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Introdução
O indicador do cancelamento de cirurgias é parte do processo da avaliação da qualidade da assistência prestada e
reflete o nível de planejamento administrativo da unidade. Elevado número de cancelamento no pré-operatório imediato
gera desperdício de material esterilizado, retrabalho de pessoal especializado envolvido, tanto no preparo da sala de
cirurgia quanto no processo de esterilização, além da perda da oportunidade de inclusão de outro paciente na
programação cirúrgica, interferindo no resultado da assistência e no custo financeiro para instituição.
Objetivo
Identificar e analisar as produções disponíveis na literatura científica sobre cancelamento de cirurgias
ambulatoriais.
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Método
Revisão integrativa da literatura nas bases LILACS, SciELO, CINAHL, e SCOPUS, PUBMED, Scielo e Bdenf, nos idiomas inglês,
espanhol e português, de junho 2010 a junho de 2020.
Resultados
De 155 artigos, dois artigos foram incluídos por coerência com o objetivo deste estudo. Sampaio & Ribeiro (2) identificaram
as causas de cancelamento em 427 cirurgias propostas, com 82 canceladas, no período de 12 meses, sendo os principais
motivos falta do paciente e hipertensão. Os autores sugerem a partir destes dados a pré-consulta da enfermagem.
Gaucher e col (3) avaliaram o impacto da implantação de uma lista de verificação telefônica pré-operatória padronizada
sobre a taxa de cancelamentos. Foram randomizados 3900 pacientes para dois grupos (com e sem a intervenção).
Identificaram como principais motivos de cancelamentos a falta de exames solicitados pelo cirurgião e dúvidas sobre o
jejum. Não observaram diferença significativa na taxa de cancelamento entre os grupos. Os estudos sugerem que o
enfermeiro do serviço de cirurgia ambulatorial deve ser o responsável pela estrutura organizacional e dinâmica de
funcionamento desta unidade. As principais intervenções apontadas foram: a consulta de enfermagem e lista de verificação
telefônica pré-operatória mais personalizada.
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Conclusão
O cancelamento de cirurgias em centro cirúrgico é tema importante no intuito de redução de custo, melhor assistência e

minimizar os desgastes dos pacientes participantes, porém, pouco estudado em cirurgia ambulatorial. Ações planejadas
permitem redução dos indicadores, e devem ser implantadas e supervisionadas pela enfermagem.
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