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RESUMO

Estudo descritivo com o objetivo de anâlisar as suspensões ou cancelamentos de 

cirurgia no Hospital Universitário, em São Luís-MA. Os dados foram coletados no 

período de março a maio de 2002, através do preenchimento de um instrumento de 

pesquisa para cada cirurgia suspensa, a partir da informação obtida pela enfermeira 

do centro cirúrgico. A amostra foi constituída de 250 cirurgias suspensas, 

correspondendo a 19,08% do total de cirurgias programadas no período. Os 

resultadu» da pesquisa revelaram que apenas 208 procedimentos (83,2%) foram 

reprogramados e 42 (16,8%) deixaram de ser realizados. Os pacientes com cirurgias

suspensas foram procedentes da capitai (55,6%), na faixa etária de 31-50 anos

(33,9%) e do sexo masculino (57,0%).As causas de suspensão estão relacionadas à 

equipe cirúrgica (30,4%), seguidas das causas relacionadas à instituição (30,0%), 

causas relacionadas ao não comparecimento do paciente para a internação (24,0%)

e causas relacionadas à falia de condições clínicas do paciente (15,6%). A

suspensão ocorreu principalmente nas especialidades de Ortopedia (21,25) e
I INeurocirurgia (11,00), a Urologia mostrou-se com uma freqüência abaixo do 

esperado (-19,00). O índice de cancelamento tardio de cirurgia foi elevado no 

hospital, situando-se em torno de 51,6%, corn cirurgias canceladas até mais de três 

vezes. A suspensão de cirurgia e o gerenciamento do processo perioperatório, como

um todo, merecem especial aienção por parte da instituição para que seja 

equacionada esta problemática.

Palavras-chave: cirurgia eletiva, suspensão de cirurgia, enfermagem cirúrgica.



ABSTRACT

Descritive stuuy with the objeciive of to analyze lhe suspending or canceling of 

surgery in a University Hospital, in São Luís - MA. Data were collected from March 

to May of 2002, thronghout filled up lhe instrument oí research to each suspending 

surgery, starting with the information gotten by the nurse of the surgery center. The 

250 suspending surgeries, that is 19,08% of the total of programmed surgeries in the 

period. The results of the research said that from 250 suspending activities, only
------------------ --------------------------- - ----------- ----------------»_______ I A Z* r» t Ary\ _________|_ -T-l_ _ _________1. / F-r" z*A/ \oo,z7o (zoo) were repiogranimeu anu io,o (^z) warn maue. ine musi (00,07o) num

patients with suspending surgeries are proceded from capital (55,6%) with age of 31- 

50 years - oid (33,9%) and mais person 57,0%). The ieasons of suspention are 

relationed to surgery group (30,4%), followed by causes relationed to institution 

(30,0%), causes relationed to not presence of the patient to be interned (24,0%) and 

causes relationed to the patient not having clinicai conditions (15,6%). The 

suspention ocorreu in ai specialities, from among orthopedics and neurosurgery 

presented biggest frequency... respectivily of suspention. The índice of late ancelling 

of surgery, sornething about 51,6% from programmed in the year. Some canceiiing 

were made more from thee times. It concludes that the spention of surgeries were 

rnade by non existanue of a rnanagement and qualíty politicai in a Service made, not 

only to the structure, process and results, but, also, to satisfaction of client/human 

being and subject of care from health professionals.

Key-words: elective surgery, suspention of surgery, surgery nursing.
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1.1 Buscando o objeto de estudo

A suspensão de cirurgia é um fato que ocorre na prática hospitalar e tem 

recebido pouca atenção dos profissionais de saúde, responsáveis pela assistência 

aos pacientes cirúrgicos, assim como dos profissionais responsáveis pela 

administração do hospital.

