instituições. Diante desse panorama, nas últimas décadas, a 

sociedade passou a exigir e a optar por serviços de saúde que apresentem padrões 

de excelência em seus processos e resultados3. 

Em tese, a qualidade pode ser definida como um conjunto de atributos que 

inclui excelência profissional, uso eficiente de recursos, mínimo risco ao paciente e 

alto grau de satisfação por parte do usuário, considerando os valores sociais 

existentes. Entretanto, a prestação da assistência à saúde é realizada por grupos de 

profissionais heterogêneos, com formações educacionais distintas, não devendo 

desse modo ser julgada apenas em virtude de seus aspectos técnicos, mas também 

pelas preferências do usuário e da sociedade4, 5. 

A avaliação e o monitoramento da qualidade da atenção dispensada nos 

hospitais, sejam isoladamente em cada unidade, ou enquanto parte da rede 

assistencial, tem sido alvo de muitas propostas e extenso debate. Nos últimos anos, 

ao lado da efetividade e eficiência da atenção, houve um aumento da preocupação 

com a segurança dos pacientes, potencializada pelo desenvolvimento tecnológico 

acentuado e pelo crescente potencial de intervenção sobre os processos biológicos6, 

7.  

Por conseguinte, a excelência, a eficiência e a eficácia tornam-se 

indispensáveis, frente a toda essa complexidade apresentada pelos processos e 

tecnologias existentes nas instituições hospitalares, aliadas à escassez de recursos e 

aumento da demanda por saúde8. 
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Diante desses entraves, acredita-se que avaliar a qualidade da atenção não é 

tarefa fácil, porém de extrema importância, pois os resultados apoiam os gestores na 

tomada de decisão, permitindo o monitoramento da qualidade e a identificação de 

oportunidades de melhoria e reajuste de metas8. Contudo, é possível salientar que a 

forma de gerir a qualidade nas organizações de saúde vem causando, ao longo dos 

últimos anos, uma inquietude nos gestores, dirigentes e nos profissionais que nelas 

atuam. Tal momento reflete o descompasso existente entre as práticas de gestão, as 

exigências das organizações e as necessidades dos profissionais. Minimizar essa 

disritmia exige o conhecimento de conceitos sobre indicadores, auditorias e 

certificações, ferramentas de qualidade que auxiliam a compreender e complementar 

práticas renovadas na gestão das organizações de saúde enquanto prestadores de 

serviços à população9.  

Para tanto, essas medidas e indicadores devem ser válidos e adequados à 

realidade da instituição10-15, subsidiados nos pilares estrutura, processo e resultado10-

12, 14, 16 e ajustados ao binômio eficiência gerencial e eficácia do serviço17.  

Torna-se, assim, indispensável, citar Donabedian, um dos grandes estudiosos 

da temática da qualidade na área da saúde, que desenvolveu um quadro conceitual 

fundamental para o entendimento da avaliação de qualidade em saúde, considerando 

a tríade: estrutura, processo e resultado18.  

Para que os dados referentes à essa tríade da atenção possam se constituir 

efetivamente em indicadores, além de terem consistência científica, devem estar, de 

fato, relacionadas aos problemas com impactos sobre a saúde da população, sendo 

assim considerados como essenciais tanto para os gestores, como para os 

consumidores no âmbito do sistema de saúde19, 20. 

Embora na literatura os indicadores de qualidade existam há muitos anos, eles 

ainda são instrumentos pouco utilizados, principalmente em ambiente hospitalar, em 

função da escassez de referenciais consolidados que orientem a sua aplicação na 

busca de resultados que efetivamente influenciem na qualidade da assistência à 

saúde prestada aos clientes21.  

Apesar da problemática, o levantamento dos indicadores ainda é a forma mais 

fácil de mensurar, comparar e agregar o juízo de valor ante o encontrado e o ideal 

estabelecido, e para tanto, necessitam ter sua coleta e sistematização bem 
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planejadas, como forma de facilitar o desempenho das atividades para melhoria dos 

processos de trabalho21. 

A utilização dos indicadores possibilita avaliar a assistência de enfermagem, 

tornando-se essencial para o gerenciamento dos serviços de saúde, uma vez que 

além de permitir o monitoramento dos resultados da assistência prestada ao usuário, 

proporciona a identificação de necessidades de intervenções para melhoria do 

desempenho, produtividade e qualidade dos serviços22 com base em evidências. 

Nessa vertente da qualidade, é fato que as unidades hospitalares, com 

destaque para o Centro Cirúrgico, vêm sofrendo consideráveis transformações, que 

envolvem inúmeros avanços em seus procedimentos, desde meados do século XIX, 

devido à ocorrência de diversas descobertas relacionadas ao controle da dor, das 

infecções e do sangramento intraoperatório23.  

O Centro Cirúrgico é o local destinado aos procedimentos anestésicos e 

cirúrgicos que, pela própria particularidade do ato, expõem os pacientes a vários 

riscos24. É considerado ambiente circunscrito com situações estressantes que exigem 

das equipes habilidades para lidar com vários aspectos pertinentes à competência 

técnica, ao relacionamento, aos recursos materiais e à necessidade de interação entre 

usuários, trabalhadores e fornecedores25.  

Dessa forma, os processos de trabalho nesse local, constituem-se em práticas 

complexas, interdisciplinares, com forte dependência da atuação individual e da 

equipe em condições ambientais dominadas por pressão e estresse, tornando o local 

extremamente suscetível a erros26. Sendo, assim, considerado como um dos 

ambientes com maior número de Eventos Adversos (EA) da hospitalização27, 28. Na 

maior parte dos estudos associados, comprovou-se que o Centro Cirúrgico é a 

unidade que está mais propensa a oferecer riscos, sendo que a maioria deles podem 

ser evitados29, 30. 

A identificação desses EA, associada ao uso inadequado de procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos, passa a se constituir em questão essencial na gestão dos 

serviços de saúde6, 7.  

Em investigação literária sobre os indicadores de qualidade com ênfase no 

Centro Cirúrgico, nota-se a escassez de publicações referentes à temática. Dentre os 

eventos de notificação mais encontrados em referencias específicos de Centro 

Cirúrgico, que correspondem a indicadores para mensuração e avaliação da 
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qualidade, tem-se os relacionados à Sistematização da Assistência de Enfermagem 

Perioperatória (SAEP), Visita Pré-Operatória de Enfermagem (VPOE), lesão de pele, 

queda, Infecções em Sítio Cirúrgico (ISC) e registros de enfermagem. 

Nesse contexto, dificilmente um único indicador será capaz de retratar a 

realidade da assistência prestada no bloco operatório1, sendo necessário o uso de 

inúmeros indicadores, tanto os relacionados à estrutura, como aos processos e aos 

resultados31. 

Para abordagem dos indicadores de qualidade faz-se necessária a obtenção 

de dados e informações fidedignas, resultantes de anotações sistemáticas das 

ocorrências e dos eventos relativos ao funcionamento do Centro Cirúrgico. Tal 

situação, somente será obtida, a partir de um trabalho sistematizado, com 

engajamento de todos os profissionais envolvidos no procedimento anestésico-

cirúrgico, incluindo médicos-cirurgiões e anestesiologistas, equipe de enfermagem, 

serviços gerais e demais colaboradores que executem atividades no local32. 

Nessa junção de esforços em prol da excelência dos processos de trabalho, o 

profissional enfermeiro se torna peça chave na busca da qualidade, devendo ter 

consciência de que está apto para a tomada de decisão estratégica nas instituições, 

uma vez que a grande maioria das ações de atenção à saúde, no âmbito hospitalar, 

têm o envolvimento direto da equipe de enfermagem sob sua responsabilidade8. 

Diante desse cenário que reflete a busca pela qualidade por parte dos serviços 

de saúde, incluindo o Centro Cirúrgico, nota-se a crescente preocupação dos 

profissionais em compreender a complexidade que envolve a atuação nessa 

especialidade, voltando seus olhares para construção e validação de indicadores de 

qualidade que norteiem suas ações na busca da excelência na assistência de 

enfermagem prestada ao paciente 32, 33.  
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2 DELINEAMENTO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

Em face do conhecimento já produzido acerca do objeto de estudo, observa-se 

a necessidade de implantar indicadores de qualidade em todas as unidades de saúde, 

pois essa é uma estratégia para orientar medidas que promovam a segurança do 

paciente hospitalizado. No Brasil, ainda não existe um conjunto de indicadores 

definidos com essa finalidade, além de serem relativamente escassas as pesquisas 

sobre o tema. 

O ambiente hospitalar na sua complexidade, exige de seus profissionais a 

busca pela excelência em todos os contextos, principalmente referente as ações 

assistenciais, atendendo, assim, aos anseios dos clientes com base na qualidade 

total. 

A invasão tecnológica trouxe com ela o aumento nas exigências dos clientes 

por resultados eficazes. Como profissional atuando em unidade de Centro Cirúrgico, 

observa-se a necessidade contínua de uma visão ampla e atualizada, inserindo no dia 

a dia o planejamento das ações com base na qualidade, utilizando assim alguns 

métodos para melhoria do atendimento como a padronização de processos, fazendo 

com que a equipe multiprofissional siga a mesma linha de pensamento, atingindo tanto 

os seus objetivos como os do próprio cliente. 

A implantação de indicadores de qualidade que norteiem as atividades do 

hospital público, cenário dessa pesquisa, é justificada pela necessidade de alcançar 

melhorias no atendimento e nos processos pelos quais os cuidados são fornecidos, 

uma vez que os indicadores são instrumentos gerenciais de monitoramento, 

mensuração e avaliação de eventos que acometem usuários, trabalhadores e 

organizações34. 

 Esse investimento buscará um processo de gestão organizado, com 

ferramentas e técnicas adequadas, que planeje de forma eficaz e eficiente os 

processos do Centro Cirúrgico, visando à melhoria da qualidade da assistência 

prestada no local1. 

Mais do que implantar um conjunto de indicadores de qualidade no Centro 

Cirúrgico, a finalidade deste estudo é apontar fatores que possam servir de subsídio 

para a análise da qualidade e produtividade, principalmente no que se refere aos 
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processos e aos resultados, e que venha a atender as expectativas dos usuários, 

trabalhadores e gestores dessa organização de saúde. 

Assim, esta pesquisa pretende aprofundar o conhecimento acerca dos 

indicadores de qualidade em Centro Cirúrgico, visando ampliar a compreensão sobre 

o objeto, uma vez que pouco se encontrou em termos de pesquisas conduzidas sobre 

indicadores utilizados nessa especialidade.  

Acredita-se que ao identificar os indicadores utilizados para avaliar a qualidade 

da assistência de enfermagem prestada pela equipe de enfermagem nesse cenário, 

seja possível otimizar a atuação dos gestores na busca pela melhoria da qualidade 

dos processos, uma vez que as avaliações subsequentes subsidiam o planejamento 

e reajuste de metas e objetivos da organização. 

Como consequência dessa implantação e levantamento dos resultados, será 

possível conhecer a realidade dos processos de trabalho da unidade, tanto os 

gerenciais como assistenciais; dar feedback e capacitar a equipe no contexto da 

qualidade e segurança do paciente; atualizar os protocolos e com isso melhorar a 

qualidade dos processos desenvolvidos no local. 

Em face do contexto, indaga-se: a implantação dos indicadores de qualidade 

no Centro Cirúrgico permitirá uma visão global do trabalho realizado, por meio de uma 

análise criteriosa da realidade e da qualidade dos processos desenvolvidos nessa 

unidade?   
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3 OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

- Implantar e analisar os indicadores de qualidade no Centro Cirúrgico de um hospital 

público especializado em dermatologia. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Selecionar os indicadores de qualidade em Centro Cirúrgico propostos na literatura 

e adequados às características do hospital cenário da pesquisa.  

- Construir instrumento estruturado para coleta de dados no Centro Cirúrgico. 

- Implementar indicadores de qualidade assistenciais e gerenciais no Centro Cirúrgico. 

- Capacitar a equipe de enfermagem para utilização dos indicadores. 

- Analisar os resultados dos indicadores implantados. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

4.1 QUALIDADE EM SAÚDE 

 

O movimento pela qualidade nos serviços de saúde se caracteriza como um 

fenômeno mundial que, dada a necessidade de atender à crescente exigência dos 

usuários por melhorias no atendimento, tem suscitado numerosas discussões e 

investigações35. 

Historicamente, percebe-se que os debates sobre melhorias na saúde 

ganharam força a partir de 1924, quando nos Estados Unidos da América (EUA), o 

Colégio Americano de Cirurgiões instituiu padrões de avaliação que visavam garantir 

a qualidade da assistência, relacionada aos procedimentos médicos e ao processo de 

trabalho dos profissionais. Apesar de importante, essa iniciativa era restrita, pois 

ignorava aspectos importantes da qualidade como: a estrutura disponível e os 

resultados observados no paciente36. 

Nessa abordagem sobre melhoria da qualidade no atendimento em saúde, a 

enfermeira Florence Nightingale se destaca como pioneira no assunto, uma vez que 

durante a guerra da Criméia em 1855 desenvolveu métodos de atendimento que 

qualificaram o cuidado prestado aos feridos de campanha37.  

No Brasil, há relatos de que o primeiro trabalho desenvolvido para melhorar a 

qualidade dos serviços hospitalares tenha sido a utilização da Ficha de Inquérito 

Hospitalar, proposta pelo médico Odair Pedroso, em 1935, a qual especificava como 

deveria ser a organização de uma instituição hospitalar naquela época36, 38. 

Atualmente, é inaceitável a ideia de cuidar sem qualidade. Para que se tenha 

um cuidado com qualidade, faz-se necessário colocar o paciente em posição de 

destaque em todos os processos assistenciais, atendendo-o da melhor maneira 

possível. Isso apenas se faz praticável por meio de uma interligação dos processos e 

da estrutura institucional, capaz de fornecer a melhor assistência33. 

Dessa forma, as instituições de saúde em todo o mundo são estimuladas a 

prestar um cuidado seguro e de alta qualidade ao paciente, apesar das limitações 

referentes aos equipamentos, recursos financeiros e humanos. Contudo, a maioria 

dessas instituições tem dificuldade em reconhecer o que realmente deve ser 

implementado para fornecer segurança ao paciente e qualidade aos serviços 
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prestados. Nesse sentido, considera-se fundamental que as organizações saibam 

identificar quais intervenções terão o maior impacto na qualidade e na segurança dos 

pacientes39. 

Para maior compreensão da dinâmica da qualidade, torna-se indispensável 

defini-la. É um termo extremamente abordado por diversos especialistas40, por ser 

considerada uma ciência que utiliza conhecimentos de diferentes áreas, dentre elas, 

matemática, estatística, pesquisa, lógica, informática, administração, finanças, 

psicologia, entre outras1 sob diferentes perspectivas, tendo como ponto comum a 

identificação de focos que promovam seu desenvolvimento na gestão institucional40.  

Devido a essa abrangência, ela tem sido definida de diversas maneiras, 

considerando as necessidades de cada empresa e dos seus objetivos para se 

trabalhar dentro de padrões reconhecidos. Assim, todas as significações se 

complementam, representando a qualidade como um termo de excelência, de valor, 

de conformidade a critérios a serem seguidos e de satisfação dos clientes/usuários 

dos serviços de saúde41. 

Nesse sentido, essa definição ainda é algo difícil de ser contextualizado, 

mesmo pelos mais importantes especialistas na matéria, principalmente por haver 

diferentes pontos de vista, como o do cliente, o do profissional de saúde, o do 

funcionário público, o do órgão financiador, entre outros, bem como muitas outras 

facetas que também devem ser consideradas42. A busca de um conceito único torna-

se algo difícil, especialmente na área da saúde40. 

A ISO 9001, por sua vez, trata-se de uma norma internacional, que dispõe de 

requisitos para um sistema de gestão de qualidade, bem como pode ser utilizada para 

qualquer produto ou serviço, tendo como finalidade a apresentação de vantagem 

competitiva por meio do gerenciamento de sistema de gestão voltado à qualidade. 

Sua implantação auxilia as organizações a alcançarem sucesso por meio do aumento 

da satisfação dos seus clientes, da motivação dos colaboradores e da melhoria 

continuada, podendo ser utilizada em diversos países, em razão de abordar padrões 

de sistemas de gestão gerais43. Em sua última revisão publicada em 30 de setembro 

de 2015, a abordagem da qualidade mantém sete princípios importantes: foco no 

cliente; liderança; envolvimento de pessoas; abordagem de processo; melhoria; 

tomada de decisões baseadas em evidências e gestão de relacionamento44.  
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Desse modo, a qualidade depende, dentre vários fatores, principalmente das 

pessoas, das estruturas, dos sistemas ou processos e dos recursos disponíveis para 

respaldar o seu desempenho. Assim, discutir qualidade enquanto resultado do 

trabalho das pessoas significa compreender as pessoas e suas percepções a respeito 

dos fenômenos organizacionais, buscando valorizá-las e envolvê-las no processo de 

mudança para a melhoria da qualidade dos serviços45.  

Sob a óptica de Donabedian4, 5, um dos grandes estudiosos da temática, 

qualidade é a obtenção de maiores benefícios em detrimento de menores riscos para 

o usuário. Os benefícios, por sua vez, definem-se em função do alcançável, de acordo 

com os recursos disponíveis e os valores. Para esse autor, a qualidade pode ser 

definida, também, como a satisfação das necessidades dos usuários, que devem ser 

ouvidos, tanto sobre a avaliação sistemática das atitudes dos profissionais de saúde 

como a respeito do impacto dos processos de tratamento a eles oferecidos4, 5. O autor 

em uma de suas publicações, acrescenta ainda à definição de qualidade, o conjunto 

de atributos que incluem o nível de excelência profissional, uso eficiente de recursos, 

riscos reduzidos aos usuários, alto grau de satisfação dos clientes, sendo 

considerados essenciais os valores sociais existentes5. 

Observa-se nas últimas décadas que os usuários estão se tornando cada vez 

mais conscientes de seus direitos e do exercício da cidadania, requerendo, assim, 

maior comprometimento dos prestadores de serviços31. Dessa forma, conhecer a 

percepção dos usuários/clientes a respeito da qualidade do serviço pode ser um 

primeiro passo para o desenvolvimento de ações que levarão as empresas a 

melhorias, através do direcionamento e aperfeiçoamento de suas estratégias e 

ações46.  

No Brasil, a abordagem da gestão pela qualidade na área da saúde ainda é 

incipiente devido à falta de competitividade entre as instituições prestadoras de 

serviços e uma tímida participação social no que tange aos direitos da população em 

relação aos serviços de saúde47. 

Apesar desse contexto, observa-se esforços para mudança desse cenário, uma 

vez que as estratégias para obtenção da qualidade têm sido cada vez mais discutida 

e compartilhada entre os profissionais, visando à excelência dos serviços prestados e 

de modo a atender essa demanda de usuários5.  
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Como fatores contribuintes para a crescente busca de qualidade nos serviços 

de saúde, destacam-se o elevado custo da assistência à saúde e a necessidade de 

redução dos mesmos; o aumento dos processos judiciais por erros médicos; maior 

exigência de qualidade por parte dos usuários e precisão de melhor organização dos 

serviços a fim de otimizar a relação custo/benefício34. 

 A existência de inúmeros critérios a serem considerados na avaliação da 

qualidade, realça a necessidade de abarcar o conjunto deles para melhor tradução 

desse processo. Os critérios propostos estão listados no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Componentes do conceito de qualidade de serviços de saúde 

CRITÉRIOS SIGNIFICADOS 
 

Eficácia 
Capacidade de produzir o efeito desejado quando o serviço 
é colocado em “condições ideais de uso”. 

 
Efetividade 

Capacidade de produzir o efeito desejado quando em “uso 
rotineiro”; é a relação entre o impacto real e o impacto 
potencial. 

 

Eficiência 
 

Relação entre o impacto real e o custo das ações. 
 

 

Equidade 
Distribuição dos serviços de acordo com as necessidades 
da população. 

 

Acesso 
Remoção de obstáculos à utilização dos serviços 
disponíveis. 

 

Adequação 
Suprimento de número suficiente de serviços em relação às 
necessidades e à demanda. 

 
Aceitação 

Fornecimento de serviços de acordo com as normas 
culturais, sociais e de outra natureza, e com as expectativas 
dos usuários em potencial. 

Qualidade técnico-
científica 

A aplicação das ações em acordo com o conhecimento e a 
tecnologia disponível. 

   Fonte: Adaptado de Vuori H,199148 

  

No contexto da qualidade, o modelo apresentado por Donabedian, inicialmente 

na década de 1960, ainda é fartamente usado em todo o mundo como a referência 

fundamental para a avaliação da qualidade dos serviços de saúde. Neste referencial, 

os componentes básicos para essa avaliação são separados em três categorias: 

estrutura, processo e resultados (figura 2).  
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Figura 2 – Os três componentes para avaliação dos serviços de saúde segundo   
Donabedian 

 

Nesse sentido, faz-se importante compreender esses três pilares da qualidade, 

conforme descrito no quadro 2: 

 

Quadro 2 - Pilares da qualidade segundo Donabedian4  

PILARES DEFINIÇÕES 

 
 
 

Estrutura 

Avalia os atributos dos locais nos quais o serviço é prestado, 
levando em consideração conveniência, conforto, silêncio, 
privacidade, incluindo recursos materiais (instalações, 
equipamentos e dinheiro), recursos humanos (número e 
qualificação dos profissionais) e recursos da estrutura 
organizacional (profissionais de saúde e métodos de reembolso)4. 

 
 
 

Processo 

São técnicas operacionais que avaliam os cuidados prestados ao 
paciente. Dividem-se entre o cuidado técnico propriamente dito 
(utilização dos conhecimentos científicos e tecnológicos da 
medicina) e a relação interpessoal entre paciente e profissional. 
Incluem as atividades do paciente buscando o cuidado, como 
também as atividades do médico dando o diagnóstico e realizando 
o tratamento4.  

 
Resultado 

Avaliam os efeitos dos cuidados prestados anteriormente na saúde 
do paciente e da população e, também, o grau de satisfação do 
paciente e do prestador4.  

Fonte: Donabedian, 19884 

 

Para Donabedian, a abordagem das três dimensões para avaliação da 

qualidade em serviços de saúde é possível, porque a boa estrutura aumenta a 

probabilidade de um bom processo e um bom processo aumenta a probabilidade de 

obter melhorias na saúde e bem-estar dos indivíduos ou populações, ou seja, de obter-

se um bom resultado. Dessa forma, deduz-se que condições estruturais podem ser 

tanto desfavoráveis quanto condutivas ao bom cuidado, não se podendo afirmar, 

entretanto, se o cuidado, em função destas, será bom ou ruim4, 49. 

 As três categorias que compõem esse modelo nem sempre são facilmente 

separadas. Enquanto a distinção entre a estrutura e os demais componentes é 

aparentemente mais simples de ser feita, o mesmo não ocorre entre o processo e os 

ESTRUTURA PROCESSO RESULTADO
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resultados, podendo dar lugar a controvérsias50. Alternativas foram propostas para 

alterar esse modelo, incorporando-lhe subdivisões ou acrescentando-lhe categorias, 

mas o esquema original permanece, até o momento, como o mais empregado pela 

sua utilidade e simplicidade.  

A implementação de programas de qualidade em serviços de saúde 

proporciona a “estruturação de um sistema gerencial sistêmico, com foco no cliente, 

liderança e envolvimento de todos, baseado em indicadores, com monitoramento e 

avaliações constantes”51. Diante disso, as instituições de saúde podem melhor 

controlar custos; reduzir perdas; melhorar a segurança de pacientes e profissionais; 

ser competitiva no mercado por meio do atendimento aos requisitos e necessidades 

dos clientes, bem como demonstrar eficácia e eficiência nos resultados obtidos51. 

A exemplo, o Programa Compromisso com a Qualidade Hospitalar (CQH), 

mantido pela Associação Paulista de Medicina (APM) e pelo Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), criado em 1991, com a finalidade de 

avaliar a qualidade dos serviços prestados aos usuários dos hospitais do Estado de 

SP e de outros da Federação, vem utilizando sua metodologia avaliativa no 

monitoramento de indicadores31. 

O Programa CQH traz que o emprego de indicadores de qualidade possibilita 

aos profissionais de saúde monitorar e avaliar os eventos que acometem os usuários, 

os trabalhadores e as organizações, apontando, como consequência, se os processos 

e os resultados organizacionais vêm atendendo às necessidades e expectativas dos 

usuários52. 

Vale ressaltar, que a missão do Programa CQH é contribuir para a melhoria 

contínua do atendimento de serviços de saúde por meio de uma metodologia 

específica que se fundamenta pela monitoração dos indicadores institucionais, na 

autoavaliação e na realização de visitas aos hospitais participantes31. 

O monitoramento dos indicadores se dá por meio do encaminhamento mensal, 

pelos hospitais participantes do Programa, dos relatórios referentes aos resultados de 

indicadores relacionados à gestão, os quais são analisados estatisticamente pelo 

CQH, e assim, são elaborados relatórios. Trimestralmente, esses documentos são 

enviados aos hospitais que integram o Programa, para que possam conhecer o seu 

desempenho e atuar sobre os resultados31.  
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A autoavaliação das unidades hospitalares é feita pela aplicação de um 

questionário, o qual é respondido pelo seu corpo diretivo. Esse instrumento é 

constituído por um elenco de proposições agrupado em critérios baseados no modelo 

de avaliação do Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ: liderança, estratégias e planos, 

clientes, sociedade, informação e conhecimento, pessoas, processos e resultados31. 

Os hospitais integrantes do Programa CQH têm sua identidade preservada, 

uma vez que são identificados por meio de números, que são conhecidos somente 

por seus representantes. Essas instituições têm a oportunidade de discutir os dados 

apresentados por ocasião das assembleias realizadas, a cada trimestre, na APM31. 

Os representantes dos hospitais, compromissados com o referido Programa, 

passaram a solicitar que alguns indicadores fossem revistos e segmentados, de forma 

a atender a processos específicos. Assim, todos os diretores e gerentes de 

enfermagem dos estabelecimentos de saúde, envolvidos com o Núcleo de Apoio da 

Gestão Hospitalar (NAGEH) – núcleo do CQH, e de outras instituições que 

demonstraram interesse no processo de qualidade foram convidados a participar 

deste projeto de revisão dos indicadores existentes e da inclusão de novos 

indicadores, resultando em um manual31.  

O Programa CQH é de adesão voluntária e objetiva contribuir para a melhoria 

contínua da qualidade hospitalar, estimulando a participação, autoavaliação das 

organizações envolvidas e o estímulo ao trabalho coletivo por meio de grupos 

multidisciplinares, com um forte componente educacional que resulta no incentivo à 

mudança de atitudes e de comportamentos53.  

Diante de todas essas considerações e peculiaridades referentes à qualidade, 

podemos claramente afirmar que a busca pela excelência consiste numa questão 

complexa, que necessita ser priorizada pelas instituições de saúde e pelos 

profissionais que as integram. Dentre tantos, merecem destaque especial os 

profissionais de enfermagem, pelo papel fundamental que desempenham nas 

organizações de saúde, em razão de seu foco ser voltado a uma assistência 

individualizada e adequada às melhores práticas de qualidade e segurança47. 

Entende-se que a enfermagem possui esse importante papel tendo em vista o 

número de profissionais atuantes nas instituições e a sua responsabilidade nos 

cuidados aos pacientes durante as 24 horas54. 
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Sabe-se que são esses profissionais que coordenam e gerenciam todo o 

processo de assistência a ser desenvolvido em relação ao paciente, e tudo o que o 

envolve no contexto da instituição hospitalar. Portanto, as ações devem ser realizadas 

de maneira eficaz, com o comprometimento das equipes, para que resultem em 

prestação de cuidado com qualidade e satisfação do cliente55. 

A enfermagem propõe que a qualidade de seus processos seja gerenciada por 

meio da incorporação de ferramentas e estratégias advindas de outras áreas do 

conhecimento56, tais como o controle estatístico das ações; a avaliação contínua; o 

controle e a redução de custos; o planejamento estratégico, entre outras57. 

 

4.2 QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

A segurança do paciente é o ato de evitar, prevenir ou melhorar os resultados 

adversos ou as lesões originadas no processo de atendimento médico-hospitalar58. A 

segurança é uma importante dimensão da qualidade, ao propor a redução a um 

mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde59, 60. As 

consequências das possíveis falhas nos sistemas de saúde trazem impactos 

negativos tanto para os pacientes e suas famílias quanto para as organizações e a 

sociedade60. 

A busca pela qualidade nos serviços de saúde é condição essencial nos dias 

atuais, consequentemente, o movimento pela segurança do paciente passa a ser um 

caminho prioritário a ser percorrido61, 62. 

Embora as discussões, nesse sentido, estejam conquistando patamares 

significativos, acredita-se que ainda haja uma lacuna no tocante às dimensões de 

cultura de segurança do paciente sob a óptica dos profissionais de enfermagem61. 

A segurança do paciente é considerada uma das principais metas almejadas 

pelas instituições de saúde que buscam assegurar uma assistência de qualidade, livre 

de erros e EA. É dever dos profissionais de saúde, em especial da equipe de 

enfermagem, proporcionar uma assistência de qualidade, eficiente, eficaz e segura a 

ele62. 

A preocupação com a segurança nos serviços de saúde, embora possa parecer 

um tema contemporâneo, já existe desde o século XIX. A segunda obra de Florence 

Nightingale, Notas sobre Hospitais (1858), merece destaque pela objetividade com 
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que defende e reivindica condições adequadas de trabalho às enfermeiras nos 

cenários hospitalares, uma vez que são de sua responsabilidade a ambiência, as 

condições de trabalho e tudo o que concerne às estratégias de prevenção de erros 

humanos no ambiente hospitalar63. 

Esse movimento pela segurança do paciente teve também como marco 

importante a publicação do Harvard Medical Practice Study, em 1991, que mediu a 

ocorrência de EA em hospitais de pacientes agudos no estado de New York, que 

embora tenha reconhecido tais eventos, esses resultados foram ignorados à época64. 

Ações em prol da segurança do paciente também mereceram destaque 

importante na última década do século XX, principalmente em 1999, após a 

publicação do relatório To Err is Human: building a safer health system pelo Institute 

of Medicine dos EUA, que apontou que de 33,6 milhões de internações, 44.000 a 

98.000 pacientes morriam a cada ano em consequência de EA, em sua maioria, 

evitáveis65, o que, definitivamente, concedeu visibilidade à alta incidência dos eventos 

em hospitais e conferiu à segurança do paciente reconhecimento público e status de 

grave problema de saúde pública. 

A partir desse relatório, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou a 

Aliança Mundial para a Segurança do Paciente (World Alliance for Patient Safety), em 

2004, demonstrando preocupação com a situação e despertando os países membros, 

incluindo o Brasil, para o compromisso de desenvolver políticas públicas e práticas 

voltadas para a segurança do paciente66-69. Os objetivos desse programa (que passou 

a chamar-se Patient Safety Program) eram, entre outros, organizar os conceitos e as 

definições sobre segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e 

mitigar os EA67-69. 

Na sequência, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em 2005, 

criou a Rede Internacional de Enfermagem e Segurança do Paciente, com o objetivo 

de traçar tendências e prioridades no desenvolvimento da enfermagem na área da 

Segurança do Paciente, discutir a cooperação e o intercâmbio de informações entre 

os países e a necessidade de fortalecimento do cuidado de enfermagem a partir de 

evidências científicas70. 

Em 2008, por meio da OPAS, surgiu a Rede Brasileira de Enfermagem e 

Segurança do Paciente – REBRAENSP –  e tem como um dos principais objetivos a 

abertura de questionamentos no campo de segurança do paciente e à área de 
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enfermagem, a fim de oportunizar discussões e atualizações, incentivar pesquisas e 

melhorar a visibilidade com a divulgação de novos métodos e experiências71. 

No Brasil, todas essas iniciativas culminaram com a elaboração do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente, em 2013, com os objetivos de envolver os 

pacientes e familiares nas ações de segurança; ampliar o acesso da sociedade às 

informações relativas à segurança do paciente; produzir, sistematizar e difundir 

conhecimentos sobre segurança do paciente; fomentar a inclusão do tema segurança 

do paciente no ensino técnico e de graduação e pós-graduação na área da saúde72.  

Este ano, a The National Patient Safety Foundation (NPSF) resolveu lançar o 

documento Livres de danos: acelerar a melhoria da segurança do paciente quinze 

anos depois de To Err Is Human. Enquanto o lançamento do documento To Err Is 

Human ampliou significativamente o foco na segurança do paciente, a expectativa 

com essa nova abordagem, era de se compartilhar os dados expandidos e 

implementar intervenções para resolver problemas específicos, que deveriam resultar 

em melhorias permanentes e substanciais. Na última década e meia, ficou cada vez 

mais claro que as questões de segurança são muito mais complexas – e 

generalizadas – do que avaliado inicialmente. Esse relatório reconhece áreas de 

progresso, destaca lacunas remanescentes e, o que é mais importante, detalha 

recomendações específicas para acelerar o progresso. Essas recomendações são 

baseadas no estabelecimento de uma abordagem global de sistemas e de uma cultura 

de segurança73. 

Para maior compreensão da temática, vale ressaltar que a segurança é, 

também, uma das dimensões da qualidade mais presente nos modelos conceituais 

dos programas de avaliação de desempenho de países e organizações internacionais 

e nos projetos de desenvolvimento de indicadores, refletindo a crescente preocupação 

com essa área74, 75. No Brasil, a segurança é também uma das dimensões de 

avaliação do desempenho dos serviços de saúde proposta pelo Projeto de Avaliação 

de Desempenho do Sistema de Saúde76. 

De acordo com a American Society for Health care Risk Management 

(ASHRM)77, esse “moderno movimento pela segurança do paciente” dá ênfase a 

valores como a franqueza e a transparência com os pacientes e suas famílias; a não 

punição dos profissionais em virtude do relato de erros; a uma cultura orientada por 

dados; à emissão de relatórios precisos; a um foco direcionado às falhas do sistema 
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e não do indivíduo; ao aprendizado com os erros; e a uma cultura flexível, capaz de 

se recuperar das crises.  

Neste contexto, em que a demanda pela melhoria da segurança dos cuidados 

de saúde aumenta a cada dia, diferentes iniciativas desenvolvidas vêm se 

destacando. Dentre elas, podemos citar: a criação nos países desenvolvidos de 

agências voltadas especificamente para ações de segurança do paciente, a exigência 

de notificação de EA e o uso de indicadores de qualidade específicos para mensurar 

a segurança do paciente78-80. 

Assim, a Agency for Health care Research and Quality (AHRQ) define 

segurança do paciente como práticas seguras, tipos de processos ou estruturas, cujas 

aplicações reduzem a probabilidade de EA, resultantes da exposição a sistemas de 

saúde81.  

Todos esses movimentos voltados à busca da segurança do paciente, nas 

últimas décadas, demonstram que tal preocupação tornou-se assunto prioritário na 

área da saúde. Embora o cuidado em saúde traga benefícios aos envolvidos, a 

ocorrência de erros é possível, e os pacientes podem sofrer graves consequências82. 

No entanto, nota-se que os profissionais e as organizações de saúde ainda se 

encontram no estágio inicial de entendimento e melhoria da segurança do paciente, 

sendo observado esforço por parte dos mesmos em proporcionar a melhor assistência 

possível a seus pacientes. 

Esse comportamento, entretanto, não impede a ocorrência de falhas e 

acidentes decorrentes da assistência prestada. O compromisso e a disposição 

individual de fazer o bem e utilizar o melhor do conhecimento técnico e científico, 

constituem-se em fatores essenciais do cuidado, que apesar de prioritários ainda são 

insuficientes para garantir uma assistência segura e eficaz83. 

A busca da perfeição na assistência à saúde baseou-se numa cultura centrada 

no indivíduo, balizada por dois componentes indissociáveis: culpa e castigo. A crença 

era de que as recriminações e punições promoviam melhorias na assistência, 

impedindo ou reduzindo a ocorrência de EA no futuro. Entretanto, o que se tem 

observado é que os profissionais, temendo represálias diante da descoberta de suas 

falhas e acidentes, as omitem e ocultam, ou, quando identificados, buscam livrar-se 

do pesado encargo que, não raro, cria uma cadeia de censuras que em nada contribui 

para o entendimento do que realmente aconteceu. Enquanto os profissionais e suas 
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instituições corporativas seguem a concepção da “culpa e castigo”, as organizações 

de saúde trilham o caminho da isenção de responsabilidade. Assim, tanto um quanto 

outro, atuam baseados em um referencial de autodefesa em que a conduta é, via de 

regra, reativa às falhas e acidentes associados aos cuidados assistenciais83. 

Assim, é importante a forma como os problemas serão conduzidos, uma vez 

que as falhas e acidentes devem ser examinados com base em sistemas e não em 

pessoas e somente uma cultura institucional da segurança estimulará a identificação 

de falhas e acidentes, tendo em vista que esses são comuns na assistência à saúde 

e prejudicam milhares de pessoas por ano83. 

Os eventos assistenciais, de modo geral, estão se tornando cada vez mais 

frequentes, principalmente os potenciais causadores de danos. Os prejuízos 

associados à assistência à saúde são aqueles que decorrem de processos ou 

estruturas da assistência, e não das condições do paciente84. 

As novas tecnologias nos cuidados à saúde estão contribuindo para o aumento 

dos custos do setor e assim gerando expectativas da população em relação aos 

serviços oferecidos. Entretanto, existem falhas na qualidade e segurança da 

assistência, com ocorrência de eventos indesejados, prejudicando a imagem das 

organizações de saúde59.  

Para tanto, a OMS recomendou que gestores considerassem as expectativas 

dos cidadãos na tomada de decisão, determinando que a segurança do paciente pode 

ser alcançada por meio de três ações complementares: evitar a ocorrência dos EA, 

torná-los visíveis se ocorrerem e minimizar seus efeitos com intervenções eficazes85. 

Estudos realizados nos EUA, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá, 

Holanda e Suécia constataram que 2,9% a 16,6% dos pacientes internados foram 

vítimas de EA, sendo que 50% eram passíveis de prevenção. No Brasil, um estudo 

realizado em um hospital universitário mostrou que 50% dos pacientes em alta 

hospitalar e 70% dos que evoluíram a óbito sofreram pelo menos um EA65.  

As pesquisas ratificam a magnitude da questão. Consequências oriundas da 

ruptura da segurança do paciente aumentam os gastos com a saúde e o tempo de 

internação, ocasionando complicações e óbitos, o que resulta na redução da 

confiança do usuário no sistema de saúde e acarreta danos psicológicos65.  

Também em resposta à crescente preocupação com a segurança do paciente, 

a United Kingdom National Health Service, a Joint Commission for the Accreditation 
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of Healthcare Organizations, a Agency for Healthcare Research and Quality e o United 

States National Quality Forum propuseram que as instituições de saúde adotassem 

modelos de Cultura de Segurança82. 

Na literatura, o termo Cultura de Segurança foi utilizado pela primeira vez pelo 

Grupo Consultivo Internacional em Segurança Nuclear (INSAG), ao publicar o relatório 

sobre o acidente nuclear de Chernobyl em 1986. O acidente fez crescer preocupações 

sobre a segurança da indústria nuclear e uma “Cultura de Segurança fraca” foi 

atribuída como principal causa do acidente de acordo com a Internacional Atomyc 

Energy Agency. A partir desse conhecimento, recomendou-se às organizações que 

diminuíssem os acidentes e incidentes de segurança por meio do desenvolvimento de 

uma “Cultura de Segurança positiva”86, 87. 

De acordo com o grupo supracitado, Cultura de Segurança é um produto de 

valores, atitudes, percepções e competências, grupais e individuais, que determinam 

um padrão de comportamento e comprometimento com o gerenciamento de 

segurança da instituição. Desde então, o termo vem sendo utilizado por indústrias 

consideradas de alto risco87. 

Sendo assim, implementar a Cultura de Segurança nas instituições de saúde, 

pode ter associação direta com a diminuição dos EA e mortalidade, implicando 

melhorias na qualidade da assistência à saúde88, uma vez que esse tipo de cultura 

fornece informações importantes sobre o estado de segurança de um determinado 

grupo ou unidade de trabalho e também da organização como um todo89. 

Ao se abordar a segurança do paciente, busca-se primordialmente promover a 

melhor assistência possível, no entanto, não se impede que falhas e acidentes 

aconteçam. Estudo reflexivo sobre as contribuições de James Reason para a 

segurança do paciente, mostram que o erro é uma questão complexa, pois cada tipo 

de falha possui causas e explicações intrínsecas, em que as ações planejadas não 

acontecem como esperado ou o planejamento foi inadequado para atingir o objetivo 

pretendido90. 

Vale descrever que em diferentes pesquisas, encontrou-se diversas definições 

de erro em saúde e EA91, o que motivou a OMS a desenvolver a Classificação 

Internacional de Segurança do Paciente (International Classification for Patient Safety 

– ICPS), contendo 48 conceitos-chave69, 91. A oportunidade surgiu com o lançamento 

da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, da OMS, em 200491. Em 2010, o 
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Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e a Segurança do Paciente, traduziu 

os conceitos-chave do ICPS para a língua portuguesa69. Recentemente, com o 

lançamento do documento Livres de danos: acelerar a melhoria da segurança do 

paciente quinze anos depois de To Err Is Human73, foi possível apresentar definições 

mais atuais referente à temática, baseadas no Glossário AHRQ92 e demais 

literaturas91. Esses referenciais somados às definições trazidas pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA)60, permitiu elaborar o quadro 3, que traz os principais 

conceitos-chave para segurança do paciente.  

