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Introdução
A cirurgia robótica é uma inovação cirúrgica no qual
combina as técnicas cirúrgicas minimamente invasivas e a
tecnologia mecatrônica, apresentando o foco de atenção
na atualidade por sua relevância na área da saúde e sendo
um desafio para os profissionais, que devem se manter
atualizados, considerando a fugacidade da evolução
tecnológica.

Por ser um sistema complexo, é recomendado o uso de
listas de verificação, como a criada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), visando padrões de qualidade
para a segurança do paciente, que consiste em três etapas:
antes da indução anestésica (Sign in), antes da incisão
cirúrgica (Time out) e antes de o paciente sair da sala de
operações (Sign out).
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Objetivo
Avaliar a segurança do paciente nas cirurgias robóticas com ênfase no protocolo de cirurgia segura.
Método
Trata-se de uma revisão
integrativa da literatura
realizada entre os meses
de abril e maio de 2020,
nas bases de dados na
National
Library
of
Medicine (PubMed) e
Biblioteca Virtual de Saúde
(BVS).

Foram utilizados os seguintes
descritores disponíveis no
MesH: “Surgical procedures,
Operative”,
“Robotics”
e
“Checklist;
e
no
DeCS:
“Procedimentos
cirúrgicos
operatórios”, “Robótica” e
“Lista de checagem”.

Os critérios de inclusão
estabelecidos
foram:
estudos disponíveis nos
idiomas inglês, português
e espanhol, publicados nos
últimos dez anos.

Foram excluídos os artigos
que não se enquadravam
nos objetivos da pesquisa
e os duplicados entre as
bases de dados, ao final
elegeram-se doze artigos.
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Resultados
Dos 12 artigos selecionados, predominaram os estudos prospectivos, publicados em língua inglesa e em periódicos estrangeiros, sendo a
maioria dos estudos realizados nos Estados Unidos. A apresentação dos resultados foi agrupado nas três etapas que compõe a Lista de
Verificação de Segurança Cirúrgica proposta pela OMS, evidenciando em cada etapa os itens relacionados a cirurgia robótica.
No Sign in, foram mencionados os itens relativos a checagem da mesa
operacional, robô na posição e instalação correta e identificação de
falhas nos equipamentos anestésicos e de monitoramento.
No Time out, o posicionamento do paciente e a intolerância posicional
foram os itens mais relatados, além das complicações intra-operatórias
no qual podem requerer a conversão da cirurgia robótica em cirurgia
aberta, as habilidades técnicas, suturas robóticas e robô desacoplado
corretamente.
No Sign out, alguns pontos devem ser checados antes que o paciente
saia da sala cirúrgica, como a conferência de peças para anatomia
patológica. Logo, foi avaliado nos estudos uma diversidade de itens
para compor a lista, uns por criação e outros por modificação dos itens
relacionados à segurança do paciente.
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Conclusão
O estudo mostrou a importância de se adotar um padrão para a prevenção de erros nas cirurgias robóticas,
adicionando verificações específicas para esses procedimentos, como o posicionamento correto e seguro do
paciente e a verificação de falhas no equipamento robótico, os quais foram os mais mencionados nos estudos.
Diante disso, o sucesso do programa robótico envolve foco no paciente, combinando segurança, recursos
humanos, educação permanente, sensibilização do público e um modelo eficiente de gestão, de modo a nortear a
equipe a melhorar a assistência cirúrgica segura aos pacientes que se submeterão a cirurgia por via robótica.
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