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Introdução
Para proporcionar um adequado atendimento de no ambiente cirúrgico foi criado, nos anos de 2007 e 2008, o segundo
desafio global, que visa à segurança do paciente por meio de quatro pontos estratégicos: 1) prevenção de infecção do sitio
cirúrgico; 2)anestesia segura; 3)equipes cirúrgicas seguras; e 4) indicadores da assistência cirúrgica. Esses pilares são
essências para uma prática cirúrgica livre de danos, de modo que essa estratégia ficou conhecida como Cirurgia segura
salva vidas. O estudo se justifica pelo fato de ainda existirem fatores que interferem na aplicação do protocolo de cirurgia
segura pela equipe de enfermagem, mesmo tendo a lista autoexplicativa, de fácil utilização e podendo ser moldada de
acordo com a rotina dos profissionais que irão executá-la.
Objetivo
identificar os fatores relacionados à não aplicação do protocolo de cirurgia segura pela equipe de enfermagem.
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Método
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que foi orientada em seis etapas preconizadas: (1) identificação do
problema e definição da questão norteadora; (2) realização de busca e seleção dos estudos segundo critérios de
amostragem; (3) extração de dados; (4) analise crítica dos estudos selecionados; (5) interpretação dos resultados e (6)
elaboração da síntese e relatório final. Para compor a amostra do estudo foi realizado um levantamento de artigos
científicos no mês de junho 2019, periódicos indexados nas bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval
System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências de Saúde (LILACS), Google Acadêmico e na
biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online (SciELO).
Resultados
Do total de estudos analisados na pesquisa sobre utilização do protocolo de cirurgia segura, cinco artigos (45,5%) tiveram
como conclusão a falta de comunicação entre a equipe cirúrgica, principalmente no compartilhamento de informações
importantes acerca do paciente cirúrgico 1;2. Por meio da analise de três artigos (27,2%) foi possível extrair que a falta de
treinamento para utilizar o checklist pode influenciar negativamente, assim também como a falta de um enfermeiro para
supervisionar a equipe, pois muitos ocupam funções da parte administrativa e pouco assistencial 1;3.
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Resultados
A pesquisa se deparou com dois dados presentes em quase todos os artigos. O primeiro fator foi que a equipe de
enfermagem encontra dificuldades com os Cirurgiões e anestesistas, visto que muitos não respondem aos
questionamentos do checklist Cirúrgico durante seu preenchimento, representado em três artigos(27,2%) 2.
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optativo

Conclusão
Dado o exposto, vem a reflexão: ainda existem fatores que impedem a utilização do protocolo de cirurgia segura de forma
eficaz? São necessários estudos mais detalhados acerca do assunto, pois a literatura aborda de forma prioritária a
importância da criação e utilização do protocolo, porém ainda há necessidade de sondar, por meio de pesquisas, quais
dificuldades os profissionais ainda enfrentam para o preenchimento correto. Enfatiza-se que a lista de verificação Cirúrgica,
além de sua implantação e execução, necessita de profissionais empenhados e conscientes da sua importância, de
treinamentos e não apenas como exigência da instituição.
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