 

Quadro 3 – Conceitos-chave para segurança do paciente 
(continua) 

CONCEITOS SIGNIFICADOS 
 

 
 

Segurança do 
paciente 

 

Refere-se a estar livre de lesões acidentais ou evitáveis 
produzidas por cuidados médicos. Assim, práticas ou 
intervenções que melhoram a segurança do paciente são aquelas 
que reduzem a ocorrência de EA evitáveis. Ou seja, visa reduzir, 
a um mínimo aceitável, o risco de dano desnecessário associado 
ao cuidado de saúde. 
 

 
 
 

Erro 

 

Definido como falha em executar um plano de ação como 
pretendido ou como a aplicação de um plano incorreto. Os erros 
podem ocorrer por se fazer a coisa errada (erro de ação) ou por 
falhar em fazer a coisa certa (erro de omissão) na fase de 
planejamento ou na fase de execução. Erros são, por definição, 
não-intencionais.  
 

 

Violações 
 

São atos intencionais, embora raramente maliciosos, e que podem 
se tornar rotineiros e automáticos em certos contextos. 
 

 
 

Dano 
 

 

Comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer 
efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, 
morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, 
social ou psicológico. 
 

 

Risco 
 

Probabilidade de um incidente ocorrer. 
 

 

Incidente 

 

É um evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou 
resultou, em dano desnecessário ao paciente. 
 

Circunstância 
Notificável 

 

Incidente com potencial dano ou lesão. 
 

 

Near miss 
 

Incidente que não atingiu o paciente. 
 

 
 

 



55 
 

 
 
 

 (continuação) 

CONCEITOS SIGNIFICADOS 

Incidente sem 
dano 

 

Evento que atingiu o paciente, mas não causou dano discernível. 
 

 
 
 

Incidente com 
dano (EA) 

 

Incidente que resulta em dano ao paciente. Nesse contexto, 
considera-se qualquer lesão causada por cuidados médicos. 
Identificar os EA, não necessariamente implica “erro”, 
“negligência”, ou má qualidade da assistência. Simplesmente 
indica que um resultado clínico indesejado resultou de algum 
aspecto de diagnóstico ou terapia e não, um processo subjacente 
à doença. EA evitáveis são o subconjunto provocado pelo erro. 
 

Evento 
medicamentoso 

adverso 

 
 

EA envolvendo o uso de medicação. 

 
 
 
 

Cultura justa 

 

Cultura que reconhece que profissionais individuais não devem 
ser responsáveis por falhas do sistema sobre as quais eles não 
tenham nenhum controle. Uma cultura justa também reconhece 
que muitos erros individuais ou “ativos” representam interações 
previsíveis entre operadores humanos e os sistemas em que 
trabalham. No entanto, em contraste com uma cultura que as 
angaria “sem culpa” como seu princípio orientador, uma cultura 
justa não tolera a ignorância consciente de riscos claros para 
pacientes ou a má conduta grosseira. 
 

 
 
 
 
 

Cultura de 
Segurança 

 

A Cultura de Segurança de uma organização é o produto de 
valores, atitudes, percepções, competências e padrões de 
comportamento de indivíduos ou do grupo que determinam o 
compromisso, o estilo e a proficiência da gestão de segurança e 
saúde de uma organização. As organizações que têm uma cultura 
de segurança positiva são caracterizadas por comunicações 
baseadas em confiança mútua, por percepções compartilhadas da 
importância da segurança e pela confiança na eficácia de medidas 
preventivas93. 
Assim, a Cultura de Segurança se refere tanto ao 
compartilhamento intangível do valor da segurança entre 
membros da organização, quanto aos resultados tangíveis desse 
valor compartilhado nas formas de comportamento e estrutura94. 
 

 

Segurança total 
dos sistemas 

 

É a segurança sistemática e uniformemente aplicada (em todo o 
processo)95.  
 

(conclusão) 
Fonte: Runciman et al. 200991; AHRQ (Net)92; ANVISA, 201360; Health and Safety Commission, 
199393; Groves PS, 201494; Pronovost et al. 201595  
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A padronização dessas classificações, proporciona além de linguagem comum, 

estratégia para se lidar com incidentes no cuidado de saúde. O entendimento dos 

fatores associados à ocorrência de incidentes orienta a elaboração de ações para 

redução do risco, aumentando a segurança do paciente. A resposta da organização 

ao incidente inclui medidas para a situação específica com consequente aprendizado 

que leva a mudanças no sistema num movimento de melhoria contínua da 

qualidade60. 

Para melhor compreensão, a OMS define ainda EA como todos os incidentes 

que ocorrem durante a prestação do cuidado à saúde não relacionados às doenças 

de base e que resultam em danos ao paciente, podendo gerar um comprometimento 

da estrutura ou função do corpo e/ou algum efeito nocivo como danos temporários ou 

permanentes, incluindo incapacidade física, social ou psicológica, ou até mesmo a 

morte96. 

As ocorrências desses eventos ocasionam impactos negativos tanto para a 

família como para o paciente, pois causa danos não intencionais e, em sua maioria, 

evitáveis, decorrentes do cuidado prestado pelos profissionais de saúde65. 

A compreensão dos fatores que ocasionam os EA na teoria de James Reason 

é conhecida como a teoria do “queijo suíço”, que compara as vulnerabilidades do 

sistema de saúde aos buracos de um queijo suíço. Cada “queijo suíço” representa 

uma etapa desse sistema complexo, denominadas em a) fonte do problema; b) falhas 

ativas e c) falhas latentes. Em hospitais, essas condições podem se relacionar ao 

ambiente de trabalho, à supervisão inadequada, falta de treinamento ou formação 

deficiente, estresse, sobrecarga de trabalho e sistemas de comunicação inadequados. 

Ao ocorrer o alinhamento dos “buracos” dos “queijos suíços”, o EA acometeu o 

paciente e a segurança do paciente foi quebrada97. 

Além dos EA serem considerados indicadores de falhas referentes aos 

processos, sistemas e equipes, também são tidos como fatos indesejáveis na 

assistência à saúde, com consequências imprevisíveis tanto para os pacientes como 

para a instituição envolvida, podendo gerar denúncias formais, investigações e 

processos judiciais ou investigações dos órgãos normatizadores dos serviços de 

saúde e do exercício profissional. 

No Brasil, a ANVISA, como ação na área de segurança do paciente, criou, em 

2001, o Projeto Hospitais Sentinela, com o objetivo de sistematizar a vigilância de 
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produtos e serviços de saúde, garantindo melhor segurança e qualidade na 

assistência aos pacientes. Nesse contexto, uma das metas a serem cumpridas pelos 

prestadores de cuidados para monitorar e avaliar a qualidade da assistência prestada 

ao paciente é a redução da ocorrência de EA98. 

Conhecer e entender a amplitude dos EA permitem a toda equipe 

multidisciplinar implementar medidas preventivas e tratamentos eficazes, sendo as 

evidências científicas uma fonte de estímulo e meio para a conscientização dos 

profissionais de saúde para a abordagem sistêmica dos EA. Assim, a busca pela 

qualidade e excelência no cuidado, prevenindo a ocorrência de EA, é considerada um 

dos principais desafios e uma das metas a serem cumpridas pelos profissionais que 

oferecem assistência em saúde98. 

As falhas e acidentes cometidos pelos profissionais que desempenham a 

assistência à saúde, não são considerados nem raros e nem intratáveis99, porém 

esses fenômenos são subestimados, seja por temor ou por tentar preservar a imagem 

de que “não se erra” na assistência à saúde83. 

A magnitude e a relevância das falhas e acidentes na assistência à saúde 

indicam a necessidade de atenção para os complexos processos assistenciais que 

constituem o cerne do cuidado aos pacientes. 

O atual sistema de saúde não se encontra preparado para garantir a melhor 

segurança aos pacientes. As barreiras ou limitações do desenvolvimento da estratégia 

de segurança na perspectiva de profissionais de enfermagem envolvem fatores que 

estão associados a maior probabilidade de falhas e acidentes, como: a profissão como 

barreira corporativa; a organização e infraestrutura da assistência hospitalar; 

variabilidade clínica, escassez de protocolos e ausência de liderança; recursos 

materiais escassos; inadequação de proporção de profissionais e falta de trabalho em 

equipe; pressão assistencial e tempo; falta de incentivos e motivação; ausência de 

indicadores confiáveis de segurança; o aumento da complexidade e a fragmentação 

da assistência; a rápida expansão do conhecimento médico; aumento da utilização de 

tecnologia e a mudança das necessidades de assistência em relação ao diagnóstico 

e tratamento de problemas únicos e agudos para problemas de longa duração com 

múltiplas condições inter-relacionadas; ambiente propensos à distração; alto volume 

de pacientes e carga imprevisível de atendimento, entre outros. Consequentemente, 

os pacientes estão vivenciando riscos importantes e desnecessários100, 101.  
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Além desses elementos citados, associa-se uma peculiaridade temerária da 

área da saúde: processos precariamente elaborados e executados com base na 

experiência, e não em evidência, os quais encerram uma infinidade de possibilidades 

de risco, que na maioria das vezes, são atenuados pelo esforço e compromisso 

individual dos profissionais, em especial médicos e enfermeiros83. 

A falibilidade é parte da condição humana. Não se pode alterar a condição 

humana, mas é possível mudar as condições em que as pessoas desenvolvem suas 

atividades102. Todos os serviços de saúde apresentam falhas que podem, em um 

determinado momento, alinhar-se e produzir um acidente que atinja o paciente, o 

profissional ou outros envolvidos na assistência. 

A falha ativa é um ato considerado não seguro ou também uma omissão 

cometida por aqueles que atendem diretamente o paciente e cujas ações podem ter 

consequências adversas imediatas. Podemos citar como exemplos de falhas ativas 

os seguintes eventos: esquecimento em relação à administração de um medicamento 

ou de efetuar um procedimento; troca da medicação que deve ser administrada; 

executar cirurgia em paciente ou local errado, entre outros83. 

Quando se discute a questão das falhas latentes na assistência à saúde, 

ressalta-se, por exemplo, que a maioria das tecnologias e maneiras de fazer as coisas 

no setor não foram projetadas tendo em mente as limitações humanas99.  

A fadiga do profissional também é um aspecto que interfere na segurança do 

paciente. Um estudo americano mostrou que profissionais da enfermagem que 

ultrapassam 12,5 horas de trabalho consecutivas, estavam três vezes mais propensos 

a cometer erros103. Esses achados sugerem que os enfermeiros se tornam mais 

suscetíveis a cometer erros no final do turno de trabalho e quando tentam concluir 

tarefas múltiplas.  

As condições e a carga de trabalho dos profissionais de saúde, em especial 

médicos e enfermeiros, estão relacionadas com o grau de segurança da assistência 

prestada aos pacientes. Assim, os dirigentes preocupados com a assistência segura 

devem estar atentos às melhorias que necessitam proporcionar para os colaboradores 

da “ponta” do sistema83. 

Diante de tantas situações que podem levar a ocorrência de danos aos 

pacientes, os serviços de saúde devem priorizar a estruturação do sistema de forma 

segura para que os profissionais não cometam erros. Na ocorrência de um incidente, 
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o importante é a assimilação de que a causa dos erros e EA é multifatorial e que os 

profissionais de saúde estão suscetíveis a cometê-los quando os processos técnicos 

e organizacionais são complexos e mal planejados. Todas as causas devem ser 

analisadas pelo serviço de gerenciamento de risco para o desenvolvimento de ações 

corretivas, visando a prevenção e a redução de EA104. 

Uma forma importante para conhecimento e controle dos processos de trabalho 

são os protocolos assistenciais. Esses, bem estruturados e com base em evidências, 

são considerados instrumentos que dão consistência aos processos assistenciais e a 

possibilidade de periodicamente analisá-los e aperfeiçoá-los. 

A cultura de punição gera a falta de informações sobre os EA e sobre seus 

fatores causais, impedindo o conhecimento, avaliação e a discussão sobre as 

consequências desses eventos para os profissionais, usuários e familiares. Essa 

lacuna prejudica a ação dos gestores para realização do planejamento e 

desenvolvimento de estratégias organizacionais voltadas para a adoção de práticas 

seguras, minimização dos eventos e melhoria da assistência, colocando em risco a 

segurança do paciente105. 

No que se refere ao ambiente do Centro Cirúrgico, desde julho de 2004, a 

Comissão Americana de Acreditação de Organizações de Saúde exige que as 

organizações acreditadas estejam comprometidas com a aplicação do Protocolo 

Universal de Segurança – Cirurgia Segura. Trata-se de um instrumento de prevenção 

de acidentes com a capacidade de praticamente eliminar situações catastróficas em 

circunstâncias de cirurgia/procedimento invasivo. Baseia-se no consenso de 

profissionais pertencentes a várias especialidades e foi apoiado por mais de 40 

associações profissionais médicas e organizações106. 

No Brasil, o Programa Nacional de Segurança do Paciente foi publicado pelo 

Ministério da Saúde (MS) pela portaria nº 529 em 1º de abril de 2013, propondo um 

conjunto de medidas para prevenir e reduzir a ocorrência de EA nos serviços de 

saúde, sendo assim proposto o Protocolo para Cirurgia Segura107. 

O Protocolo Universal de Segurança consiste em uma ferramenta simples e útil 

que previne incidentes indesejáveis em cirurgia/procedimento invasivo e visa evitar 

três situações catastróficas: local errado, procedimento errado e paciente errado. 

Deve ser apoiado e implantado nos serviços de saúde, tanto em Centro Cirúrgico 

quanto em centros de diagnóstico, ambulatórios e aplicações terapêuticas que 
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envolvam ações invasivas, a fim de evitar sofrimento desnecessário aos pacientes, 

familiares e profissionais de saúde. 

Diante de todo o exposto, e no contexto da segurança do paciente, conclui-se 

que o profissional da saúde deve atuar nas ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, garantindo a segurança do paciente, reduzindo ou eliminando 

o risco de danos desnecessários associados a saúde, a um mínimo aceitável, e assim 

evitando a ocorrência de EA no cuidado à saúde. Deve-se garantir a existência de 

mecanismos para prevenção e minimização de erros, visando à promoção da 

segurança do paciente e ao estabelecimento da comunicação entre a equipe, os 

pacientes e as instituições108. 

 

4.3 INDICADORES DE QUALIDADE EM SAÚDE 

 

Nos últimos anos, nota-se a crescente preocupação por parte dos hospitais no 

que diz respeito a mensuração de seu desempenho, devido à implantação de 

programas de qualidade e/ou de acreditação hospitalar que, direta ou indiretamente, 

suscitou a busca pela medição por meio de indicadores11. Dessa forma, torna-se 

imperativo o emprego de instrumentos que sejam capazes de mensurar a qualidade 

da assistência e da gestão prestada em unidades de saúde, com merecido destaque 

ao Centro Cirúrgico. 

Os indicadores utilizados na mensuração da qualidade têm como propósito 

primordial analisar as condições dos processos/serviços e compará-las com padrões 

pré-estabelecidos, contribuindo para verificação de desvios e consequente busca de 

melhorias, mantendo e aprimorando o nível da qualidade existente109. 

Embora a utilização de indicadores seja de extrema importância na gestão dos 

serviços, no Brasil ainda existe uma lacuna no que diz respeito aos indicadores que 

representam a qualidade da assistência de enfermagem em instituições hospitalares. 

Na década de 1990, os indicadores então utilizados em hospitais norte-americanos 

foram adotados pelo Brasil, porém pouco condizentes à realidade daquele momento. 

Posteriormente, iniciativas foram surgindo, objetivando a adequação à realidade 

brasileira. Pode-se citar como importante publicação de referenciais para indicadores 

de enfermagem, os manuais do Programa CQH31. 
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Ainda na década de 90, desde o início do Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade implantado no Brasil, deu-se ênfase ao uso de indicadores como 

instrumentos de gestão, tendo o IPEA (Instituto de Pesquisas Econômico Aplicadas) 

desenvolvido modelos para a geração de indicadores de qualidade e produtividade 

válidos para todos os setores da economia brasileira110, levando em consideração a 

afirmativa: “sem indicadores não há gestão e sem gestão não há qualidade”111. 

O cenário atual é impulsionado pela crescente preocupação dos profissionais 

da área de saúde em se instrumentalizar e as ferramentas são itens essenciais no 

alcance da qualidade, surgindo assim a necessidade da construção de indicadores 

validados que mensurem a qualidade da assistência prestada e que sejam passíveis 

de comparação, tanto no âmbito intra como no extra institucional112 levando-os a 

níveis de superioridade e vantagem competitiva113. 

Em relação ao crescente interesse pela mensuração da qualidade dos cuidados 

de saúde baseada em indicadores, é importante firmar que não se trata de uma 

atividade de fácil implantação. Um passo importante no processo de avaliação da 

qualidade dos cuidados de saúde é a identificação de indicadores adequados. Cada 

indicador refletirá diferentes aspectos da qualidade e a sua seleção dependerá, dentre 

outros, dos objetivos da análise dos dados disponíveis e a quem se destinam114. 

Como lembrado por Fechine115, “apesar das tentativas de demonstrar os 

requisitos importantes para o indicador dito ideal, não é tão fácil encontrar indicadores 

que realmente atendam a todas essas características”. Contudo, é importante que se 

busque utilizar indicadores que possuam o maior número das propriedades 

mencionadas116. 

Assim, o processo de desenvolvimento de indicadores inclui várias etapas. 

Dentre elas, a delimitação clara do que se quer medir; a padronização de definições 

e das especificações dos indicadores e a realização de testes sobre a sua validade, 

confiabilidade e viabilidade117, 118. Sempre que possível, um indicador deve ser 

desenvolvido com base em evidência científica, ser factível em função dos dados 

disponíveis e estar relacionado a situações com impacto sobre a saúde119, 120. 

Entretanto, apesar de na área da saúde a evidência científica ainda ser 

considerada insuficiente, a opinião de especialistas consolidada por meio de métodos 

de consenso é frequentemente utilizada na construção de indicadores. Esses métodos 
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podem fornecer informações valiosas quando o conhecimento sobre um determinado 

tema ainda é limitado, inexistente ou até mesmo contraditório121. 

Dessa forma, os indicadores de qualidade, dentre as possibilidades de 

prevenção, monitoramento e avaliação, merecem destaque especial por permitirem 

que seus resultados retratem a realidade, proporcionando, assim, aos gestores, 

tomada de decisões assertivas. 

Considera-se importante conhecer alguns conceitos e definições que 

proporcionaram o uso adequado de terminologias sobre os indicadores de qualidade. 

Esses dados estão descritos no quadro 4. 
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Quadro 4 - Conceitos e definições para uso adequado de terminologias sobre 

indicadores de qualidade 

TERMINOLOGIAS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 
 
 

Observação 

Processo de identificação, seleção, coleção e registro 
sistemático de signos referentes a propriedades ou atributos 
relevantes de objetos naturais, culturais ou sociais. Atributos 
dimensionais são mensuráveis e atributos discretos são 
computáveis, enquanto que situações, traços, processos, 
opiniões, narrativas e eventos ou observações de natureza 
similar não são mensuráveis ou computáveis, mas sim 
descritíveis122. 

 
 
 
 

Dado 

É um signo construído a partir de atributo observado em um 
objeto qualquer, que recebe um significado. São observações 
com significado. A primeira transformação da cadeia produtiva 
do conhecimento científico e tecnológico opera da observação 
para o dado. Os dados podem ser estruturados quando são 
produzidos por um sistema predefinido de codificação e 
semiestruturados quando a própria produção de observações 
resulta em um sistema de codificação122. 

 
 
 
 

Informação 

Produzida a partir da análise de dados, sendo determinada por 
processos de transformação analítica (síntese). Neste sentido, 
análise implica um processo de organização, indexação, 
classificação, condensação e interpretação de dados, com o 
objetivo de identificar dimensões, atributos, predicados e 
propriedades comuns entre casos individuais. O 
atributo/propriedade individual deixa de ser relevante depois 
da transformação do dado em informação, sendo substituído 
pela categoria “variável”122. 

 
 

Conhecimento 
A informação torna-se conhecimento científico e tecnológico 
somente depois de articulada em algum marco de referência 
conceitual122. 

 
Índice 

O termo expressa situações multidimensionais, por incorporar 
em uma medida única, diferentes aspectos ou diferentes 
indicadores42. 

 
 
 

Indicador 
e 

Índice 

São termos empregados ora como sinônimos, mais comum no 
passado, ora com significados distintos, o que é a tendência 
atual. De modo geral, os termos indicador e índice podem 
referir-se ao estado de saúde de um indivíduo ou ao de uma 
população. Apesar de haver esta diferenciação entre indicador 
(unidimensional) e índice (multidimensional), por simplicidade 
costuma-se usar a expressão “indicador de saúde” para 
designar todo o campo de conhecimento comum42. 

Fonte: Pereira MG42, Almeida Filho N122 

 

Nesse contexto, no Brasil, o uso indiscriminado de termos para denominar 

indicadores é notório, tanto nos trabalhos com dados primários, como nos com dados 
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secundários, oriundos ou não de sistemas de informação processados 

eletronicamente123. Essa ausência de padronização dificulta a comparação entre os 

dados de diferentes organizações. 

 

Jannuzzi124 afirma que 

 

 “os indicadores apontam, indicam, aproximam, traduzem em termos 
operacionais as dimensões sociais de interesse, definidas a partir de 
escolhas teóricas ou políticas realizadas anteriormente. Eles se prestam a 
subsidiar as atividades de planejamento público e a formulação de políticas 
sociais nas diferentes esferas de governo, possibilitam o monitoramento das 
condições de vida e bem-estar da população por parte do poder público e 
sociedade civil e permitem o aprofundamento da investigação acadêmica 
sobre a mudança social e sobre os determinantes dos diferentes fenômenos 
sociais"124. 

 

Dessa forma, pode-se dizer que os indicadores traduzem numericamente a 

qualidade, permitindo conclusões objetivas sobre aspectos particulares de 

programas33, sendo considerados como instrumentos de gestão essenciais nas 

atividades de monitoramento e avaliação das organizações, bem como seus projetos, 

programas e políticas, pois permitem acompanhar o alcance das metas, identificar 

avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas, necessidades de mudança, 

etc125. 

Os indicadores de qualidade analisam e determinam a medida do 

desempenho de cada setor nas instituições de saúde, avaliando as metas alcançadas 

para a excelência da qualidade. Baseiam-se na conformidade dos padrões 

estabelecidos para monitorar os processos e resultados126. 

Assim sendo, podemos dizer que os indicadores possuem, minimamente, 

duas funções básicas: a primeira é descrever por meio da geração de informações o 

estado real dos acontecimentos e o seu comportamento; a segunda é de caráter 

valorativo, que consiste em analisar as informações presentes com base nas 

anteriores de forma a realizar proposições valorativas125. 

Dessa forma, os indicadores servem para mensurar os resultados e gerir o 

desempenho; embasar a análise crítica e a tomada decisão; contribuir para a melhoria 

contínua dos processos organizacionais; facilitar o planejamento e o controle do 

desempenho e viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização e do 
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desempenho de diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes 

semelhantes125. 

Segundo o Programa CQH53, os indicadores são medidas ou mensurações 

que nos ajudam a entender o tamanho, valor ou representatividade de uma variável. 

É um número que conta uma história, uma importante ferramenta de gestão que por 

meio de conceitos e fórmulas, contribui para o monitoramento de um determinado 

processo ou de uma situação, com a identificação dos avanços e eventuais 

necessidades de novas formulações, ou correção dos problemas e redirecionamento 

das decisões gerenciais. Em geral se expressa na forma de porcentagens ou frações, 

que permitem o estabelecimento de padrões de acompanhamento. 

O monitoramento de indicadores é considerado uma atividade planificada e 

sistemática para identificar problemas ou situações que devem ser estudadas a finco 

ou ser objeto de prevenção de melhorias dos cuidados60.  

O monitoramento dos cuidados prestados por meio do uso dos indicadores 

permite orientar a formulação e a hierarquização de políticas; monitorar a melhoria 

dos cuidados de saúde; promover maior transparência das organizações de saúde, 

permitindo aos usuários escolhas mais informadas127. 

Segundo John Sullivan, citado pelo Manual de Indicadores do Programa CQH 

– Recursos Humanos53, o indicador cumpre bem o seu papel quando “informa e/ou 

convence alguém de alguma ideia”.  

O quadro 5 explicita as concepções necessárias aos indicadores. 

 

Quadro 5 – Concepções necessárias aos indicadores (segundo John Sullivan) 

  

Fonte: CQH, 201453 

 
Outro dado importante no contexto dos indicadores é a sua classificação, uma 

vez que deve ser realizada com base na dimensão de desempenho com a qual ele 

mais se relacione128, conforme apresentado pelo quadro 6. 

 

 

Específico Representando claramente o que se pretende atingir. 

Mensurável A sua quantificação tem de ser possível. 

Atingível Ser realista e concreto. 

Relevante Preciso e desafiador. 

Temporizado Tenha um período de tempo definido. 
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Quadro 6 – Classificação dos indicadores com base na dimensão de desempenho 

Indicador de 
Economicidade 

Mede o custo dos insumos e os recursos alocados 
para a atividade. 

 

Indicador de eficácia 
Mede quantidade de produto, alcance das metas 
de entrega de bens e serviços. 

 
Indicador de eficiência 

Mede relações entre quantidade de produto e 
custo dos insumos ou características do processo, 
como o tempo de produção. 

 
Indicador de efetividade 

Mede o alcance dos objetivos finalísticos, 
traduzidos em solução ou redução de problemas 
na sociedade. 

Fonte: Tribunal de Contas da União (TCU), 2010128 

 
 Diante das concepções, classificações e da real importância dos indicadores 

nos processos assistenciais e gerenciais dos serviços de saúde, deve-se considerar 

de extrema importância que as instituições selecionem e utilizem os mais adequados 

à sua realidade, levando em consideração seus principais objetivos e necessidades.  

A construção de indicadores de qualidade para avaliação de serviços de saúde 

nas instituições hospitalares envolve toda estrutura gerencial de elaboração de 

indicadores que requerem busca de eixos condutores que apontem para a 

necessidade de se considerar aspectos das políticas assistenciais, educacionais e 

gerenciais em saúde129. 

Com tantas abordagens, o emprego de indicadores possibilita aos profissionais 

de saúde monitorar e avaliar os eventos que acometem os usuários, os trabalhadores 

e as organizações, apontando, como consequência, se os processos e os resultados 

organizacionais vêm atendendo às necessidades e expectativas dos usuários34. 

Para armazenamento, análise e comparação dos dados, faz-se necessária a 

constituição de um banco de dados que viabilize esses processos, permitindo que os 

resultados possam ser comparados com uma série histórica da própria instituição ou 

até mesmo com outras instituições de perfil semelhantes, como citado anteriormente. 

 Para fins de medidas, destacam-se alguns tipos essenciais de indicadores de 

qualidade, conforme apresentados no quadro 7. 
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Quadro 7 – Tipos de indicadores – unidades de medidas mais comuns 

TIPOS DEFINIÇÕES EXEMPLOS 

 
 

 
Quantitativos 

Envolvem o uso de critérios objetivos, 
lógicos e racionais. Geralmente 
usados quando necessitamos de 
dados numéricos sobre processos ou 
fenômenos em que queremos manter 
o controle. 

 
Número de empregados; 
Absenteísmo; 
Média salarial;  
Entre outros. 

 
 
 

Qualitativos 

Envolvem o uso de métricas 
potencialmente subjetivas e 
discricionárias derivadas da percepção 
humana e, influenciadas pelos valores, 
crenças e costumes das pessoas. 
Dependem do ponto de vista do 
avaliador. 

 

Satisfação das pessoas 
em relação à gestão da 
área de recursos 
humanos e frente aos 
aspectos relacionados ao 
ambiente de trabalho. 

 
 
 

Eficiência 

Associada ao processo, ao meio, ao 
consumo dos recursos utilizados para 
a obtenção de certos resultados. O que 
significa dizer “fazer certo” dentro dos 
procedimentos, dos recursos e fluxo 
operacional definido. 

100% dos profissionais 
selecionados apresentam 
perfil adequado e em 
conformidade com o 
desenho do cargo. 

 
 

Eficácia 

Associada à finalidade, ao objetivo, ao 
propósito de determinada ação ou 
conjunto de ações. O que significa 
dizer “fazer certo a coisa certa”, 
atingindo o propósito, o alvo. 

 
O projeto de capacitação 
atingiu 100% dos 
objetivos propostos. 

 
 
 

Simples 

São normalmente autoexplicativos e 
traduzem, demonstram, explicitam, 
dão a dimensão da quantidade, do 
tamanho ou da importância de uma 
determinada variável. Demonstram um 
determinado aspecto da realidade ou 
apresentam uma relação entre 
variáveis. 

 
 
Índice de rotatividade em 
um determinado mês foi 
igual a 6,8%. 

 
 

Compostos 

São os que resultam da combinação 
de diversos indicadores, cada qual 
com o seu grau de importância, peso 
ou representatividade. Representa, de 
forma sintética, um conjunto de 
aspectos da realidade. 

Avaliação de 
Desempenho que 
envolve a combinação de 
fatores relacionados à 
competência e aos pesos 
a eles atribuídos. 

   Fonte: CQH, 201453 

 
Além da apresentação dos principais tipos de indicadores e suas unidades de 

medidas mais comuns, eles devem apresentar características fundamentais para que 

possam ser definidos e considerados como bons indicadores.  
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O quadro 8 apresenta dez atributos e suas definições considerados como 

desejáveis por estudiosos sobre o tema e que dão grau de excelência a um indicador2, 

130-132.  

 

Quadro 8 – Atributos de um bom indicador 

ATRIBUTOS DEFINIÇÕES 
 

Disponibilidade 
Os dados necessários para o cálculo do indicador devem 
ser de fácil obtenção para diferentes áreas e épocas.  

 
 

Confiabilidade 

Os dados utilizados para o cálculo do indicador devem ser 
fidedignos, isto é, devem ser capazes de reproduzir os 
mesmos resultados se medidos por diferentes pessoas em 
diferentes meios e épocas, quando aplicados em condições 
similares. 

 
 

Validade 

O indicador deve ser em função das características do 
fenômeno que se quer ou se necessita medir. Se o indicador 
reflete as características de outro fenômeno, deixa de ter 
validade, pois pode levar a uma avaliação não verdadeira 
da situação. 

 
 

Simplicidade 

Significa facilidade de cálculo a partir das informações 
básicas. Preferencialmente, o indicador deve ser formado 
apenas por um numerador e um denominador, ambos 
compostos por dados de fácil obtenção. Quanto mais 
simples de buscar, calcular e analisar, maiores são as 
chances e oportunidades de utilização. 

 
Discriminatoriedade 

O indicador deve ter o poder de refletir diferentes níveis 
epidemiológicos ou operacionais, mesmo entre áreas com 
particularidades distintas. 

 
Sensibilidade 

O indicador deve ter o poder de distinguir as variações 
ocasionais de tendência do problema numa determinada 
área. 

 
Abrangência 

O indicador deve sintetizar o maior número possível de 
condições ou fatores diferentes que afetam a situação que 
se quer descrever. 

 

Utilidade 
Todo indicador deve ter um objetivo claro, aumentando a 
fidedignidade do que se busca. 

 

Baixo custo 
Indicadores com altos custos financeiros inviabilizam sua 
utilização rotineira, sendo deixados de lado.  

 
 

Objetividade 

Os processos de coleta e processamento de dados 
disponibilizam um enorme arsenal de informações que 
devem ser utilizadas para a tomada de decisão de quem 
coleta ou de quem gerencia o serviço. 

   Fonte: Escrivão Jr A, 20042; Kluck M, et al. 2002130; Bittar OJNV, 2001131; Ferreira J, 2004132 

 
No contexto da qualidade dos serviços de saúde, é importante ressaltar que a 

administração e a viabilidade de um hospital público ou privado, não se confunde e 
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nem se limita meramente à rentabilidade financeira, mas ao alcance máximo do 

objetivo fundamental que lhe originou e lhe garante sua legitimidade social, que é o 

atendimento com qualidade às necessidades da comunidade. Vê-se aí, que a 

viabilidade não é uma característica ou condição natural, intrínseca ou própria da 

instituição hospitalar, mas o resultado da sua ação que, por sua vez, deve monitorar 

sua atuação e julgar seu desempenho a fim de garantir, pela competência, a 

sobrevivência da própria instituição133. 

 

4.4 INDICADORES DE QUALIDADE – ENFERMAGEM E CENTRO CIRÚRGICO 

 

Um grande aliado das organizações de saúde na busca pela qualidade das 

ações é o profissional enfermeiro e, nesse sentido, existe a expectativa, por parte dos 

gestores, quanto ao papel desse profissional no gerenciamento do cuidado nas 

instituições hospitalares, uma vez que uma das principais características da prática 

do cuidar em enfermagem é o contato direto com o cliente, o que possibilita conhecer 

suas necessidades e expectativas134, exercendo papel fundamental no resultado da 

atenção135. 

A qualidade dos serviços de enfermagem inclui não somente a formação do 

enfermeiro, a restauração da saúde e melhoria da qualidade de vida, mas também o 

resultado do produto hospitalar medido por meio da qualidade das documentações e 

registros de todas as ações de enfermagem136. 

A prática profissional nessa área é permeada pela vivência e percepção diária 

de situações de risco, que podem subsidiar o gerenciamento do cuidado em relação 

à segurança do paciente, sendo necessário que o trabalho se desenvolva em 

ambientes cuja filosofia e recursos promovam e sustentem melhorias contínuas137. 

Nesse cenário, a enfermagem enfrenta diversos desafios referentes ao 

atendimento de seus clientes (internos e externos), a fim de alcançar a excelência da 

qualidade assistencial. Sob essa óptica, a busca contínua pela melhoria da qualidade 

da assistência é considerada um processo dinâmico de identificação constante dos 

fatores intervenientes no processo de trabalho da equipe de enfermagem e requer do 

profissional enfermeiro a implementação de ações e a elaboração de instrumentos 

que possibilitem avaliar, sistematicamente, os níveis de qualidade dos cuidados 

prestados138. 
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Considerando-se a preocupação histórica da enfermagem com a busca pela 

qualidade da atenção, assinalada desde as ações de cuidado de Florence Nightingale, 

bem como pela crise de credibilidade atualmente associada aos serviços de saúde 

brasileiros e pelo potencial do profissional enfermeiro em contribuir para a mudança 

dessa realidade, por meio da mensuração da qualidade do cuidado prestado, fica 

evidente a necessidade de que as medidas da qualidade da assistência sejam 

confiáveis135. 

Nessa perspectiva, o enfermeiro em busca de aprimorar a prática do cuidar 

com qualidade, tem se ocupado da implantação e implementação da Gestão da 

Qualidade do cuidado prestado nas instituições hospitalares, uma vez que pelo 

desenvolvimento do seu processo de trabalho, tem a oportunidade de interagir 

diretamente com o cliente e se aproximar do seu referencial para compreender seus 

anseios e expectativas, e com base em tais informações, planejar a assistência que 

será prestada pela equipe a fim de atender às expectativas dos clientes139. 

A enfermagem tem relevância no que diz respeito aos processos relacionados 

à qualidade dos serviços, por estar diretamente em contato com o cliente140. Nesse 

sentido, os indicadores sensitivos de qualidade em enfermagem, conhecidos nos EUA 

como Nursing-Sensitive Quality Indicators, são definidos como instrumentos que 

capturam os cuidados de enfermagem prestados, sensíveis quanto aos resultados dos 

pacientes, que podem ser diretamente afetados pelas condições de prestação da 

assistência141. 

Dessa maneira, a utilização de indicadores de qualidade possibilita aos 

profissionais de saúde monitorar e avaliar os eventos que acometem os usuários, os 

trabalhadores e as organizações, apontando, como consequência, se os processos e 

os resultados organizacionais vêm atendendo às necessidades e expectativas dos 

usuários34. 

Os profissionais de enfermagem estão inseridos no processo de definição e 

implantação de indicadores de qualidade e dessa forma, necessitam de instrumentos 

aperfeiçoados de mensuração e avaliação objetiva da qualidade dos serviços 

prestados e que possibilitem diferenciar os diversos serviços oferecidos por diferentes 

instituições33.  
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Em especial, a unidade de Centro Cirúrgico, apresenta-se como um setor com 

características de trabalho particulares que o diferencia das demais unidades de 

saúde142. 

Essas particularidades envolvem inúmeras características, constituindo uma 

das unidades mais complexas do ambiente hospitalar, consequência de diferentes 

recursos tecnológicos; variações intrínsecas nos seus principais processos; grande 

rotatividade de pacientes, profissionais e diversidade de enfermidades; horários 

rígidos, com a necessidade de cumprir os agendamentos cirúrgicos; conflitos entre as 

equipes, e principalmente pelo risco de morte sempre presente. Toda essa 

complexidade dos processos de trabalho e a rotina instalada favorecem o estresse 

dos profissionais, que necessitam assistir aos usuários com excelência110, 143.  

O Centro Cirúrgico, por ser um local fechado à visitação, à livre circulação e à 

especulação visual, restringe o que lá acontece ao conhecimento exclusivo dos 

profissionais que ali trabalham, já que os pacientes vivenciam uma rápida e ficcional 

passagem em função da anestesia. Em contrapartida, vários profissionais de saúde 

trabalham em um procedimento cirúrgico e a circulação é intensa144. 

Assim, na sua rotina de funcionamento ocorrem vários processos e 

subprocessos, direta ou indiretamente ligados à produção das cirurgias, tanto no 

próprio ambiente do Centro Cirúrgico como em outros ambientes do hospital e até fora 

deste. Pode-se apontar, como exemplo, os processos referentes aos serviços de 

apoio, tais como: diagnóstico por imagem; patologia clínica; anatomia patológica; 

esterilização de material; logística de suprimentos, materiais e medicamentos; Banco 

de Sangue; Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), entre outros18, 110. 

Assim sendo, percebe-se que o bom desempenho de um Centro Cirúrgico está 

diretamente relacionado com a qualidade de seus próprios processos e com os 

processos dos serviços que o apoiam, como consequência de uma combinação entre 

instalações físicas, tecnologia e equipamentos adequados, operados por mão de obra 

habilitada, treinada e competente110. 

Os inúmeros processos inerentes ao Centro Cirúrgico podem ocasionar 

complicações decorrentes dos procedimentos cirúrgicos nos países industrializados, 

sendo relatadas em 3-16% dos procedimentos (50% relacionados à cirurgia e cerca 

de 40% ocorrem por problemas na sala cirúrgica) com taxa de mortalidade de 

aproximadamente 0,4-0,8%; e de 5-10% em cirurgias de maior complexidade nos 
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países em desenvolvimento145. Estima-se uma taxa mundial de EA durante o 

procedimento cirúrgico de 3% e uma taxa de mortalidade de 0,5%, correspondendo a 

sete milhões de pacientes cirúrgicos que sofreriam complicações significativas a cada 

ano e um milhão desses que morreriam durante ou imediatamente após a cirurgia60. 

Se pensarmos concretamente no impacto dos EA decorrentes dos 

procedimentos cirúrgicos realizados, mesmo que não tenhamos dados oficiais, 

podemos estimar, tomando como base o Brasil, em 2010 e em 2011, a realização de 

4.056.250 e 4.123.794 procedimentos cirúrgicos, respectivamente, e a uma taxa de 

EA mínima de 3%. Potencialmente, deparar-nos íamos com a ocorrência de 

aproximadamente 121.687,5 e 123.713,82 eventos, respectivamente60. 

Entre os desafios lançados pela OMS, destaca-se o que visa à segurança do 

paciente cirúrgico, tendo como objetivo elevar os padrões de qualidade em serviços 

de assistência à saúde por meio do estabelecimento de práticas cirúrgicas seguras, 

contempladas no “Programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas”. Nesse contexto, o 

Desafio Global tem como essência elevar os padrões de qualidade na assistência à 

saúde ao paciente cirúrgico e por meio desse, a OMS estabeleceu como meta, até o 

ano de 2020, reduzir as taxas de ISC em 25%, o que implicaria uma significativa queda 

da morbidade e da mortalidade relacionadas a procedimentos cirúrgicos145. 

Para efetivação das estratégias que objetivam elevar os padrões de qualidade 

em serviços de assistência à saúde por meio do estabelecimento de práticas seguras, 

faz-se necessário, primeiramente, conhecer a realidade das instituições e unidades 

de saúde. O uso de instrumentos que facilitem o registro de eventos e que permitam 

a mensuração dos dados, é fator essencial para verificação da qualidade dos serviços. 

Nesse complexo contexto, considera-se que o bom gerenciamento de uma 

unidade de Centro Cirúrgico constitui elemento fundamental para a tomada de 

decisão, permitindo o acesso às informações obtidas por meio de medições 

padronizadas e estruturadas, muito bem representadas por um conjunto de 

indicadores110. 