Acredita-se que essa pouca atenção seja decorrente da falta de 

compreensão dos envolvidos no processo quanto ao SABER SER humano, 

incluindo-se o saber respeitar as necessidades humanas básicas do paciente e o 

desconhecimento do impacto que tal atitude causa no paciente. Também quanto ao 

SABER SABER, ligado aos custos e ao desperdício que tal procedimento acarreta ã 

instituição.

A suspensão de cirurgia é uma ocorrência comum, contudo, significante 

na prática hospitalar, observada com maior freqüência em hospitais de grande porte 

e de natureza pública.

Estudos relatados na literatura nacional e internacional apontam 

freqüências de suspensão de cirurgia, variando de instituição para instituição, tais 

como relatam os seguintes autores: Rocha (1999), em estudo realizado num hospital 

público de ensino, na cidade de Manaus, com 44,2%; Cavalcante, Pagluica e 

Almeida (2000), em hospital escola de Fortaleza, com 33%; Arieta,Taiar e Kara Jose 

(1995) no Centro Cirúrgico-Ambulatorial, do Hospital das Clínicas da UNICAMP, com 

24,38%; Macarthur, Macarthur e Bevan (1994) no Montreal Children’s Hospital, em 

Montreal, com 10% de cancelamento de cirurgias programadas e Lacqua e Evans 

(1994, p. 809), no Nassau Country Medicai Center, em Nova Iorque, com 17% no 

período estudado.

/
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Autores referem que os profissionais envolvidos com o problema encaram 

esse acontecimento como rotineiro, inerente à estrutura organizacional e funcional 

da instituição, esquecendo os aspectos relativos aos pacientes, sobretudo à 

importância que estes dão ao fato, segundo estudos realizados por Vieira (1982); 

Bianchi (1983), Gatto (1996); Vianna (1998); Santos (1999); Rocha (1999); 

Cavalcante, Pagliuca, e Almeida, (2000). Essa realidade podemos constatá-la como 

enfermeira de Centro Cirúrgico em um Hospital Universitário.

Pesquisa sobre estressores pré-cirúrgicos realizada por Sousa (1997) 

comprovou que a cirurgia nunca foi entendida como rotina pelo paciente que vai ser 

submetido a uma e está tomado pela sensação de medo do desconhecido. Para 

Peniche & Chaves (2000), é antiga a preocupação, tanto na área médica como na 

de enfermagem, com a influência do estado emocional do paciente e as 

conseqüentes variações que repercutem, diretamente, nas funções básicas de seu 

organismo.

No que se refere ao ato cirúrgico, é possível supor-se que a antecipação 

desse evento desencadeará sentimentos que, influenciados pelas diferenças 

individuais, resultarão em comportamentos peculiares de ajustes, que têm por 

finalidade enfrentar o estresse e a ansiedade provocados por esse evento. A 

segurança emocional, segundo Castellanos & Jouglas (1990), é a necessidade 

básica mais afetada no paciente cirúrgico.

Se a intervenção cirúrgica não é uma ocorrência rotineira na vida do 

indivíduo, obviamente ela requer um preparo prévio dessa pessoa e de seus 

familiares, diante da necessidade de mobilização de recursos emocionais e 
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financeiros para o enfrentamento daquele momento, já que a internação para uma 

cirurgia exige, do paciente, afastamento de seus trabalhos, de seus lares e da sua 

vida normal.

Quando o paciente tem sua cirurgia suspensa no hospital, já passou pela 

rotina que lhe foi imposta: foi internado, preparado física e, às vezes, 

emocionalmente; aguardou ansiosamente o momento de sua cirurgia e a hora de 

ser encaminhado ao centro cirúrgico.

Cheio de expectativas ante a suspensão da cirurgia, o paciente sente 

reações e expressa sentimentos de resignação ou indignação, como foi comprovado 

em estudos realizados por Yokota (1983), Bianchi (1983), Santos e Luis (1999) e 

Rocha (1999). Segundo esses autores, o paciente não dá importância ao motivo que 

levou à suspensão da cirurgia, todavia é tomado pelo sentimento de desvalorização 

como doente e pessoa humana, reagindo com raiva, medo, preocupação, frustração, 

indignação ou resignação.