Condição importante para a construção de indicadores é a obtenção de dados 

e informações fidedignas, resultantes da anotação sistemática das ocorrências e dos 

eventos relativos ao funcionamento do Centro Cirúrgico. Tal situação somente será 

obtida a partir do convencimento e envolvimento dos membros da equipe atuante, 

dentre eles, médicos, equipe de enfermagem e demais colaboradores que executam 
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suas tarefas no setor, e também por meio de relatórios bem elaborados e de 

anotações precisas110. 

Tão importante quanto a preocupação com a construção e com a amplitude dos 

indicadores, a monitoração deve ser considerada o principal fator para o sucesso da 

avaliação da qualidade e da produtividade110 de modo a nortear os processos de 

gestão, sinalizando possíveis desvios18. 

 

4.5 PROCESSO EDUCATIVO –TREINAMENTO 

 

As atividades de formação e desenvolvimento de competências envolvendo 

pessoas nas organizações têm um histórico de décadas – se considerarmos por uma 

visão mais recente – ou até séculos, se olharmos pelo prisma da história, 

independente da designação que venham a ter, seja ela Educação Corporativa, 

Universidade Corporativa ou Treinamento/Desenvolvimento146. 

A formação das pessoas se torna foco principal quando se deseja prepará-las 

para desempenhar suas atividades e, consequentemente, auxiliar a organização a 

atingir seus resultados. Portanto, nada mais coerente do que saber o quanto as ações 

educacionais trouxeram de resultado à organização. O que, a princípio, é uma 

constatação lógica, torna-se uma grande dificuldade, em função da complexidade das 

variáveis envolvidas na questão146. 

O primeiro passo para resolvê-la foi dado por Donald Kirkpatrick, em 1959, 

seguido de diversos autores que surgem com propostas metodológicas para avaliação 

dos resultados dos treinamentos oferecidos pelas empresas. Entretanto, o debate 

sobre a busca das organizações pela melhor maneira de fazê-lo permanece. Em 

pesquisa conduzida pela Corporate University Exchange (2010), a avaliação de 

resultados, foi apontada como um dos aspectos ainda pouco desenvolvidos, sendo 

que 50% das organizações pesquisadas ainda não apresentavam um sistema métrico 

de avaliação146. 

No presente estudo utilizou-se de treinamento (processo educativo) como 

forma de envolver a equipe de enfermagem atuante na unidade de Centro Cirúrgico, 

na implantação e coleta dos indicadores de qualidade.  

De modo geral, o treinamento possui várias abordagens, sendo encontrado em 

diversas literaturas tanto da administração como também da psicologia. Não se 
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restringindo ao contexto empresarial, o treinamento e o desenvolvimento podem ser 

conceituados como um processo único de “aquisição sistemática de conhecimentos 

capazes de provocar, a curto ou longo prazo, uma mudança na maneira de ser e de 

pensar do indivíduo”147.  

Conforme Chiavenato148, “o treinamento é uma maneira eficaz de agregar valor 

às pessoas, às organizações e aos clientes. Ele enriquece o patrimônio humano das 

organizações”. Em abordagem mais recente149, define-se treinamento como sendo 

“um processo sistemático para promover a aquisição de habilidades, regras, conceitos 

e atitudes que busquem a melhoria da adequação entre as características dos 

empregados e as exigências funcionais”.  

Alguns autores o conceituam de forma mais minuciosa e sistêmica150, 

associando-o ao conceito de desenvolvimento, sendo por vezes usado de forma 

casual, a fim de descrever praticamente qualquer esforço da empresa para estimular 

o aprendizado de seus membros. Muitos especialistas, entretanto, distinguem 

treinamento (mais focalizado e orientado para questões concernentes a desempenho 

de curto prazo) e desenvolvimento (mais orientado para ampliar as habilidades dos 

indivíduos para futuras responsabilidades). Dessa maneira, os dois termos tendem a 

indicar a combinação de atividades nas empresas que aumentam a base de 

habilidades dos funcionários. 

Essas definições, em tese, fazem-nos compreender que o treinamento pode 

trazer benefícios tanto aos empregados, como a organização, afinal, um profissional 

bem habilitado traz consigo maior motivação, com aumento da produtividade, 

colaborando de forma ativa nos resultados da empresa151. 

 Dada a importância do processo de treinamento para o desenvolvimento dos 

indivíduos e das organizações, traça-se a importância da avaliação dos resultados 

dos esforços de treinamento, que de acordo com a Associação Brasileira de Normas 

e Técnicas (ABNT)152, possui a finalidade:  

 
“de confirmar que ambos, os objetivos da organização e do treinamento, 
foram alcançados, ou seja, o treinamento foi eficaz. […] Os resultados do 
treinamento em geral não podem ser plenamente analisados e validados até 
que o treinando possa ser observado e avaliado no trabalho”152. 
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Ainda sob a mesma óptica, considerando a necessidade de obter confirmação 

dos resultados de treinamento e se os objetivos foram alcançados, são considerados 

alguns critérios de conveniência para realização de avaliações152: 

 a curto prazo: para verificar a opinião dos colaboradores treinados, sobre os 

métodos e recursos adotados e sobre os conhecimentos e habilidades adquiridas 

como resultado do treinamento152; 

 a longo prazo: para verificar a melhoria da produtividade e do desempenho no 

trabalho152. 

Nesse contexto, a avaliação é a forma mais utilizada pelas organizações para 

medir a eficácia e eficiência dos esforços aplicados. Sob esse ponto de vista, são 

considerados relevantes os conceitos de eficiência e eficácia, que podem ser 

aplicados na avaliação de treinamentos153:  

 eficiente e ineficaz: quando os procedimentos foram seguidos e os requisitos 

especificados não foram alcançados153; 

 ineficiente e eficaz: quando os procedimentos não foram seguidos e os 

requisitos especificados foram alcançados153; 

 eficiente e eficaz: quando os procedimentos foram seguidos e os requisitos 

especificados foram alcançados153. 

Com base nestas definições, e para melhor compreensão, pode-se dizer que a 

eficiência significa realizar um treinamento de maneira correta, sem erros e de boa 

qualidade e que eficácia é fazer um treinamento que atinja totalmente os resultados 

esperados.  

Dentre as principais metodologias de mensuração de resultados, podemos 

destacar, como já citado, a proposta de Donald Kirkpatrick, consolidado no Modelo 

Kirkpatrick de Avaliação de Treinamento154. 

A teoria de Kirkpatrick tornou-se o método mais popular de avaliação de 

processos de aprendizagens entre os profissionais de recursos humanos, tendo 

servido como inspiração para outros teóricos que viriam em seguida. Para esse autor, 

cada nível tem sua importância apesar de que, à medida que se passa de um nível 

para o seguinte, o processo se torna cada vez mais complexo, aumentando o 

dispêndio de tempo. Mas em compensação, provê informações cada vez mais 

valiosas154. 
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Essa proposta de avaliação de processos de aprendizagens suscita que um 

programa de treinamento é mais bem-sucedido quando os participantes corretos 

(seleção) recebem conhecimentos, habilidades e atitudes corretos, ensinados por 

métodos, meios e instrutores adequados (processo) no momento e local certos de tal 

forma que atendam ou superem as expectativas da organização, cujos objetivos e 

desempenho sejam voltados para resultados155. 

Nessa vertente, a abordagem que Kirkpatrick propõe para a mensuração da 

qualidade e da efetividade do treinamento se dá mediante a análise de quatro níveis 

de avaliação, dentre eles: reação, aprendizado, comportamento e resultados155. 

Nessa avaliação de processos de aprendizagens proposta, os quatro níveis 

precisam ser considerados nas etapas de concepção do programa, execução e 

medição. Sendo assim, cada nível de avaliação tem a sua importância, exercendo 

influência sobre os demais. Com isso, à medida que se avança nos níveis, o processo 

torna-se mais complexo e proporciona informações mais valiosas155.  

Em especial, os resultados, etapa final dos níveis de avaliação, devem ser 

definidos em termos mensuráveis, de modo que todos os envolvidos possam 

visualizar o valor da iniciativa de desenvolvimento. Desse modo, resultados 

claramente definidos tendem a aumentar a probabilidade de os recursos serem mais 

eficazes e eficientemente utilizados para o alcance dos propósitos155.  

A reação positiva ao treinamento é de extrema importância, uma vez que o 

futuro dos programas depende desta resposta. Além disso, se os participantes 

envolvidos não reagem de forma favorável, provavelmente não estarão motivados a 

aprender. Porém, a reação positiva e satisfação podem não assegurar o aprendizado, 

mas a reação negativa e insatisfação, certamente reduzem a possibilidade de 

aprendizado156. 

 Os níveis propostos por Donald Kirkpatrick encontram-se descritos a seguir: 

 

Nível 1 – Reação 

Neste nível, Kirkpatrick visa avaliar a reação (satisfação) do público-alvo da 

ação de aprendizagem e a reação desses participantes ao programa de 

desenvolvimento humano154. 

Kirkpatrick considera esse nível como ideal para a medição de retorno de 

investimento, pois acredita que se não há satisfação do público-alvo, não há 



77 
 

 
 
 

motivação para o aprendizado e, portanto, não existirão resultados positivos das 

estratégias de educação154. 

Tanto a satisfação como a reação do público-alvo podem ser levantadas pela 

observação organizada, pelo relato oral ou por depoimentos escritos – por meio de 

questionários e formulários. Serão formas subjetivas de feedback, baseadas na 

reação à experiência de formação das pessoas, porém, serão eficazes para levantar 

os posicionamentos dos envolvidos frente ao treinamento aplicado154. 

Assim, esse nível permite detectar disfuncionalidades algumas vezes não 

perceptíveis, auxiliando a evitar a rotina, trazendo elementos importantes para a 

adaptação e o aperfeiçoamento constantes, contribuindo para que as necessidades 

dos participantes sejam consideradas155. 

A avaliação nesse nível pode ser feita de forma contínua, adotando-se métodos 

quantitativos e/ou qualitativos sobre a participação e o desempenho nas atividades 

propostas, a utilização dos recursos disponibilizados e a capacidade de interação com 

o processo de aprendizagem155. 

É de grande valia que essa abordagem seja feita logo após o processo de 

formação, tendo a vantagem de não ser dispendiosa ou trabalhosa em seu 

levantamento154. 

 

Nível 2 – Aprendizado 

O nível 2 visa mensurar o progresso dos participantes com relação a sua 

aprendizagem155. 

Para o autor, a aprendizagem pode ser evidenciada quando os participantes 

mudam a forma de perceber a realidade, ampliam conhecimentos e/ou melhoram 

habilidades. Assim, nesse nível é importante mensurar o que os participantes 

percebiam, conheciam e faziam com relação ao tema antes e depois do programa de 

treinamento155. 

Neste contexto, tal etapa fornece feedback sobre a evolução dos participantes, 

permitindo a reformulação e melhoria, considerando a aprendizagem e a interatividade 

dos participantes com o processo de treinamento. Desse modo, a avaliação neste 

nível caminha em direção a uma maior autonomia que frequentemente é conquistada 

quando os participantes aprendem algo155.  
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Nível 3 – Comportamento 

Neste quesito, procura-se avaliar a mudança comportamental produzida pela 

participação no treinamento, isto é, até que ponto os conhecimentos adquiridos estão 

sendo colocados em prática, contribuindo para a melhoria do desempenho155. 

Diante disso, apenas as abordagens aos participantes instantaneamente após 

o treinamento não são suficientes. O interessante é realizar observações e entrevistas 

ao longo do tempo para avaliar a efetividade das mudanças, bem como sua relevância 

e sustentabilidade154. 

Com isso, é possível mensurar o nível de desempenho e de produtividade do 

indivíduo nas suas diversas competências funcionais. Contudo, para que mudanças 

ocorram, é imprescindível que o ambiente no qual esteja inserido, conte com um clima 

favorável e encorajador à mudança155. 

O autor alerta também para a importância da informação gerada pela avaliação 

nos níveis anteriores, pois se a reação foi satisfatória (N1) e os objetivos de 

aprendizagem foram atendidos (N2), pode-se inferir que as mudanças de 

comportamento (N3) e os resultados (N4) demandam outros aspectos mais 

complexos, como o clima, o reconhecimento e o apoio da liderança155. 

 

Nível 4 – Resultados 

Neste nível, procura-se avaliar os resultados alcançados em função da 

participação no treinamento155. 

Os resultados visam mensurar o retorno do investimento e podem envolver a 

avaliação de indicadores como a melhoria da qualidade, redução de custos, entre 

outros. A avaliação dos resultados deve corresponder aos objetivos do treinamento, 

embora, em muitos casos, outros resultados sejam conquistados como 

consequência155. 

A abordagem de Kirkpatrick sugere a criação de uma cadeia de evidências que 

possam demonstrar o valor do treinamento e da sua contribuição aos processos de 

trabalho155. Assim, o objetivo neste momento é medir o efeito prático das ações de 

educação corporativa no desempenho dos serviços, avaliando a organização de 

maneira sistêmica. Isso, a fim de observar impactos da aprendizagem em diversos 

aspectos, envolvendo a instituição, como, por exemplo: nos números de reclamações 

do público interno ou externo; nos índices de rotatividade de pessoal; na quantidade 
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de falhas e conflitos; na qualidade do atendimento; na redução de custos; na 

diminuição de acidentes de trabalho; no aumento da produção ou do lucro; na 

manutenção da estrutura; entre outros154. 

O quadro 9, aborda resumidamente os níveis de avaliação propostos por 

Donald Kirkpatrick. 

 

Quadro 9 – Níveis de avaliação de treinamento – Donald Kirkpatrick 

 

NÍVEIS 
(Tipo de 

avaliação) 

 

Avaliação, 
descrição e 

características 

Exemplos de 
instrumentos de 

avaliação e 
métodos 

 
 

Relevância e 
aplicabilidade 

 
1 

Reação 

Como os 
participantes 
sentem-se diante 
da formação ou 
experiência. 

 
 
Avaliação de reação. 

 

De rápida e fácil 
obtenção.  
Não onerosos para 
recolher ou analisar. 

 
 
 

2 
Aprendizado 

 

Avaliar a 
aprendizagem 
consiste em 
verificar o 
aumento do 
conhecimento 
(antes e depois). 

 
 
Avaliações, 
entrevistas e testes, 
antes e após o 
treinamento.  

Relativamente 
simples de 
configurar, para 
competências 
quantificáveis. 
Menos fácil para a 
aprendizagem 
complexa. 

 
 

3 
Comportamento 

Avaliação de 
comportamento é 
o grau de 
aprendizagem 
aplicada de volta 
ao trabalho – 
implementação. 

Observação e 
entrevistas ao longo 
do tempo são 
necessárias para 
avaliar a mudança, 
sua relevância e 
sustentabilidade. 

 

Medição de 
mudança de 
comportamento. 
Requer cooperação 
e habilidade dos 
gestores de linha. 

 
 
 

4 
Resultados 

 
 
 
Mede o efeito 
prático do 
treinamento. 

 

Normalmente as 
medidas já estão em 
vigor por meio de 
sistemas de gestão e 
de comunicação – o 
desafio é se 
relacionar com o 
participante. 

Avaliar 
individualmente não 
é difícil, ao contrário 
de avaliar toda a 
organização. O 
processo deve ter 
responsabilidades 
claramente 
definidas. 

Fonte: Trabalho ético e aprendizagem de vida. [Internet] 2015157 
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Todas essas medidas são recomendadas para a avaliação plena 

e significativa da aprendizagem nas organizações, embora a sua aplicação aumente 

em complexidade e, normalmente em custos, por meio dos níveis. 
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5 MÉTODO 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

 

A pesquisa tem abordagem quantitativa e caracteriza-se por estudo descritivo, 

analítico, transversal e prospectivo. 

O método quantitativo “compreende a coleta sistemática de informações 

numéricas, preservando as condições de controle, além da análise dessa informação 

por meio de procedimentos estatísticos”158. 

O estudo descritivo tem como propósito “observar, descrever e documentar os 

aspectos da situação”158, permitindo a identificação de padrões entre os casos 

estudados, incluindo o tempo, o lugar e o indivíduo. Podem ser utilizados na 

formulação de hipóteses, porém raramente para testá-las159. Essa abordagem foi 

utilizada nas Etapas I (Escolha dos indicadores) e II (Construção do instrumento de 

coleta de dados). 

Na Etapa III (Implantação dos indicadores), os tipos de estudo foram: descritivo 

e transversal. 

Os estudos transversais consistem na realização da coleta de dados em um 

determinado ponto do tempo160, permitindo visualizar a situação de uma população, 

como instantâneos da realidade161. 

Para a Etapa IV (Coleta e análise dos indicadores), utilizou-se os estudos 

transversais, prospectivos e analíticos.  

Os estudos prospectivos partem do pressuposto de que os dados são coletados 

e seguidos a partir da “causa” em direção ao “efeito”, ou seja, acompanham todo o 

desenrolar do processo162 e em casos de qualquer ambiguidade quanto à sequência 

temporal do fenômeno, a mesma pode ser facilmente resolvida160. 

Os estudos analíticos permitem investigar a existência de associação entre 

duas ou mais variáveis163, sendo também empregados para testar hipóteses, 

auxiliando na busca das causas, dos efeitos e de como a doença ou o agravo 

ocorreram, permitindo assim comparações entre os grupos. Dessa maneira, 

quantificam a associação entre a exposição e o desfecho, testando hipóteses 

causais159. 
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5.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido na unidade de Centro Cirúrgico de um hospital 

público especializado em dermatologia do interior do Estado de SP.  

O hospital é considerado de nível terciário, referência na área de dermatologia 

geral, com destaque aos cuidados específicos da Hanseníase, em âmbito nacional e 

internacional, vinculado à Secretaria de Saúde do Estado (SES) de SP, MS e OMS. 

Juntamente aos serviços desenvolvidos na área de dermatologia, essa 

instituição realiza também atividades voltadas à pesquisa, ensino, reabilitação física, 

terapia ocupacional, odontologia, fisioterapia, oftalmologia, entre outros164, prestando 

atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 

encaminhados pela rede pública de saúde, de diferentes localidades brasileiras. 

O hospital possui 63 leitos, sendo 25 de longa permanência, 16 para tratamento 

cirúrgico, 16 para tratamento clínico, quatro para acolhimento pré-operatório e dois 

em SRPA.  

Em relação ao serviço de enfermagem hospitalar, os profissionais executam 

atividades nos setores de Centro Cirúrgico, Centro de Material e Esterilização (CME), 

SRPA, Central de Distribuição de Materiais (CDM), Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, 

Ambulatórios (Dermatologia, Oftalmologia e Reabilitação), Educação Continuada, 

Saúde Pública, CCIH e Geriatria (Seção de Dermatologia), que estão 

hierarquicamente subordinados à Diretoria Técnica do Departamento de Saúde. 

O quadro de profissionais é composto por um Diretor de enfermagem, cinco 

enfermeiros encarregados, três enfermeiros chefes mediatos, 15 enfermeiros 

assistenciais, cinco técnicos de enfermagem e 98 auxiliares de enfermagem. 

O serviço de enfermagem conta com o apoio de dois enfermeiros 

Pesquisadores Científicos que fazem parte da Diretoria de Pesquisa e Ensino. 

 

5.2.1 Centro Cirúrgico 

 

A unidade de Centro Cirúrgico do hospital é destinada à realização de cirurgias 

de pequeno e médio porte, em caráter eletivo, nas áreas de dermatologia, oftalmologia 

e ortopedia, tendo em sua equipe enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos 
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cirurgiões e anestesiologistas, residentes de medicina, serviços gerais e 

administrativos. 

O Centro Cirúrgico possui duas Salas Operatórias (SO); uma SRPA, com dois 

leitos e um banheiro destinado aos pacientes; uma sala para armazenamento de 

material estéril (Armazenamento Estéril - AE); uma sala de enfermagem; uma sala 

para armazenamento de equipamentos (arsenal); dois vestiários para os 

colaboradores (feminino e masculino, ambos com banheiros); um Depósito para 

Material de Limpeza (DML); um corredor central e uma área de lavabo. Em anexo, 

tem-se o CME, a CDM e uma sala de acolhimento pré e pós-operatório. Todas essas 

dependências formam o Bloco Cirúrgico do hospital cenário da pesquisa. 

 As cirurgias acontecem em dias úteis, em dois períodos: manhã, com início às 

7h, e à tarde, com início às 13h, totalizando 12 horas, ou seja, 720 minutos por SO 

disponíveis aos procedimentos cirúrgicos.  

Os finais de semana e feriados são destinados à realização de rotinas 

específicas, descritas em protocolos da unidade, não ocorrendo, dessa maneira, 

procedimentos cirúrgicos.  

A equipe de enfermagem do Bloco Cirúrgico é composta por 20 profissionais, 

dentre eles, uma enfermeira encarregada pelos serviços de enfermagem, três 

enfermeiras assistenciais e 16 auxiliares de enfermagem, todos em regime estatutário, 

vinculados à SES - SP. Essa equipe de profissionais é distribuída nos três períodos 

de funcionamento das unidades que compõem o Bloco Cirúrgico (manhã, tarde e noite 

– até as 23h 15) conforme escala diária de serviço. Participaram do processo 

educativo para implantação dos indicadores no Centro Cirúrgico, 18 dos 20 

colaboradores alocados na unidade. 

Além das atividades inerentes à rotina dessas unidades, a equipe de 

enfermagem fica responsável também pela limpeza e desinfecção de materiais, 

equipamentos e carrinhos de medicação/curativo das demais unidades do hospital, 

conforme rotina descrita em protocolo institucional. 

A jornada de trabalho semanal da equipe de enfermagem é de 30 horas, 

distribuídas na jornada diária de seis e 12 horas nos três turnos de trabalho. Essa 

equipe, é distribuída em plantões de segunda à sexta-feira; sendo o período diurno de 

todos os finais de semana e feriados cobertos com plantões remunerados de 12 horas 

(das 07h às 19h).  
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5.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos consideraram quatro etapas, conforme 

representado pela figura 3.  

 

Figura 3 – Etapas do procedimento metodológico. Bauru, 2016 

 

 

 

M
É

T
O

D
O

ETAPAS

ETAPA I

ESCOLHA DO 

INDICADOR

Observação dos dados 
referentes aos processos do 

Centro Cirúrgico.

- Baseada: CQH, PROQUALIS 
e artigos científicos.

ETAPA II

CONSTRUÇÃO DO 

INSTRUMENTO 

DE COLETA DE 

DADOS

- Lista de Verificação 
(Ferramenta de Qualidade)

- Microsoft Office Excel
- Caracteriza os processos de 

trabalho
- Coleta diária/mensal

- Pré-teste do Instrumento

ETAPA III

IMPLANTAÇÃO 

DOS 

INDICADORES

Processo educativo 
(Treinamento)

(Referencial: Donald 
Kirkpatrick)6, 7

- Horário e local agendado
- TCLE aos participantes 
- Abordagem do tema e 

apresentação do  instrumento
- Aplicação do pré e pós-teste

ETAPA IV

COLETA E 

ANÁLISE DO 

INDICADOR

- Coleta de dados: um ano

- Pesquisadora principal

Análise: selecionados 6 
indicadores

- Literatura disponível e 
atualizada
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5.3.1 Etapa I – Escolha do Indicador 

 

Nesta etapa, é fundamental que os indicadores a serem construídos ou 

utilizados sejam de fácil coleta e interpretação, relevantes, com certos níveis de 

complexidade, que possam apoiar as decisões dos gestores, e que demonstrem custo 

efetividade, no sentido de que justifiquem o investimento de tempo e recursos 

dispensados para coleta de dados109. 

No Centro Cirúrgico, realizou-se observação e levantamento de dados 

referente a perfil epidemiológico e características das cirurgias realizadas; atuação da 

enfermagem no período perioperatório e na SRPA; SAEP incluindo a VPOE; recursos 

humanos, entre outros.  

Uma vez identificado as principais características da unidade, selecionou-se os 

indicadores com base nas diretrizes estabelecidas e no rol de indicadores propostos 

pelos Manuais de Indicadores de Enfermagem do Programa CQH 31, 53, 165, 166. Além 

desse referencial citado, foram utilizados outros indicadores específicos que permitem 

representar os processos de trabalho na unidade em questão (PROQUALIS e artigos 

científicos sobre o assunto). 

Os manuais do Programa CQH utilizados na pesquisa, foram selecionados de 

acordo com as últimas publicações para os indicadores abordados no estudo. 

(Exemplo, o indicador Taxa de cirurgia suspensa, foi citado pela última vez no manual 

publicado em 2009).  

Os indicadores selecionados para pesquisa, foram categorizados em 

indicadores assistenciais e indicadores de gestão de pessoas, seguindo a mesma 

abordagem utilizada na segunda edição do manual do Programa CQH31.  

Para melhor compreensão, define-se como indicadores de qualidade 

assistenciais as medidas padronizadas internacionalmente, com critérios, coleta de 

dados e análise pré-estabelecidos, que permitem a comparação com outras 

instituições, podendo ser estruturais, de processos e de resultados167, voltados ao 

cuidado direto do paciente. Os indicadores gerenciais são considerados informações 

significativas para a condução dos negócios e a tomada de decisão, nos níveis 

estratégico, administrativo ou operacional168. 

Após análise dos dados do Centro Cirúrgico, três questões auxiliaram no 

desenvolvimento e escolha dos indicadores, dentre elas: qual perspectiva o indicador 
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pretende refletir; quais aspectos do cuidado em saúde estão sendo 

mensurados/avaliados e quais são as evidências científicas disponíveis2. 

 

5.3.2 Etapa II – Construção do Instrumento de coleta de dados 

 

Esta etapa considerou o parecer do Conselho Regional de Enfermagem - SP 

(COREN-SP), nº 026/2010169, sobre a definição e construção de indicadores de 

qualidade na assistência de enfermagem. 

 
“A implementação de indicadores de qualidade de enfermagem nos serviços 
de saúde é uma ferramenta importante para a avaliação das metas 
estabelecidas pela gestão de enfermagem”. 
“É imprescindível que a construção dos indicadores de enfermagem tenha 
um eixo condutor, com metas definidas, contemplando os recursos humanos, 
materiais, financeiros e físicos disponíveis nesses estabelecimentos, além 
das expectativas da demanda atendida, pois caso contrário todo o esforço 
para implementação e análise de indicadores poderá ser perdido no meio de 
imbricadas ações de gestão assistencial”. 

 

Nessa vertente e após a escolha dos indicadores (Etapa I), foi construído um 

instrumento estruturado, composto por indicadores, que permitem caracterizar os 

processos de trabalho da unidade.  

Para o estudo, optou-se pela utilização de indicadores específicos e comuns 

aos processos das unidades de Centro Cirúrgico (Apêndice 1). 

O instrumento de coleta de dados, foi baseado em uma das ferramentas da 

qualidade conhecida como folha e/ou lista de verificação, que deve garantir a 

facilidade dos registros, bem como permitir a visão global dos dados coletados, 

traduzindo a realidade da unidade e dos fatos que a representam.  

As folhas e/ou listas de verificação são representadas por tabelas ou planilhas 

simples, cujos dados são preenchidos de forma prática e concisa, o que favorece a 

coleta e análise de dados. Esses instrumentos permitem o registro dos dados dos 

itens a serem verificados, possibilitando uma rápida percepção da realidade e uma 

imediata interpretação da situação, ajudando a diminuir erros e confusões170. 

Assim, foram determinadas as características gerais a serem registradas em 

cada um dos eventos estudados, de acordo com a realidade das atividades e 

processos desenvolvidos na unidade, baseando-se no número de eventos ocorridos 

e no número de indivíduos sob risco de gerar um determinado evento. Adotou-se, 
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então, as planilhas do Programa Microsoft Office ExcelR para o registro dos 

indicadores. 

Vale ressaltar que a coleta dos dados referente aos indicadores de qualidade 

pode se dar de diversas maneiras. Neste processo, para alguns indicadores, o 

levantamento dos dados foi realizado mensalmente. Para a maioria, foi utilizada a 

coleta diária, com registro efetuado no dia seguinte às ocorrências, facilitando a 

observação das informações.   

Uma vez construído o instrumento de coleta de dados, em julho de 2015, 

realizou-se o pré-teste por 30 dias, como estratégia para verificar a funcionalidade e 

aplicabilidade dos dados. 

O pré-teste consiste na coleta de dados antes da intervenção experimental de 

um instrumento recém-elaborado para identificar falhas ou avaliar as exigências do 

tempo160. 

 

5.3.3 Etapa III – Implantação do Indicador  

 

A implantação é determinada como ponto inicial para o sucesso do 

gerenciamento dos indicadores e baseia-se na inserção dos instrumentos de coleta 

de dados na unidade de trabalho, sua apresentação aos envolvidos, capacitação para 

compreensão da importância dos indicadores e apresentação das ferramentas que 

serão utilizadas. 

Uma vez selecionados os indicadores dentro da unidade de Centro Cirúrgico, 

e construído o instrumento estruturado para coleta de dados (Apêndice 1), foi 

realizada a implantação. 

A fase de implantação envolveu o processo educativo (treinamento) da equipe 

de enfermagem do Centro Cirúrgico que seria responsável pelo preenchimento dos 

dados que constituíram o indicador.  

O treinamento seguiu os pressupostos de abordagem referente aos níveis de 

avaliação propostos por Donald Kirkpatrick154. 

Para melhor elucidação da abordagem dos membros da equipe de enfermagem 

do Centro Cirúrgico no processo educativo, o quadro 10 apresenta o plano de 

treinamento utilizado para nortear as atividades junto à equipe. 
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Quadro 10 – Plano de treinamento utilizado no processo educativo realizado com os 

colaboradores do Centro Cirúrgico, na implantação dos indicadores de 

qualidade. Bauru, 2016 

PLANO DE TREINAMENTO 
 
 
 

 

TEMA 

- Apresentação do projeto de pesquisa desenvolvido pela 
pesquisadora, como aluna do Mestrado Profissional em 
Enfermagem da Universidade Estadual Paulista (UNESP) de 
Botucatu. 
- Implantação de instrumento estruturado contendo os 
indicadores de qualidade específicos em Centro Cirúrgico. 

 

DATA 
 

 

04 de agosto de 2015. 

 

HORÁRIO 
 

Período da manhã: 9h às 11h 30. 
Período da Tarde: 13h 30 às 16 h. 

 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE 
TREINAMENTO 

- Apresentação dos objetivos do treinamento. 
- Aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) aos participantes (Apêndice 2). 
- Aplicação de pré-teste, contendo questões referentes aos 
indicadores de qualidade, para verificação dos conhecimentos 
acerca do objeto de estudo (Apêndice 3). 
- Contextualização e apresentação do Projeto do Mestrado, com 
abordagem dos objetivos, justificativa, metodologia e resultados 
esperados com o desenvolvimento da pesquisa. 
- Exposição teórica sobre os temas: qualidade, segurança do 
paciente, indicadores de qualidade, Centro Cirúrgico e 
importância do envolvimento da equipe de enfermagem no 
processo de busca da qualidade.  
- Apresentação do instrumento de coleta de dados a ser 
implantado na unidade de Centro Cirúrgico e formas de 
preenchimento. 
- Esclarecimento de dúvidas. 
- Aplicação do questionário (pós-teste) para verificar a apreensão 
dos conhecimentos adquiridos com o treinamento (Apêndice 3). 

  

5.3.4 Etapa IV – Coleta e análise do Indicador 

 

A coleta dos indicadores de qualidade na unidade de Centro Cirúrgico foi 

realizada durante um ano, com início em agosto de 2015 e término em julho de 2016.  

O levantamento e análise nesse período permitiu conhecer a realidade dos 

processos assistenciais e gerenciais do Centro Cirúrgico, incluindo sazonalidades; 

férias e licenças da equipe; dentre outros fatores que pudessem influenciar nas 

variações dos processos da unidade. 
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 A coleta dos indicadores foi realizada pela pesquisadora principal e nas suas 

ausências, contou com o apoio de outras duas enfermeiras, também alocadas no 

Centro Cirúrgico, devidamente capacitadas pela pesquisadora para essa finalidade. 

Essa capacitação ocorreu por meio do processo educativo (Etapa III) e durante o 

preenchimento do instrumento no primeiro mês de coleta dos dados.  

Os dados coletados com o instrumento estruturado, contendo os indicadores, 

foram totalizados mês a mês para que se transformassem em informação útil para a 

assistência/gerenciamento.  

Optou-se para o cálculo de todos os indicadores, o uso de taxas. Utilizou-se 

então as fórmulas do Programa Microsoft Office ExcelR, demonstradas no Apêndice 

4, elaboradas de acordo com os referenciais teóricos propostos para o estudo. 

Essa abordagem permitiu o acompanhamento da variação dos fenômenos, em 

determinado tempo, estando assim associada com a velocidade e a direção (padrões) 

da mudança em processos dinâmicos. As taxas correspondem ao coeficiente, assim 

como à proporção, mas o resultado é multiplicado por qualquer potência de 10, a fim 

de tornar o resultado de mais fácil compreensão171. 

Durante o período estipulado para coleta, foram registrados os dados de todos 

os indicadores propostos e implantados no Centro Cirúrgico, porém para análise 

sistemática dos dados dessa pesquisa, de acordo com as recomendações estatísticas 

e a maior pertinência aos processos do Centro Cirúrgico, foram selecionados seis 

indicadores de qualidade, dentre eles: taxa de cirurgias suspensas; taxa de ISC em 

cirurgias limpas; taxa de acidentes de trabalho com profissionais de 

enfermagem; taxa de registros de enfermagem incompletos no período 

perioperatório; taxa de absenteísmo de enfermagem; taxa de ocupação (tempo 

total de SO utilizada).  

 

5.3.4.1 Descrição dos indicadores selecionados para análise dos dados 

 

As particularidades dos indicadores selecionados para análise dos dados, 

estão descritas no Apêndice 5 e a seguir: 

 

 

 



91 
 

 
 
 

 Taxa de cirurgias suspensas 

Para abordagem do indicador de qualidade, Taxa de cirurgias suspensas, 

seguiu-se às orientações do Programa CQH165. 

Quanto à coleta de dados, considerou-se as particularidades do Centro 

Cirúrgico estudado e os principais motivos que levam às suspensões cirúrgicas na 

referida unidade até então observadas pela pesquisadora em sua rotina de trabalho 

como profissional alocada na unidade.  

Dentre os diversos motivos, selecionou-se para o estudo: não comparecimento 

do paciente; falta de condições clínicas; falta de materiais/equipamentos; motivos 

referentes ao profissional médico; transferência para outra instituição; mudança de 

conduta; realização do procedimento em outra unidade; falta de jejum/preparo; 

cura/desaparecimento da lesão; desistência por parte do paciente; erro de 

agendamento; falta de acompanhante e óbito. 

 

Taxa de ISC em cirurgias limpas 

Baseado nas orientações propostas pelo Programa CQH57 e PROQUALIS69, as 

principais informações utilizadas para esse indicador de qualidade, Taxa de ISC em 

cirurgias limpas foram obtidas em parceria com a CCIH do hospital estudado. Para 

melhor compreensão do indicador, vale descrever a trajetória para o levantamento dos 

dados. 

Primeiramente, as cirurgias são classificadas de acordo com o potencial de 

contaminação no ato do procedimento em SO, pela equipe de enfermagem 

juntamente com os cirurgiões. Esses dados são anotados em planilhas específicas e 

encaminhadas mensalmente à CCIH, que realiza a busca ativa dos 

pacientes/prontuários no retorno médico agendado de 7 a 10 dias após a data do 

procedimento. Nesse momento, são detectados os pacientes com infecção e 

realizadas as intervenções necessárias conforme protocolo institucional. 

Durante o período de coleta de dados, a CCIH contou com o mesmo 

profissional de enfermagem para levantamento e classificação dos casos de ISC, 

sendo assim considerados os mesmos critérios de definição de infecções, 

descartando o viés de informação, que se referem às distorções nos resultados 

decorrentes de erros na mensuração, ou captação dos dados172. Vale ressaltar que a 

pesquisadora principal, nesse período, acompanhou o levantamento dos prontuários 
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e auxiliou na análise dos dados juntamente com o responsável pela CCIH. Todos os 

casos considerados como ISC, foram verificados por meio de busca ativa dos 

prontuários junto ao Serviço de Atendimento Médico e Estatística (SAME). 

Além dos cuidados supracitados, faz-se necessário para correta classificação 

dos procedimentos cirúrgicos, compreender o significado do termo Cirurgias Limpas. 

São aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na 

ausência de processo infeccioso ou inflamatório local ou falhas técnicas grosseiras. 

São cirurgias eletivas com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem ou com 

drenagem fechada, que não abrem vísceras ocas ou mucosas173, 174. 

As seguintes condições não são geralmente relatadas como ISC: ponto de 

abscesso com mínima inflamação e drenagem confinada aos pontos de penetração 

das suturas, infecção em um local de episiotomia, infecção em um local de circuncisão 

neonatal ou ferida por queimadura infectada145. 

As ISC podem ser classificadas como: superficiais, profundas e de 

órgão/cavidades145. 

As ISC superficiais são aquelas que ocorrem nos primeiros 30 dias após a 

cirurgia e envolve apenas pele e subcutâneo, com pelo menos um dos seguintes 

sinais: drenagem purulenta da incisão superficial; cultura positiva de secreção ou 

tecido da incisão superficial, obtido assepticamente (não são considerados resultados 

de culturas colhidas por swab). A incisão superficial é deliberadamente aberta pelo 

cirurgião na vigência de pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas: dor, 

aumento da sensibilidade, edema local, hiperemia ou calor, exceto se a cultura for 

negativa e diagnóstico de infecção superficial pelo médico assistente145. 

As ISC incisionais profundas são aquelas que ocorrem no local da operação 

dentro de 30 dias após a cirurgia ou até um ano, se houver colocação de prótese, 

envolvendo tecidos moles profundos à incisão (Exemplo: fáscias e/ou músculos), com 

pelo menos um dos seguintes critérios: drenagem purulenta originada de incisão 

profunda, mas não do componente órgão-cavidade do sítio cirúrgico; deiscência de 

ferida ou abertura deliberada pelo cirurgião quando o paciente apresenta febre (> 38 

°C) ou dor localizada ou sensibilidade, a não ser que a cultura da ferida seja negativa; 

presença de abscesso ou outra evidência de infecção envolvendo a incisão profunda, 

observado por exame direto durante a cirurgia, por exame histopatológico ou por 
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exame radiológico; ou diagnóstico de ISC incisional profunda pelo cirurgião ou pelo 

médico assistente145. 

Para este estudo, em razão da especificidade e especialidades atendidas no 

Centro Cirúrgico, não se considerou as ISC referentes aos órgãos/cavidades, que diz 

respeito àquela que ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia ou até um ano, se 

houver colocação de prótese, e envolve qualquer órgão ou cavidade que tenha sido 

aberta ou manipulada durante a cirurgia. 

Para vigilância das ISC utilizou-se o método indireto, adotado pela CCIH local, 

que consiste na seguinte combinação: revisão de laudos de microbiologia e registros 

médicos do paciente; consultas de pacientes com os cirurgiões e/ou residentes; 

triagem de readmissão de pacientes cirúrgicos e informações diversas, como códigos 

de diagnósticos ou relatórios cirúrgicos. 

Esse método indireto de vigilância das ISC, consome menos tempo e pode ser 

prontamente executado pelo profissional do controle e prevenção de infecção durante 

suas rondas de vigilância, sendo de confiança (sensibilidade: 84%-89%) e específico 

(especificidade: 99,8%) quando comparado com o padrão ouro de vigilância (método 

direto)175. 

 

Taxa de acidentes de trabalho 

Conforme dispõe o artigo 19 da Lei nº 8213/91176, acidente de trabalho 

 
"É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo 
exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta 
lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte 
ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho"176. 

 

De acordo com a nona Cartilha dos Servidores Públicos da SES, utilizada para 

nortear o presente estudo, caracteriza-se como acidente de trabalho ou doença 

profissional aqueles que ocorrem no exercício de suas funções ou em decorrência 

delas. Equipara-se ao acidente do trabalho, o acidente sofrido pelo 

funcionário/servidor, ainda que fora do local de trabalho (Lei Federal nº 8.154/90), na 

execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade do seu empregador, 

ou seja, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa, seja para evitar 

prejuízos ao servidor, seja para lhe proporcionar proveito; em viagem a serviço da 
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empresa, seja qual for o meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade 

do funcionário; no percurso da residência para o trabalho e vice-versa177. 

Diante de tal definição, considerou-se para o cálculo da taxa de acidentes de 

trabalho os riscos existentes em ambientes de trabalho que, em função de sua 

natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar 

danos à saúde do trabalhador. 

Dentre eles, destacamos: agentes biológicos, físicos e químicos178. 

Considerou-se ainda, os acidentes sofridos pelo colaborador, ainda que fora do local 

de trabalho177, 179, sendo abordados pela pesquisa como outros tipos de acidentes.  

Embora o manual do Programa CQH31 utilizado como referencial teórico não 

inclua acidente de trajeto para fins de cálculo do indicador, nesse aspecto seguiremos 

as orientações que regem o serviço público estadual, uma vez que em casos de 

acidentes terão essa tratativa em nível local. 