Como se pode constatar, a suspensão da cirurgia é fenômeno que, 

certamente, deve ser levado em consideração quando se fala em qualidade da 

assistência ao paciente.

Refletir sobre a assistência nos serviços de saúde constitui uma 

preocupação cada vez maior. Este é levado a enfrentar o desafio através de amplas 

pesquisas e capacitação de recursos humanos, a fim de tornar os serviços prestados 

mais produtivos sem, contudo, perder o caráter humanitário que deve nortear o 

atendimento do paciente.
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A clientela dos serviços públicos de saúde, embora maioria quantitativa, é 

quase sempre vista e entendida como uma minoria qualitativa na concepção de 

Pereira (2000, p. 31), por não dispor de recursos para questionar a qualidade do 

atendimento que lhe é oferecido. Por precisar desses serviços prestados pela rede 

pública de saúde e, também, por não ter meios para negociar um atendimento com 

melhores condições de assistência, a clientela fica à mercê dos modelos existentes. 

Infelizmente, não tem muitas alternativas onde encontrar outros serviços, se aqueles 

oferecidos não lhe forem satisfatórios ou não atenderem às suas necessidades de 

saúde.

Os pacientes atendidos nas instituições de saúde, na maioria, não 

entendem a linguagem técnica, não sabem avaliar a capacidade dos profissionais 

em decodificar corretamente sequer um exame de laboratório, ou sua competência 

para realizar cirurgia. Para Silva (1998, p. 21) eles são capazes de falar a linguagem 

humana, têm o sentido do que seja um ser humano e sabem avaliar muito bem o 

nivel de atenção que lhe é dado. A avaliação de tais pacientes sobre o trabalho dos 

profissionais de saúde decorre do julgamento de como querem ser tratados como 

seres humanos e pessoas (de respeito e atenção).

Para Mirshawka (1994), o atendimento do profissional de saúde pode ser 

analisado sob dois aspectos: o técnico e o interpessoal. O aspecto técnico decorre 

da aplicação da ciência, da tecnologia da Medicina e de outras ciências da Saúde no 

manejo de um problema pessoal de saúde; o interpessoal é a própria atenção 

dispensada ao paciente visualizando-o como ser humano, qualificando, assim, o 

cuidado prestado.
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Um serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma 

confiável, segura e no tempo certo, às necessidades do cliente (CAMPOS, 1992, p. 

2). Contrariando esse conceito, a suspensão de cirurgia compromete a qualidade da 

assistência ao paciente cirúrgico, provocando o adiamento desse atendimento, quer 

seja em instituição pública ou privada. Outrossim, casos de cirurgia eletiva suspensa 

resultam em perda de tempo da utilização da sala de operação e em despesa 

adicional para a instituição, como também na permanência, inconveniente e 

prolongada, do paciente no hospital afirmam Lacqua e Evans (1994, p. 809), e 

ainda, prejuízo para outros pacientes que aguardam sua vez para serem submetidos 

à operação desejada.

Hoje, existem muitas maneiras de classificar como bom ou ruim um 

serviço de saúde, e de medir a qualidade oferecida por um hospital, (MIRSHAWKA 

1994, p. 45). Donabedian, em 1960, propôs a classificação universal da qualidade, 

avaliando a estrutura, o processo e o resultado de um serviço. x •

Donabedian define por estrutura não só as características relativamente 

fixas dos prestadores de assistência, os instrumentos e os recursos de que dispõem, 

como também a situação física e organizacional em que trabalham. O processo é 

como se dá o cuidado em si, determinado pelo avanço da Ciência médica, da 

Tecnologia e pelo relacionamento interpessoal. O resultado é a conseqüência do 

cuidado, ou a alteração da condição de saúde do paciente decorrente da assistência 

recebida. A saúde, incluindo-se os aspectos social e psicológico, a satisfação do 

paciente com o cuidado recebido foram incluídos por ele também nessa categoria.

A qualidade deve ser vista como um processo contínuo de busca de 

melhoramentos de gestão e de aplicação prática de conhecimentos novos,

• ■ • / 
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objetivando a prestação de serviço que atenda cada vez mais e melhor à clientela 

que deles se utilizam (SLOAN ; CHMEL (1996, p. 37) e CIANCIARULLO (1998, p. 

51).

Compartilhando desse pensamento, Vianna (1996, p. 23) relaciona a 

suspensão da cirurgia em particular, dentre os fenômenos que interferem na 

qualidade dos serviços de saúde. A análise das suspensões das cirurgias, em 

específico, se revela muito rica, posto que inclui em sua representação inúmeros 

elementos de interesse da equipe do centro cirúrgico, a saber: indicação do grau de 

integração dos setores e dos profissionais que ali trabalham, a qualidade e a 

utilização de informação de rotina no planejamento, os recursos técnicos e sua 

relação com a produtividade. Por outro lado, a conseqüência da suspensão da 

cirurgia, no resultado do tratamento e na produtividade do serviço permite aos 

estudiosos considerá-la como um indicador do processo, com o que concorda 

Demeneghi (2000, p. 9), ao sugerir que a melhoria dos resultados deve estar 

centrada nos processos.

A suspensão de cirurgia configura-se como uma variável importante na 

avaliação do paciente, sobretudo pelos possíveis danos físicos, psicológicos e sócio- 

econômicos que pode causar, e pelo aumento dos custos decorrentes da 

permanência do paciente no hospital.

Quando a pessoa que precisa de uma cirurgia não consegue atingir seu 

objetivo, logo ela é tomada por sentimentos de frustração e fracasso. Acrescente-se 

a esses sentimentos a ansiedade pré-operatória. Então, logo se confirmará quão 

diminuídas estarão as condições do paciente se a cirurgia vier a ser realizada. 

Barbosa (2001) uiz que o medo, a ansiedade, ou outra emoção, são fatores que 
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aumentam o metabolismo basal e, conseqüentemente, tornam as condições do 

paciente desfavoráveis no processo de anestesia.

Como já foi referido, a suspensão da cirurgia gera frustração, que pode 

contribuir para aumentar o estresse pré-operatório e diminuir as condições de 

resposta do paciente ao trauma cirúrgico. Reforçando essa opinião, Albrecht (1982) 

registra que o mecanismo fisiológico do estresse é acelerado quimicamente, 

colocando o corpo num dilema entre luta e fuga, podendo ter repercussões na 

saúde e no bem-estar do indivíduo.

# A suspensão da cirurgia pode agravar ainda o estado de saúde do 

paciente, não só pelo adiamento da cirurgia, como também pelo ritual de preparação 

para o ato cirúrgico a que ele foi submetido, desnecessariamente, isto é, pelas 

espoliações inúteis, tais como o jejum e a lavagem intestinal. Acrescente-se o 

aumento de risco de infecção hospitalar, quando o paciente permanece internado no 

pré-operatório por mais de três dias (LACERDA, 1992).

Mesmo que se considere baixa a taxa de suspensão de cirurgia em 

alguns hospitais, o problema é importante pelas conseqüências que traz para o 

paciente, qualquer que seja o número de pessoas afetadas.

f Quanto aos aspectos sócioeconômicos, a definição do momento 

operatório é importante, considerando-se a necessidade de o paciente retornar à 

sua condição saudável e de voltar ao trabalho e, assim, garantir o sustento. Daí, por 

que os profissionais (médicos e enfermeiros) envolvidos no processo cirúrgico 

deveríam priorizar e não suspender o procedimento.
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Na avaliação do cancelamento de cirurgia pediátrica, Macarthur, 