Também comum nas realidades dos serviços de saúde, são os riscos 

ergonômicos, que foram abordados na atual pesquisa como outros tipos de 

acidentes, considerados como qualquer fator que possa interferir nas características 

psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde, 

podendo ser citados como exemplos: o levantamento de peso, ritmo excessivo de 

trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada de trabalho etc178. 

No Centro Cirúrgico estudado, os acidentes de trabalho são todos notificados 

pelas enfermeiras da unidade, no ato do acontecimento, e feitas as tratativas conforme 

Protocolo institucional do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho (SEESMT). 

 

Taxa de registros incompletos de enfermagem 

Inicialmente, para a construção do indicador Taxa de registros incompletos 

de enfermagem, seguiu-se as orientações do COREN em visita à instituição.   

Para reforçar essas orientações, em maio de 2016, foi publicada a Resolução 

do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Nº 0514/2016, que aprova o Guia de 

Recomendações para os registros de enfermagem no prontuário do paciente180, com 

a finalidade de nortear os profissionais da categoria. 

Nesse contexto, considerou-se como registros completos ou adequados de 

enfermagem aqueles que continham: data, hora, assinatura e identificação 
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do profissional com o número do COREN; relatório de enfermagem (admissão, 

cuidados da assistência e alta), com anotações realizadas imediatamente após a 

prestação do cuidado; sem rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaços, bem 

como uso de corretivo líquido; completas, legíveis, claras, concisas, objetivas, 

pontuais e cronológicas; registro de todos os cuidados prestados e as respostas do 

paciente diante dos cuidados prescritos pelo enfermeiro, intercorrências, sinais e 

sintomas observados180. 

O Guia de Recomendações do COFEN180 traz ainda que as anotações de 

enfermagem devam ser referentes a todos os cuidados prestados, incluindo o 

atendimento às prescrições de enfermagem e médicas, além dos cuidados de rotina, 

medidas de segurança adotadas, encaminhamentos ou transferência de setor, entre 

outros; sinais e sintomas, considerando todos os identificados por meio da simples 

observação e os referidos pelo paciente; intercorrências, que incluem fatos ocorridos 

com o paciente e medidas adotadas; respostas dos pacientes às ações realizadas. O 

registro deve conter subsídios para permitir a continuidade do planejamento dos 

cuidados de enfermagem nas diferentes fases e para o planejamento assistencial da 

equipe multiprofissional180. 

 Referente à unidade de Centro Cirúrgico, o Guia180 traz orientações específicas 

quanto aos registros que devem ser analisados nos períodos cirúrgicos, que também 

foram consideradas para essa pesquisa, a saber: 

- pré-operatório: data e hora do procedimento; nível de consciência; registro de 

alergias/intolerâncias; tempo de jejum; sinais vitais, hemoglicoteste (HGT); presença 

e local de dispositivos – acesso venoso, sondas; condições higiênicas; presença e/ou 

retirada e guarda de artefatos e pertences (próteses, órteses etc); condições 

psicológicas; orientações; esvaziamento vesical/sondagem; preparo da pele; registro 

do tipo e local da cirurgia; queixas; intercorrências e providências adotadas; exames 

pré-operatórios; encaminhamento ao Centro Cirúrgico; nome completo e COREN do 

responsável pelo procedimento180.  

- pós-operatório imediato: data e hora da recepção do paciente na SRPA; nível de 

consciência; presença de cateteres e infusão, drenos, sondas, curativos, trações e 

imobilizações; presença de lesões de pele; débito e aspecto das secreções de drenos 

e sondas; exames (laboratoriais e/ou imagem); sinais vitais; intercorrências e 
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providências adotadas; horário de encaminhamento ao setor pertinente; nome 

completo e COREN do responsável pelos procedimentos180.  

- pós-operatório mediato: data e hora de retorno à unidade; nível de consciência; 

localização anatômica e aspecto do curativo cirúrgico; tipo de exsudato se existente; 

sinais vitais; acesso venoso; posicionamento no leito; medidas de proteção; presença 

de acompanhantes; orientações ao paciente e à família; entrega documentada dos 

pertences; intercorrências e providências adotadas; nome completo e COREN do 

responsável pelos procedimentos180. 

Além das orientações propostas pelo COFEN, em razão de ser uma unidade 

específica e com diversas particularidades no que diz respeito aos seus processos e 

registros, considerou-se também o preenchimento da ficha de controle de gastos, da 

Ficha de Atendimento Ambulatorial (FAA) e do Termo de Responsabilidade. 

Utilizou-se, para fins de cálculo do indicador, como numerador da expressão, o 

número total de prontuários com erros, independentemente da quantidade que cada 

um viesse conter. Como denominador, considerou-se os prontuários dos pacientes 

que efetivamente foram submetidos a procedimentos cirúrgicos na unidade.  

É importante descrever que os dados desse indicador, correspondem a erros 

de anotações detectados ainda dentro da própria unidade de Centro Cirúrgico, uma 

vez que cada um desses prontuários é revisado, conferido e regularizado pelas 

enfermeiras após o procedimento cirúrgico e antes do encaminhamento ao SAME, 

isto é, trata-se de um indicador que avalia os registros de enfermagem ainda in loco, 

não correspondendo à auditoria feita em amostras aleatórias de prontuários contidos 

no SAME. 

 

Taxa de absenteísmo de enfermagem 

Para o indicador de qualidade Taxa de absenteísmo de enfermagem, utilizou-

se o manual proposto pelo CQH31. Foram também consideradas as ausências 

programadas e as não programadas.  

Devido as particularidades da instituição, torna-se importante definir os 

principais termos empregados. Para isso, utilizou-se da Instrução Conjunta da Divisão 

de Administração e Seção de Pessoal nº01/2012, de 13 de março de 2013181 do 

hospital cenário da pesquisa, baseada na nona Cartilha do Servidor Público Estadual 

da SES de SP177. 
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A saber: 

- Falta Abonada (FA): são concedidas até seis FA no ano, sendo uma por mês, não 

havendo, no caso, perda salarial. É comum entre os servidores recepcionar este 

instituto como um direito líquido e certo. Esse tipo de falta consiste numa expectativa 

de direito, sendo certo que compete à chefia decidir pela sua aceitação ou não, 

devendo o servidor solicitar com antecedência a autorização para o abono ou, na 

impossibilidade, solicitar no dia imediato à ocorrência177. 

- Falta Justificada (FJ): são aquelas cuja razoalidade constitui escusa para o não 

comparecimento, notadamente as motivadas por problemas no círculo familiar. 

Portanto, após apresentação de requerimento devidamente fundamentado pelo 

servidor, a critério da chefia imediata, poderá durante o ano, serem justificadas até 12 

faltas e a critério da chefia mediata, mais 12, totalizando 24 faltas no ano177. 

- Falta Injustificada (FI): não poderá exceder 30 faltas consecutivas ou 45 

intercaladas177. São as ausências não justificadas. 

- Falta médica (FM): até seis ausências no ano, independente da jornada a que 

estiver sujeito, ainda que sob regime de plantão, não podendo exceder uma ao mês. 

Aplica-se ao servidor que, nos mesmos termos e condições, acompanhar consulta, 

exame ou sessão de tratamento de saúde de filhos menores, sob sua guarda legal ou 

com deficiência, devidamente comprovados; do cônjuge, companheiro (a); dos pais, 

madrasta, padrasto ou curatelados. Nesses casos, o comprovante médico deve 

atestar a necessidade do acompanhamento. São aceitos atestados ou documentos 

equivalentes dos seguintes profissionais da área de saúde: médico; cirurgião-dentista; 

fisioterapeuta; fonoaudiólogo; psicólogo e terapeuta ocupacional177. 

- Licença Nojo (LN): até oito dias em razão do falecimento de cônjuge, filhos, pais, 

irmãos e companheiro (a); e até dois dias nos casos de falecimento de avós, netos, 

sogros, padrasto ou madrasta177. 

- Licença para tratamento de saúde (Licença Saúde - LS): no prazo de até 24 horas 

da data do afastamento, o servidor ou representante deve comparecer a Seção de 

Pessoal com atestado médico, contendo dados do profissional atestante e Código da 

Doença, para expedição de guia e posterior perícia médica na cidade de SP177.  

É importante esclarecer que em razão da permissão de apenas uma FM ao 

mês, a partir do segundo dia de ausência, considera-se LS, sendo necessário perícia 

médica. 
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- Licença Médica Meio Expediente (LMME): o servidor poderá entrar após o início 

do expediente, retirar-se antes de seu término ou dele ausentar-se temporariamente, 

até o limite de 3 horas diárias, para fins de consulta médica, desde que sujeito à 

jornada de 40 horas semanais177. 

- Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família (LMDPF): o servidor poderá 

obter licença por motivo de doença do cônjuge ou de parente até o 2º grau. O familiar 

doente deverá se submeter à perícia médica no Departamento de Perícias Médicas 

(mesmo procedimento da licença para tratamento de saúde). O servidor fica obrigado 

a reassumir o exercício quando da perícia médica ficar comprovada a cessação do 

motivo que determinou a licença (artigo 67, do Decreto nº 29.180/88) 177. 

- Doação de Sangue (DS): de acordo com o Artigo 97 da Lei nº 8.112 de 11 de 

dezembro de 1990: poderá o servidor ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo 

(Redação dada pela Medida Provisória nº 632, de 2013), por um dia, para doação de 

sangue182. Nos casos de homens: máximo quatro vezes ao ano com intervalo mínimo 

de dois meses; para mulheres: máximo três vezes ao ano com intervalo mínimo de 

três meses. O atestado deverá ser fornecido por órgão oficial ou conveniado. (Inc. XII 

do art. 78 e art. 122, do EFP; Inc. XII do art. 16 da Lei 500/74; Informação UCRH nº 

82/2010; e Art. 37 da Portaria MS nº 2712, de 12/11/2013)177. 

 

Taxa de ocupação (Tempo total da SO utilizada) 

O indicador Taxa de ocupação foi obtido com base nas 12 horas de SOs 

disponíveis durante os 5 dias úteis da semana (conforme rotina da unidade).  

Para fins de cálculos, utilizou-se dados em minutos, adotando-se como 

denominador o valor de 720 minutos disponíveis por SO nos dias úteis. 

A taxa de ocupação foi calculada analisando o uso efetivo da capacidade 

operacional do Centro Cirúrgico. Para as avaliações, considerou-se o tempo total de 

uso da SO, acrescido do tempo gasto na limpeza e preparo da SO183. Esse intervalo 

entre as cirurgias é denominado de tempo de turnover, que vai desde a saída de um 

paciente da SO até a entrada do paciente seguinte18. 

O tempo efetivo dos procedimentos cirúrgicos foi obtido por meio de anotações 

em livros de registros de cirurgias e prontuários de pacientes, nos quais constam 

dados do início e término da cirurgia (entrada e saída do paciente na SO).  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10993983/artigo-97-da-lei-n-8112-de-11-de-dezembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10993983/artigo-97-da-lei-n-8112-de-11-de-dezembro-de-1990
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Para o turnover, obteve-se a média de 20 minutos, determinado após registro 

do tempo do intervalo entre as cirurgias por um período de 3 meses, sendo nele 

considerado o período desde a saída de um paciente e entrada do próximo (limpeza 

e preparo da SO). 

 

5.4 ANÁLISES ESTATÍSTICA  

  

Para registro dos dados, utilizou-se recursos de computação por meio do 

processamento no Sistema Microsoft ExcelR. 

A análise dos dados foi realizada mediante tratamento estatístico adequado 

para o desenho proposto. Os resultados obtidos na pesquisa foram expressos por 

médias, medianas, valores mínimos, valores máximos e desvios padrões – DP 

(variáveis quantitativas) ou por frequências simples/relativas e percentuais (variáveis 

qualitativas). 

Para análise do questionário, aplicou-se o teste Qui-quadrado de tendência 

para verificar os números de acertos (pré e pós-testes).  

O teste Qui-quadrado, visa encontrar valores de dispersão para duas variáveis 

nominais e avaliar a associação existente entre as variáveis qualitativas. 

Os indicadores de qualidade foram analisados utilizando-se um modelo linear 

generalizado com distribuição de Poisson seguido do teste de comparação múltipla 

de Wald para avaliar as diferenças mensais em cada situação considerada. Aplicou-

se também o teste Qui-quadrado para diferença de proporção para maioria dos 

indicadores, com exceção dos indicadores Taxa de absenteísmo e Taxa de ocupação 

em que se utilizou o teste t de Student (método utilizado para avaliar as diferenças 

entre as médias de dois grupos). 

 Considerou-se o valor de p<0,05 como nível de significância e o programa 

utilizado para realizar as análises foi o Programa SAS, for Windows, versão 9.3. 

 

5.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

Esse estudo seguiu os preceitos éticos e legais preconizados pela Resolução 

466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS)184. 
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O projeto de pesquisa foi primeiramente submetido à aprovação da Comissão 

Científica do hospital cenário da pesquisa. Posteriormente, foi cadastrado na 

Plataforma Brasil, sob o nº 46901015.0.0000.5411, que o direcionou ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da UNESP (Universidade Estadual Paulista), sendo obtida 

a aprovação da Universidade para o desenvolvimento da pesquisa por meio do 

parecer nº 1.168.387, em 03 de agosto de 2015 (Anexo 1). 

 Devido ao caráter da pesquisa, aplicou-se o TCLE, documento pelo qual o 

sujeito e/ou seu representante legal autoriza sua participação voluntária na pesquisa, 

após explicação completa sobre a natureza do estudo, seus objetivos, métodos, 

benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esse possa acarretar 

(Apêndice 2).  
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6 RESULTADOS 

 

6.1 ETAPA I – ESCOLHA DO INDICADOR 

 

Para implantação na unidade estudada, selecionou-se 20 indicadores de 

qualidade, dentre eles 11 assistenciais e nove gerenciais (quadro 11). 

 

Quadro 11 – Relação de indicadores de qualidade (assistenciais/gerenciais) 

implantados na unidade de Centro Cirúrgico. Bauru, 2016 

INDICADORES DE QUALIDADE 

ASSISTENCIAIS 

Incidência de erro de medicação 

Incidência de extubação não planejada de cânula endotraqueal 

Incidência de lesão de pele 

Incidência de quase falha relacionada à administração de medicação 

Incidência de queda de pacientes 

Intercorrências decorrentes do uso de eletrocirurgia 

Taxa de complicações em Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

Taxa de complicações relacionadas à anestesia 

Taxa de pacientes com Profilaxia Antimicrobiana Cirúrgica (PAC) 

Taxa de pacientes com preparo de área cirúrgica 

Taxa de perdas ou extravios de espécimes cirúrgicas 

GERENCIAIS 

Taxa de absenteísmo de enfermagem 

Taxa de acidentes de trabalho com profissionais de enfermagem 

Taxa de cirurgias suspensas/dia 

Taxa de ISC em cirurgias limpas 

Taxa de mortalidade operatória 

Taxa de registro de enfermagem incompletos no período perioperatório 

Taxa de Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória realizada 

Taxa de Visitas Pré-Operatórias de Enfermagem realizada 

Taxa de ocupação (Tempo total da SO utilizada) 

 

As particularidades dos indicadores selecionados, como fórmulas para cálculo 

das taxas, fontes de informações, periodicidade da coleta e polaridade estão 

demonstradas nos Apêndice 4. 

A polaridade de um indicador define o direcionamento do seu cálculo. Existem 

indicadores que, quanto maior forem as suas taxas, melhores serão os resultados 
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(Taxa de VPOE) e aqueles nos quais essas taxas, quando elevadas, são 

consideradas ruins (Taxa de ISC em cirurgias limpas)185. 

  

6.2 ETAPA II – CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O instrumento foi elaborado pensando-se na necessidade de determinar o 

numerador e denominador, para que isso possibilitasse a criação do indicador 

(informação) com base nos dois dados coletados (Apêndice 1). 

O pré-teste do instrumento contendo os indicadores de qualidade específicos 

em Centro Cirúrgico, realizado por 30 dias, permitiu verificar a aplicabilidade do 

instrumento de acordo com a realidade da unidade. Esse teste viabilizou efetuar as 

correções necessárias antes do início efetivo da coleta de dados.  

As correções feitas no instrumento, referiram-se à periodicidade da coleta (se 

diária ou mensal), havendo a inclusão do indicador Taxa de ocupação (Tempo total 

da SO utilizada) e exclusão do indicador, Taxa de inspeção de instrumental 

cirúrgico, uma vez que corresponde as atividades do CME.   

O quadro 12 apresenta as principais particularidades e características do 

instrumento de coleta de dados. 
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Quadro 12 – Particularidades e características do instrumento de coleta de dados. 

Bauru, 2016 

PARTICULARIDADES DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 Instalado em um computador na unidade, por meio de planilhas do Programa 
Microsoft Office ExcelR. Esses tipos de instrumentos podem ser implantados por 
meio impresso ou em planilhas no ExcelR, disponíveis em servidores de rede local; 

 Foram determinadas as características gerais a serem registradas diária ou 
mensalmente de cada um dos eventos estudados, baseando-se no número de 
eventos ocorridos e o número de indivíduos sob risco de gerar um determinado 
evento; 

 Os indicadores foram agrupados de acordo com as principais atividades 
desenvolvidas na unidade; 

 Os dados são totalizados por meio de fórmulas específicas do programa, 
sendo calculado a taxa para cada indicador implantado; 

 Para os indicadores com coleta mensal, os dados são registrados no primeiro 
dia do mês subsequente à coleta; 

 Para os indicadores com coleta diária, os dados são registrados sempre no 
dia seguinte das ocorrências. Ao término do mês, eles são totalizados nas planilhas 
mensais e transcritos para condensados individuais elaborados especificamente 
para cada um dos indicadores implantados; 

 O indicador Taxa de ISC em cirurgias limpas, possui forma de coleta 
diferenciada, uma vez que esse levantamento é feito em parceria com a CCIH. Para 
os pacientes com cirurgias ambulatoriais, realiza-se a observação e a análise dos 
prontuários no retorno médico; e para os internados, o acompanhamento é feito nas 
enfermarias do hospital. 

 

A forma de coleta dos dados referente aos indicadores de qualidade (coleta 

diária), com registro realizado sempre no dia seguinte às ocorrências (prospectiva), 

vem contribuindo para observação das informações em sua totalidade, evitando 

subnotificações. 

 

6.3 ETAPA III - IMPLANTAÇÃO DO INDICADOR 

 

Após a elaboração do instrumento para coleta de dados, foi realizado o 

processo educativo (treinamento) para implantação dos indicadores no Centro 

Cirúrgico, em horário e local previamente agendados, de acordo com a rotina e 

disponibilidade da equipe, com o intuito de não prejudicar o funcionamento da unidade 

e de modo a envolver grande parte da equipe de enfermagem. O treinamento ocorreu 

em dois momentos distintos (manhã e tarde), porém em um único dia, o que permitiu 

o envolvimento de 18 dos 20 colaboradores alocados na unidade de Centro Cirúrgico, 
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uma vez que um estava de LS e o outro trata-se da pesquisadora principal que o 

aplicou junto à equipe 

O objetivo dessa etapa, além de implantar os indicadores no Centro Cirúrgico, 

foi envolver os membros da equipe de enfermagem na busca pela qualidade dos 

processos gerenciais e assistenciais.  

O processo educativo, baseado nos níveis de avaliação propostos por Donald 

Kirkpatrick154, ocorreu no horário de trabalho dos colaboradores, o que facilitou o 

comparecimento, porém, por vezes, dificultou o desenvolvimento contínuo do 

processo de aprendizagem, uma vez que havia fatores intervenientes externos que 

desviavam a atenção, como telefone, campainha, entre outros.  

Vale ressaltar que, por decisão dos pesquisadores, esse processo foi realizado 

após o pré-teste do instrumento de coleta de indicadores, para haver tempo de avaliar 

e aperfeiçoar o mesmo. Essa particularidade do processo proporcionou apresentar à 

equipe um instrumento melhor estruturado.  

Durante a realização do pré-teste do instrumento de coleta de dados, alguns 

colaboradores questionavam a pesquisadora sobre a atividade desenvolvida, 

ocorrendo assim breves abordagens sobre o tema. Esse fato pode ter influenciado 

nos resultados do pré-teste do processo educativo. 

 A tabela 1 demonstra o perfil dos colaboradores envolvidos no processo 

educativo para implantação dos indicadores na unidade de Centro Cirúrgico. 
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Tabela 1 – Distribuição dos profissionais de enfermagem do Centro Cirúrgico, 
segundo as variáveis independentes (N=18). Bauru, 2016 

Variáveis independentes (N=18) 

Sexo - N (%)  
     Feminino  17 (94,44) 
     Masculino 1 (5,55) 
     Valor de p* p<0,0001 
  

Idade – Anos  
     Média ± DP 49,94 ± 10,54 
     Mediana 47,50 
     Mínimo 34,00 
     Máximo 67,00 

 

Tempo de Profissão – Anos  
     Média ± DP 19,72 ± 8,59 
     Mediana 16,50 
     Mínimo 9,00 
     Máximo 38,00 

 

Atuação em Centro Cirúrgico - Anos  
     Média ± DP 7,99 ± 5,71 
     Mediana 7,00 
     Mínimo 0,17 
     Máximo 20,00 

 

Escolaridade - N (%)  
     Ensino Médio 11 (61,11) 
     Ensino Superior          7 (38,89) 

                    *Teste qui-quadrado 

 

Observa-se, quanto à caracterização dos participantes do treinamento, o 

predomínio do sexo feminino (94,44%), com idade média de 49,94 ± 10,54 anos, e 

extremos que vão de 34,00 a 67,00 anos, o que demonstra a heterogeneidade quanto 

a essa variável. Referente à variável tempo de profissão, observou-se atuação na área 

de enfermagem há mais de nove anos, chegando a um total de 38,00 anos, com média 

de 19,72 ± 8,59 anos e mediana de 16,50 anos, do que é possível deduzir a 

possiblidade de conhecer ou ter experiência com o objeto de estudo. 

Quanto à variável tempo de atuação em Centro Cirúrgico, encontrou-se uma 

variação de dois meses a 20 anos, representadas por uma média de 7,99 ± 5,17 anos 

e mediana de 7,00 anos, o que também pode ter influenciado no nível de 

conhecimento sobre o objeto de estudo.  

Com relação à variável escolaridade, sete dos colaboradores envolvidos na 

pesquisa (38,89%) possuíam nível superior em diferentes áreas, dentre elas, 
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enfermagem, direito, letras e serviço social, porém quatro desses atuam como 

auxiliares de enfermagem na unidade em razão de concurso público. Essa 

informação, referente ao nível de instrução dos envolvidos na pesquisa, sugere 

conhecimento sobre o objeto de estudo. Os 11 colaboradores restantes (61,11%) 

possuem nível técnico (auxiliares de enfermagem). 

A tabela 2 demonstra os resultados do pré e pós-teste das questões objetivas 

(Apêndice 3) aplicadas no treinamento proposto aos colaboradores envolvidos na 

implantação dos indicadores de qualidade no Centro Cirúrgico.  

 

Tabela 2 – Resultados das questões objetivas aplicadas no pré e pós-teste no 
processo educativo. Bauru, 2016 

 

Questão Pré-teste  Pós-teste 
  

Valor de p* 

 Acertos (%) Erros (%)  Acertos (%)   Erros (%)   

2 11 (61,11) (SIM) 7 (38,88) (NÃO)  9 (50,00) (SIM) 9 (50,00) (NÃO)  0,5023 

3 17 (94,44) 1 (5,55)  17 (94,44) 1 (5,55)  1,000 

4 15 (83,33) 3 (16,66)  16 (88,88) 2 (11,11)  0,6299 

5 14 (77,77) 4 (22,22)  18 (100,00) 0 (0,00)  0,0399 

6 8 (44,44) 10 (55,55)  11 (61,11) 7 (38,88)  0,3166 

7 6 (33,33) 12 (66,66)  16 (88,88) 2 (11,11)  0,0006 

9 13 (72,22) 5 (27,77)  15 (83,33) 3 (16,66)  0,4227 
 

10 2 (11,11) 16 (88,88)  2 (11,11) 16 (88,88)  1,0000 
 

11 18 (100,00) 0 (0,00)  16 (88,88) 2 (11,11)  0,1456 
 

12 16 (88,88) 2 (11,11)  18 (100,00) 0 (0,00)  0,1456 
 

13 17 (94,44) 1 (5,55)  18 (100,00) 0 (0,00)  0,3105 
 

14 16 (88,88) 2 (11,11)  18 (100,00) 0 (0,00)  0,1456 
 

15 13 (72,22) 5 (27,77)  17 (94,44) 1 (5,55)  0,0736 
 

16 15 (83,33) 3 (16,66)  17 (94,44) 1 (5,55)  0,2888 
 

  *Teste qui-quadrado de tendência 

 

As respostas analisadas permitiram identificar diversas características 

relevantes no contexto do questionário em foco, proporcionando tanto o 

aprimoramento do instrumento de pesquisa como a identificação de diversos fatores 

importantes a esta temática. 
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A questão 2 (Apêndice 3) merece maiores esclarecimentos em virtude de sua 

abordagem. Indagou-se os colaboradores participantes do treinamento se trabalham 

ou já trabalharam em instituições/unidades de saúde em que os indicadores são 

utilizados para mensurar a qualidade dos processos desenvolvidos. Adotou-se como 

resposta as opções SIM e NÃO, sendo necessário especificar os locais. No pré-teste, 

observa-se que 11 (61,11%) dos participantes disseram que já atuaram em locais em 

que se empregam os indicadores para mensuração da qualidade, e no pós-teste esse 

número reduziu para nove (50,00%). Dois dos participantes confundiram no pré-teste 

os indicadores de qualidade com os indicadores químicos/biológicos utilizados no 

processo de esterilização de materiais no CME, o que é comprovado por menor 

número de respostas “SIM” no pós-teste. Essa confusão foi relatada à pesquisadora 

no momento destinado ao esclarecimento de dúvidas durante o treinamento. 

De modo geral, observa-se maior número de acertos no pós-teste, porém, 

considerando-se os valores de p, nota-se discreta diferença entre o pré e pós-teste, 

sendo observada associação estatisticamente significante com p<0,05, apenas nas 

questões 5 e 7. Esse resultado pode ser justificado pela formação acadêmica e tempo 

de atuação em Centro Cirúrgico dos colaboradores envolvidos e também pela 

realização de pré-teste do instrumento de coleta de dados previamente ao 

treinamento.  

Além das questões objetivas, o questionário (Apêndice 3) contemplou 

perguntas abertas, com o propósito de identificar e conhecer as opiniões dos 

colaboradores sem fornecer alternativas que influenciassem em suas respostas. Os 

resultados do pré e pós-teste estão representados na tabela 3.  
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Tabela 3 – Resultados das questões abertas aplicadas no pré e pós-teste no    
processo educativo. Bauru, 2016 

Questões 

Pré-teste Pós-teste 
Valor 
de p*                     N 

% 
Acertos 

                   N 
% 

Acertos 
 

1 Registros 23  
78,26 

 Registros 32  
90,62 

  
0,1995 Acertos 18  Acertos 29  

Erros 05  Erros 03  

          

8 Registros 30  
60,00 

 Registros 41  
90,24 

  
0,0026 Acertos 18  Acertos 37  

Erros 12  Erros 04  

          

17 Registros 34  
88,23 

 Registros 35  
94,28 

  
0,3725 Acertos 30  Acertos 33  

Erros 04  Erros 02  

   *Teste qui-quadrado de Tendência 

 

 Por se tratar de questões que permitem uma diversidade de respostas, estas 

foram categorizadas e os registros foram classificados em acertos e erros.  

A questão número 1 referiu-se aos conhecimentos dos colaboradores em 

relação aos indicadores de qualidade em saúde. Conforme descrito na tabela 3, o pós-

teste possibilita inferir maior compreensão sobre o tema, representada por 90,62% de 

acertos comparados com os 78,26% no pré-teste. Essas diferenças, embora 

importantes, não são consideradas, estatisticamente distintas, em razão do valor de 

p=0,1995. 

Na questão 8 foi solicitado aos participantes exemplos de indicadores que 

pudessem ser utilizados na unidade de Centro Cirúrgico. No pré-teste, apenas 60,00% 

dos registros feitos pelos participantes do treinamento foram considerados assertivos, 

em contraste com os 90,24% no pós-teste, o que evidencia maior apreensão do 

conteúdo por parte dos colaboradores (p=0,0026). 

A questão 17 abordou sobre os benefícios e resultados que a implantação dos 

indicadores de qualidade pode trazer para unidade de Centro Cirúrgico. Essa pergunta 

proporcionou uma diversidade de respostas que caracterizaram a percepção dos 

colaboradores sobre esse assunto, demonstrando uma expectativa e conhecimento 

prévio de tal temática, representado por 88,23% de acertos no pré-teste e 94,28% no 

pós-teste, sendo assim, essa diferença, embora também importante, não é 

considerada estatisticamente significativa (p=0,3725). 
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6.4 ETAPA IV – COLETA E ANÁLISE DO INDICADOR  

 

Nos 12 meses de coleta de dados, foram obtidos dados de uma série de 

variáveis a serem destacadas nos tópicos seguintes. Em função deles, realizou-se a 

análise de seis indicadores de qualidade, obtendo-se, assim, os resultados da 

pesquisa. 

  

6.4.1 Perfil dos procedimentos realizados no Centro Cirúrgico 

 

 Durante o período de coleta de dados, totalizou-se na unidade 595 

procedimentos cirúrgicos, com média de 49,58 ± 17,52 e mediana de 55,00 

procedimentos mensais. Do total, 523 (87,90%) foram procedimentos ambulatoriais e 

72 (12,10%) foram realizados em pacientes internados, havendo diferença estatística 

significativa entre as taxas em razão do valor de p<0,0001. 

Das três especialidades atendidas – dermatologia, ortopedia e oftalmologia, 

nota-se o predomínio das cirurgias dermatológicas, totalizando 484 (81,34%) 

procedimentos, seguidas pelas especialidades ortopedia, com 79 (13,28%) e 

oftalmologia com 32 (5,38%) procedimentos. Esses números mostram a presença 

significativamente superior (p<0,0001) da especialidade dermatologia.   

A distribuição do sexo dos pacientes submetidos a procedimentos na unidade 

de Centro Cirúrgico é de 282 (47,39%) do sexo feminino e 313 (52,61%) do sexo 

masculino. Apesar de maior número de atendimentos ao sexo masculino, essa 

diferença não é estatisticamente significativa (p=0,08198).  

A idade variou entre 1,58 (1 ano e 7 meses) e 104 anos, com média geral de 

59,36 ± 18,04 anos e mediana de 62,00 anos.  

 A caracterização dos atendimentos de acordo com as variáveis: sexo, idade, 

especialidades cirúrgicas e tipo de atendimento, estão apresentados pela tabela 4. 
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Tabela 4 – Perfil dos atendimentos realizados no Centro Cirúrgico (N=595). Bauru, 
2016 

Variáveis (N=595) 

Idade – Anos             

     Média ± DP 
     Mediana 
     Máximo 
     Mínimo 

                        59,36 ± 18,04                             
                              62,00 
                             104,00 
                              1,58 

 

Sexo - N (%)                                     
     Feminino                                        282 (47,39) 
     Masculino                                       313 (52,61) 

         

     Valor de p*                                      0,08198  

Tipo de atendimento  

Internação - N (%) 
     Média ± DP 
     Mediana  
     Máximo 
     Mínimo 

   72 (12,10)                  
  6,00 ± 3,64 
      6,00 
     12,00 
      0,00 

 

                      Ambulatorial - N (%)                        523 (87,90)                 
                          Média ± DP                                  43,58 ± 15,19 
                          Mediana                                            45,00                     
                          Máximo                                             63,00 
                          Mínimo                                              21,00 
 

                      Valor de p*                                         p<0,0001 

 Especialidades cirúrgicas                       

  Dermatologia – N (%)  484 (81,34) 
     Média ± DP  40,33 ± 14,05 

     Mediana                      43,00 
     Máximo                      60,00 

     Mínimo                      19,00 
  

  Ortopedia – N (%)                   79 (13,28) 

     Média ± DP                  6,58 ± 3,50 
     Mediana                        6,00 

     Máximo                       12,00 
     Mínimo                        1,00 
  

  Oftalmologia – N (%)                     32 (5,38) 

     Média ± DP                   2,67 ± 1,50 
     Mediana                        3,00 

     Máximo                        5,00 
     Mínimo                        0,00 
 

  Valor de p*                                        p<0,0001 

                   *Teste qui-quadrado para diferença de proporção 

 

 O comparativo entre as especialidades cirúrgicas atendidas na unidade, bem 

como os tipos de atendimentos estão também ilustrados nas figuras 4 e 5 a seguir.  
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Figura 4 – Distribuição dos procedimentos cirúrgicos de acordo com as     
especialidades (agosto de 2015 a julho de 2016) (N=595). Bauru, 2016 

 

 

Figura 5 – Distribuição dos procedimentos cirúrgicos de acordo com os tipos de 
atendimentos (agosto de 2015 a julho de 2016) (N=595). Bauru, 2016 

 

6.4.2 Indicadores de Qualidade em Centro Cirúrgico 

  

A análise individualizada dos indicadores de qualidade selecionados demonstra 

particularidades descritas a seguir. 
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6.4.2.1 Taxa de cirurgias suspensas 

 

Para o indicador Taxa de cirurgias suspensas, aplicou-se a fórmula proposta 

pelo CQH165 (número de cirurgias suspensas/mês pelo número de cirurgias 

programadas/mês X 100). 

Dos 722 procedimentos anestésico-cirúrgicos programados no período de 

coleta de dados, 127 foram suspensos, evidenciando taxa de suspensão cirúrgica de 

17,59%, com média de 17,02% ± 4,79% e mediana de 16,67%, conforme dados 

apresentados na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Taxa de cirurgias suspensas/mês. Bauru, 2016 

Anos Meses 
Nº de 

cirurgias 
suspensas 

Nº de 
cirurgias 

programadas 

Taxa de 
Cirurgias 

Suspensas 
(%) 

2015 Agosto 22 89 24,72 
 Setembro 15 86 17,44 
 Outubro 14 84 16,67 
 Novembro 21 81 25,93 
 Dezembro 5 30 16,67 
     

2016 Janeiro 5 32 15,63 
 Fevereiro 7 43 16,27 
 Março 10 55 18,18 
 Abril 8 66 12,12 
 Maio 5 64 7,81 
 Junho 10 62 16,13 
 Julho 5 30 16,67 

TOTAL 127 722 17,59 

MP (medida de posição), MD (medida de dispersão)            %                                                                       
     Média ± DP                                                         17,02 ± 4,79                  
     Mediana                                                                   16,67                                               
Valor de p*/mês                                                       p= 0,2751 

                        *Teste qui-quadrado para diferença de proporção 

 

A tabela 5 aponta ainda que, nos meses de agosto (24,72%) e novembro 

(25,93%) de 2015, as taxas de cirurgias suspensas foram maiores em relação aos 

demais meses de coleta. Em contrapartida, o mês de maio de 2016 destacou-se em 

razão da menor taxa apresentada (7,81%). Apesar dessas diferenças, os percentuais 

nos meses não são estatisticamente diferentes (p= 0,2751). A figura 6 ilustra esses 

dados. 

 



114 
 

 
 
 

    

Figura 6 – Distribuição das suspensões cirúrgicas (agosto de 2015 a julho de 2016). 
Bauru, 2016 

 

 No que diz respeito a caracterização dos procedimentos cirúrgicos suspensos, 

observa-se que das 127 cirurgias suspensas, 54 (42,52%) ocorreram em 

procedimentos envolvendo pacientes do sexo masculino e 73 (57,48%) do sexo 

feminino, havendo diferença significativa para essa variável (p=0,02389). A média de 

idade dos pacientes com cancelamentos cirúrgicos foi de 57,06 ± 20,11 anos, variando 

entre 1,00 ano e 104,00 anos, com mediana de 58,00 anos.  

Os dados apresentados pela tabela 6, apontam que, dentre as especialidades 

médicas que tiveram, com maior frequência, seus procedimentos cirúrgicos 

cancelados no período estudado, foi predominantemente a cirurgia dermatológica com 

96 (75,59%) procedimentos suspensos, seguida da cirurgia ortopédica, 23 (18,11%) 

e da oftalmológica, 8 (6,30%), havendo diferença significativa entre tais 

especialidades em razão do valor de p<0,0001. Acredita-se que as taxas são maiores 

na dermatologia devido ao predomínio na unidade estudada.  

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

TA
X

A
 (

%
)

MESES



115 
 

 
 
 

Tabela 6 – Dados demográficos dos pacientes/procedimentos cirúrgicos suspensos 
(N=127). Bauru, 2016 

Dados demográficos (N=127) 

Pacientes 

Idade – Anos                                         

     Média ± DP  57,06 ± 20,11  
     Mediana       58,00  
     Máximo      104,00  
     Mínimo        1,00  

Sexo - N (%)  
     Feminino      73 (57,48)                              
     Masculino 
     

     Valor de p*  

    54 (42,52) 
      

     0,02389 

 

Especialidades cirúrgicas 

Dermatologia – N (%)          96 (75,59) 

    Média ± DP         8,00 ± 4,59 
    Mediana              7,00 

    Máximo             16,00 
    Mínimo              3,00 
  

Ortopedia – N (%)          23 (18,11) 
    Média ± DP         1,92 ± 1,62 

    Mediana              2,00 
    Máximo              5,00 

    Mínimo              0,00 
  

Oftalmologia – N (%)            8 (6,30) 

    Média ± DP         0,67 ± 0,78 
    Mediana             0,50 

    Máximo             2,00 
    Mínimo             0,00 

  

     Valor de p*           p<0,0001 

                       *Teste qui-quadrado para diferença de proporção 

          

Referente aos motivos que ocasionaram as suspensões cirúrgicas, de acordo 

com o referencial utilizado, devem ser considerados aqueles cujas causas não 

dependam do paciente (externas), porém nos meses de coleta de dados, a principal 

causa geradora dos cancelamentos dos procedimentos anestésico-cirúrgicos foi o 

absenteísmo do usuário, ou seja, o não comparecimento dos pacientes, 

correspondendo a 27,56% dos cancelamentos. Outros motivos de cancelamentos 

aparecem na sequência, como a falta de condições clínicas dos pacientes (19,69%) e 

os motivos referentes aos profissionais médicos (18,11%), abrangendo cirurgiões, 

residentes e anestesiologistas. Diante do contexto das abordagens, para análise dos 

dados, considerou-se todos motivos que ocasionaram a suspensão de procedimentos 

cirúrgicos na unidade, conforme a tabela 7.  
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  Tabela 7 – Causas das suspensões cirúrgicas (agosto de 2015 a julho de 2016) 
(N=127). Bauru, 2016 

 

Causas das suspensões 
TOTAL 

N % 

Não comparecimento do paciente 35 27,56 

Paciente sem condições clínicas 25 19,69 

Motivos referentes ao profissional médico 23 18,11 

Desistência por parte do paciente 10 7,87 

Cura/desaparecimento da lesão 8 6,30 

Erro de agendamento 8 6,30 

Falta de materiais/equipamentos 5 3,94 

Mudança de conduta 5 3,94 

Realizou o procedimento em outra unidade 3 2,36 

Falta de jejum/preparo 2 1,57 

Transferência para outra instituição 1 0,79 

Falta de acompanhante 1 0,79 

Óbito (antes da data do procedimento) 1 0,79 

TOTAL 127 100,00 

 

6.4.2.2 Taxa de ISC em cirurgias limpas 

 

A coleta de dados referente ao indicador de qualidade, Taxa de ISC em 

cirurgias limpas, seguiu as orientações do CQH53. Para obtenção da taxa, calculou-

se o quociente entre o número de casos de ISC em cirurgias limpas por especialidade 

(dermatologia, ortopedia e oftalmologia) e o número total de cirurgias limpas de cada 

especialidade X 100. 

No período do estudo, foram realizados 521 procedimentos anestésico-

cirúrgicos classificados como limpos (427 dermatológicos, 52 ortopédicos e 42 

oftalmológicos). Dessas cirurgias, 14 pacientes apresentaram ISC, representando 

uma incidência de infecção de 2,69%. 

A tabela 8 apresenta as taxas de ISC do Centro Cirúrgico. 
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Tabela 8 – Taxa de ISC em cirurgias limpas por especialidade/mês. Bauru, 2016 

Anos Meses 

Dermatologia  Ortopedia 

Nº de 
infecções 

Nº de 
cirurgias 

Taxa 
(%) 

 
Nº de 

infecções 
Nº de 

cirurgias 
Taxa 
(%) 

2015 Agosto 0 53 0,00  0 4 0,00 
 Setembro 2 58 3,45  0 5 0,00 
 Outubro 2 43 4,65  0 8 0,00 
 Novembro 1 41 2,44  1 10 10,00 
 Dezembro 0 14 0,00  0 4 0,00 

  

2016 Janeiro 1 19 5,26  0 4 0,00 
 Fevereiro 1 26 3,85  0 3 0,00 
 Março 0 36 0,00  0 2 0,00 
 Abril 2 40 5,00  0 4 0,00 
 Maio 0 46 0,00  0 4 0,00 
 Junho 1 30 3,33  0 3 0,00 
 Julho 3 23 14,29  0 1 0,00 

TOTAL       13 427 3,04  1 52 1,92 

MP e MD  

     Média±DP 

N 

1,08±1,00 

          N 

35,58±13,80 

% 

3,52±3,97 
 N 

0,08±0,29 

N 

4,33±2,46 

% 

0,83±2,89 

     Mediana 1,00 38,00 3,39  0,00 4,00 0,00 

     Máximo 3,00 58,00 14,29  1,00 10,00 10,00 

     Mínimo 0,00 14,00 0,00  0,00 1,00 0,00 
Valor de p*                                    0,0030 

*Teste qui-quadrado para diferença de proporção 

 

 Os procedimentos dermatológicos predominam entre as cirurgias limpas 

realizadas no Centro Cirúrgico e sua taxa de infecção foi representada por 3,04%, 

com média mensal de 3,52% ± 3,97 e mediana 3,39%. O mês de julho (2016) 

evidenciou taxa de infecção superior aos demais meses de coleta (14,29%), havendo 

a necessidade de identificar as causas da ocorrência.  

Na ortopedia, obteve-se taxa de 1,92% de infecção, com média de 0,83% ± 

2,89% e mediana de 0,00%. Igualmente, a dermatologia apresentou no mês de 

novembro (2015) importante taxa de infecção (10,00%).   

Essas taxas devem ser consideradas significativas, principalmente do ponto de 

vista clínico, uma vez que são adotadas medidas para controle de infecções na 

unidade, demandando, assim, estudos para conhecer os motivos que as causaram.  

Na oftalmologia, dos 42 procedimentos cirúrgicos realizados no período de 

coleta de dados, classificados como limpos, não foram observadas infecções.  

 O valor de p (0,0030) apresentado pela tabela 8, demonstra a existência de 

diferenças estatísticas significantes entre as taxas de infecções das especialidades 

atendidas na unidade. 

 A figura 7 ilustra esses dados, permitindo comparativo entre as taxas de 

infecções em cirurgias limpas nas três especialidades atendidas no Centro Cirúrgico. 
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Figura 7 – Distribuição das taxas de ISC em cirurgias limpas de acordo com as 
especialidades atendidas no Centro Cirúrgico (agosto de 2015 a julho de 2016). 

Bauru, 2016 
 

 Em relação ao perfil dos pacientes com ISC, predominou o sexo feminino, 

71,43% (10 pacientes), com idade entre 22 e 85 anos, média de 65,64 ± 17,10 anos 

e mediana de 71,50 anos.  

Na análise da presença de comorbidades, identificou-se que 7 (50%) dos 

pacientes que apresentaram ISC possuíam comorbidades, dentre elas Hipertensão 

Arterial, enfisema pulmonar, cardiopatias, com destaque para o Diabetes Mellitus 

(DM).   

Quanto aos aspectos da incisão cirúrgica no pós-operatório, cinco pacientes 

(35,71%) apresentaram secreção purulenta, quatro (28,57%) apresentaram eritema, 

três (21,43%) sinais flogísticos e dois (14,29%) deiscência dos pontos. Vale dizer que 

apesar de ter sido encontrada presença de secreção cirúrgica, não foi realizada 

cultura para identificação do agente causador, por não ser prática da CCIH. 

Durante a coleta de dados, pouco se observou o uso da PAC no pré-operatório, 

abstendo-se ao intraoperatório (37,72% das cirurgias), minutos antes da incisão em 

cirurgias ortopédicas.  

Com relação à antibioticoterapia prescrita para o tratamento das ISC no pós-

operatório, destacou-se como escolha, a Cefalexina, de cinco a 15 dias de acordo 

com a prescrição médica, representada por 78,57% das prescrições.  
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Analisou-se, ainda, o tempo de duração dos procedimentos cirúrgicos em 

minutos, oscilando entre 20 e 120 minutos. Da amostra, 28,57% foram operados em 

até 60 minutos e a maioria (71,43%) em até 120 minutos (2 horas).  

Os dados referentes às variáveis descritas, estão demonstrados na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Distribuição dos pacientes com ISC segundo variáveis: sexo; idade; 
comorbidades; sinais e sintomas; medicações utilizadas no tratamento e 
tempo cirúrgico (N=14). Bauru, 2016 

Variáveis (N=14) 

Sexo - N (%) 
 

    Feminino  10 (71,43) 
    Masculino                        4 (28,57) 
    Valor de p* 0,05878 
  

Idade – Anos 
 

    Média ± DP 65,64 ± 17,10 
    Mediana 71,50 
    Máximo 85,00 
    Mínimo 22,00 
  

Comorbidades - N (%) 
 

    Com comorbidades 7 (50,00) 

    Sem comorbidades  7 (50,00)  
 

Sinais e sintomas - N (%) 
 

 

    Secreção purulenta 5 (35,71)  
    Eritema 4 (28,57)  

    Sinais flogísticos 
    Deiscência de pontos 

3 (21,43) 
2 (14,29) 

 

 

Medicações - tratamento - N (%) 
 

 

    Cefalexina     11 (78,57)  

    Azitromicina 
    Clindamicina 

1 (7,14) 
1 (7,14) 

 

    Medicação tópica 1 (7,14) 
 

 

Tempo cirúrgico - N (%)   
    Até 60 minutos 4 (28,57)  
    De 60 a 120 minutos  10 (71,43)  

                         *Teste qui-quadrado para diferença de proporção 

 

6.4.2.3 Taxa de acidentes de trabalho com profissionais de enfermagem 

  

O indicador de qualidade, Taxa de acidentes de trabalho com profissionais 

de enfermagem, seguiu as orientações do CQH31, sendo obtido o quociente entre o 

número de acidentes de trabalho/mês pelo número de trabalhadores ativos no 

período/mês X 100. 



120 
 

 
 
 

Em relação ao número de colaboradores/mês, foram considerados: 20 

colaboradores nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 

2016; e 19 colaboradores  nos demais meses de coleta de dados. 

 A tabela 10 e a figura 8 trazem dados referentes à taxa de acidentes de trabalho 

ocorridos entre os colaboradores da enfermagem (auxiliares de enfermagem e 

enfermeiros) alocados no Centro Cirúrgico, de acordo com os meses de coleta de 

dados. 

 

Tabela 10 – Taxa de acidentes de trabalho com profissionais de enfermagem/mês 
(auxiliares de enfermagem e enfermeiros). Bauru, 2016 

Anos Meses 
Nº de acidentes 
de trabalho/mês 

Nº de trabalhadores 
ativos no 

período/mês 

TAXA 
(%) 

2015 Agosto 0 19 0,00 
 Setembro 2 19 10,52 
 Outubro 0 20 0,00 
 Novembro 2 20 10,00 
 Dezembro 0 20 0,00 
  

2016 Janeiro 0 20 0,00 
 Fevereiro 1 19 5,26 
 Março 0 19 0,00 
 Abril 0 19 0,00 
 Maio 0 19 0,00 
 Junho 0 19 0,00 
 Julho 0 19 0,00 

TOTAL  5                 232  2,15 

MP e MD                                                         % 

     Média ± DP                                                2,15 ± 4,08 

     Mediana                                                       0,00 

     Máximo                                                     10,52 

     Mínimo                                                       0,00 

         *Teste qui-quadrado para diferença de proporção 
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Figura 8 – Taxa de acidentes de trabalho com profissionais de enfermagem/mês 
(agosto de 2015 a julho de 2016). Bauru, 2016 

 

 Nota-se que no período de coleta de dados foram totalizados cinco acidentes 

de trabalho entre os membros da equipe de enfermagem do Centro Cirúrgico, com 

média de 2,15% ± 4,08 e mediana de 0,00% acidentes/mês. 

Os resultados obtidos apontam maiores taxas nos meses de setembro 

(10,52%) e novembro de 2015 (10,00%) (tabela 10 e figura 8).  

Vale citar que, do total de acidentes ocorridos, quatro (80,00%) foram com 

auxiliares de enfermagem e apenas um (20,00%) com enfermeiro, não havendo 

diferença significativa entre as categorias em razão do valor de p=0,2059, sendo todos 

profissionais do sexo feminino, com média de idade de 47,40 ± 11,50 anos e mediana 

de 45,70 anos (tabela 11). 
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Tabela 11 – Distribuição dos colaboradores com registros de acidentes de trabalho, 
segundo as variáveis: sexo, idade, categoria profissional e tipo de 
acidente – riscos (N=5). Bauru, 2016 

Variáveis (N= 5) 

Sexo – N (%) 
 

    Feminino  5 (100,00) 
    Masculino 0 (0,00) 

    Valor de p* 0,0114 
 

Categoria Profissional – N (%) 
 

    Auxiliar de enfermagem 4 (80,00) 

    Enfermeiro 1 (20,00) 

    Valor de p* 0,2059 
 

Idade – Anos 
 

    Média ± DP 47,40 ± 11,50 
    Mediana 45,70 
    Máximo 60,00 
    Mínimo 35,00 

 

Tipos de Acidentes (riscos) – N (%)  

    Biológico 
    Físico 
    Químico 
    Outros (ergonômicos/trajeto) 

5 (100,00) 
0 (0,00) 
0 (0,00) 
0 (0,00) 

                           *Teste qui-quadrado para diferença de proporção 

 

Esse indicador foi também categorizado de acordo com os tipos de riscos 

(acidentes biológicos, físicos, químicos e outros) encontrados na literatura, já descritos 

anteriormente178. Os dados obtidos indicam que o principal motivo dos acidentes entre 

os profissionais de enfermagem da unidade se deve àqueles ocorridos com material 

biológico (tipo perfuro cortante) correspondendo à 100% dos casos.  

 

6.4.2.4 Taxa de registros incompletos de enfermagem no período perioperatório 

  

O indicador de qualidade, Taxa de registros incompletos de enfermagem no 

período perioperatório, foi obtido por meio do quociente entre o número de 

prontuários com registros de enfermagem incompletos no período perioperatório/mês, 

pelo número de prontuários (pacientes) submetidos a procedimentos cirúrgicos/mês 

X 100. 

  A tabela 12 expressa mensalmente as taxas de registros incompletos no 

período estipulado para coleta de dados. 
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Tabela 12 – Taxa de registros incompletos no período perioperatório/mês. Bauru, 
2016   

Anos Meses 

Nº de registros de 
enfermagem 

incompletos no 
período 

perioperatório 

Nº de 
pacientes 

submetidos à 
procedimentos 

cirúrgicos 

Taxa de registros de 
enfermagem 

incompletos no Período 
perioperatório (%) 

2015 Agosto 9 67 13,43 

 Setembro 16 71 22,54 

 Outubro 6 70 8,57 

 Novembro 6 60 10,00 

 Dezembro 4 25 16,00 
  

2016 Janeiro 2 27 7,41 

 Fevereiro 11 36 30,56 

 Março 3 45 6,67 

 Abril 8 58 13,79 

 Maio 7 59 11,86 

 Junho 8 52 15,38 

 Julho 3 25 12,00 

TOTAL  83 595 13,94 

MP e MD                                                 % 

     Média ± DP                                         14,02 ± 6,77 

     Mediana                                               12,72 

     Máximo                                               30,56 

     Mínimo                                                6,67 

         *Teste qui-quadrado para diferença de proporção 

 

Do total de 595 prontuários avaliados no período 

de agosto de 2015 a julho de 2016, obteve-se uma taxa de registros incompletos de 

enfermagem igual a 13,94%, com média de 14,02 ± 6,77% e mediana de 12,72%. 

Os resultados demonstram taxas elevadas no mês de setembro de 2015 

(22,53%), com queda importante no mês de outubro, representado por 8,45%, 

possivelmente em razão de treinamento realizado com a equipe de enfermagem do 

Centro Cirúrgico. No mês de fevereiro de 2016, nota-se aumento na taxa representada 

por 30,55%, o que exigiu nova intervenção junto aos colaboradores. Esses dados se 

encontram ilustrados na figura 9. 
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Figura 9 – Taxa de registros incompletos de enfermagem no período perioperatório 

(agosto de 2015 a julho de 2016). Bauru, 2016 
 

Vale ressaltar que não foram encontrados prontuários sem o total 

preenchimento da equipe de enfermagem, sendo assim observado apenas registros 

incompletos. Dados delineados na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Distribuição dos percentuais de preenchimento dos registros de     
enfermagem do Centro Cirúrgico (N=595). Bauru, 2016  

Percentual de preenchimento (N=595) 

Preenchimento N (%) Valor de p* 
 

<0,0001 
     Completo 512 (86,05) 

     Incompleto 83 (13,95) 

     Não preenchido 0 (0,00) 

                         *Teste qui-quadrado para diferença de proporção 

 

6.4.2.5 Taxa de absenteísmo de enfermagem 

 

O indicador de qualidade, Taxa de absenteísmo de enfermagem, foi 

demonstrado de acordo com a categoria de profissionais alocados na unidade de 

Centro Cirúrgico (auxiliares de enfermagem e enfermeiros). 

 

Para categoria profissional, considerou-se:   

Enfermeiros/mês: quatro colaboradores em todos os meses de coleta;  
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Auxiliares de enfermagem/mês: 16 colaboradores nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2015 e janeiro de 2016; 15 nos demais meses de coleta de dados. 

 

Para carga horária dos profissionais, considerou-se: 

114 horas/colaborador: em fevereiro 2016; 

120 horas/colaborador: em outubro e novembro 2015; janeiro e abril de 2016; 

126 horas/colaborador: em agosto e setembro de 2015; maio e julho de 2016;  

132 horas/colaborador: em dezembro de 2015; março e junho de 2016. 

 

Para fins de cálculo, adotou-se o quociente entre o número de horas/homens 

ausentes/mês, pelo número de horas/homens/trabalhadas/mês X 100, o qual é uma 

orientação do CQH31. 

Com o levantamento dos dados, evidenciou-se 145 dias de ausências no 

período estipulado para coleta de dados, sendo 116 considerados como dias de 

ausências não previstas e 29 como previstas. Dentre eles, 50 dias ocorreram em 2015 

e 95 dias em 2016. 

Considerando as horas do absenteísmo, totalizou-se 1056 horas de ausências, 

sendo 900 entre os auxiliares de enfermagem e 156 horas entre os enfermeiros. 

Somando o absenteísmo das duas categorias profissionais obteve-se média de 

6,53 ± 6,61% e mediana de 4,42%, variando entre 2,46 e 26,43%. 

A tabela 14 apresenta as taxas mensais do absenteísmo das duas categorias 

profissionais da equipe de enfermagem do Centro Cirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 
 
 

Tabela 14 – Taxa de absenteísmo de enfermagem (horas/mês) dos auxiliares de 
enfermagem e enfermeiros. Bauru, 2016 

 
Anos 

 
Meses 

Auxiliares de enfermagem  Enfermeiros 

Nº de 
horas/ 

Homens 
ausentes 

Nº de 
horas/ 

homens 
trabalhadas 

 
Taxa 
(%) 

 Nº de 
horas/ 

homens 
ausentes 

Nº de 
horas/ 

homens 
trabalhadas 

 
Taxa 
(%) 

2015 Agosto 24 1890 1,27  6 504 1,19 
 Setembro 48 1890 2,54  0 504 0,00 
 Outubro 72 1920 3,75  6 480 1,25 
 Novembro 120 1920 6,25  6 480 1,25 
 Dezembro 108 1920 5,63  6 480 1,25 
  

2016 Janeiro 48 1920 2,50  0 480 0,00 
 Fevereiro 66 1710 3,86  0 456 0,00 

 Março 156 1980 7,88  6 528 1,14 
 Abril 60 1800 3,33  0 480 0,00 
 Maio 42 1890 2,22  12 504 2,38 
 Junho 84 1980 4,24  0 528 0,00 
 Julho  72 1890 3,81   114 504 22,62 

TOTAL 900 22710 3,96  156 5928 2,63 

MP e MD                                     %                                                         % 

       Média ± DP                               3,94 ± 1,87                                     2,59 ± 6,35 

        Mediana                               3,78                                     1,16 

        Máximo                               7,88                                     0,00 

        Mínimo                               1,27                                    22,62 
Valor de p*                                                                     0,4926 

    * Teste t de Student 

 

A tabela 14 traz resultados do absenteísmo nas duas categorias profissionais, 

incluindo MP e MD. Entre os auxiliares de enfermagem, o absenteísmo apresentou 

taxa de 3,96%, com média de 3,94 ± 1,87% e mediana de 3,78%. Entre os 

enfermeiros, a incidência é representada por taxa inferior (2,63%), com média de 2,59 

± 6,35% e mediana de 1,16%. Embora haja distinções entre as taxas do absenteísmo 

entre as categorias profissionais, essa diferença não é considerada significativa do 

ponto de vista estatístico em razão do valor de p (0,4926). 

Referente à variável sexo, na categoria auxiliares de enfermagem, 93,28% das 

ausências ocorreram entre os colaboradores do sexo feminino e 6,72% entre o sexo 

masculino. Entre os enfermeiros, todas as ausências ocorreram no sexo feminino, 

uma vez que não existem profissionais do sexo masculino nessa unidade. Esses 

dados indicam a existência de diferença significativa entre os sexos em razão do valor 

de p (<0,0001) (tabela 15).  
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Tabela 15 – Distribuição dos dias de ausências de acordo com a categoria profissional    
e sexo. Bauru, 2016 

Dias de ausência (sexo/categoria profissional) 

Sexo Auxiliares de enfermagem N (%) Enfermeiros N (%) Valor de p* 

Feminino 111 (93,28) 26 (100,00)   
 <0,0001 

 Masculino 08 (6,72) 0 (0,00%) 

      *Teste qui-quadrado de tendência 

 

A figura 10 ilustra os dados, ao demonstrar simultaneamente as taxas de 

absenteísmo das categorias de enfermagem atuantes na unidade de Centro Cirúrgico, 

permitindo visibilidade aos dados. Nota-se que embora o absenteísmo mensal seja 

maior entre os auxiliares de enfermagem, no mês de julho essa taxa sobressaiu entre 

os enfermeiros.  

 

 
Figura 10 – Taxa de absenteísmo de enfermagem – Categorias: auxiliares de 

enfermagem e enfermeiros (agosto de 2015 a julho de 2016). Bauru, 2016 

 

Referente as causas do absenteísmo, os dados foram calculados levando em 

consideração a carga horária de 6 e 12 horas para cada colaborador de acordo com 

a escala de trabalho mensal.  

A tabela 16 apresenta o absenteísmo dos profissionais de enfermagem do 

Centro Cirúrgico de acordo com os tipos de ausências, durante todo o período de 

coleta de dados.  
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Verifica-se que entre os auxiliares de enfermagem, as FA são responsáveis 

pelo maior contingente de ausências (67,34%), principalmente as não programadas 

(38,67%).  

Entre os enfermeiros, embora a taxas gerais sejam inferiores, a principal causa 

do absenteísmo foram as ausências relacionadas a LS (69,23%), principalmente no 

último mês de coleta, período em que um dos profissionais realizou doação de medula 

óssea.  

 

Tabela 16 – Causas do absenteísmo (agosto 2015 a julho de 2016). Bauru, 2016 

Causas 

Auxiliares de 
enfermagem 

Enfermeiros  TOTAL 

    Horas          %    Horas             %     Horas             % 

ABONADA (programada) 258 28,67  6 3,85  264 25,00 

ABONADA (não programada) 348 38,67  24 15,38  372 35,23 

FALTA JUSTIFICADA 30 3,33  0 0,00  30 2,84 

FALTA INJUSTIFICADA 0 0,00  0 0,00  0 0,00 

FALTA MÉDICA 60 6,67  12 7,69  72 6,82 

LICENÇA NOJO 48 5,33  0 0,00  48 4,55 

LICENÇA SAÚDE 132 14,67  108 69,23  240 22,73 

LMME 0 0,00  6 3,85  6 0,57 

DOAÇÃO DE SANGUE 6 0,67  0 0,00  6 0,57 

LMDPF 18 2,00  0 0,00  18 1,70 

TOTAL 900 100,00  156 100,00  1056 100,00 

 

 A figura 11 disponibiliza dados de um ano de coleta de dados sobre 

absenteísmo na unidade de Centro Cirúrgico, permitindo a comparação entre os 

principais motivos e entre as categorias profissionais. 
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Figura 11 – Distribuição das causas do absenteísmo entre as categorias de 
enfermagem (auxiliares de enfermagem e enfermeiros) (agosto de 2015 a julho de 

2016). Bauru, 2016 
 

6.4.2.6 Taxa de ocupação (Tempo total da SO utilizada) 

 

A Taxa de ocupação de um Centro Cirúrgico, corresponde ao uso efetivo da 

capacidade operacional da unidade.  

Para o estudo, calculou-se o tempo total (em minutos) de uso da SO acrescido 

ao tempo gasto na limpeza e preparo da SO (turnover), dividido pelo total de horas 

que o Centro Cirúrgico estava disponível diariamente (720 minutos por SO) X 100, 

conforme rotina de funcionamento (dias úteis). 

O tempo de turnover foi calculado desde o momento da saída do paciente 

anterior da sala até a entrada do próximo, contabilizando média de 19,83 ± 2,59 

minutos e mediana de 20,00 minutos de intervalo entre as cirurgias. 
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 O Centro Cirúrgico conta com duas SOs, que aqui serão descritas como SO 1 

e SO 2. Optou-se por calcular a taxa de ocupação por SO, devido à estrutura física e 

aos equipamentos utilizados nas mesmas.  

Nesse contexto, nota-se maior utilização da SO 2, devido a sua taxa de 

ocupação média de 18,90 ± 5,49% e mediana de 17,69%, contrapondo a ocupação 

da SO 1 que teve média de 13,81 ± 4,72% e mediana 14,46%, havendo, assim, 

diferença significativa entre as mesmas em razão do valor de p=0,0236.  

A média geral da taxa de ocupação do Centro Cirúrgico, foi de 16,35 ± 4,73%, 

com mediana de 16,34%. Esses dados estão apresentados pela tabela 17. 

 
Tabela 17 – Taxa de ocupação das SOs (1, 2 e total) do Centro Cirúrgico/mês. Bauru, 

2016 
Anos Meses SO 1 (%) SO 2 (%) TOTAL (%) 

2015 Agosto 19,54 31,75 25,64 
 Setembro 18,68 22,28 20,48 
 Outubro 19,24 24,90 22,07 
 Novembro 14,38 20,90 17,64 
 Dezembro 12,96 14,99 13,98 

  

2016 Janeiro 9,32 12,69 11,00 
 Fevereiro 9,94 15,28 12,61 
 Março 9,06 18,07 13,56 
 Abril 16,63 17,30 16,97 
 Maio 14,55 20,10 17,32 
 Junho 16,74 14,69 15,72 
 Julho 4,70 13,82 9,26 

MP e MD 
     Média ± DP 

% 
13,81 ± 4,72 

% 
18,90 ± 5,49 

% 
16,35 ± 4,73 

     Mediana 14,46 17,69 16,34 

     Máximo 19,54 31,75 25,64 

     Mínimo 4,70 12,69 9,26 

Valor de p* 0,0236  

                     *Teste t de Student 

 

 A figura 12 ilustra a taxa de ocupação das SO 1, SO 2 e total, permitindo 

comparação entre o uso efetivo das mesmas.  
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Figura 12 – Taxa de ocupação SO 1, SO 2 e Total (agosto de 2015 a julho de 2016). 
Bauru, 2016 
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7 DISCUSSÃO  

 

7.1 ETAPA I – ESCOLHA DO INDICADOR 

 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, foi necessário observação e 

levantamento de dados, bem como monitoramento dos processos inerentes ao Centro 

Cirúrgico, considerando as especificidades e particularidades da unidade. A escolha 

dos indicadores implantados contou com informações e registros disponíveis em 

documentos da unidade referente aos processos assistenciais e gerenciais, e 

principalmente com o olhar apurado do profissional de enfermagem no 

reconhecimento das principais necessidades instaladas.  

Selecionou-se, para pesquisa, 20 indicadores de qualidade, dentre eles 11 

assistenciais e nove gerenciais, o que permitiu abarcar os diversos processos de 

trabalho desenvolvidos na unidade, refletindo e mensurando a qualidade até então 

desconhecida pelos profissionais atuantes e identificar os principais pontos a serem 

readequados na busca de melhorias dos processos desenvolvidos no local. 

A literatura aponta diversas dificuldades quanto a seleção e o uso dos 

indicadores. No Brasil, ainda existe uma lacuna relacionada a quais indicadores 

melhor representam a qualidade dos processos de enfermagem em instituições 

hospitalares31. 

Na década de 1990, os indicadores utilizados nos hospitais norte-americanos 

foram adotados no Brasil, porém com pouca adequação. Posteriormente, iniciativas 

foram surgindo, com o objetivo de adaptar esses indicadores à realidade brasileira, 

podendo ser citado como exemplo as publicações do Programa CQH adotados para 

essa pesquisa31. 

Os indicadores de enfermagem constituem-se em um suporte importante e 

relevante dentro de um hospital, pois estão atrelados à maioria dos processos que 

envolvem a assistência dos pacientes, sendo notados desde os procedimentos 

primários de triagem até a assistência integral de pacientes críticos, com amplitude 

operacional e de gestão. Seu acompanhamento, de forma multiprofissional nos 

diferentes setores, é indispensável às rotinas hospitalares e de cuidados à saúde186. 

O número de indicadores a serem selecionados e monitorados poderão ser 

gerenciados segundo os riscos inerentes ao tipo de assistência prestada, que deverá 
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ser sempre focada na segurança do paciente e nos possíveis riscos que poderão 

surgir de acordo com o tipo de cuidado e potencialidades de danos187. 

Para que um indicador atenda ao objetivo proposto, o mesmo deve ser 

mensurável, claro, objetivo e útil, para que possa levar ao processo de melhoria 

contínua, cabendo ao enfermeiro conhecer as informações mínimas e indispensáveis 

para monitoramento da prática assistencial, utilizando-se disso para avaliação e 

melhoria da assistência à saúde32. 

 Assim, a elaboração dos indicadores, pelos serviços de enfermagem, requer a 

busca de eixos condutores que apontem para a necessidade de se considerar as 

políticas assistenciais, educacionais e gerenciais em saúde; a missão e a estrutura 

organizacional; os programas e as propostas de trabalho das instituições, bem como 

os recursos humanos, materiais, financeiros e físicos disponíveis e as expectativas da 

clientela atendida21, 32. 

Essa preocupação com escolha adequada dos indicadores, se dá, justamente, 

para evitar falhas como levantar indicadores que não condizem com a realidade do 

serviço, ou seja, indicador que não provocará melhoras e não levará a lugar nenhum. 

Dessa forma, essa fundamentação nas necessidades locais e que melhor 

representem a realidade dos processos da unidade, proporciona a obtenção de 

resultados cuja análise faz parte das estratégias gerenciais e, para que o enfermeiro 

consiga ter êxito na elaboração de um instrumento para essa finalidade, é necessário 

que o mesmo tenha clareza da realidade da assistência, que lhe será essencial e 

servirá de embasamento32. 

Esse cuidado proporciona, além de uma melhor tomada de decisão11, ações 

pró-ativas na promoção da melhoria da qualidade assistencial188. 

Cabe ressaltar que essa escolha baseada no contexto da unidade fornecerá 

informações preciosas sobre a qualidade do cuidado, o que ajudará a identificar áreas 

com necessidades de mudanças na prática, bem como contribuirá para reformular e 

modernizar o serviço de enfermagem188. 

Observou-se no presente estudo a existência de alguns indicadores inerentes 

à realidade local, bem como suas variações segundo prioridades de instituição. 

Destarte, a pesquisa contemplou indicadores de qualidade específicos de Centro 

Cirúrgico, capazes de traduzir a realidade assistencial e gerencial, permitindo visão 

global dos processos desenvolvidos no local.  



135 
 

 
 
 

Diante de todo o exposto, torna-se tarefa desafiadora a introdução de conceitos 

e/ou a cultura da qualidade e segurança do paciente, especialmente a de 

monitoramento dessas atividades por meio de indicadores, como ferramentas de 

gestão189. Por isso, a escolha dos indicadores de qualidade abordados neste estudo 

demandou pesquisa bibliográfica apurada, na busca de evidências científicas e o 

reconhecimento estreito dos processos locais para que se chegasse a um consenso 

de uma lista com indicadores que refletissem a qualidade e segurança do paciente, 

trazendo-as às realidades e práticas institucionais existentes, de modo a gerar coletas 

factíveis que pudessem ser incorporadas às diversas rotinas.  

 

7.2 ETAPA II – CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

A elaboração e validação de indicadores que possibilitam a comparação entre 

unidades hospitalares e outras instituições têm sido uma preocupação dos gestores 

dos serviços hospitalares31. 

Nessa abordagem, a construção de indicadores de qualidade para avaliação 

de serviços de saúde, envolve toda estrutura gerencial de elaboração que requer a 

busca de eixos condutores que apontem para a necessidade de se considerar 

aspectos das políticas assistenciais, educacionais e gerenciais em saúde129. 

Dessa forma, essa importante etapa do estudo envolve um processo de 

percepção e conhecimento das principais partes envolvidas – gerentes e equipe, o 

que torna a avaliação dos serviços de saúde relevante devido à possibilidade de 

conhecer a realidade da instituição, identificar fragilidades e potencialidades190. 

Os instrumentos utilizados para coleta e síntese dos dados sobre os 

indicadores de qualidade consistem em instrumentos essenciais para tomada de 

decisão e gestão hospitalar que permite prestar uma assistência em condições 

adequadas aos usuários190. 

Para a construção dos instrumentos utilizados na presente pesquisa, tomou-se 

como base estudos pertinentes ao processo de escolha e implantação de indicadores 

em serviços hospitalares. Um estudo qualitativo descritivo-exploratório auxiliou a 

presente pesquisa no que diz respeito a identificação de elementos constitutivos de 

indicadores de qualidade de atividades gerenciais191. 
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Para medir, avaliar ou quantificar informações clínicas, muitas vezes é 

necessário atentar para os critérios de significância e precisão dos instrumentos de 

medida que serão utilizados. O critério de validade diz respeito à capacidade do 

instrumento em medir de fato o que se propõe. Processos avaliativos, no entanto, 

devem utilizar informações válidas, pois, somente com a aplicação dessas medidas 

se evita os riscos de distorcer o comportamento da equipe192. 

Para que os enfermeiros possam elaborar instrumentos que avaliem os 

resultados dos processos de trabalho, necessitam estar embasados em informações 

que traduzam a realidade da assistência de forma direta ou indireta. Nessa óptica, 

ressalta-se a importância de trabalhar com avaliação dos resultados do cuidado ao 

paciente, objetivando aferir a qualidade da assistência de maneira precisa, consistente 

e abrangente, possibilitando análises nos âmbitos intra e extrainstitucional e reflexões 

sobre os diferentes contextos de sua prática profissional21. 

O instrumento de coleta de dados adotado no presente estudo, foi baseado em 

uma das ferramentas da qualidade conhecida como folha e/ou lista de verificação, que 

deve garantir a facilidade dos registros, bem como permitir uma visão global dos dados 

coletados, traduzindo facilmente a realidade da unidade e dos fatos que a 

representam. 

A folha e/ou lista de verificação é uma das sete ferramentas da qualidade e é 

considerada a mais simples delas. Apresenta uma maneira de organizar e apresentar 

os dados em forma de um quadro, tabela ou planilha, facilitando dessa forma, a coleta 

e análise dos dados. A utilização dessa ferramenta, além de economizar tempo, 

elimina o trabalho de se desenhar figuras ou escrever números repetitivos, não 

comprometendo a análise dos dados193 e permitindo rápida percepção da realidade e 

imediata interpretação da situação, ajudando a diminuir erros e confusões. 

Via de regra, os indicadores são construídos com base em uma expressão 

matemática, utilizando-se como numerador o total de eventos ocorridos e como 

denominador, a população de risco21. 

O Excel é uma importante ferramenta por possibilitar o armazenamento e 

condensação dos dados, facilitando a consulta, o acompanhamento e a formação de 

uma série histórica, o que poderá ser útil em diversas situações, incluindo o 

estabelecimento de novas metas.  
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O instrumento elaborado permite a abordagem prospectiva dos dados, 

considerando-se que a subnotificação dos mesmos seja restrita, o que confere maior 

veracidade aos resultados obtidos. Os estudos prospectivos permitem mensurar as 

variáveis ou fatores de interesse de um modo completo, válido e preciso, primeiro 

porque se determinam exposições no presente sem ter que recorrer à memória dos 

indivíduos, ou outras fontes indiretas, o que poderia enviesar a determinação; e 

segundo, porque as determinações são feitas antes do resultado esperado. Por outro 

lado, o caráter prospectivo desses estudos também permite analisar a relação entre 

os fatores em estudo e vários resultados esperados, o que não é possível com outros 

estudos194. 

O pré-teste do instrumento de coleta de dados, antes da sua implantação, 

permite ao pesquisador evidenciar possíveis falhas existentes, como inconsistência 

ou complexidade dos dados levantados; ambiguidades ou linguagem inacessível; 

entre outros, possibilitando efetuar correções e adequação do instrumento de modo a 

apresentar aos usuários um instrumento melhor estruturado. 

Analisando a fidedignidade e confiabilidade dos instrumentos de pesquisa, um 

estudo realizado em 2012, referente a instrumentos utilizados em pesquisas 

científicas com abordagem quantitativas destacou as opiniões de especialistas sobre 

a temática195. 

Para Marconi e Lakatos (2003), por meio do teste piloto, pode ocorrer: 

estimativa dos resultados, alteração das hipóteses, modificação das variáveis, como 

também a relação entre as mesmas. Dessa forma, oferecendo maior segurança e 

precisão para o desenvolvimento da pesquisa196. 

Essas autoras196, ressaltam ainda que o pré-teste necessita ser aplicado em 

uma amostra reduzida, que não deve fazer parte da amostra final, quando 

efetivamente serão analisados os resultados coletados para a realização do estudo. 

Gil197 corrobora com essa questão, indicando que o teste piloto deve ter a participação 

da população o mais similar possível daquela que efetivamente constará na pesquisa. 

No presente estudo, esses aspectos foram contemplados. 
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7.3 ETAPA III - IMPLANTAÇÃO DO INDICADOR 

 

Atualmente, um dos principais desafios para instituições de saúde que buscam 

a qualidade na prestação de cuidados relaciona-se à avaliação dos resultados destes 

serviços. Pautado em indicadores, este método requer a reestruturação de uma 

cultura baseada no processo educativo, para então desmistificar a resistência dos 

profissionais quanto a registros e intercorrências que necessitam de notificação para 

que não haja distorções nos resultados posteriores56. 

O estilo gerencial ainda utilizado pelas organizações carece de mudanças que 

devem passar de um paradigma central autoritário, que enfatiza o treinamento pela 

padronização de condutas, para uma educação que privilegie o outro como ser 

pensante e criativo, capaz de se corresponsabilizar pela execução de suas 

atividades198. 

Paradigma esse que corresponde aos pressupostos da aprendizagem 

significativa e também da educação permanente em saúde, segundo se compreende. 

No entanto, as ações educativas em enfermagem são, ainda, marcadas por atividades 

instrucionais prescritivas e pontuais199. 

A exemplo, a literatura mostra a predominância de ações educativas que se 

distanciam da concepção de integralidade e do trabalho em equipe, enfatizando que 

tais ações reiteram o modelo clínico de assistência individual, com fragmentação das 

ações, que raramente são avaliadas199. 

 Reconhece-se que, embora os processos de avaliação desenvolvidos no Brasil 

não estejam aquém dos encontrados internacionalmente, observa-se na literatura, o 

predomínio de uma prática pouco sistematizada, particularmente na área de prestação 

de serviços de saúde. Esse fato torna a tarefa de análise dos resultados obtidos em 

treinamentos, extremamente desafiadora200. 

Para implantação dos indicadores de qualidade na presente pesquisa, adotou-

se o processo educativo como estratégia de abordagem e envolvimento dos 

colaboradores alocados na unidade de Centro Cirúrgico, seguindo uma das principais 

metodologias de mensuração de resultados proposta por Donald Kirkpatrick. 

Na perspectiva, considera-se que o sucesso das intervenções formativas 

depende em parte da capacidade de estabelecer uma estratégia avaliativa que 

suporte o processo de formação, antes, durante e após o momento de aprendizagem, 
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evidenciando o seu contributo positivo e relevante para o desempenho da 

organização. O modelo de avaliação de Kirkpatrick é um dos instrumentos mais 

reconhecidos e utilizados no desenho de estratégias de avaliação, porque não se 

limita a avaliar as reações dos envolvidos e os resultados de aprendizagem, mas 

valoriza a transferência de conhecimentos, competências e atitudes para o contexto 

de trabalho, assim como o seu impacto nos resultados do negócio155, 201, 202. 

Os resultados obtidos na pesquisa demonstraram a importância da avaliação 

do aprendizado para identificar a apreensão do conhecimento transmitido no processo 

de treinamento.  

Na comparação dos resultados do pré-teste e do pós-teste do processo 

educativo, é evidenciada a assimilação do conhecimento por parte dos participantes 

no pós-teste, o que sugere a eficácia do repasse dos conteúdos propostos, bem como 

sua contribuição para o desenvolvimento da aprendizagem organizacional.  

No questionário aplicado aos colaboradores do Centro Cirúrgico, nota-se que 

em algumas perguntas, as diferenças obtidas entre o pré e o pós-teste não foram 

estatisticamente significativas devido ao valor de p. Entretanto, tais dados são 

importantes no que diz respeito a apreensão dos conhecimentos percebidos no dia a 

dia de trabalho, uma vez que a pesquisadora principal atua na unidade estudada. 

Acredita-se que o nível de conhecimento evidenciado no pré-teste, deve-se ao 

perfil dos colaboradores da unidade, no que se refere ao tempo de profissão na 

enfermagem (19,72 anos), ao tempo de atuação em Centro Cirúrgico (7,99 anos) e à 

escolaridade (ensino médio 61,11% e superior 38,89%), podendo sugerir contato 

prévio com o objeto de estudo. O fato do pré-teste do instrumento de coleta de dados 

ter sido realizado um mês antes do treinamento também é um fator que pode ter 

influenciado nos resultados, uma vez que durante o manuseio do instrumento alguns 

colaboradores questionavam a pesquisadora sobre a atividade, havendo, assim, 

pequenas abordagens ao tema.  

Por meio desses resultados, pôde-se também avaliar a necessidade de 

aprofundamento de alguns conceitos que não obtiveram um resultado expressivo em 

termos de assimilação e retenção, sendo ferramenta norteadora para pesquisadora 

na melhoria do processo de treinamento. 

Nota-se de modo geral, que a avaliação da eficácia do treinamento, não se 

restringe somente à avaliação do aprendizado, e sim da composição dos quatro níveis 
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propostos por Kirkpatrick (reação, aprendizado, comportamento e resultado). A 

aplicação desses níveis serve de instrumento norteador para o desenvolvimento do 

processo de aprendizagem organizacional.  

Em muitas organizações de saúde, as técnicas mais viáveis de aplicação da 

avaliação de treinamento consistem nos níveis de reação e aprendizagem, não 

obtendo informações fundamentais da cadeia dos demais níveis (individual e 

organizacional) para uma avaliação consistente e conclusiva. Em geral, não possuem 

metodologias ou instrumentos adequados que permitam analisar a relação entre as 

variáveis, nem conhecer o que pode agregar valor ao indivíduo, ao local de trabalho e 

à organização. Embora a literatura indique grandes avanços relacionados à avaliação 

de treinamento, esse conhecimento gerado tem sido pouco aplicado na prática das 

instituições de saúde200. 

É fato que os conhecimentos adquiridos em atividades educacionais nem 

sempre são praticados em decorrência de problemas organizacionais e gerenciais203. 

Sabendo, ainda, que a aplicação do aprendido na prática – impacto – depende, dentre 

outros, das condições de trabalho, além de avaliar a aquisição de conhecimento pós-

treinamento, é indispensável apreciar aspectos do ambiente onde ocorre a ação, 

objeto do treinamento200. 

Quanto à dificuldade em utilizar indicadores para avaliar a qualidade dos 

resultados de processos assistenciais, em estudo recente, constatou-se que 94,9% 

dos enfermeiros participantes relataram algum tipo de dificuldade ao iniciar o trabalho 

com essa ferramenta204. Resultado confirmado em outro estudo, no qual se lê que, 

apesar do desenvolvimento da utilização de indicadores nos últimos anos, ainda não 

foram produzidos modelos capazes de padronizar a gestão de informação nos 

hospitais, devendo cada instituição desenvolver suas competências na utilização dos 

mesmos205. 