Macarthur e Bevan (1995) comparando o índice de cancelamento dessas cirurgias, 

com relação à avaliação dos pacientes realizadas ou não por um serviço pré- 

operatório, definem as causas do cancelamento da cirurgia como evitável e 

inevitável. Para os autores, os cancelamentos evitáveis foram definidos como 

aqueles que tiveram preparação pré-operatória inadequada e contaram com 

ineficiência da instituição de saúde. O grupo de preparação inadequada é 

constituído dos pacientes para os quais os exames laboratoriais necessários 

estavam faltando, dos pacientes que desobedeceram às instruções pré-operatórias. 

Cancelamentos por ineficiência da instituição de saúde foram definidos como 

aqueles resultantes de erros de programação de datas e reserva de cirurgia, além da 

capacidade do setor.

Os cancelamentos resultantes de doenças do pacientes ou porque o mau 

tempo impediu o deslocamento do paciente para o hospital, foram considerados 

como inevitáveis.

Esta distinção, “a priori”, dos cancelamentos evitáveis e inevitáveis, foi 

feita sob a suposição de que os primeiros poderíam ser passíveis de intervenção. 

Uma vez marcada a cirurgia, é necessário empreender todos os esforços para a 

concretização da mesma.

Reforçando o que já foi expresso, Arieta, Taiar e Kara José (1995, p. 233), 

em estudo sobre suspensão de cirurgias oftalmológicas no ambulatório de um 

hospital universitário, constataram quanto é agravante o prejuízo econômico para o 

hospital, já que parte de seu funcionamento depende de verbas públicas recebidas 

do Governo pelos serviços prestados. Os hospitais públicos têm um custo de 
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manutenção de 6 a 10 vezes mais elevados que os hospitais privados. Também, a 

preocupação com custos é sempre levantada, porém não há artigos com avaliações 

de custos relacionados ao cancelamento de cirurgia, apenas inferências quanto ao 

seu alto custo.

No centro cirúrgico a suspensão da cirurgia implica tanto em desperdício 

de material quanto em horas trabalhadas do pessoal de enfermagem envolvido no 

preparo da sala de operação (S.O.). Este fato pode causar ociosidade da sala e do 

pessoal escalado para o serviço, além de tirar a oportunidade de inclusão de um 

outro paciente na programação cirúrgica.

Gatto (1996), em estudo realizado sobre a análise da utilização das saias 

de cirurgia, aponta a suspensão de cirurgia como um indicador de resistência na 

utilização do Centro Cirúrgico, pois há uma perda da capacidade operacional do 

setor. Acrescente-se a esse fenômeno, que setores como o centro de material e a 

lavanderia (que executam atividades vinculadas ao centro cirúrgico) contabilizam 

desperdício de material e de esforços, em função da suspensão da cirurgia.

ji Na unidade de internação a suspensão da cirurgia significa a ocupação 

desnecessária do leito/dia, impedindo ou atrapalhando a internação de outro 

paciente, que dele necessite. Leve-se em consideração que a oferta de leitos 

hospitalares, em serviços públicos, não atende á demanda da população.

A organização e o inter-relacionamento das equipes atuantes na clinica 

cirúrgica e no centro cirúrgico são outros aspectos a ser considerados neste estudo. 

No HU não há efetiva interação entre eles como acontecem na maioria os hospitais 

públicos. Bittar (1996) afirma que o trabalho multiprofissional é dificultado pelo 
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grande número de especialidades dos profissionais de saúde que atuam na área. 

Acrescenta que o único modo de obter-se bom resultado no atendimento ao 

paciente e efetividade no trabalho é formar equipe cujos membros se 

complementem, tenham atributos como coordenação, comprometimento, 

responsabilidade, respeito pelo cidadão, participação e que desenvolvam as 

atividades sem solução de continuidade. Vianna (1998) reforça esse ponto de vista 

acrescentando que nos hospitais universitários a sintonia da equipe é um ponto 

muito delicado.