Assim, é razoável reconhecer que nem sempre o enfermeiro possui esse 

conhecimento, resultando em dificuldade para a utilização adequada de indicadores 

para mensurar a assistência de enfermagem. Essa dificuldade, entretanto, pode trazer 

desvantagens para a instituição, uma vez que os indicadores não são apenas 

ferramentas de controle, mas, principalmente, uma maneira sistematizada de melhor 

compreender e conhecer a realidade organizacional, além de analisar a validade das 

estratégias definidas pela empresa206. 
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O estudo, citado anteriormente, sobre as dificuldades do enfermeiro na 

utilização de indicadores de processos204, corrobora o presente estudo no sentido de 

que parte dos participantes do processo educativo não tiveram contato teórico e/ou 

prático com o tema durante a formação, não sendo conteúdo contemplado nos 

currículos da maior parte dos estabelecimentos de ensino, necessitando ser 

urgentemente revista pelos cursos oferecidos na área de enfermagem.  

Não se pode deixar de mencionar que para se implantar um sistema de 

medição, por meio de indicadores, é necessário que a instituição adote processos 

gerenciais, escritos, segundo políticas e ou programas, que garantam a 

sistematização de rotinas que possam ser medidas de forma efetiva e diária, por meio 

de buscas ativas e/ou sentinelas189, 207. 

Também, é importante que, além dos cuidados referentes à seleção e 

implantação dos indicadores, sejam estabelecidos planos de melhorias para gerenciar 

processos como: o ciclo do PDCA (Plan, Do, Control, Act); controles pró-ativos 

(gerenciamento de riscos); controles reativos (método de análise e solução de 

problemas); controles de melhorias (sistema de medição); controle das não 

conformidades; benchmarking (técnica que acompanha processos de organizações 

concorrentes ou não, que sejam reconhecidas como representantes das melhores 

práticas); satisfação dos clientes e ferramentas de manutenção do sistema208, 209. 

 

7.4 ETAPA IV – COLETA E ANÁLISE DO INDICADOR 

 

Durante a coleta de dados, foi possível observar e acompanhar as variações 

nas taxas dos indicadores implantados na unidade, permitindo maior visibilidade aos 

processos locais. 

Uma vez coletados os dados dentro de um determinado período de tempo, são 

realizados os fechamentos para que isso se transforme em informação útil para a 

assistência/gerenciamento. Assim, o foco principal, é fazer com que os dados 

coletados sejam transformados em informações objetivas e que tenham credibilidade, 

sendo atribuído ao que foi medido um valor numérico. 

Nesse contexto, a análise dos indicadores é considerada como o ponto 

essencial para avaliação dos processos desenvolvidos na unidade, por permitir 

verificar as principais ocorrências e se os processos estão se desenvolvendo dentro 
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do esperado ou se existem pontos a serem alterados. Na existência de algo diferente 

do pretendido, trabalha-se com a análise dos fatores contribuintes e com os planos de 

ação, focados na melhoria desses processos. 

É notório que os indicadores de enfermagem se constituem em um suporte 

importante e relevante dentro de um hospital, pois estão atrelados à maioria dos 

processos que envolvem a assistência aos pacientes, com amplitude 

operacional e de gestão. Seu acompanhamento, de forma multiprofissional nos 

diferentes setores, é indispensável às rotinas hospitalares e de cuidados à saúde186. 

Para que se consiga trabalhar de forma adequada e em prol da instituição, os 

indicadores devem proporcionar conhecimento suficiente para embasar uma tomada 

de decisão baseada em evidências e de forma confiável, o que pode ser resultado da 

utilização de meios padronizados de elaboração, como por exemplo, o uso de 

fórmulas. 

Os enfermeiros que trabalham com indicadores e ferramentas da qualidade têm 

a percepção de que a utilização de ambos em conjunto colabora para a melhoria 

assistencial e melhoria da qualidade, enfatizando o trabalho voltado ao registro de 

falhas no processo11. 

 

7.4.1 Perfil dos procedimentos realizados no Centro Cirúrgico 

 

 Ao abordar os procedimentos cirúrgicos realizados na unidade estudada, 

durante o período de um ano destinado a coleta de dados, tem-se a cirurgia 

ambulatorial como destaque entre os procedimentos mais realizados, correspondendo 

a 87,90% dos atendimentos.  

A International Association for Ambulatory Surgery (IAAS), define cirurgia 

ambulatorial como uma intervenção cirúrgica programada, tradicionalmente efetuada 

em regime de internação, cuja alta ocorre poucas horas após o procedimento, sem 

necessidade de pernoite hospitalar210. Esse modelo cirúrgico apresenta múltiplas 

vantagens em relação à cirurgia com internação, destacando-se menor tempo de 

espera, menor alteração da vida dos pacientes, maior conforto na sua recuperação, 

menores custos, maior eficiência orçamental e baixa incidência de complicações210, 

211. 
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Perfazendo comparativo entre as três especialidades atendidas na unidade, 

nota-se o predomínio dos procedimentos dermatológicos (81,34%), quando 

comparados as outras duas especialidades (ortopedia e oftalmologia).  

As cirurgias dermatológicas são realizadas por diversos motivos na unidade 

estudada, merecendo destaque os casos de Carcinoma Baso e Espino Celular. As 

cirurgias oftalmológicas e ortopédicas ocorrem, em sua grande maioria, para correção 

de deformidades ocasionadas por doenças como a exemplo da Hanseníase, que além 

de comprometer a pele, seus anexos, mucosas e outras estruturas subjacentes, 

produzindo pele anidrótica, inelástica, cicatricial, alopecia de sobrancelhas e cílios, 

acarreta também deformidades em pavilhão auricular, nariz e afonia; ataque 

específico aos troncos nervosos periféricos, produzindo paralisias motoras e 

deformidades secundárias por desuso; comprometimento específico de terminações 

nervosas periféricas superficiais, com transtornos de sensibilidade, os quais originam 

importantes deformidades secundárias e mutilações; ataque específico ao globo 

ocular; destruição não específica em casos hiperreativos de outras estruturas com 

especificidade funcional, tais como o globo ocular, as articulações, os tendões, os 

ligamentos e os ossos212. 

Para melhor compreensão da dinâmica dos agendamentos cirúrgicos, vale 

expor que a maioria dos casos ocorrem durante os atendimentos ambulatoriais a 

pacientes referenciados por diferentes unidades vinculadas ao SUS, onde se prioriza 

a gravidade das lesões e a idade dos pacientes, uma vez que, por tratar-se de hospital 

de referência no atendimento a doenças dermatológicas, existe considerável número 

de pacientes com a necessidade de realizar intervenções cirúrgicas. 

Nesse contexto faz-se necessário compreender que a atenção à saúde de nível 

terciário segundo o MS se constitui num conjunto de procedimentos que envolvem 

alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços mais 

qualificados. As principais áreas que compõem este nível de atenção são os 

procedimentos cirúrgicos em geral e assistência a pacientes portadores de doenças 

crônicas213, como é o caso da instituição em estudo. 

Os dados obtidos nos mostram ainda o predomínio do sexo masculino (52,61%) 

entre os atendimentos cirúrgicos, que contrapõem estudo anteriormente realizado na 

mesma instituição, em que se identificou maior incidência de Carcinomas 

Basocelulares em mulheres em relação aos homens214. Considerando que grande 
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parte dos pacientes acometidos por essa patologia são encaminhados para exérese 

em Centro Cirúrgico, esses dados refutam os achados da presente pesquisa, porém 

corroboram com grande parte da literatura publicada215.  

Nesse mesmo estudo previamente realizado com os pacientes da instituição, 

notou-se importante acometimento dos casos de câncer de pele em pacientes mais 

jovens, podendo esses dados serem parcialmente explicados pela cultura da pele 

bronzeada e o maior tempo disponível para o lazer.  Entretanto, os pacientes com 

mais de 60 anos foram os mais afetados pela neoplasia, consoante com o restante da 

literatura até então analisada214 e com o presente estudo, que evidenciou média de 

idade de 59,36 ± 18,04 anos e mediana de 62 anos. 

 

7.4.2 Análise dos indicadores selecionados para pesquisa 

 

7.4.2.1 Taxa de cirurgias suspensas 

 

A importância de se estudar a suspensão cirúrgica como um indicador de 

produtividade, deve-se ao fato de permitir aos profissionais a avaliação e análise de 

aspectos relevantes ao atendimento e ao cuidado prestado. Esta análise possibilita a 

identificação das dificuldades apresentadas no fluxo de informações e também na 

dinâmica de trabalho da unidade cirúrgica216. 

A taxa reduzida de cancelamentos cirúrgicos é um dos indicadores de 

qualidade que representa a eficiência da gestão do serviço. Suspender cirurgias 

implica subutilização do cenário cirúrgico, aumento da fila de espera dos usuários e 

de custo institucional217. 

A taxa de suspensão no período estudado foi de 17,59%. Estudos semelhantes, 

encontraram taxas de suspensão menores: 5,1%218, 6,38%219, 11,4%220, 12%221, 

14,14%222, 16%223, 17%224 e 17,3%225 e maiores 19,50%223, 19,91%226, 27,33%223 e 

33%227. 

Nos últimos tempos, além de ser considerado um indicador gerencial, a 

suspensão de cirurgias também tem sido abordada como um indicador de qualidade 

da assistência, sendo assim alvo de estudos por pesquisadores da área. Algumas 

pesquisas sugerem investigações sobre a ocorrência de cancelamento de cirurgias 

realizadas por instituições públicas e de ensino e questionam se este evento é mais 
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comum neste tipo de instituição devido às suas características específicas218. Nesse 

contexto, o desafio do cancelamento cirúrgico aumenta para o gestor, em razão de 

apresentarem taxas maiores quando comparadas às de outros tipos de hospitais228. 

Estudo recente realizado em unidades de internação hospitalares no Complexo 

Assistencial de uma Faculdade pública no município de Marília (SP), encontrou taxa 

próxima a pesquisa, correspondente a 19,75% de suspensão em relação ao total de 

cirurgias programadas229. 

As taxas de cancelamentos poderiam ser reduzidas, a exemplo de outros 

países. Uma experiência no Reino Unido que utilizou a auditoria como processo de 

intervenção, revelou uma redução de 42,90% dos cancelamentos cirúrgicos por meio 

da implantação de medidas assistenciais, administrativas e estruturais, como melhor 

distribuição dos leitos, avaliação clínica prévia ao agendamento e melhor 

comunicação com o paciente, discutindo-se data da cirurgia e sua conveniência, além 

de orientação pré-operatória230. 

Pesquisa multicêntrica, conduzida em 82 serviços cirúrgicos da Alemanha, 

verificou taxa de 12,4% de cancelamentos cirúrgicos em hospitais universitários, ou 

seja, 2,23 vezes maior quando comparados aos comunitários de médio e pequeno 

porte (5,00%)228. Estudos recentes revelam que os hospitais universitários brasileiros 

superam essa taxa de cancelamento, perfazendo de 16,1%231 a 17,3%225. 

Dessa forma, o hospital cenário do estudo, considerado também como de 

ensino e pesquisa, uma vez que abriga Residência Médica em Dermatologia, 

apresenta percentagem de cancelamento cirúrgico equivalente, quando comparado 

às taxas de instituições nacionais (16,1% a 17,3%), porém superiores às 

internacionais (12,4%) com as mesmas características. 

As taxas de suspensões cirúrgicas reveladas pela pesquisa, apontam elevação 

importante nos meses de agosto e novembro de 2015 (24,71% e 25,60% 

respectivamente), com queda em maio de 2016 (7,81%). Analisando o contexto da 

unidade, não se observou razão específica que explicasse tais diferenças, apenas que 

nesses meses as taxas de agendamentos são superiores aos demais estudados.  

Alguns estudos observaram a sazonalidade dos cancelamentos cirúrgicos, 

sendo apresentados os maiores índices de suspensão de cirurgias, com destaque 

para oftalmologia, nos meses de inverno232. 
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Mediante essa problemática do cancelamento cirúrgico, alguns autores 

atribuem, como funções do segmento agendamento cirúrgico – Ambulatório, a 

realização do planejamento cirúrgico e a confirmação das condições pré-operatórias. 

Na Tanzânia, uma pesquisa indicou que grande parte dos cancelamentos cirúrgicos 

podem ser evitados, quando o planejamento do processo de agendamento e 

internação consideram as limitações estruturais existentes na instituição, tais como: o 

número de leitos, SOs, recursos humanos, entre outros233. 

Estudo realizado no Rio de Janeiro aponta a importância de prevenir os 

cancelamentos cirúrgicos, considerando os custos gerados com materiais, recursos 

humanos e perda de credibilidade por parte dos pacientes cirúrgicos234. 

A presente pesquisa caracterizou os pacientes com cirurgias canceladas, 

sendo assim abordadas as variáveis sexo, idade e especialidade cirúrgica.   

Referente ao sexo, as taxas de cancelamento foram maiores entre o sexo 

feminino (57,48%), corroborando com os dados de outro estudo no qual pessoas do 

sexo feminino apresentaram 83,3% de cancelamentos cirúrgicos221. 

Encontrou-se diferença significativa nas taxas de suspensões cirúrgicas entre 

as três especialidades atendidas na unidade, representada pelo valor de p<0,0001. 

Acredita-se que as taxas são maiores na dermatologia (75,59%) em razão de seu 

predomínio na unidade estudada.  

A ortopedia aparece em segundo lugar, com 18,11% das suspensões. Um 

estudo recente sobre cancelamentos cirúrgicos em cirurgias eletivas, realizado em um 

hospital universitário, corrobora com o presente estudo ao apresentar a especialidade 

ortopedia como o segundo maior índice de cancelamento235. Outros estudos também 

apresentam resultados semelhantes quanto aos índices de cancelamentos cirúrgicos 

na especialidade ortopedia217, 222, 224. 

Referente à variável idade dos pacientes que tiveram seus procedimentos 

cirúrgicos cancelados, obteve-se média de 57,05 ± 20,11 anos e variação de um a 

104 anos. O presente estudo apresenta média de idade superior quando comparado 

com estudo sobre cancelamentos cirúrgicos em um hospital escola, cujos dados 

apontam idade média de 43,1 ± 24,2 anos (variação de 6 meses a 80 anos)230. 

Dentre os motivos que ocasionaram as suspensões cirúrgicas, durante o 

período de coleta de dados, o não comparecimento do cliente predominou perante os 

demais. Esse absenteísmo para realização do procedimento no dia agendado, 
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corrobora com a literatura, trazendo, ainda, como principal causa, o desconhecimento 

da data por parte dos pacientes226 e o tempo de espera entre o agendamento e a 

realização da cirurgia236. 

Um estudo sobre a confirmação de presença de usuário nas cirurgias eletivas 

por telefone como estratégia para reduzir o absenteísmo, mostrou taxas de 

cancelamentos cirúrgicos por essa razão iguais a 18,1%, que embora inferiores aos 

da pesquisa (27,56%), apoiam os dados obtidos237. 

No contexto da pesquisa, essa estratégia de confirmação via telefone é adotada 

para todos os pacientes ambulatoriais, realizada sempre pelas enfermeiras do Centro 

Cirúrgico, uma semana antes do procedimento. Nesse momento são confirmados 

dados referente à data e horário da cirurgia; jejum pré-operatório; necessidade de 

acompanhante (principalmente nos casos de pacientes idosos) e são esclarecidas 

dúvidas quanto ao procedimento e uso de medicações. Ou seja, além do 

agendamento pelo setor ambulatorial, momento em que os pacientes saem com 

cartão contendo os dados do dia e horário das cirurgias, o enfermeiro do Centro 

Cirúrgico também faz a confirmação via telefone como estratégia para redução dos 

cancelamentos. 

Além da ineficiência na comunicação com os pacientes para confirmação do 

procedimento, pesquisa realizada em quatro hospitais universitários de Boston – EUA, 

verificou que a comunicação não efetiva entre residentes e cirurgiões também geram 

danos aos pacientes cirúrgicos, ocasionando consideráveis taxas de suspensões238.  

Estudo realizado na Universidade da Pensilvânia - EUA, revelou que pacientes 

cirúrgicos internados possuem maiores chances de terem seus procedimentos 

suspensos, quando comparados aos ambulatoriais, uma vez que aumentam as falhas 

no preparo pré-operatório dentro da própria unidade hospitalar239. 

Outros estudos, também realizados em hospitais universitários (EUA e 

Noruega) revelam como a principal causa de cancelamentos cirúrgicos, as condições 

clínicas desfavoráveis à cirurgia e a falta de leitos240.  

Essa condição clínica desfavorável apresentada pelos pacientes com cirurgias 

canceladas constituem, em alguns estudos, um dos principais motivos de 

cancelamentos, o que também corrobora com a presente pesquisa uma vez que esse 

motivo apareceu em segundo lugar. 
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Em estudo recente, as condições clínicas desfavoráveis do paciente atingiram 

uma taxa de 2,1%235, que embora importante, é inferior a taxa apresentada pela 

presente pesquisa. 

De modo geral, a literatura apresenta estudos sobre a temática que indicam 

que todas as instituições de saúde são afetadas pela suspensão cirúrgica, causando 

prejuízos tanto para a instituição, quanto para os profissionais e pacientes que 

dependem do procedimento cirúrgico para o restabelecimento de sua saúde218, 227. 

Alguns autores230, 241 destacam em seus estudos a ampliação das discussões 

sobre este aspecto por considerarem que os cancelamentos dos procedimentos 

eletivos são evitáveis e minimizados quando estratégias para melhoria da qualidade 

são adotadas pelas instituições. Entre essas, citam a necessidade do planejamento e 

do controle da rotina cirúrgica a partir dos resultados relacionados a motivos 

estruturais como a falta de leitos, além das condições clínicas inadequadas dos 

pacientes e o absenteísmo, como as principais justificativas para o cancelamento dos 

procedimentos cirúrgicos, o que também foi evidenciado nesta pesquisa. 

Estratégias como a visita pré-operatória e o acompanhamento pré-operatório 

dos pacientes, visando estabilizar sua condição clínica antes da cirurgia, são 

apontadas como alternativas viáveis para diminuir as suspensões por esse motivo219. 

Certamente, a SAEP possibilita, além da avaliação pré-operatória do paciente, 

a comunicação intra-setorial e profissional para garantir a continuidade do cuidado 

durante a internação, a qual vem sendo implementada por muitas instituições 

brasileiras, como estratégia para redução das taxas de suspensões cirúrgicas242. A 

unidade estudada apresentou taxas de 100% de VPOE, realizadas aos pacientes 

submetidos aos procedimentos cirúrgicos no período de coleta de dados.  

Em todo esse contexto, nota-se que a problemática da suspensão cirúrgica 

ainda é insuficientemente pesquisada, sendo necessárias investigações que 

aprofundem sobre esta temática, para que os profissionais fiquem atentos às 

consequências e busquem criar um ambiente seguro, eficaz e capaz de responder às 

necessidades dos pacientes216. 

Assim, é primordial que o cancelamento de cirurgias seja monitorado e 

discutido com a finalidade de trazer soluções compatíveis com a realidade de cada 

instituição, por meio da sensibilização de gestores das instituições em relação a 

problemática da suspensão cirúrgica e seus desdobramentos. Para tanto, dados 
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estatísticos e indicadores atualizados são indispensáveis como ferramentas para a 

criação de políticas institucionais visando a redução das taxas de suspensão 

cirúrgica216. 

O enfermeiro, como elemento atuante na interface em todas as fases do 

perioperatório, é considerado elemento fundamental nesse processo216, juntamente 

com toda a equipe cirúrgica, que deve colaborar na elaboração de justificativas claras 

e pertinentes, acerca das razões de cancelamentos de cirurgias225, 232. 

  

7.4.2.2 Taxa de ISC em cirurgias limpas 

 

No ambiente hospitalar, mais da metade dos EA decorrem de cuidados 

cirúrgicos e aproximadamente 50% destes são considerados evitáveis243. Dentre os 

EA mais comuns em pacientes cirúrgicos estão a infecção da ferida operatória243, 

considerada evitável dependendo da assistência prestada no pré-operatório, 

transoperatório e pós-operatório244. Nesse sentido, todos os profissionais envolvidos 

nessas etapas são responsáveis pela qualidade do cuidado e segurança do paciente, 

inclusive enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam na prevenção e controle 

de infecção e demais EA245.  

A ISC é considerada uma das maiores e mais importantes complicações pós-

operatórias, principalmente devido a seus altos índices de morbidade e mortalidade, 

altos custos referentes ao tratamento, além da questão litigiosa, que está diretamente 

ligada a uma assistência sem qualidade246.  

São consideradas entidades que merecem relevância por representarem a 

complicação mais comum dos procedimentos cirúrgicos e por corresponderem, em 

média, a 15% de todas as infecções hospitalares247. 

Sendo assim, a ISC é apontada como um dos mais importantes sítios de 

infecção, levando a um aumento médio de 60% no período de internação, além de 

demandar grandes esforços para sua prevenção, sendo suplantada pela infecção 

urinária e infecção do sítio respiratório. No Brasil, em média, 11% das cirurgias 

resultam em algum tipo de infecção, e algumas estimativas apontam para um 

percentual de 15%, de acordo com a ANVISA, de probabilidade de um paciente 

internado contrair algum tipo de infecção184. 
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Vale ressaltar que nas ISC, o tempo correspondente ao período de incubação 

varia de 3 a 8 dias após a cirurgia, sendo este período influenciado pelas variáveis de 

classificação do ferimento174. A CCIH do hospital estudado, segue esse pressuposto 

uma vez que realiza busca ativa dos pacientes/prontuários no retorno médico 

agendado de 7 a 10 dias após o procedimento.   

Referente às taxas de ISC no Brasil, o estudo de maior relevância foi o realizado 

pelo MS, em 1999, o qual fez referência a uma taxa de ISC de 11%, sobre o total de 

procedimentos realizados248. 

A taxa de ISC do Centro Cirúrgico em abordagem, foi inferior ao estudo 

anteriormente citado, totalizando 2,69% e assim considerado como aceitável, quando 

comparado à taxa ISC esperada para o tipo de procedimento cirúrgico estudado 

(cirurgia limpa) que é de 1% a 5%, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)249. 

As taxas elevadas de infecção em cirurgias limpas e potencialmente 

contaminadas podem também indicar quebra da técnica asséptica, servindo como 

índice de comparação entre hospitais e equipes, guardadas as devidas ressalvas250, 

251. 

Estudo realizado sobre a temática em um hospital de ensino de Rio Branco-

Acre252, encontrou a prevalência de ISC de 3,68%, o que se aproxima das taxas 

obtidas no presente estudo, estando assim dentro dos padrões preconizados pelo 

CDC. Corrobora também com outros estudos nacionais e internacionais, mostrando 

que o referido hospital tem controle sobre esse tipo de infecção.  

Os dados da pesquisa não apontam diferença estatística entre os sexos dos 

pacientes acometidos pela ISC (p=0,05878). Rosenthal et al. 253 se referem, em seu 

estudo, que a variável sexo não influencia na ISC. Essa afirmação é feita também por 

Petrosillo et al.254.  

Algumas pesquisas demonstram a prevalência de ISC em pacientes do sexo 

masculino255-257. Os mecanismos pelos quais os homens podem estar mais 

predispostos a desenvolver este tipo de infecção em relação às mulheres ainda não 

são conhecidos. Uma das hipóteses sugere que os homens, por terem maior número 

de folículos pilosos, podem estar mais predispostos ao crescimento bacteriano e às 

infecções, porém ainda são necessários estudos para melhor elucidação da 

problemática257. 



151 
 

 
 
 

A média de idade dos pacientes que foram acometidos pela ISC foi de 65,64 

anos, variando entre 22 a 85 anos. Considera-se que o risco cirúrgico não aumenta 

apenas com a idade, com exceção dos pacientes com 70 anos ou mais, mas também 

deve ser considerada em conjunto com patologias associadas, como coronariopatias, 

pneumopatias, disfunção renal, doenças sistêmicas graves258, entre outras. 

No entanto, um estudo259 retrata que de 2.139 pacientes observados, não foi 

encontrada associação significativa da idade com a incidência de ISC. Tal resultado 

foi relatado também por um outro estudo mais recente260. 

Nesse contexto, a literatura não traz um consenso referente à essa variável, 

mas sabe-se que os extremos de idade, – menores de um ano e maiores de 60 anos 

–, podem favorecer o desenvolvimento da ISC, pertencendo assim ao grupo sob maior 

risco de ISC261. O resultado do presente estudo mostra-se consoante com a 

afirmação, pois a maior parte dos casos de ISC aconteceu em indivíduos com mais 

de 60 anos de idade. 

Embora a ISC seja concebida como multifatorial, a equipe cirúrgica tem papel 

fundamental na prevenção dos fatores relacionados ao procedimento cirúrgico 

durante o pré e intraoperatório, seja no tocante ao número de pessoas na sala de 

cirurgia, ao trânsito e à conversa excessiva de profissionais dentro da SO no momento 

do procedimento cirúrgico, a movimentação das portas, ao sistema de ventilação, à 

decisão pelo momento e tipo da PAC, a paramentação e preparo adequado da pele 

do paciente (área operatória) e das mãos da equipe cirúrgica (degermação)262. Esses 

cuidados foram observados no local do estudo, com ressalva para a realização de 

tricotomia e o uso da PAC, uma vez que a instituição não conta com protocolos 

específicos.  

Várias medidas são propostas para prevenir ISC, e a PAC destaca-se como 

sendo indispensável em muitos procedimentos cirúrgicos. Esta se caracteriza pela 

administração endovenosa de agente antimicrobiano profilático, a fim de que a sua 

concentração bactericida atinja níveis séricos e teciduais quando a incisão é realizada 

e durante a cirurgia. Isso visa reduzir a carga microbiana de contaminação 

intraoperatória e, para cumprir com êxito sua função, deve ser administrada até uma 

hora antes da incisão cirúrgica145. 

Essa prática, restringiu-se apenas ao intraoperatório de cirurgias ortopédicas, 

momentos antes da incisão cirúrgica, totalizando 37,72% dos procedimentos 
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realizados, conforme prescrição médica, o que evidencia a inexistência de prática 

padronizada. Em relação ao antimicrobiano utilizado, predominou o uso da 

Cefalosporina (Cefazolina), o que é igualmente evidenciado em estudo recente sobre 

a temática263. 

Em relação ao predomínio do uso das Cefalosporinas, nos contextos 

internacional e nacional, a prática de seleção do antimicrobiano também segue essa 

tendência de uso, sendo os agentes profiláticos cirúrgicos amplamente utilizados e 

recomendados. São efetivos contra muitos microrganismos gram-positivos e gram-

negativos, seguros e de baixo custo264, 265.  

Assim, considera-se a PAC como um dos mais importantes métodos 

disponíveis para prevenir262, 266 e reduzir as ISC sendo seu uso consagrado 

principalmente em cirurgias limpas145, 266-269.  

Em contraste ao presente estudo, pesquisa desenvolvida em um Centro 

Cirúrgico localizado na região Noroeste do Paraná, constatou melhores práticas 

quanto ao uso da PAC ao apresentar dados que correspondem a 81% de uso nas 

cirurgias limpas, potencialmente contaminadas e contaminadas. Entretanto, na 

maioria delas (66,6%), o antimicrobiano não foi administrado dentro de uma hora 

antes da incisão cirúrgica263.   

Interessante mencionar um estudo de intervenção conduzido no Canadá, país 

desenvolvido e com condições econômicas mais favoráveis que as do Brasil, que 

apresentou taxa de 5,9% de adesão ao tempo correto da PAC270. Semelhantemente, 

no Brasil, também se verifica variação na adequação do tempo de administração da 

PAC264, 265. 

Quanto à paramentação da equipe cirúrgica, recomenda-se o uso de luvas 

cirúrgicas estéreis, máscaras e gorros cobrindo os cabelos durante todos os 

procedimentos249, 269, 271, 272. Embora o desprendimento de microrganismos 

provenientes da pele, mucosa e cabelos da equipe cirúrgica seja um fato comprovado, 

não há evidências que demonstrem a relação entre o uso da paramentação e a 

redução da incidência de ISC145, 249, 269. 

Contudo, o uso dessas barreiras parece minimizar a exposição de pacientes 

aos microrganismos oriundos da equipe cirúrgica e vice-versa145, 249. Nessa 

perspectiva, observou-se a adesão correta da paramentação entre os membros da 

equipe.  
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O uso de adornos/acessórios pela equipe cirúrgica nas mãos e braços não é 

incentivado pelos guidelines, pois contribui para omitir a sujeira e dificultar o contato 

do agente antisséptico com a área degermada, além de facilitar a perfuração das luvas 

utilizadas. Entretanto, não existem evidências científicas suficientes entre o uso 

desses itens e o risco de ISC249, 269, 271, 272. A adesão a essa recomendação pelos 

profissionais foi satisfatória, uma vez que não observou-se o uso de anéis/alianças, 

pulseiras, braceletes ou relógios na unidade, o que corrobora com estudo realizado 

em Centro Cirúrgico de um hospital universitário público de grande porte de Belo 

Horizonte244. 

A escolha da solução antisséptica para preparo da pele deve ser pautada no 

conhecimento da eficácia do produto, custo e facilidade de uso273. Várias evidências 

apontam que produtos à base de clorexidina para a preparação da pele para a cirurgia 

mostram-se melhores que outros produtos para a descolonização bacteriana262, 274. 

Neste estudo, observou-se a adequada adesão dos cirurgiões, residentes e 

anestesiologistas que atuam no Centro Cirúrgico a este produto, com exceção da 

oftalmologia que opta pelo uso do iodopovidona tópica (PVPI) a 5 ou 10% como 

profilaxia por ser consagrado pela literatura e pela prática oftalmológica. Essa medida 

profilática é capaz de eliminar bactérias presentes no saco conjuntival e borda dos 

cílios pelo efeito bactericida do produto275. Essa prática é recomendada pelo Manual 

de Ajuste de Condutas do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO)276. 

Uma das medidas preconizada para a prevenção de ISC no pré-operatório não 

foi observada, a exemplo da remoção dos pelos (tricotomia). Esse procedimento foi 

realizado em todos os pacientes com cirurgias em área pilosa, com lâmina simples 

(aparelho de barbear). No que se refere à remoção de pelos, a recomendação de 

acordo com guidelines nacionais e internacionais é de que os mesmos não sejam 

retirados a menos que interfiram na cirurgia. Nos casos de remoção, é recomendada 

a utilização de tricotomizadores elétricos imediatamente antes da cirurgia249, 269, 271, 

277. 

Referente às classificações das ISC, notou-se que essas são em sua grande 

maioria nomeadas como superficiais278. 

Para compreensão das ISC, alguns autores a diagnosticam utilizando como 

padrão-ouro a presença de secreção purulenta, enquanto outros relatam que não há 

padrão-ouro para esse diagnóstico, pois o julgamento é subjetivo e sujeito a variações, 
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dependendo muito das definições utilizadas, do conhecimento e do olhar individual de 

cada avaliador278, 279. 

Diante dessa perspectiva, nota-se que 35,71% das ISC identificadas pelo 

estudo, podem adotar o padrão-ouro no que se refere ao diagnóstico, por 

apresentarem secreção purulenta no local operado.  

De acordo com a literatura, vários fatores podem contribuir para a ocorrência 

da ISC, dentre eles, o DM, a obesidade280, 281, a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC)282, 283, a idade255, 282, o sexo feminino280, 284, a reexploração esternal por 

sangramento281, 285, 286, a transfusão de sangue286, 287, o tempo de internação pré-

operatória249, 255, a higienização inadequada das mãos249, 288, 289, entre outros, como o 

uso da PAC no momento correto149, 289, as condições clínicas do paciente, o tempo de 

cirurgia prolongado e o número de profissionais na SO289.  

Os principais fatores de risco associados à ISC estão listados no quadro 13. 

 

Quadro 13 – Características dos pacientes/cirurgias associadas à ISC 

CARACTERÍSTICAS DO PACIENTE CARACTERÍSTICAS DA CIRURGIA 

Idade Preparo pré-operatório da pele 

Estado nutricional Tricotomia pré-operatória 
 

DM 
Antissepsia pré-operatória das mãos e 
antebraços da equipe cirúrgica 

Fumo Ambiente da SO 

Obesidade Roupas e campos cirúrgicos 

Colonização por microrganismos Esterilização dos instrumentos 

 
 

Infecção coexistente em um local 
remoto do corpo 

Técnica cirúrgica: hipotermia, trauma aos 
tecidos, vísceras ocas, remoção de 
tecidos desvitalizados, drenos cirúrgicos e 
material de sutura, erradicação de espaço 
morto 

Resposta imune alterada Duração da operação 

Duração da internação pré-operatória PAC 
  Fonte: Segundo Desafio Global para a segurança do paciente: cirurgias seguras salvam vidas,  

2009145 

 

Nesse contexto, a presença de comorbidades é considerada um fator 

extremamente importante para o prognóstico do paciente, principalmente a presença 

de DM, que foi a de destaque na pesquisa, por retardar o processo de cicatrização 

tecidual290. 
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O DM, devido as suas alterações metabólicas, ocasionam complicações 

importantes, como a deficiência na cicatrização que acomete os pacientes diabéticos 

com pobre controle glicêmico. Assim, tais fatores podem ser entendidos como 

“características que estão associadas a um maior risco de adoecer”, porém, a sua 

presença ou ausência não garante que a infecção ocorra291, 292.  

Referente à duração dos procedimentos cirúrgicos e sua relação com a ISC, o 

presente estudo observou que em todos os casos, as durações das cirurgias não 

excederam 120 minutos. A literatura258 considera que a duração do procedimento 

cirúrgico, quando elevada, é um dos fatores desencadeantes de ISC. 

Embora em realidade adversa ao cenário da pesquisa, em um estudo 

prospectivo multicêntrico com 4.718 pacientes submetidos a cirurgias abdominais não 

cólon-retais, os autores concluíram que o tempo operatório excedente a 120 minutos 

foi o mais importante fator de risco para as complicações infecciosas293. Outros 

autores também fizeram a mesma observação em procedimentos de modo geral294-

298. 

Para tratamento das ISC, observou-se a prescrição de 78,57% dos casos, de 

Cefalexina de cinco a 15 dias. Essa escolha pode estar associada a estudos que 

demonstram a eficácia desse medicamento no tratamento de infecções da pele e de 

tecidos moles, assim como nas infecções traumáticas e do pós-operatório299.  

Diante desse cenário e em virtude da alta cada vez mais precoce, 

principalmente ocorrida entre os procedimentos ambulatoriais, faz-se necessário a 

adoção de medidas de vigilância que extrapolem os cuidados intra-hospitalares, pois 

a subnotificação não apenas traduz taxas irreais de infecção de um determinado 

serviço, mas também impede a implementação de medidas eficazes para o controle 

e prevenção de suas complicações. Neste âmbito, torna-se importante a 

implementação de um “Ambulatório de Egressos” da cirurgia com ênfase na 

notificação, diagnóstico e tratamento precoce, na tentativa de minimizar os riscos 

inerentes ao paciente e, consequentemente, os gastos públicos300. Embora não dessa 

forma denominado, o hospital sede do estudo conta com esse tipo de cuidado, uma 

vez que todos os pacientes são acompanhados rigorosamente no pós-operatório pelo 

serviço ambulatorial, conforme prazo já descrito anteriormente.  

Logo, é importante considerar que o êxito para a vigilância e diagnóstico das 

ISC está diretamente relacionado com o envolvimento dos diversos níveis de saúde e 
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de todos os profissionais que atuam na assistência ao paciente cirúrgico. A 

assimilação e implementação dos procedimentos corretos por quem assiste ao 

paciente e a necessária integração com a equipe da CCIH é fundamental na 

prevenção e controle das infecções. Porém, de nada adianta o conhecimento do 

fenômeno e das medidas preventivas, se quem presta assistência não as adota no 

seu fazer profissional301. 

 

7.4.2.3 Taxa de acidentes de trabalho com profissionais de enfermagem 

 

Segundo o referencial teórico utilizado para pesquisa, acidente de trabalho é 

aquele que ocorre no exercício do trabalho a serviço da instituição, provocando lesão 

corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou redução 

permanente ou temporária da capacidade para o trabalho31. 

Os riscos de acidentes no local de trabalho estão relacionados a arranjo físico 

inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, iluminação insuficiente, 

eletricidade, armazenamento impróprio ou outras situações de risco que podem 

contribuir para a ocorrência de acidentes302.  

Os achados referentes às taxas de acidentes de trabalho com profissionais 

alocados na unidade de Centro Cirúrgico, de acordo com a literatura, remete-se ao 

estresse a que são submetidos os trabalhadores destas unidades, relacionado ao 

ritmo de trabalho acentuado e ao desgaste físico proporcionado por este ambiente. A 

tensão constante e a rápida tomada de decisões podem gerar momentos de 

desatenção, ocasiões em que, geralmente, ocorrem os acidentes graves303. Esta 

afirmação corrobora com estudo realizado304 sobre acidentes de trabalho em um 

hospital universitário na cidade de Passo Fundo (Rio Grande do Sul). Outro estudo 

sobre a temática aponta que a maior parte (24,1%) dos acidentes da instituição se 

deram com colaboradores da unidade de Centro Cirúrgico, justificando este achado 

pelo grande número de procedimentos invasivos e ocasiões de emergência ocorridos 

nesta unidade303. 

No presente estudo predominaram os acidentes de trabalho ocorridos com 

profissionais do sexo feminino (100,00%), entre a categoria de auxiliares de 

enfermagem (80,00%), com média de 47,40 ± 11,50 anos. Esses dados corroboram 

com estudo sobre acidentes de trabalho com material biológico entre profissionais da 
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saúde, realizado na cidade do Rio de Janeiro, em que 85,2% dos acidentes ocorreram 

entre profissionais do sexo feminino, sendo a profissão mais acometida a de 

técnicos/auxiliares de enfermagem (54,1%)305.  

Outros estudos vão ao encontro da presente pesquisa, ao identificar a 

predominância dos acidentes entre os colaboradores do sexo feminino306-311. Esses 

dados podem estar associados ao fato de que cerca de 90% do contingente da 

enfermagem no Brasil ser formada predominantemente por mulheres312. 

Esses dados podem ser justificados também pelo fato de que a mulher, ao se 

inserir no mercado de trabalho, além de contribuir para o aumento da renda familiar, 

submete-se à dupla ou à tripla jornada de trabalho, conciliando frequentemente as 

suas atividades profissionais com as atividades domésticas, o que propicia desgaste 

físico e emocional313.  

A equipe de enfermagem quando comparada a outras categorias profissionais 

da saúde tem destaque no que tange a acidentes ocupacionais. Em revisão integrativa 

sobre o assunto, esse dado é citado em diversas publicações por outros autores da 

área314. 

Acredita-se que a causa base para este tipo de acidente, ocorrido com o 

referido grupo de profissionais da enfermagem, provavelmente tem ligação direta com 

a majoritariedade desta classe dentro das instituições de saúde. Pode-se dizer ainda 

que esta categoria é predominantemente feminina, o que justifica o resultado 

encontrado a respeito da prevalência deste tipo de acidentes entre as mulheres303. 

A supremacia dos auxiliares de enfermagem como categoria profissional mais 

exposta a esse tipo de acidente corrobora com os resultados de outros estudos311. 

Esses profissionais estão presentes em todos os momentos da assistência ao 

paciente, sendo a eles atribuídas as tarefas de cuidados diretos, administração de 

medicamentos, participação efetiva nas urgências e emergências e manuseio/preparo 

de instrumentos cirúrgicos após a utilização312. 

Dessa forma, a produção de serviços de saúde para esses profissionais tem 

como núcleo central a produção de cuidados, que têm início na divisão de tarefas, 

contida na própria lei de regulamentação do exercício da profissão315. 

Outro estudo apresenta a proporção entre as taxas de acidentes nas categorias 

profissionais da equipe de enfermagem. Nota-se que ocorrem menores taxas entre 

enfermeiros (10,6%) e técnicos (12,8%) quando comparados aos auxiliares (40,4%). 
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Isso pode ser explicado pelo fato dos auxiliares estarem expostos em maior número 

e com carga horária superior. Estes profissionais, possivelmente, executam vários 

procedimentos invasivos, que aumentam substancialmente a probabilidade da 

ocorrência do acidente316. 

Em relação à idade, a média obtida pela presente pesquisa contrapõe estudo 

recente sobre a temática, que traz como resultado o predomínio dos acidentes da faixa 

etária entre 30 e 42 anos316. 

Esses dados relacionados à idade dos colaboradores acidentados em ambiente 

de trabalho, infere que para os profissionais mais jovens a ocorrência pode estar 

relacionada a inexperiência, insegurança e imaturidade, enquanto para os 

trabalhadores com maior faixa etária, tem-se observado a justificativa atrelada ao 

excesso de confiança na realização de procedimento de rotina306. 

Diante da categorização dos acidentes de trabalho (acidentes biológicos, 

físicos e químicos) na presente pesquisa, conclui-se que os acidentes com material 

biológico (tipo perfuro cortante) predominaram na unidade, correspondendo à 100% 

dos casos notificados no período de coleta de dados.   

Para compreensão da dinâmica dos acidentes de trabalho, vale expor que de 

acordo com o manual de prevenção de acidentes de trabalho da SES do Rio Grande 

do Sul317, o risco ocupacional é diretamente proporcional ao perigo envolvido durante 

o trabalho e inversamente proporcional à utilização das medidas preventivas. 