1.2 Experiência da mestranda

Exercendo a chefia de enfermagem, no centro cirúrgico do Hospital 

Universitário, em São Luís-MA,, e a docência da disciplina Enfermagem em Centro 

Cirúrgico no Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão e, por 

conseqüência, supervisionando estágio no mesmo hospital,a pesquisadora percebeu 

as constantes suspensões de cirurgias e observou também que algumas delas 

poderíam ser evitadas, desde que o problema fosse visto de modo interdisciplinar e 

multiprofissional.

Em 1999 foi implantado, como rotina administrativa, um relatório diário 

das cirurgias suspensas. A diretoria supôs que tal xpediente poderia facilitar para a 

tomada de decisões do chefe da clínica cirúrgica (responsável pelo serviço de 

cirurgia) e do diretor geral do hospital. Entretanto, tal medida não foi suficiente para 

reduzir as suspensões e estimular o planejamento adequado das atividades 

relacionadas com o serviço médico de cirurgia. O problema persiste até hoje. Para 

Loriggio (2002, p. 27), a reincidência do problema é a declaração de fracasso da 

tentativa de solução anterior.



22

Para facilitar a compreensão desse caso apresenta-se, a seguir, o quadro 

das cirurgias programadas e suspensas no Hospital Universitário, em São Luís - 

Maranhão, nos últimos dois anos.

Quadro I - Distribuição do número de cirurgias programadas e suspensas, no 

Hospital Universitário, Unidade Presidente Dutra, em São Luís-MA. 2000 e 
2001.

FONTE; Centro Cirúrgico de Hospital Universitário - UFMA- São Luís-MA.

Ano 2000 2001
Meses Prog Susp. % Prog Susp. %

Jan 622 199 32,0 425 156 36,7
Fev 500 116 23,2 397 95 23,9
Mar 553 180 32,5 517 115 22,2
Abr 509 162 31,8 441 140 31,7
Mai 503 123 24,4 566 168 29,7
Jun 338 113 33,4 386 112 29,0
Jul 334 106 31,7 401 112 27.9

Ago 518 161 31,0 518 149 28,8
Set 573 146 25,5 433 93 21,5
Out 535 115 21,4 425 105 24,7
Nov 490 115 23,5 390 95 24,4
Dez 395 105 26,6 383 123 32,1

Total 5870 1641 28,0 5282 1463 27,7

A atenção da pesquisadora foi dirigida para os dados constantes do 

Quadro I, no qual se percebe que no ano de 2000 e 2001 foram suspensas 1641 e 

1463 cirurgias, respectivamente, correspondendo a 28,0% e 27,7% das intervenções 

programadas, com uma média de 27,8% de cirurgias suspensas.

Entendeu-se que o fenômeno, suspensão de cirurgias, para ser 

reconhecido ou identificado como um problema vinculado à assistência ao paciente, 
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assim deveria iniciar-se pelo levantamento dos fatores causais que interferem na 

qualidade desse serviço.

A mestranda e pesquisadora, nesses últimos anos, vem se questionando 

sobre quais seriam as possíveis causas do fenômeno das suspensões de cirurgias, 

considerando que são importantes na avaliação da qualidade do serviço e da 

assistência. Estariam elas ligadas às condições do paciente? Ou à burocracia 

administrativa responsável pelo aviso e chamada do paciente? Ou, à constatação, 

no momento da cirurgia, da falta de exames complementares? Ou ainda, pelo não 

comparecimento do cirurgião ou de algum assistente no dia e local determinado para 

a realização da cirurgia?

Para responder a estas perguntas, estabeleceram-se os seguintes objetivos:

2 OBJETIVOS:

Geral

Analisar as suspensões de cirurgias no Hospital Universitário em São Luis-MA.