O risco biológico é proveniente do contato dos trabalhadores com micro 

organismos, sobretudo vírus e bactérias, que podem levar à aquisição de doenças 

como a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e Hepatites302. Na 

enfermagem, a exposição da equipe a cargas biológicas advém da manipulação de 

pacientes com doenças transmissíveis e infectocontagiosas, ferida cirúrgica, 

desinfecção e esterilização de materiais contaminados, entre outros. Como 

agravantes, a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em quantidade e 

qualidade adequadas e a ausência de treinamento influenciam na ocorrência de 

acidente de trabalho306. 

Nessa perspectiva, observa-se a ênfase a este tipo de risco, quando em uma 

revisão de literatura, são identificados diversos artigos sobre a temática.  O acervo 

literário traduz uma visão limitada acerca dos riscos inerentes ao profissional de 

enfermagem, enfatizando assim o risco biológico314. 



159 
 

 
 
 

Um estudo recente sobre a ocorrência de acidente de trabalho com exposição 

a material biológico potencialmente contaminado, aponta que 53,8% dos profissionais 

envolvidos na pesquisa, foram vítimas desse tipo de acidente. Destes, 52,1% por 

perfurocortantes e 18,2% por exposição à mucosa e/ou pele não íntegra318. 

O encontro com este registro estatístico suscita a reflexão de que o profissional 

de enfermagem contrapõe o seu papel de cuidador com a negligência ao autocuidado. 

Ao incorporar uma exaustiva rotina à demandas profissionais, fragiliza sua 

participação ativa por melhores condições de trabalho e minimiza a percepção das 

condições de riscos ocupacionais que podem resultar em adoecimento e acidentes de 

trabalho314. 

Portanto, muitos desses acidentes podem ser evitados, adotando-se 

rigorosamente as medidas de precaução padrão; treinamentos repetidos pela equipe 

da Educação Continuada, abordando entre vários outros assuntos, o descarte correto 

dos materiais e a importância da notificação; visitas recorrentes em curto período de 

tempo da equipe do SEESMT. A percepção do risco pelo trabalhador influencia o seu 

comportamento e consequentemente, a sua exposição ao risco319. 

Para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais entre profissionais da 

saúde, a Norma Regulamentadora - NR 32, representa a principal normatização 

brasileira e possui três grandes eixos. O primeiro é a capacitação contínua dos 

trabalhadores, o segundo define os programas que tratam dos riscos e, por fim, o 

terceiro eixo determina as medidas de proteção contra os riscos ocupacionais320. 

Tendo em conta o discutido previamente, o cumprimento da NR 32 poderá trazer 

grandes economias financeiras aos serviços de saúde, bem como maior segurança 

aos colaboradores no desempenho das suas funções321. 

 

7.4.2.4 Taxa de registros incompletos de enfermagem no período perioperatório 

 

Segundo a proposta Humaniza SUS322, o prontuário transdisciplinar na saúde 

estimula e fortalece o trabalho em equipe e o diálogo entre profissionais, favorecendo 

a troca de conhecimentos, inclusive com os pacientes e familiares323. 

O Centro Cirúrgico é um setor que está constantemente em movimento. Em 

consequência do fluxo, do porte e da quantidade de cirurgias a serem feitas, o tempo 

fica escasso para a equipe de enfermagem realizar as tarefas obrigatórias dentro dos 
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prazos estipulados. Os EA nessa área acabam sendo resultantes da falta de registros 

no prontuário324. 

A assistência realizada no Centro Cirúrgico faz parte de um conjunto de 

atividades que inclui a auditoria, que exige um trabalho coletivo, juntamente à equipe 

multiprofissional325. 

A auditoria de enfermagem em Centro Cirúrgico se dá por meio da análise das 

anotações de enfermagem, descrições cirúrgicas e anestésicas, comparando-as com 

as cobranças realizadas e o débito de SRPA. Essas atividades incluem os períodos 

pré, trans e pós-operatório. A enfermagem deve estar presente na assistência e na 

gerência de todas as etapas em que o paciente é submetido, em especial nos 

processos de auditoria325. 

Dessa forma, ao analisar a sistemática do indicador, nota-se que as várias 

categorias que atuam no desenvolvimento dos processos de enfermagem 

(enfermeiro, técnico e auxiliares de enfermagem), com competências e atribuições 

bem definidas, fazem com que a atuação nos prontuários seja mais frequente, 

resultando em probabilidade maior de possíveis causas de não conformidade, o que 

corrobora com recente estudo326. Nesse cenário, o enfermeiro é o agente 

determinante para levar a equipe multidisciplinar a construir alicerces em relação aos 

registros de enfermagem, sendo estes os principais marcadores de qualidade da 

assistência327. 

Deve-se considerar a anotação de enfermagem como um importante meio de 

comunicação para a equipe, pois além de indicar as ações realizadas, possibilita uma 

sequência na continuidade da assistência328. No âmbito hospitalar, por exemplo, ela 

compreende o registro da evolução do paciente durante a internação, abrange 

diversos aspectos (subjetivos: sentimentos e emoções manifestadas pelo paciente; e 

objetivos: dados clínicos do paciente) e respalda ética e legalmente o profissional 

responsável pelo cuidado, uma vez que oferece informações referentes à assistência 

prestada pela equipe de enfermagem e dados administrativos33. 

Do ponto de vista ético e legal, somente o registro da execução de uma 

atividade pode, de fato, assegurar que esta foi realizada pelo profissional de 

enfermagem329. Com isso, esse registro é imprescindível por promover maior 

visibilidade da categoria profissional e contribuir para a integralidade do cuidado 

prestado ao paciente330. 
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Considerando todas as atribuições legais e responsabilidades contidas no 

prontuário, além de seu caráter multiprofissional, esse conjunto de informações é 

susceptível a imprecisões em seus registros, fazendo-se necessária uma análise 

apurada e imparcial de seu conteúdo, realizada por meio da auditoria331. 

O prontuário do paciente é um meio de comunicação escrita elaborado por uma 

equipe multidisciplinar, facilitando a coordenação e a continuidade do planejamento 

da saúde323. 

Dessa forma, a anotação deve ser valorizada, uma vez que é um dos meios 

para avaliar o cuidado prestado ao cliente a partir da adoção de indicadores de 

qualidade que mensuram tanto o processo como os resultados da assistência de 

enfermagem, existindo correlação positiva entre os registros e a qualidade do 

cuidado33, 136. 

A qualidade dos registros sobre o atendimento prestado aos pacientes é uma 

preocupação crescente nas instituições, considerando que informações insuficientes 

afetam e interpõem-se à qualidade do cuidado realizado, principalmente quando 

relacionado aos dados de identificação que, quando incompletos, podem 

comprometer a segurança do paciente332. 

Um dado que merece destaque na presente pesquisa é que todos (100%) os 

pacientes atendidos na unidade, receberam a visita do profissional enfermeiro no pré-

operatório, aplicando-se a VPOE, integrante da SAEP. Esse dado demonstra a 

qualidade do atendimento na unidade, uma vez que o registro das etapas da SAEP 

deve ser avaliado em virtude da sua importância como facilitador da valorização da 

assistência de enfermagem a ser estabelecida para o paciente333, 334. 

Um estudo sobre a avaliação da qualidade das anotações de enfermagem, não 

traz a mesma experiência, uma vez que dados sobre a sistematização, apresentaram 

percentuais muito elevados de não preenchimento332. 

O não preenchimento correto dos itens de um prontuário, demonstra a não 

ocorrência de uma boa qualidade nos registros, o que pode afetar o cuidado, ou seja, 

a realização da assistência individualizada, baseada nas necessidades humanas 

básicas afetadas de cada paciente332. 

É notório que existem dificuldades especiais para a assistência de enfermagem 

nos hospitais, que advêm da necessidade de conciliação entre as atividades 
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assistenciais e gerenciais, devido ao aumento do fluxo e gravidade dos pacientes e 

da dificuldade de manter a quantidade necessária da equipe de enfermagem333. 

Dessa forma, o registro inadequado da realização dos procedimentos de 

enfermagem pode colocar em dúvida a sua realização, visto que, se não existe 

registro, não há como se garantir que foi executado. Além de motivar questionamentos 

sobre a realização do procedimento, o registro não realizado de forma adequada 

promove falha na comunicação entre as equipes de enfermagem, comprometendo, 

assim, a continuidade do cuidado335. 

Analisando o percentual de preenchimento dos prontuários dos pacientes 

atendidos no Centro Cirúrgico, no que se refere aos registros da equipe de 

enfermagem, com base no Guia de Recomendações para os registros de enfermagem 

no prontuário do paciente180, nota-se que 13,94% dos prontuários foram preenchidos 

de forma incompleta, não havendo, portanto, prontuários sem total preenchimento por 

parte da equipe de enfermagem. Em contraste à presente pesquisa, dados 

apresentados por um estudo que avaliou a qualidade dos registros de enfermagem 

realizados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital universitário 

público, evidenciou taxas consideráveis de não preenchimento dos prontuários336. 

Diante das taxas encontradas pela pesquisa, superiores principalmente nos 

meses de setembro de 2015 e fevereiro de 2016 (22,54% e 30,56% respectivamente), 

realizou-se intervenções junto aos membros da equipe visando a capacitação e 

melhorias na qualidade, principalmente no que diz respeito aos registros/anotações 

de enfermagem. 

Vale ressaltar que esses registros incompletos foram todos detectados ainda 

na unidade de Centro Cirúrgico, em tempo de realizar as adequações antes do 

encaminhamento ao SAME, evitando erros em prontuários para análises futuras e que 

descaracterizem a assistência prestada. 

No contexto das anotações de enfermagem, é válido considerar que todas as 

intercorrências assistidas pela enfermagem, quando anotadas no momento exato, 

trazem eficiência por parte da enfermagem e ação imediata. A qualidade dos registros 

das ações prestadas reflete a prestação da assistência e a produtividade do trabalho. 

Quanto mais detalhadas forem as anotações, maiores serão as informações para 

direcionar a terapêutica do cuidar pela equipe multiprofissional324. 
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A comunicação escrita na forma de anotações de enfermagem é essencial, 

uma vez que a prática do cuidado gera inúmeras informações que não devem ser 

perdidas. Sendo assim, a contínua capacitação e o aprimoramento do processo de 

registros das condutas de enfermagem são necessários para a garantia da qualidade 

do cuidado337. 

É imprescindível salientar a importância de uma melhor documentação das 

ações e intervenções realizadas pela equipe de enfermagem, lembrando que os 

registros devem traduzir o máximo de conhecimento sobre as condições de saúde dos 

indivíduos, incluindo-se tanto os aspectos referentes a procedimentos quanto a 

necessidades, queixas e evolução dos pacientes, pois as anotações comprovam o 

trabalho da enfermagem, sendo função dos enfermeiros liderar e acompanhar a 

efetivação desse registro332. 

Assim, diante de toda complexidade que envolve o Centro Cirúrgico, cabe ao 

enfermeiro e a toda equipe cirúrgica vigilância constante, atuando de forma 

preventiva, traçando ações que garantam a segurança do paciente em todas as 

etapas do procedimento cirúrgico45, as documentando de modo a garantir a qualidade 

e continuidade da assistência por meio de registros adequados de enfermagem.  

 

7.4.2.5 Taxa de absenteísmo de enfermagem 

 

 Ao verificar a produção literária sobre o indicador de qualidade referente ao 

absenteísmo, muito se encontrou sobre o absenteísmo doença, o que sugere a 

necessidade de novos estudos que retratem os afastamentos como um todo. A 

presente pesquisa preocupou-se em abordar esse indicador de modo abrangente, 

seguindo tanto o referencial adotado pelo estudo (CQH31), como as orientações 

específicas propostas para servidores Estatutários175. 

O significado da palavra absenteísmo traduz a falta de assiduidade ao trabalho 

ou a outras obrigações sociais. Suas causas podem ser determinadas por motivos 

variados, como: problemas de saúde ou doenças, acidentes do trabalho, problemas 

de saúde em pessoas da família, gestação e parto, casamento e também por faltas 

que não são justificadas legalmente338. 

Esse indicador, na enfermagem, em sua maioria, está relacionado à sobrecarga 

de trabalho, diminuição da qualidade da assistência e elevação de custos na 
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instituição339. Tal fato explica a pertinência a ele atribuída em estudo recente sobre a 

opinião dos enfermeiros frente a esse indicador, sendo inferido que os profissionais 

da categoria diretamente ligados à assistência de enfermagem vivenciam com maior 

proximidade as consequências do não comparecimento de trabalhadores ao 

serviço340. 

O absenteísmo constitui-se em problema preocupante para gestores, devido 

ao seu impacto sobre o paciente, comprometendo sua segurança e a qualidade da 

assistência341, 342, sendo considerado como um revés em diferentes países, por 

acarretar elevado custo econômico para as instituições343. 

Para o trabalhador, desencadeia um efeito cascata, gerando sobrecarga344, 345 

e insatisfação para com o trabalho e organização346, 347. Os custos gerados por essas 

elevadas taxas, têm sido considerados relevantes348, 349. 

Este trabalho abordou tanto as ausências previstas como as não previstas, 

como forma de promover melhor visualização da realidade desse indicador na unidade 

estudada. As ausências não previstas, têm sido identificadas em alguns países como 

uma das principais questões que comprometem a força de trabalho da enfermagem. 

Sua importância é destacada pela OMS, que investiga indicadores de absenteísmo 

entre esses profissionais345, 346.  

No Brasil, o Programa CQH propõe indicadores específicos sobre a temática, 

disponibilizando informações para nortear a gestão, o que orientou os pesquisadores 

na obtenção dos dados para compor o indicador na atual pesquisa. 

As taxas do absenteísmo encontrados no estudo são consideradas 

relativamente baixas, quando comparados a outros países da América do Sul, como 

Venezuela que apresentou taxa de 7% para os enfermeiros350. 

Em comparação a estudos realizados em diversas realidades brasileiras, como 

em hospitais de Cacoal (83,3%)349, alguns hospitais da rede no Sul-Sudeste, como 

em Porto Alegre (79,2%)351, São José do Rio Preto (75,4%)352, São Bernardo do 

Campo (hospital público - 83%)353, os índices obtidos são considerados inferiores. 

Outros estudos sobre a temática também revelam taxas consideráveis do 

absenteísmo, quando equiparadas ao estudo atual, como 88,4%352, 87,8%354 e 

74,2%355. 

 A pesquisa revela também o predomínio das taxas de absenteísmo entre os 

auxiliares de enfermagem, porém sem diferença significativa quando comparada à 
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outra categoria profissional da unidade, representada pelo valor de p (0,4926). Essa 

informação corrobora com recente estudo sobre a temática356. 

Assim, diante dos dados, podemos considerar que quanto mais baixo o nível 

hierárquico ocupado pelos trabalhadores da equipe de enfermagem, maior a 

probabilidade de afastamentos por motivo de adoecimento357. 

A maior ocorrência de absenteísmo entre técnicos e auxiliares de enfermagem 

pode estar relacionada à menor remuneração, menor exigência de instrução técnico-

científica e à maior necessidade de esforço físico na execução do cuidado ao 

paciente358. 

Estudo sobre os fatores relacionados ao absenteísmo entre trabalhadores de 

enfermagem desenvolvido em um hospital universitário público de alta complexidade, 

encontrou valores semelhantes aos dados da pesquisa, referente à categoria 

profissional com maiores taxas de absenteísmo356. A maior prevalência de ausências 

não previstas nas categorias de nível médio de formação educacional foi observada 

também em outro estudo359. 

Este dado é preocupante, pois esses profissionais representam o maior 

contingente da força de trabalho da equipe de enfermagem. Suas ausências 

comprometem a assistência prestada e, consequentemente, desestruturam a equipe 

por gerar sobrecarga de atividades aos demais trabalhadores360. 

Dado similar é descrito em estudo realizado no Estado do Rio de Janeiro, no 

qual os autores relataram que os enfermeiros tendiam a assumir papel de liderança 

na equipe, que exige maior assiduidade; apresentando assim menor risco de 

contaminação e de doenças361. 

Embora prevalente entre os auxiliares de enfermagem, no mês de julho de 

2016, o absenteísmo entre os enfermeiros teve umas das maiores taxas da unidade 

durante todo o período de coleta de dados. Isso se deve a LS para doação de medula 

óssea realizada por um dos profissionais alocados no Centro Cirúrgico. 

Esse tipo de licença segundo o referencial teórico utilizado, não deve ser 

considerada, assim como nos casos de férias e outras licenças legais, quando acima 

de 15 dias ininterruptos, porém, na presente realidade, o colaborador apresentou 

atestado de oito dias no início do mês e de mais 10 dias ao término do mesmo, sendo 

assim considerado para fins de cálculos da pesquisa. 
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Independente da categoria profissional, o índice elevado de absenteísmo 

desorganiza o serviço, gera insatisfação e sobrecarga entre os profissionais 

presentes, reduz a produção e aumenta o custo operacional, podendo comprometer 

a qualidade da assistência prestada ao paciente351. 

Este estudo mostra ainda a predominância do sexo feminino no absenteísmo, 

o que se justifica pelo perfil do trabalhador de enfermagem ser formado 

predominantemente por mulheres, encontrando assim valores semelhantes em um 

estudo sobre o absenteísmo - doença da equipe de enfermagem de um hospital 

universitário360. 

Estudo realizado com servidores municipais de Goiânia, no período de 2005 a 

2010, num quadro de efetivos de 28.230 servidores, dos quais 47,5% tiveram pelo 

menos uma licença médica no período, foram registradas 40.578 licenças médicas 

para tratamento de saúde, concedidas a 13.408 servidores que se ausentaram 

944.722 dias. O perfil dos servidores licenciados por afastamentos, caracterizou-se 

por predomínio de mulheres (52,0%)362. Esses dados corroboram com outros estudos 

sobre a temática356, 363, no que diz respeito a variável sexo. 

Diferentes estudos identificaram que o absenteísmo varia segundo sexo, idade, 

ocupação, nível de responsabilidade e regime de trabalho, entre outros364, 365. 

Todavia, estudos apontam para a necessidade de informações comparativas entre os 

setores do hospital e que correlacionem o absenteísmo por doença ao ambiente e à 

natureza do trabalho, e a características individuais365, 366. 

Nota-se em pesquisas recentes que referente ao local de trabalho, a unidade 

de Centro Cirúrgico foi identificada como sendo a responsável pelos maiores registros 

de ausência em Hospitais356, 365, o que demanda estudo sobre essa perspectiva. 

Referente aos motivos que ocasionaram o absenteísmo no Centro Cirúrgico, 

nota-se que as FA (67,34%) representaram o maior percentual de ausências na 

categoria dos auxiliares de enfermagem, sendo que a maioria não são previamente 

programadas, correspondendo a 54,05% desse motivo. Entre os enfermeiros, esses 

dados são representados pela LS (69,23%). Observa-se que os demais tipos de 

ausências, embora presentes e importantes, apresentam relevância inferior para este 

indicador.  

Estudos sobre o absenteísmo-doença apontam a licença médica como principal 

motivo do absenteísmo da equipe de enfermagem, merecendo atenção dos gerentes 
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dos serviços de saúde e pesquisadores, por ser apontado como alto índice de 

ocorrência354, 358.  

Os dados obtidos com essa pesquisa demonstram ainda o caráter multifatorial 

do absenteísmo, que contribui para aumentar sua complexidade. Ressalta-se, então, 

a necessidade das organizações possuírem programas de controle de ausência que 

identifiquem essas causas, verifiquem as justificativas das ausências e comuniquem 

informações sobre as consequências do absenteísmo, pois pequenas reduções nesse 

índice podem trazer razoável economia à organização e melhoria na qualidade de vida 

do profissional e na qualidade do atendimento prestado ao usuário do serviço de 

saúde357. 

Estudo longitudinal realizado no Canadá identificou seis fatores que interferiam 

na redução do absenteísmo: horário de trabalho não flexível; número insuficiente de 

profissionais de enfermagem; estresse domiciliar e no trabalho; condições 

inadequadas de trabalho; baixos salários; comunicação com superiores e com 

colegas; e falta de incentivo para que os trabalhadores não utilizassem atestado e 

problemas relativos a saúde367. 

É importante nessa temática considerar também, a influência do modelo 

organizacional, da motivação para o trabalho, do desgaste psíquico em lidar com o 

sofrimento e o adoecimento como causas do absenteísmo, a fim de se atenuar seus 

efeitos negativos na qualidade da assistência de enfermagem357. 

Contudo, observaram-se lacunas no conhecimento a respeito de pesquisas que 

contextualizem as subjetividades inerentes ao absenteísmo, na percepção dos 

profissionais de enfermagem, e as estratégias a serem adotas pelas instituições para 

amenizar este problema368. 

Os resultados dos indicadores de absenteísmo trazem fragilidades no mundo 

do trabalho, que possibilitarão aos gestores estabelecer ações para combater os 

agravos que envolvem o absenteísmo e, consequentemente, a sua redução. Além 

disso, pode contribuir para a discussão das implicações ético-profissionais das 

práticas cotidianas da equipe de enfermagem e das estratégias para o enfrentamento 

dos desafios postos pelo processo de trabalho360. 

As instituições hospitalares normalmente focam a sua prioridade no 

atendimento ao doente, muitas vezes se esquecendo da saúde dos profissionais que 

executam o trabalho. Assim, é importante adotar políticas e ações de saúde que 
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tenham o trabalhador como foco, com vistas a assegurar a promoção da saúde e a 

prevenção de agravos ocupacionais, de modo a garantir a qualidade da assistência 

prestada ao paciente360. 

É imprescindível que os profissionais de saúde, em especial os enfermeiros, 

por serem os profissionais que lideram as equipes, busquem medidas voltadas à 

prevenção do absenteísmo. Conhecer o ambiente laboral pode colaborar para a 

implementação de ações preventivas voltadas para a saúde dos trabalhadores, 

reduzindo o sofrimento físico, psíquico e social, bem como os custos369. 

Recomenda-se que sob a liderança do enfermeiro sejam realizadas atividades 

de promoção de um trabalho educativo, com foco na prevenção e com vistas à 

conscientização dos profissionais. Deve-se incentivar novos hábitos de vida, por meio 

de palestras preventivas, planejamento de exercícios laborais no ambiente de trabalho 

com o auxílio do profissional educador físico. Podem ser instituídas pausas nas 

atividades e intervenção nos postos de trabalho para detectar possíveis riscos. Estar 

atento ao bem-estar físico e emocional da equipe no ambiente de trabalho é uma 

atribuição do líder369. 

 

7.4.2.6 Taxa de ocupação (Tempo total da SO utilizada) 

 

O Centro Cirúrgico é um setor singular dentro de qualquer hospital, atraindo 

atenção por diversos aspectos, dentre eles: evidência dos resultados, complexidade 

das operações realizadas, decisiva ação curativa e por ser o local mais oneroso do 

hospital183. 

Assim como o hospital do estudo, muitos outros estão se preocupando com a 

taxa de ocupação e a capacidade cirúrgica máxima, monitorando a produtividade do 

Centro Cirúrgico183, 370. 

A eficiência dos serviços prestados nesta unidade pode ser caracterizada por 

monitoramento da pontualidade das cirurgias, tempo mínimo entre as mesmas, 

flexibilidade na utilização das SOs disponíveis, capacidade no atendimento de 

emergências e encaixes de cirurgias extras, além da baixa taxa de suspensão de 

cirurgias e alta utilização de SO371, 372.  

Ao abordar a taxa de ocupação, faz-se necessário, dentre diversos fatores 

importantes, considerar o intervalo entre cirurgias, também referido como tempo 
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de turnover ou tempo de rodada de sala, que pode ser abordado de diferentes 

maneiras, de acordo com a perspectiva do profissional envolvido. Para enfermeiros, 

ele significa o tempo decorrido desde a saída do paciente anterior até a entrada do 

próximo e inclui o tempo de limpeza e preparo da SO; para os anestesiologistas, esse 

tempo corresponde desde que um paciente é encaminhado à SRPA até o 

procedimento de indução do paciente seguinte e, finalmente, para os cirurgiões, o 

tempo decorrido desde o fechamento da ferida cirúrgica até a incisão do novo 

paciente373. Independente da abordagem, é importante salientar que o tempo 

de turnover inclui o tempo de limpeza e preparo da SO, mas não a demora entre os 

casos374. 

O cálculo do intervalo entre cirurgias (tempo de turnover), seguiu orientações 

de estudos anteriores sobre o assunto18, sendo efetuado considerando-se a saída de 

um paciente da SO até a entrada do paciente seguinte. Nesse intervalo estão inclusos, 

a limpeza e a desmontagem da SO, o preparo dos materiais e equipamentos para 

cirurgia seguinte, até a entrada do próximo paciente.  

Dessa forma, durante a coleta de dados, ao analisar os registros feitos pela 

equipe, notou-se que não havia padronização no que se referia ao tempo operatório 

(início e término da cirurgia), totalizando por vezes tempo irreal de utilização das salas. 

Diante do fato, realizou-se trabalho educativo junto à equipe de enfermagem do 

Centro Cirúrgico, para readequação desses dados, sendo assim estipulada a 

marcação de dois horários distintos. O primeiro registro corresponde à permanência 

total do paciente na sala, ou seja, desde a entrada até a saída do mesmo da SO. O 

segundo corresponde ao procedimento propriamente dito, ou seja, o registro é feito 

desde a abertura dos materiais e equipamentos estéreis até o fechamento do curativo. 

Essas particularidades adotadas para registro dos dados feitos pela equipe, devem-

se principalmente às especificidades dos procedimentos que são realizados na 

unidade. 

É importante ressaltar, que esse tempo despendido ao intervalo entre os 

procedimentos cirúrgicos, em momento algum, durante a coleta de dados, ocasionou 

atrasos ou cancelamentos cirúrgicos. 

Após análise do tempo de turnover, por período de três meses, chegou-se à 20 

minutos de intervalo entre os procedimentos cirúrgicos, corroborando com outros 

estudos, dentre eles um desenvolvido em hospital do interior do Estado de SP183 e 
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outro, em um hospital universitário de grande porte no Estado do Paraná. Esse último, 

encontrou uma média de 22 ± 17 minutos e mediana de 21 minutos, tempo ideal para 

limpeza de SO após um procedimento e o preparo da sala para receber outro paciente 

que seria submetido a cirurgia “a seguir”375. 

Existem estudos que trazem intervalos maiores entre as cirurgias, como o 

realizado em um Centro Cirúrgico de um hospital escola de capacidade extra, 

localizado no interior do Estado de SP. Nessa unidade, obteve-se 35,6 minutos de 

turnover18. Em outra investigação374, realizada em unidades de Centros Cirúrgicos 

americanas, consideradas como de melhores práticas, obteve-se tempo médio de 

turnover menor do que 25 minutos. 

O tempo de limpeza e preparo da SO e a adequada administração dos 

intervalos de utilização das salas de cirurgia constituem-se em importantes fatores 

para promover eficiência dos serviços prestados pelo Centro Cirúrgico. A redução do 

intervalo de tempo entre as cirurgias, do tempo de limpeza e preparo da SO 

possibilitam a realização de maior número de procedimentos por SO, ampliando, 

dessa forma, a capacidade produtiva da unidade. Considerando a significativa 

representatividade de pacientes cirúrgicos na receita hospitalar, a utilização máxima 

da capacidade cirúrgica favorece melhor gerenciamento de recursos230. 

Os cancelamentos cirúrgicos também interferem nos processos, pois esses 

estão interligados com a ocupação das SO, sendo que, muitas vezes, essas salas 

ficam montadas aguardando e somente depois de algum tempo é que acontece a 

comunicação de suspensão da cirurgia, trazendo custos adicionais à instituição e 

causando desconforto, tanto para os pacientes quanto para os demais profissionais 

envolvidos183, 220. 

Esses dados sobre os tempos necessários para o adequado funcionamento do 

Centro Cirúrgico demonstram a necessidade de sair do empírico e passar a mensurar 

os fatos com foco na avaliação dos resultados, para poder, então, multiplicar os 

conhecimentos e o aprendizado376. 

Um estudo recente desenvolvido em uma instituição de saúde de SP, criou e 

implantou um processo para otimizar a utilização de SO chamada de “Giro de Sala”, 

cujos resultados demonstram a facilitação do trabalho da equipe, diante da dinâmica 

do Centro Cirúrgico, proporcionando vantagens a todos os envolvidos: paciente, 

profissionais e instituição377. 
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Os resultados do presente estudo, no que diz respeito à adequação dos 

registros do tempo cirúrgico, padronização do tempo de turnover das SO, valorizam o 

desempenho global do Centro Cirúrgico ao gerar resultados efetivos. Os planos de 

ação e de gestão baseados em fatos e processos de controle e avaliação dos 

resultados proporcionam ambiente de qualidade e uma assistência mais humanizada 

ao cliente cirúrgico377. 

No tocante à taxa de ocupação, em estudo prospectivo desenvolvido em um 

hospital terciário e privado, localizado no interior do Estado de SP, obteve taxa de 

ocupação de 80,41%183, valor este superior aos dados obtidos por esta pesquisa. Na 

literatura estrangeira378, essa taxa foi citada em torno de 85-95%, porém, as 

características do Centro Cirúrgico se diferem às do presente estudo. Na literatura 

nacional, encontrou-se ainda taxa de ocupação média de 66% em um hospital 

universitário379. 

No Centro Cirúrgico cenário dessa pesquisa, nota-se que SO 2 apresenta 

maiores taxas de ocupação, uma vez que é a sala de escolha principalmente nas 

cirurgias que envolvem procedimentos anestésicos de maior complexidade e maior 

número de membros da equipe cirúrgica, pois além de possuir aparelho de anestesia 

com tecnologia mais avançada, apresenta maior dimensão no que se refere à 

estrutura física. 

Em contrapartida, a SO 1 apresenta menores taxas de ocupação por não 

possuir os atrativos anteriormente citados, porém é a sala de escolha no que diz 

respeito às cirurgias oftalmológicas, uma vez que possui aparelho específico 

(microscópio) para tal procedimento. 

Analisando mês a mês os dados referentes ao tempo total de SO utilizada, nota-

se queda importante na taxa de ocupação de ambas as salas nos meses que 

correspondem ao período de férias dos médicos residentes em dermatologia e dos 

demais cirurgiões, preceptores e anestesiologistas. Nesse momento, prioriza-se a 

concessão de férias aos colaboradores de enfermagem. 

Vale salientar, que os residentes em dermatologia, quando escalados para o 

Centro Cirúrgico, concomitantemente a essa atividade, atuam também no ambulatório 

designado como “Procedimento”, em que são realizados cuidados estéticos e 

corretivos relacionados à especialidade. Dessa forma, esses profissionais dividem 

suas agendas entre os dois setores, não podendo realizar qualquer procedimento 
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nessas áreas sem a presença dos preceptores. Essas particularidades podem 

contribuir e até justificar as razoáveis taxas de ocupação das SOs do Centro Cirúrgico. 

Essas taxas são consideradas inferiores quando comparadas às taxas de 

ocupação descritas na literatura. É importante considerar que nos períodos em que 

não estão ocorrendo cirurgias propriamente ditas, a equipe de enfermagem alocada 

na unidade está envolvida em outras atividades já descritas anteriormente.  

Um dado importante e que merece ser descrito, é que durante todo o período 

de coleta de dados, observou-se a necessidade de encaixes de cirurgias não 

programadas na agenda cirúrgica, que embora se tratassem de procedimentos 

eletivos, não sofreram resistência ou negação por parte da gestão da unidade.  

Assim é importante evidenciar que a utilização efetiva da SO tem sido meta 

perseguida pelos enfermeiros alocados no Centro Cirúrgico estudado, assim como 

pela maioria dos enfermeiros gestores de Centros Cirúrgicos. A ociosidade é 

considerada desperdício invisível, mas percebido nos resultados das instituições 

hospitalares380. 

Nesse sentido, é de extrema importância a participação do enfermeiro gestor 

no processo de avaliação da qualidade e da produtividade nessa unidade, detectando 

e redesenhando atividades que não estão em conformidade, realizando seu 

monitoramento contínuo e comparando seus achados com os encontrados nos 

hospitais de melhores práticas18. 
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8 CONCLUSÕES  

 

O presente estudo sobre a implantação e análise dos indicadores de qualidade 

no Centro Cirúrgico de um hospital público especializado em dermatologia, permitiu 

chegar às conclusões descritas de acordo com os objetivos propostos.  

- Seleção dos indicadores de qualidade em Centro Cirúrgico propostos na 

literatura e adequados às características do hospital: a identificação e seleção dos 

principais indicadores de qualidade referentes aos processos de trabalho inerentes ao 

Centro Cirúrgico, de acordo com as características e particularidades do hospital, bem 

como a compreensão da sua dinâmica por meio da busca na literatura, permitiram a 

escolha de 20 indicadores, assistenciais e gerenciais, que proporcionaram abordagem 

e visibilidade ao contexto do trabalho desenvolvido na unidade.   

- Construção de instrumento estruturado para coleta de dados no Centro 

Cirúrgico: após seleção dos indicadores, construiu-se um instrumento de coleta de 

dados, que devido a suas características e modo de abordagem, permitiu à equipe 

mensurar e conhecer os processos nos quais estão inseridos em suas rotinas de 

trabalho.  

A padronização dos registros dos dados e a coleta realizada sempre no dia 

seguinte à ocorrência dos eventos, facilitaram o acesso rápido à informação, 

permitindo intervenções imediatas, melhorando gradativamente o trabalho 

desenvolvido no local. 

 O pré-teste, ao qual o instrumento foi submetido antes de sua implantação, 

possibilitou aos pesquisadores a observação das informações em sua totalidade; a 

identificação de falhas e pontos a serem corrigidos e a realização de alterações 

essenciais, o que facilitou a sua adequação ao contexto do trabalho local.  

- Implementação de indicadores de qualidade no Centro Cirúrgico, por meio de 

capacitação da equipe de enfermagem:  o método de treinamento utilizado no 

processo de implantação dos indicadores, com abordagens pré e pós processo 

educativo, com referencial teórico norteador, e cuidados com a escolha do dia, horário 

e local, mostrou-se efetivo, por viabilizar o envolvimento da maioria dos integrantes 

da equipe de enfermagem atuante na unidade cenário desta pesquisa e por 

possibilitar o contado direto e prático com a temática, por vezes até então 

desconhecida por alguns dos envolvidos.  
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O treinamento realizado um mês após o pré-teste do instrumento de coleta de 

dados propiciou apresentar à equipe um instrumento melhor estruturado.  

Alguns fatores podem ter influenciado nas diferenças dos resultados do pré e 

do pós-teste do treinamento, como por exemplo: tempo de atuação na área da saúde; 

formação acadêmica (que podem sugerir contato prévio com o tema) e abordagens 

feitas com alguns membros da equipe durante o pré-teste do instrumento de coleta de 

dados. 

- Análise dos resultados dos indicadores implantados: a coleta e análise dos 

indicadores por período de um ano permitiu conhecer a realidade dos processos 

assistenciais e gerenciais da unidade, incluindo sazonalidade, férias e faltas da 

equipe, entre outros dados. 

Após observação estreita dos dados da pesquisa, optou-se por analisar apenas 

seis indicadores dos 20 implantados na unidade. Primeiramente, delineou-se o perfil 

dos procedimentos realizados no Centro Cirúrgico, sendo possível observar um maior 

número de procedimentos ambulatoriais (87,90%), na especialidade dermatologia 

(81,34%), em pacientes do sexo masculino (52,61%), com média de idade de 59,36 

anos. 

No que diz respeito aos indicadores de qualidade, a taxa de suspensão 

cirúrgica foi de 17,59%, ocorrendo em sua maioria em pacientes do sexo feminino 

(57,48%), com média de 57,06 anos. A dermatologia foi a especialidade com a maior 

taxa de suspensão cirúrgica (75,59%) e os principais motivos que ocasionaram o 

evento foi o não comparecimento do paciente (27,56%), seguido da falta de condições 

clínicas (19,69%). 

Referente ao indicador taxa de ISC em cirurgias limpas, obteve-se incidência 

de 2,69% no período de coleta, com predomínio dos casos na dermatologia (3,52%). 

As infecções acometeram principalmente pacientes do sexo feminino (71,43%), com 

média de idade de 65,64 anos, em cirurgias que não excederam 120 minutos. A 

presença de secreção purulenta foi o principal sinal encontrado nas lesões que 

caracterizaram a ISC (35,71%) e a Cefalexina foi o antibiótico de escolha na maioria 

dos casos (78,57%). Um dado importante observado foi a inexistência de protocolo 

para PAC que necessita ser revisto pelos profissionais da instituição. 

Os acidentes de trabalho, embora tenham sido pouco frequentes na unidade 

durante a coleta de dados, apresentaram resultados que demandam intervenções 
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educativas. Os acidentes biológicos (100,00%) envolvendo profissionais do sexo 

feminino (100,00%), predominaram na unidade. Os auxiliares de enfermagem foram 

os profissionais mais acometidos pelo evento (80,00%), com média de idade de 47,40 

anos.  

O indicador taxa de registros incompletos, apresentou dados até então 

desconhecidos pela equipe. Embora as correções sejam feitas na própria unidade, 

não acarretando maiores problemas, a média foi considerável (14,02%), o que 

também exigiu intervenções educativas. 

O absenteísmo dos colaboradores alocados na unidade apresentou taxas 

superiores entre os auxiliares de enfermagem (3,96%), com destaque para as FA não 

programadas (38,67%). Entre os enfermeiros, essas taxas são inferiores (2,63%), 

sobressaindo entre os motivos a LS (69,23%). 

A taxa de ocupação da SO foi um dos principais indicadores implantados nessa 

unidade. A identificação e o levantamento desses dados, até então desconhecidos 

pelos membros da equipe, proporcionaram a padronização de diversas rotinas, dentre 

elas: do tempo de turnover; registros referentes ao tempo de uso efetivo da SO, 

entrada e saída dos pacientes, tempo de limpeza, entre outros. A taxa igual a 16,35% 

nos mostrou a necessidade de readequar a agenda cirúrgica, seja intervindo na 

problemática dos cancelamentos cirúrgicos ou em formas de aumentar esses 

números junto aos cirurgiões atuantes na unidade.  

 Esse estudo permitiu, além de conhecer o contexto dos processos de trabalho 

da unidade de Centro Cirúrgico, envolver toda equipe na busca pela qualidade do 

cuidado. Nota-se que os indicadores proporcionaram ajustes em procedimentos e 

rotinas da prática diária, com boa aceitação e envolvimento por parte dos membros 

da equipe.  

 A limitação do estudo refere-se ao mesmo ser realizado em um hospital 

especializado não permitindo que os dados sejam generalizados para outras 

realidades. No entanto, o propósito da pesquisa foi conhecer o contexto específico de 

uma unidade hospitalar e possibilitar que, por meio dos indicadores de qualidade 

implantados, os processos assistenciais e gerenciais sejam embasados em 

referenciais consolidados e reflitam na melhoria da qualidade aos usuários desse 

hospital.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da busca pela qualidade dos serviços de saúde, a utilização dos 

indicadores de qualidade tem sido cada vez mais discutida e estudada entre os 

gestores nos mais diversos cenários da área da saúde. Nesse contexto, mensurar o 

desempenho do Centro Cirúrgico passou a ser indispensável para obtenção de 

melhores resultados nos processos de trabalho, reduzindo, assim, custos 

operacionais, riscos de EA, promovendo a segurança e a satisfação, tanto da equipe 

atuante, como do paciente sob seus cuidados. 

A seleção, a implantação e a análise dos indicadores de qualidade no contexto 

do Centro Cirúrgico, com base na literatura pertinente e compatíveis com a realidade 

da assistência e gestão desenvolvidas no local, proporcionou transparência aos 

processos em que o cuidado e a gestão estão inseridos, levando à maior percepção 

do cenário e identificação dos principais pontos falhos a serem revistos, uma vez que 

as decisões passaram a ser baseadas em evidências. 

A realização da gerência do cuidado de enfermagem, fundamentada em 

avaliações periódicas por indicadores, impulsiona os profissionais na busca pela 

melhoria dos serviços, além de permitir a compreensão da qualidade assistencial e 

gerencial.  

A construção de instrumentos adequados contendo indicadores factíveis e 

específicos à realidade da unidade, em planilhas de fácil acesso e manuseio, 

permitiram visibilidade e condensação dos dados coletados, o que facilitou a posterior 

análise. 

A maioria dos profissionais alocados no Centro Cirúrgico e envolvidos na 

assistência/gestão da unidade foram treinados e capacitados de modo a 

compreenderem a importância da utilização dos indicadores em suas rotinas. Sendo 

assim, todo esse processo foi desenvolvido de forma simples, sistematizada e 

organizada em local e horário pré-estabelecidos, o que possibilitou o envolvimento de 

praticamente toda equipe. Na atual contextualização, essa abordagem facilitou o 

desempenho, aprendizado e a otimização do trabalho. 

O treinamento como fator de desenvolvimento para os profissionais, além de 

ter facilitado o processo de implantação dos indicadores, gerou conhecimentos acerca 

dos processos assistenciais e gerenciais nos quais estão inseridos.  



179 
 

 
 
 

Os resultados obtidos com a implantação dos indicadores de qualidade 

demonstraram valorização da performance global do Centro Cirúrgico e se mostraram 

efetivos em diversos aspectos, incluindo a clareza de processos e dados até então 

desconhecidos pela equipe.  