Específicos:

> Identificar as causas das suspensões de cirurgias, ocorridas no Hospital 

Universitário de São Luís-MA;

> Relacionar a ocorrência das suspensões de cirurgias nas especialidades 

cirúrgicas;

> Demonstrar o número de vezes que as cirurgias são suspensas;

> Identificar o período para a realização da cirurgia suspensa
\
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3.1 Tipo de estudo

O estudo é de natureza quantitativa e descritiva. Nele a pesquisadora 

observa e registra a incidência e a prevalência do fenômeno, verificando como ele se 

manifesta e com que fator se relaciona.

Estudo descritivo, segundo Vergara (1997), é “aquele que expõe 

característica de uma determinada população ou de um fenômeno”. Pode 

estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem, porém, o 

compromisso de explicar o fenômeno que descreve. Para Oliveira (2001) e Polit & 

Hungler (1995), estudo deste tipo permite ao pesquisador a obtenção de uma melhor 

compreensão do comportamento de diversos fatores e dos elementos que 

influenciam determinado fenômeno. Utiliza como técnica de coleta de dados 

entrevistas, questionários e procedimentos de amostragem. (DENCKER; VIÁ, 2001).

Considerando o posicionamento dos autores referidos, classificou-se o 

presente estudo comodo tipo descritivo, uma vez que descreve o fenômeno do 

cancelamento de cirurgia, buscando conhecer a predominância e características do 

fenômeno em estudo.

3.2 Cenário do estudo

De acordo com (GAUTHIER et al. 1998).

O campo de investigação é o lugar onde o pesquisador se debruça no 

caminhar da pesquisa, este lugar pode ser entidade, instituição ou laboratório.
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O cenário onde foi realizado o estudo é um hospital universitário, 

instituição pública integrante da rede de ensino do Ministério de Educação, com 

sede na cidade de São Luís-MA.A prática nesse hospital se efetiva pela prestação 

de serviços assistenciais aos usuários do Sistema Único de Saúde, sendo referência 

em procedimentos de alta complexidade para todo o Estado do Maranhão 

(RELATÓRIO DE GESTÃO 1998-1999-HUUFMA). No exercício de suas finalidades 

nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, promove educação continuada por meio 

de cursos, estágios e treinamento específicos, como também desenvolve atividades 

de investigação científica articulados aos Departamentos Acadêmicos. O Hospital 

Universitário é estruturado em enfermarias para atendimento de pacientes clínicos e 

cirúrgicos nas diversas especialidades, unidades e serviços de apoio à assistência e 

ao ensino. Realiza em média 450 cirurgias por mês.

Tem capacidade operacional para 247 leitos, distribuídos em duas 

unidades de internação clínica, em três unidades de internação cirúrgicas, uma 

unidade de terapia intensiva geral (adulto) e uma unidade de terapia intensiva, 

especializada em cirurgia cardíaca.

Uma unidade de Centro Cirúrgico é conceituada por Silva (1997) como 

“conjunto de elementos destinado às atividades cirúrgicas, bem como à recuperação 

anestésica e pós-operatória". No HUUFMA, há cito salas de cirurgia, atendendo às 

especialidades Ortopedia, Urologia, Cirurgia geral, torácica, cardíaca, plástica, 

Neurocirurgia, Proctológica, buço-maxilo, cabeça e pescoço, Otorrinolaringologia e 

vascular. Agenda as cirurgias em dias e horários pré-determinados, podendo, 

porém, acontecer cirurgias fora do programado, quando sua capacidade instalada 

assim o permite.
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O centro cirúrgico conta com 62 funcionários (quatro enfermeiros, 46 