O estudo permitiu, além de implantar indicadores de qualidade na unidade e 

verificar principais pontos a serem revistos, tornar visível a qualidade dos processos 

locais, uma vez que vários dos indicadores implantados não foram considerados 

significativos para apresentação e discussão neste estudo, visto que encontraram 

taxas iguais a zero, como é o caso dos indicadores referentes à queda, erros e quase 

erros relacionados à administração de medicamentos, extubação não planejada, 

intercorrências decorrentes do uso de eletrocirurgia, perdas ou extravios de 

espécimes cirúrgicas, casos novos de lesão de pele, complicações em SRPA, 

mortalidade, entre outros.  

Os planos de ação e de gestão baseados em fatos concretos e em processos 

de controle e de avaliação dos resultados são geradores de qualidade dos serviços e 

auxiliam na prestação de uma assistência mais humanizada, segura e menos sujeita 

a riscos evitáveis para o paciente e equipe cirúrgica.  

Nota-se diante do desenvolvimento da atual pesquisa, que o enfermeiro é peça 

fundamental nesse processo de mensuração da qualidade por meio de indicadores, 

uma vez que atua na prática assistencial e também administrativa, estando envolvido 

nas decisões e estratégias orçamentárias das instituições de saúde, gerenciando 

recursos humanos, materiais e financeiros. Dessa maneira, esse profissional atua 

diretamente nos resultados e no equilíbrio entre qualidade, quantidade e custos. Obter 

esses dados por meio dos indicadores faz com que os processos saiam do empírico 

e passem, então, a mensurar a realidade de cada processo, medindo os resultados e 

multiplicando os conhecimentos e o aprendizado.  

Importante expor, que até o momento, não existiam indicadores que 

norteassem as atividades desenvolvidas nas diversas áreas da instituição. Dessa 

forma, esta pesquisa instigou profissionais envolvidos na gestão da qualidade a 

desenvolverem instrumentos contendo indicadores de qualidade, sendo assim o ponto 

de partida para a implantação dessa ferramenta nas demais unidades da instituição. 

 Acredita-se que os achados deste estudo possam contribuir para o 

aperfeiçoamento dos processos de trabalho em saúde, implantação de programas de 
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qualidade e busca por processos de acreditação que certificam a excelência do 

trabalho desenvolvido. A mensuração dos indicadores de qualidade direciona as 

ações dos gestores para implantação de melhores práticas e capacitação dos 

profissionais por meio da identificação das necessidades efetivamente instaladas.

 O aperfeiçoamento da cultura de segurança, o incentivo à notificação de 

eventos, a análise e discussão de suas causas e da cultura organizacional são 

importantes medidas para a transformação do cenário nas instituições de saúde e, por 

conseguinte, são ações necessárias para a continuidade do processo pela busca da 

qualidade.  
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APÊNCIDE 1 - Modelo de instrumento de coleta de dados implantado no Centro Cirúrgico. Bauru, 2016 

 

 

 

 

INSTITUIÇÃO / UNIDADE 

RESPONSÁVEL: 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS DIÁRIOS - INDICADORES DE QUALIDADE EM CENTRO CIRÚRGICO 

TAXA DE CIRURGIAS SUSPENSAS 

INCADORES / DATAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL TAXA 

Nº de cirurgias 

suspensas/dia 
                                                               

 

Nº de cirurgias programadas/dia                                                                 

Não comparecimento do 

paciente                                                               
 

 

Nº de cirurgias suspensas/dia                                                                

Paciente sem condições 

clínicas                                                               
 

 

Nº de cirurgias suspensas/dia                                                                

Falta de materiais / 

equipamentos                                                               
 

 

Nº de cirurgias suspensas/dia                                                                

 
 

LOGO 

INSTITUCIONAL 
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Motivos referentes ao 

profissional médico                                                               
 

 

Nº de cirurgias suspensas/dia                                                                

Falta de UTI 
 

  
                                                             

 

Nº de cirurgias suspensas/dia                                                                

Transferência para outra 

instituição - 

procedimentos 

específicos                                                               

 

 

Nº de cirurgias suspensas/dia                                                                

Mudança de conduta 
 

                                                              
 

 

Nº de cirurgias suspensas/dia                                                                

Realizou o procedimento 

em outra unidade                                                               
 

 

Nº de cirurgias suspensas/dia                                                                

Falta de jejum/preparo 
                                                              

 

 

Nº de cirurgias suspensas/dia                                                                
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Cura/desaparecimento da 

lesão 
                                                               

 

Nº de cirurgias suspensas/dia                                                                

Substituição por cirurgia 

de urgência                                                               
 

 

Nº de cirurgias suspensas/dia                                                                

Desistência por parte do 

paciente                                                               
 

 

Nº de cirurgias suspensas/dia                                                                

Erro de agendamento                                                                
 

 

Nº de cirurgias suspensas/dia                                                                

Falta de acompanhante                                                                

 

Nº de cirurgias suspensas/dia                                                                

Falta de documentação 
                                                              

 

 

Nº de cirurgias suspensas/dia                                                                

Óbito                                                                

 

Nº de cirurgias suspensas/dia                                                                
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INDICADORES DE QUALIDADE - PERÍODO PERIOPERATÓRIO 

INDICADORES / DATAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL TAXA 

Nº de erros relacionados à 

administração de 

medicamentos                                           
                  

  

 
 

Nº de pacientes/dia                                                                

Nº de quase falha 

relacionada à 

administração de 

medicamentos                                               

    

    

  

      

 
 

Nº de pacientes/dia                                                                

Nº de pacientes com PAC 

 
    

        
                                                   

 

Nº de pacientes/dia                                                                

Nº de pacientes com 

preparo de área cirúrgica 
    

        
                                                   

 

Nº de pacientes/dia                                                                 

Taxa de complicações 

relacionadas à anestesia 
                                                               

 
Nº de pacientes/dia com 

anestesia 
                                                               

Tempo total da SO 

utilizada (taxa de 

ocupação) – SALA 1  

                                                               

 

Tempo de SO disponível                                                                

Tempo total da SO 

utilizada (taxa de 

ocupação) – SALA 2 

                                                               

 

Tempo de SO disponível                                                                
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Nº de Quedas                                                                 

 

Nº pacientes/dia                                                                

Nº de Extubação não 

planejada                                                               
 

 

Nº de pacientes intubados/dia                                                                

Nº de intercorrências 

decorrentes do uso de 

eletrocirurgia                                                               

 

 

Nº de pacientes/dia submetidos 
a cirurgia (eletrocirurgia) 

                                                               

Taxa de perdas ou 

extravios de espécimes 

cirúrgicas                                                               

 

 

Total de espécimes 
cirúrgicas/dia 

                                                               

Nº de casos novos de 

lesão de pele 
                                                               

 

Nº de pacientes/dia                                                                 

Nº de complicações em 

SRPA 
                                  

Nº de pacientes atendidos na 
RPA/dia 
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INDICADORES DE QUALIDADE - SAEP, VPOE E REGISTROS DE ENFERMAGEM 

INDICADORES / DATAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL TAXA 

Nº de VPOE 

realizada 
                                                               

 

Nº de pacientes/dia                                                                

Nº de SAEP 

realizada 
                                                               

 

Nº de pacientes/dia                                                                 

Nº prontuários com 

registros de 

enfermagem 

incompletos no 

período 

perioperatório 

                                                               

 

Nº de pacientes/dia                                                                
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INSTITUIÇÃO / UNIDADE 

RESPONSÁVEL: 

INDICADOR: TAXA DE ABSENTEÍSMO DE ENFERMAGEM 

 

 

     

AUXILIAREM DE ENFERMAGEM  ENFERMEIROS 
    

ANO MÊS 

Nº DE 

HORAS/HOMENS 

AUSENTES 

Nº DE HORAS/ 

HOMENS 

TRABALHADAS 

TAXA 

 

ANO MÊS 

Nº DE 

HORAS/HOMENS 

AUSENTES 

Nº DE HORAS/ 

HOMENS 

TRABALHADAS 

TAXA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 

 

ANO 

Janeiro 
    

 
 

ANO 

Janeiro 
    

  
 

Fevereiro 
    

 
 

Fevereiro 
    

  
 

Março 
    

 
 

Março 
    

  
 

Abril 
    

 
 

Abril 
    

  
 

Maio 
    

 
 

Maio 
    

  
 

Junho 
    

 
 

Junho 
    

  
 

Julho 
    

 
 

Julho 
    

  
 

Agosto 
    

 
 

Agosto 
    

  
 

Setembro 
    

 
 

Setembro 
    

  
 

Outubro 
    

 
 

Outubro 
    

  
 

Novembro      
 

Novembro       
 

Dezembro 
  

 
 

Dezembro 
    

  
 

 
 

LOGO 

INSTITUCIONAL 
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MOTIVOS DO ABSENTEÍSMO NA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO CENTRO CIRÚRGICO  

OBSERVAÇÃO: para coleta de dados utilizou-se uma tabela para cada categoria profissional (auxiliares de enfermagem e 
enfermeiros) de acordo com as horas de trabalho – 6 e 12 horas. 

 
 

 

 

 

 
ANO 

 

TOTAL 

DIAS 

 

TOTAL 

HORAS MOTIVOS Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

ABONADA (não programada)             
  

ABONADA (programada)             
  

FALTA JUSTIFICADA                         
  

FALTA 

INJUSTIFICADA                         

  

FALTA MÉDICA                         
  

LICENÇA NOJO                         
  

LICENÇA SAÚDE                         
  

LMME             
  

DOAÇÃO DE SANGUE 
            

  

LDMPF 
            

  

 

TOTAL 
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INSTITUIÇÃO / UNIDADE 

RESPONSÁVEL: 

INDICADOR: TAXA DE ACIDENTES DE TRABALHO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

     

ANO MÊS 
Nº DE ACIDENTES DE 

TRABALHO 

Nº DE TRABALHADORES 

ATIVOS NO PERÍODO/MÊS 
TAXA 

ANO 

Janeiro 
    

 

Fevereiro 
    

 

Março 
    

 

Abril 
    

 

Maio 
    

 

Junho 
    

 

Julho 
    

 

Agosto 
    

 

Setembro 
    

 

Outubro      

Novembro     
 

Dezembro 
    

 

 
 

LOGO 

INSTITUCIONAL 
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TAXA DE ACIDENTES DE TRABALHO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

TIPOS DE RISCOS 
 

ANO MÊS BIOLÓGICO FÍSICO QUÍMICO OUTROS TOTAL 
 

ANO MÊS ENFERMEIRO 
AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM 

ANO 

Janeiro 
    

  
    

ANO 

Janeiro 
    

Fevereiro 
    

  
    

Fevereiro 
    

Março 
    

  
    

Março 
    

Abril 
    

  
    

Abril 
    

Maio 
    

  
    

Maio 
    

Junho 
    

  
    

Junho 
    

Julho 
    

  
    

Julho 
    

Agosto 
    

  
    

Agosto 
    

Setembro 
    

  
    

Setembro 
    

Outubro 
    

  
    

Outubro 
    

Novembro 
    

  
    

Novembro 
    

Dezembro 
    

  
    

Dezembro 
    

 

TOTAL 
       

TOTAL 
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INSTITUIÇÃO / UNIDADE 

RESPONSÁVEL: 

INDICADOR: TAXA DE MORTALIDADE OPERATÓRIA                                                                                                  

 

ANO MÊS 
Nº de óbitos operatórios 

(até 7 dias após a cirurgia) 

Nº de pacientes submetidos à 

cirurgias/mês 
TAXA 

ANO 

Janeiro      

Fevereiro     
 

Março     
 

Abril     
 

Maio     
 

Junho     
 

Julho     
 

Agosto     
 

Setembro     
 

Outubro 
    

 

Novembro     
 

Dezembro     
 

 
 

LOGO 

INSTITUCIONAL 
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INSTITUIÇÃO / UNIDADE 

RESPONSÁVEL: 

INDICADOR: TOTAL DE CIRUGIAS POR ESPECIALIDADE (DERMATOLOGIA, ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA)  

      

ANO MÊS DERMATOLOGIA ORTOPEDIA OFTALMOLOGIA TOTAL 

ANO 

Janeiro 
    

Fevereiro 
    

Março 
    

Abril 
    

Maio 
    

Junho 
    

Julho 
    

Agosto 
    

Setembro     

Outubro 
    

Novembro 
    

Dezembro 
    

TOTAL     

 
 

LOGO 

INSTITUCIONAL 
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INSTITUIÇÃO / UNIDADE 

RESPONSÁVEL: 

INDICADOR: PERFIL DOS ATENDIMENTOS CIRÚRGICOS – DADOS GERAIS 

 

DIA PRONTUÁRIO NOME DO PACIENTE SEXO IDADE ESPECIALIDADE INTERNAÇÃO/AMBULATORIAL 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

 
 

LOGO 

INSTITUCIONAL 
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INSTITUIÇÃO / UNIDADE 

RESPONSÁVEL: 

INDICADOR: TAXA DE CIRURGIAS SUSPENSAS/MÊS 

 

ANO MÊS 
Nº DE CIRURGIAS 

SUSPENSAS/MÊS 

Nº DE CIRURGIAS 

PROGRAMADAS/MÊS 
TOTAL 

ANO 

Janeiro      

Fevereiro     
 

Março     
 

Abril     
 

Maio     
 

Junho     
 

Julho     
 

Agosto     
 

Setembro     
 

Outubro     
 

Novembro      

Dezembro     
 

 

 
 

LOGO 

INSTITUCIONAL 
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INSTITUIÇÃO / UNIDADE 

RESPONSÁVEL: 

INDICADOR: DADOS DOS PACIENTES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS SUSPENSOS 

 

DIA 

PRONTUÁRIO NOME DO PACIENTE SEXO IDADE ESPECIALIDADE MOTIVO DA SUSPENSÃO 

 
        

 
    

 
   

 
    

 
   

 
    

 
   

 
    

 
   

 
    

 
   

 
    

 
   

 
    

 
   

 
    

 
   

 
    

 
   

 
        

 
    

 
   

 

 
 

LOGO 

INSTITUCIONAL 
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INSTITUIÇÃO / UNIDADE 

RESPONSÁVEL: 

INDICADOR:  TAXA DE INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM CIRURGIAS LIMPAS 

 

ANO MÊS 
Nº DE 

INFECÇÕES 

Nº DE 

CIRURGIAS 

DERMATOLOGIA 

(LIMPAS) 

TAXA 
Nº DE 

INFECÇÕES 

Nº DE 

CIRURGIAS 

ORTOPEDIA 

(LIMPAS) 

TAXA 
Nº DE 

INFECÇÕES 

Nº DE 

CIRURGIAS 

OFTALMOLOGIA 

(LIMPAS) 

TAXA 

ANO 

Janeiro            

Fevereiro            

Março            

Abril            

Maio            

Junho            

Julho            

Agosto            

Setembro            

Outubro            

Novembro            

Dezembro            

 
 

LOGO 

INSTITUCIONAL 
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INSTITUIÇÃO / UNIDADE 

RESPONSÁVEL: 

INDICADOR: DADOS DOS PACIENTES COM INFECÇÃO DO SÍTIO CIRÚRGICO 

 

NOME SEXO IDADE  COMORBIDADES 
DURAÇÃO DA 

CIRURGIA 

SINAIS E 

SINTOMAS 

TRATAMENTO 

MEDICAÇÕES 

            

            

            

            

            

            

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 
 

LOGO 

INSTITUCIONAL 
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INSTITUIÇÃO / UNIDADE 

RESPONSÁVEL: 

INDICADOR:  TAXA DE OCUPAÇÃO (TEMPO TOTAL DE SALA OPERATÓRIA UTILIZADA) 

 

 

SALA OPERATÓRIA – 1   SALA OPERATÓRIA - 2 
    

ANO MÊS 

TEMPO TOTAL 

DE SALA 

UTILIZADA/MÊS 

TEMPO DE SALA 

DISPONÍVEL/MÊS 
TAXA 

 

ANO MÊS 

TEMPO TOTAL DE 

SALA 

UTILIZADA/MÊS 

TEMPO DE SALA 

DISPONÍVEL/MÊS 
TAXA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 

 

ANO 

Janeiro 
    

 
 

ANO 

Janeiro 
    

  
 

Fevereiro     
 

 
Fevereiro     

  
 

Março     
 

 
Março     

  
 

Abril     
 

 
Abril     

  
 

Maio      
 

Maio       
 

Junho 
    

 
 

Junho 
    

  
 

Julho 
    

 
 

Julho 
    

  
 

Agosto 
    

 
 

Agosto 
    

  
 

Setembro 
    

 
 

Setembro 
    

  
 

Outubro 
    

 
 

Outubro 
    

  
 

Novembro      
 

Novembro       
 

Dezembro 
  

 
 

Dezembro 
    

  
 

 
 

LOGO 

INSTITUCIONAL 
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INSTITUIÇÃO / UNIDADE 

RESPONSÁVEL: 

INDICADOR: TEMPO DE LIMPEZA E PREPARO DA SALA OPERATÓRIA (TURNOVER) 

 

TEMPO DE LIMPEZA E PREPARO DA SO (TURNOVER) 

INÍCIO TÉRMINO TOTAL 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LOGO 

INSTITUCIONAL 
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APÊNDICE 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Bauru, 2016 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Título da Pesquisa: Indicadores de qualidade em Centro Cirúrgico especializado em 

Dermatologia: da implantação à análise. 

Nome da orientadora: Prof.ª Dra. Wilza Carla Spiri 

Nome do Pesquisador: Mestranda Juliana Aparecida Baldo Amaral 

 

O Sr. (Sra.) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa do Programa de 

Mestrado Profissional em Enfermagem, da Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP), que 

tem como finalidade implantar e analisar os indicadores de qualidade no Centro Cirúrgico, no 

qual o Sr. (Sra.) está alocado. Esta pesquisa pretende aprofundar o conhecimento acerca dos 

indicadores de qualidade em Centro Cirúrgico, visando ampliar a compreensão sobre o objeto 

de estudo. Pelo fato de o (a) Sr. (Sra.) atuar na referida unidade, poderá contribuir para 

melhoria da qualidade dos processos de trabalho desenvolvidos.  

O (a) Sr. (Sra.) será submetido (a) a um processo educativo (treinamento) que será 

realizado pela pesquisadora, durante seu turno de trabalho, sobre os indicadores de qualidade 

em Centro Cirúrgico. O processo consistirá em apresentação do tema por meio de recursos 

informatizados e aplicação de dois questionários para verificação de seus conhecimentos. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, sendo garantido total sigilo 

do seu nome e demais dados que possibilitem sua identificação, bem como dos resultados 

individuais dos questionamentos. Os dados apresentados serão relativos ao coletivo dos 

trabalhadores e não individuais. Os dados coletados serão utilizados em pesquisa e os 

resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas.  

A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a 

responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo a sua relação com o pesquisador ou com a Instituição. O (a) Sr. 

(Sra.) receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone, e-mail e o endereço do 

pesquisador e do orientador, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação.  

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos critérios da ética em 

Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.  

Ao participar desta pesquisa o (a) Sr. (Sra.) não terá nenhum benefício direto, porém, 

esperamos que este estudo proporcione conhecimentos acerca do objeto de estudo e 
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melhorias nos processos de trabalho. O (a) Sr. (Sra.) não terá nenhum tipo de despesa para 

participar dessa pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após esclarecimentos sobre a pesquisa, eu decidi, livre, esclarecida e 

voluntariamente, participar deste estudo, entretanto sem identificar-me. 

Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas à minha pessoa 

possam ser publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos 

científicos.  

Declaro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a realização da 

pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 

Nome do participante: ________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________________ 

  

Nome de quem aplicou o termo: Juliana Aparecida Baldo Amaral 

Assinatura: _______________________________________________Data: ____/____/____ 

 

 Pesquisadora: Mestranda Juliana Aparecida Baldo Amaral, Enfermeira, aluna regular do 

Programa de Mestrado Profissional de Enfermagem da Unesp, Botucatu – SP. Fone (14) 

98126.2868. Rua Teizi Tokuhara, nº 01-120, Bauru-SP. 

 

 Orientadora: Prof.ª Dra. Wilza Carla Spiri, Departamento de Enfermagem da Faculdade 

de Medicina de Botucatu (Unesp), Distrito de Rubião Jr, S/N, Botucatu-SP, Fone: 

(14)38801320. E-mail: wilza@fmb.unesp.br.  

 

 Comitê de Ética em Pesquisa: Chácara Butignoli s/n, Rubião Júnior - Botucatu - São 

Paulo, CEP: 18618-970, Fone: (14) 3880-1313. 
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APÊNDICE 3 – Questionário aplicado à equipe de enfermagem como parte do 

processo educativo sobre a implantação dos indicadores de qualidade com 

ênfase em Centro Cirúrgico (pré e pós-teste). Bauru, 2016 

 

             
                             
Faculdade de Medicina de Botucatu 

Programa de Pós Graduação em Enfermagem – Curso Mestrado Profissional 
 
 

QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO – INDICADORES DE QUALIDADE 
 

Nome do servidor  

Idade  

Escolaridade  

Tempo de profissão  

Tempo de atuação no Centro Cirúrgico  

Local/data da aplicação do questionário  

 
OBSERVAÇÃO: Sua participação será de grande importância para o desenvolvimento da 
pesquisa a ser realizada pela aluna do Mestrado Profissional da Universidade Estadual 
Paulista (UNESP/FMB), Juliana Aparecida Baldo Amaral, portadora do Rg. 30.102.563-0, bem 
como contribuirá para melhoria dos processos pelos quais a assistência e gestão dos serviços 
de enfermagem são prestados/desenvolvidos na unidade de Centro Cirúrgico. 
  

De acordo com seus conhecimentos sobre Qualidade, Indicadores de Qualidade e Centro 
Cirúrgico e após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, responda aos 
seguintes questionamentos. 
 
1) Qual o seu entendimento sobre Indicadores de Qualidade em saúde?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2) Você já trabalhou em alguma instituição de saúde em que os indicadores foram 
utilizados para melhorar a qualidade dos processos desenvolvidos no local? 

 
(    ) Sim      (   ) Não    

 
Qual (is): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3) O que se leva em consideração para avaliar a qualidade do Centro Cirúrgico? 
a) Estrutura da Unidade, os processos de trabalho realizados e os resultados obtidos. 
b) O desejo da chefia e dos trabalhadores para que todos estejam satisfeitos. 
c) A determinação dos usuários para o atendimento de suas necessidades. 
d) A determinação da diretoria para que todos os procedimentos sejam realizados. 
 

 Campus de Botucatu 
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4) A qualidade em serviços de saúde é considerada um conjunto de atributos que 
incluem: 
a) Nível de excelência profissional. 
b) Uso eficiente de recursos. 
c) Riscos reduzidos aos usuários.  
d) Alto grau de satisfação dos pacientes. 
e) Todas as alternativas anteriores. 
 
 
5) Assinale a alternativa que representa Indicadores de Qualidade utilizados em 
hospitais gerais. 
a) Taxa de analfabetismo, Número de profissionais de saúde por habitantes e Taxa de 
prevalência de hanseníase. 
b) Índice de Infecção Hospitalar, Taxa de ocupação e Taxa de absenteísmo. 
c) Taxa de analfabetismo, Taxa de crescimento da população e Índice de 
envelhecimento. 
d) Taxa de homicídios, Índice de desenvolvimento humano e Coeficiente de mortalidade 
neonatal tardia. 
 
 
6) Os Indicadores de Saúde se tornam construções estatísticas que permitem: 

I) Avaliar o estado de saúde das populações. 
II) Propor ações destinadas a melhorar a saúde, mantê-la e/ou prevenir as 
doenças e suas complicações. 
III) Planejar, administrar e avaliar as ações de saúde. 
IV) Propor medidas específicas de prevenção, controle, ou erradicação de 
doenças. 

 
São verdadeiras: 
a) I, II, III, IV 
b) I, II, III 
c) I, III, IV 
d) II, III, IV 
e) Nenhuma das alternativas 
 
 
7) São exemplos de Indicadores de Qualidade em Saúde: 
(   ) Taxa de Mortalidade Infantil. 
(   ) Número de viaturas per capita. 
(   ) Quedas. 
(   ) PIB per capita. 
(   ) Esperança média de vida. 
(   ) Número de profissionais de saúde por número de habitantes. 
(   ) Taxa de obesidade. 
(   ) Valor do salário mínimo nacional. 
(   ) Pneumonia associada à Ventilação Mecânica (VM). 
(   ) Número de médicos Deputados. 
(   ) Taxa de extubação não planejada. 
 
8) Cite alguns exemplos de indicadores de qualidade que poderíamos utilizar nesta 
Unidade de Centro Cirúrgico. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



238 
 

 
 
 

Responda às questões de 9 a 16 utilizando V para VERDADEIRO e F para FALSO:  
 

9. (   ) Os Indicadores de Qualidade, são representados por variáveis numéricas em que 
o Numerador é considerado o evento de interesse e o Denominador, a população sob 
risco do evento. 

 
10. (   ) Os profissionais de saúde utilizam os Indicadores de Qualidade para monitorar e 

avaliar eventos que acometem: os usuários, a equipe médica e as organizações de 
saúde. 

 
11. (   ) Os Indicadores de Qualidade, uma vez implantados, não devem ser  medidos de 

forma periódica e contínua. Seu acompanhamento semestral é suficiente para 
representar a realidade gerencial e assistencial da unidade de saúde. 

 
12. (   ) Os Indicadores de Qualidade devem demonstrar sua evolução ao longo do tempo, 

permitindo comparação com referenciais internos e externos, norteando seu processo 
de gestão e sinalizando possíveis desvios.  

 
13. (  ) Os Indicadores são considerados instrumentos de mensuração para o 

gerenciamento, avaliação e planejamento das ações em saúde.  
 

14. (  ) O levantamento dos Indicadores de Qualidade ainda é a forma mais fácil de 
mensurar, comparar e agregar o juízo de valor ante o encontrado e o ideal 
estabelecido, e para tanto, necessitam ter sua coleta e sistematização bem 
planejadas, como forma de facilitar o desempenho das atividades para melhoria dos 
processos de trabalho.  

 
15. (   ) Um único Indicador, desde que bem elaborado, é capaz de retratar a realidade da 

assistência prestada.  
 

16. (  ) Inúmeros Indicadores podem ser utilizados no bloco operatório, tanto os 
relacionados à estrutura, como os de processos e de resultados. 

 
 
17) Para você, quais os benefícios e resultados que a implantação dos indicadores de 
qualidade poderá trazer para Unidade de Centro Cirúrgico? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Agradeço a sua participação, 

 
 

Juliana Ap. Baldo Amaral  
Aluna do Mestrado Profissional em Enfermagem  

UNESP/FMB
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APÊNDICE 4 - Indicadores de Qualidade implantados na unidade de Centro Cirúrgico. Bauru, 2016 

 

 

INDICADORES 

 

FÓRMULAS PARA CÁLCULOS 

 

FONTE 
PERIODICIDADE 

DA COLETA 

 

POLARIDADE 

 
 

Incidência de erro de 
medicação 

 
Nº de erros relacionados à administração de 

medicamento 
------------------------------------------------------  x100 

Nº pacientes/dia 
 

 
 
 

CQH 201231 

 
 

Diária 

 
 

Quanto menor 
melhor 

 

Incidência de 
extubação não 

planejada de cânula 
endotraqueal 

 
Nº de extubação não planejada 

     ------------------------------------------- x100 
Nº pacientes intubados/dia 

 

 
 

CQH 201231 

 
 

Diária 

 
 

Quanto menor 
melhor 

 
 

Incidência de lesão de 
pele 

 
Nº de casos novos de lesão de pele 

      ------------------------------------------------  x100 
Nº pacientes/dia 

 

 
 

CQH 201231 

 
 

Diária 

 
 

Quanto menor 
melhor 

 
Incidência de quase 
falha relacionada à 
administração de 

medicação 

 
Nº de quase falha relacionados à 
administração de medicamentos 

      ----------------------------------------------  x100 
Nº pacientes/dia 

 

 
 
 

CQH 201231 

 
 
 

Diária 

 
 

Quanto menor 
melhor 

 
 

Incidência de queda de 
paciente 

 
Nº de quedas 

           ----------------------  x1000 
Nº pacientes/dia 

 

 
 

CQH 201231 

 
 

Diária 

 
 

Quanto menor 
melhor 
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Intercorrências 
decorrentes do uso de 

eletrocirurgia 

 
Nº de intercorrências decorrentes do uso de 

eletrocirurgia 
---------------------------------------------------  x 100 

Nº de pacientes/dia submetidos à 
eletrocirurgia 

 

 
ARTIGO  

(Os cuidados de 
enfermagem no uso 

da eletrocirurgia. 
2009381)  

 
 
 

Diária 

 
 
 

Quanto menor 
melhor 

 
 

Taxa de absenteísmo 
de enfermagem 

 
Nº de horas/homem ausentes 

        ------------------------------------------- x100 
Nº de horas/homem trabalhadas 

 

 
 

CQH 201231 

 
 
Mensal 

 
 

Quanto menor 
melhor 

 
Taxa de acidentes de 

trabalho com 
profissionais de 

enfermagem 
 

 
Nº de acidentes de trabalho 

         ---------------------------------------- x100 
Nº de trabalhadores ativos no 

Centro Cirúrgico/mês 
 

 
 
 

CQH 201231 

 
 
 

Mensal 

 
 

Quanto menor 
melhor 

 
 

Taxa de cirurgias 
suspensas 

 
Nº de cirurgias suspensas 

       -------------------------------------- x100 
Nº de cirurgias agendadas 

 

 
 

CQH 2009165 

 
 

Diária 

 
 

Quanto menor 
melhor 

 
 
 

Taxa de complicações 
em SRPA 

 
 
 

Taxa de complicações em SRPA 
         ----------------------------------------------  x 100 

Nº de pacientes atendidos na RPA 
 

 

 
ARTIGO  

(As intervenções do 
enfermeiro e as 

complicações em 
sala de recuperação 

pós-anestésica. 
2009384). 

 
 

 
 
 
 
 

Diária 

 
 
 
 

Quanto menor 
melhor 
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Taxa de complicações 
relacionadas à 

anestesia 

 
Taxa de complicações relacionadas à 

anestesia 
      ----------------------------------------------  x 100 

Nº de pacientes com anestesia 
 

 
 
 

PROQUALIS69 

 
 

Diária 

 
 

Quanto menor 
melhor 

 
 

Taxa de ISC em 
cirurgias limpas 

 
Nº de casos de ISC em cirurgias limpas/mês 

 ----------------------------------------------------  x 100 
Nº de cirurgias limpas/mês 

 

 
 

CQH 201457 
PROQUALIS69 

 
 
 

Mensal 

 
 

Quanto menor 
melhor 

 
 

Taxa de mortalidade 
operatória 

 
Nº de óbitos até 7 dias após a cirurgia 

 ---------------------------------------------------- x100 
Nº de pacientes submetidos à cirurgia/mês 

 

 
 

CQH 2009165 

PROQUALIS69 
 

 
 

Mensal 

 
 

Quanto menor 
melhor 

 
 
 

Taxa de pacientes com 
preparo de área 

cirúrgica (no pré-
operatório) 

 
 

 
Nº de pacientes com preparo de área cirúrgica 
----------------------------------------------------  x 100 

Nº de paciente/dia 
 

 

ANVISA  
(Sítio Cirúrgico: 

critérios nacionais 
de infecções 

relacionadas à 
assistência à saúde. 

2009382). 
 
 

 
 
 

 
Diária 

 
 
 
 

Quanto maior 
melhor 

 
 

Taxa de pacientes 
com PAC 

 
 

Nº de pacientes com PAC 

       ------------------------------------------------  x100 
Nº de paciente/dia 

 

 
 

ANVISA  
(Sítio Cirúrgico: 

critérios nacionais 
de infecções 

relacionadas à 
assistência à saúde. 

2009382). 
 

 
 
 
 

Diária 

 
 
 

Quanto maior 
melhor 
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Taxa de perdas ou 
extravios de 

espécimes cirúrgicas 

 
Taxa de perdas ou 

extravios de espécimes cirúrgicas 
       ----------------------------------------------  x 100 

Total de espécimes cirúrgicas/dia 
 

 

ARTIGO  
(Uso de indicadores 

na gestão de um 
Centro Cirúrgico. 

2006110). 

 
 

Diária 

 
 

Quanto menor 
melhor 

 
 

Taxa de registros de 
enfermagem 

incompletos no 
período perioperatório 

 

 
Nº de prontuários com registros de 

enfermagem incompletos no período 
perioperatório/dia 

      -----------------------------------------------  x 100 
Nº de pacientes/dia 

 

 

- COFEN180  
- ARTIGO 

(Assistência no 
período de 

recuperação pós-
anestésica. 2003383) 

 
 
 

Diária 

 
 
 

Quanto menor 
melhor 

 
 

Taxa de SAEP 
realizada 

 
Nº de SAEP realizada 

           --------------------------------  x 100 
Nº de pacientes/dia 

 

 

ARTIGO 
(Assistência no 

período de 
recuperação pós-

anestésica. 2003383). 
 

 
 
 

Diária 

 
 

Quanto maior 
melhor 

 
 

Taxa de VPOE 
realizada 

 
Nº de VPOE realizada 

          -------------------------------  x 100 
Nº de pacientes/dia 

 

 

ARTIGO 
(Assistência no 

período de 
recuperação pós-

anestésica. 2003383). 
 

 
 

Diária 

 
 

Quanto maior 
melhor 

 
 
 

Tempo total da SO 
utilizada (taxa de 

ocupação) 

 
 
 

Tempo total da SO utilizada/dia 
        -------------------------------------------  x100 

Tempo de SO disponível/dia 
 

 

ARTIGOS 
(Mensuração de 
indicadores de 

qualidade em Centro 
Cirúrgico: tempo de 
limpeza e intervalo 
entre as cirurgias, 

201118 e Associação 

 
 
 
 

Diária 

 
 
 
 

Quanto maior 
melhor 
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entre os índices 
operacionais e a 

taxa de ocupação de 
um centro cirúrgico 

geral. 2009183) e 
CQH 2015166. 

 

 

OBS: O denominador, número de pacientes/dia, corresponde ao número de pacientes efetivamente submetidos 

a procedimentos cirúrgicos/dia. 
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APÊNDICE 5 – Particularidades dos indicadores de qualidade analisados na pesquisa. Bauru, 2016 
 

INDICADORES DEFINIÇÕES DESCRIÇÕES/OBSERVAÇÕES 
FONTES DE 

INFORMAÇÃO 
LOCAIS 

 
 
 

Taxa de 
Cirurgias 

Suspensas165 

 
 
 
Relação percentual entre o 
número de cirurgias suspensas 
e o número de cirurgias 
agendadas no mês. 

 

- Número de cirurgias suspensas: total de cirurgias suspensas 
dentro do período analisado, inclusive as cirurgias ambulatoriais, 
realizadas em ambiente cirúrgico. Exemplo: cirurgias suspensas 
por falta de material, ausência do cirurgião, ausência do 
anestesista, falta de salas, falta de acomodações, falta de 
hemocomponentes, erro de agendamento. Se houver suspensão 
no dia da cirurgia, a mesma deverá ser contabilizada. 
- Número de cirurgias agendadas: cirurgias programadas e 
previamente agendadas. 
 
 

 
 
 
 
- Avisos de cirurgias 
- Agenda cirúrgica 

 
 

Taxa de ISC 
em cirurgias 
limpas57, 69 

 

Relação percentual entre o 
número de casos de ISC em 
cirurgias limpas e o número 
total de procedimentos 
cirúrgicos limpos no período. 

 

- Não notificar ISC de procedimentos cirúrgicos realizados em sítio 
com infecção. 
- Não notificar ISC de procedimentos cirúrgicos que caracterizem 
exclusivamente punção e/ou drenagem. 
- Cirurgias ambulatoriais deverão ser notificadas. 
 
 

 
- CCIH 
- Livros de cirurgias 
- Prontuários de 
pacientes 

 
 
 

Taxa de 
Absenteísmo 

de 
enfermagem31 

 
 
 
 
Relação percentual entre o 
número de horas/homens 
ausentes e o número de 
horas/homem trabalhadas. 

 

- Número de horas/homens ausentes: número mensal de horas 
ausentes dos trabalhadores, independente do regime de trabalho 
do estabelecimento de saúde. 
- Número de horas/homens trabalhadas: número total de horas 
trabalhadas dos colaboradores previstas para cada um no período. 
• Considerar: todas as faltas, inclusive as justificadas, todas as 
licenças por doenças, doação de sangue, alistamento eleitoral e 
militar, atendimento à convocação judicial e as suspensões 
motivadas pela aplicação de medidas disciplinares. Não incluir: 
férias e licenças legais (acima de 15 dias ininterruptos).  

 
 
 
 
 
- Escala de trabalho  
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Taxa de 

Acidente de 
Trabalho com 
profissionais 

de 
enfermagem31 

 

Relação percentual entre o 
número de acidentes de 
trabalho e o número de 
funcionários ativos no cadastro 
do hospital (para o estudo, 
considerado apenas o Centro 
Cirúrgico).  
 

 
 
 
 

- Número de trabalhadores ativos no período/mês: é o número 
total de trabalhadores que compõe o quadro de pessoal de 
enfermagem, independente do vínculo empregatício (CLT, CLF ou 
cooperados), incluindo as férias. 
 

 
 

- Fichas de notificação 
de acidentes de 
trabalho 
- Escalas de plantão 

 

Taxa de 
registros de 
enfermagem 
incompletos 
no período 

perioperatório 
180, 383 

 

Relação percentual entre o 
número de prontuários com 
registros de enfermagem 
incompletos no período 
perioperatório e o número de 
paciente/dia submetidos à 
procedimentos cirúrgicos. 
 

 
 

- Número de prontuários com registros de 
enfermagem incompletos no período perioperatório: número 
de prontuários com falta e/ou erros de preenchimento.  
- Número de pacientes/dia submetidos a procedimentos 
cirúrgicos: o denominador deverá representar somente os 
prontuários de pacientes efetivamente submetidos a 
procedimentos cirúrgicos. 
 

 
 
 
- Prontuários de 
pacientes 

 
 
 
 

Taxa de 
ocupação 

(Tempo total 
da SO 

utilizada)18, 183, 

166 

 
 

O tempo total de SO utilizada 
baseia-se no cálculo do tempo 
de uso efetivo destinado aos 
procedimentos cirúrgicos, 
acrescido ao intervalo entre as 
cirurgias (tempo de turnover), 
dividido pelo tempo de SO 
disponível (720 minutos/SO/dia 
úteis) 
 
Observação: turnover 
considerado para o estudo: 20 
minutos. 

 

 Tempo total da SO utilizada/dia:  
- Tempo de uso efetivo da SO, incluindo desde a entrada até a 
saída do paciente da SO, acrescido ao tempo de turnover. 

 Tempo de turnover: tempo decorrido desde a saída do 
paciente até a admissão do paciente seguinte. 
       - Abrange:  
- Tempo de limpeza: tempo mensurado desde a entrada do 
Serviço de Higiene e Limpeza (SHL) na SO até a finalização da 
limpeza concorrente. 
- Tempo pós-limpeza e de preparo: tempo decorrido a partir da 
saída do SHL e entrada da circulante para preparo da SO até a 
admissão do próximo paciente. 

 Tempo de SO disponível/dia: número total de horas (e/ou 
minutos) que as SOs estão disponíveis em um dia de trabalho. 

 

 
 
 
- Livros de registros de 
cirurgias  
- Prontuários de 
pacientes  
- Tabela elaborada no 
Excel para registro do 

tempo de turnover 
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APÊNDICE 6 - Solicitação de autorização para coleta de dados no hospital. 

Bauru, 2016 

 

_____________, ____ de _________ de ________ 

 

Ilmo (a) Sr (a) 

Diretora 

 

 Venho solicitar autorização para realizar coleta de dados nesta instituição, com 

ciência da Diretoria, referente ao projeto de pesquisa intitulado: “Indicadores de 

qualidade em Centro Cirúrgico especializado em Dermatologia: da implantação à 

análise”, que tem por objetivo: avaliar a implantação dos indicadores de qualidade no 

Centro Cirúrgico do Instituto Lauro de Souza Lima. 

 Aproveito o ensejo para esclarecer que se trata de uma pesquisa para obtenção 

do título de Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade 

de Medicina de Botucatu (UNESP), sob a orientação da Prof.ª Drª Wilza Carla Spiri. 

Coloco em evidência que o projeto será submetido à aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa. 

 Contando com sua colaboração, coloco-me à disposição para outros 

esclarecimentos. No aguardo de sua resposta, aproveito a oportunidade para renovar 

meu protesto de estima e consideração. 

                                                                    Atenciosamente, 

 

______________________________________ 

Juliana Aparecida Baldo Amaral (Pesquisadora) 

 

__________________________________________________________ 

Diante dos esclarecimentos acima, autorizo a coleta de dados da referida pesquisa 

neste hospital. 

___________, _____ de___________ de ______ 

 

___________________________________ 
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ANEXO -  APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

_____________________________________ 
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