auxiliares de enfermagem, quatro agentes administrativos, oito auxiliares 

operacionais de serviços diversos e dois padioleiros). O serviço de anestesia, 

terceirizado com a Sociedade Maranhense de Anestesia (SMA), é composto de 12 

anestesistas que trabalham em regime de escala. Cerca de 51 cirurgiões compõem 

o serviço médico de cirurgia; estes são professores e médicos cirurgiões da 

Universidade Federal do Maranhão, médicos cirurgiões do Ministério da Saúde, 

Estado e também contratados pela Fundação Josué Montello. Conta-se, ainda, com 

quatro cirurgiões Buço-maxilar. Qualquer que seja o vínculo, os cirurgiões devem 

subordinação à chefia da clínica cirúrgica. Além disso,dispõe de 19 residentes de 

cirurgia e dois residentes do curso de Especialização em Enfermagem Clínico- 

cirúrgica. A chefia de enfermagem do Centro Cirúrgico é exercida por uma 

enfermeira subordinada à Divisão de Enfermagem. O horário de funcionamento das 

cirurgias eletivas é das sete às I9 horas, de segunda à sexta-feira.

3.3 Programação das cirurgias

Por se tratar de um hospital que não possui serviço de emergência, a 

reserva das salas do centro cirúrgico é feita com um dia de antecedência. Nos casos\ 

de intercorrências apresentadas pelos pacientes internados (revisão de cirurgia e 

cirurgia emergencial de pacientes internados) o uso da sala é imediato, desde que 

esteja eia disponível. Outrossim, o aprazamento das cirurgias é feito após 

autorização das solicitações de cirurgias pela chefia da clínica cirúrgica, e de acordo 

com a especialidade, dia, hora e salas determinadas.

A rotina de marcação de cirurgia é a seguinte:

■HVERSíHAOE FFnFML
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a) Preenchimento da solicitação de cirurgia pelos cirurgiões, em impresso 

próprio e duas vias; envio diário da referida solicitação à secretaria da 

clinica cirúrgica;

b) Conferência, pela secretaria da clínica cirúrgica, das solicitações de 

cirurgia e identificação dos pacientes que não estão internados;

c) Resgate da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) do setor de 

internação para convocação do paciente para a internação. Esta 

convocação é feita por telefone;

d) Após estas formalidades uma via da solicitação de cirurgia é 

encaminhada para o centro cirúrgico, onde a enfermeira do plantão 

vespertino organizará o mapa cirúrgico, observando a condição 

instalada e o pessoal disponível;

e) Cópia do mapa cirúrgico, no final do dia, é encaminhado às unidades 

de internações, centro de material, banco de sangue, UTI(s), nutrição, 

serviço de radiologia, lavanderia, chefia da clinica cirúrgica, recepção e 

direção do hospital, para que providências sejam tomadas pelos 

respectivos setores.

Quando as cirurgias programadas começam a ocorrer, a enfermeira de 

plantão utiliza (para registrar o movimento cirúrgico) uma cópia do mapa. Utiliza-se 

uma codificação própria sendo indicados os procedimentos realizados, assim como 

as cirurgias suspensas. No dia seguinte este mapa cirúrgico é entregue ao digitador 

do setor, para atualizarão dos dados no programa, referentes ao movimento 

cirúrgico e às suspensões de cirurgias.
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O Setor de internação, responsável pela operacionalização das 

internações hospitalares, funciona das 08 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, 

Esse setor recebe, cada dia, por volta de 11 horas e 30 minutos, as AIH procedentes 

da chefia da Clínica Cirúrgica, referentes aos pacientes cirúrgicos, cuja cirurgia é 

agendada para o dia seguinte, A partir desse momento, o procedimento é iniciado 

pela convocação dos pacientes para o internamento, o que deve ocorrer até às 18 

horas.

3.4 Definições

Procedimento cirúrgico foi definido pelo National Nosocomial Infection 

Surveillance System - Sistema Nacional de Vigilância de Infecção Hospitalar 

(NNISS), criado pelo Center for Diseases Control and Prevention, em Atlanta (USA), 

s adaptado por Starling et al. (1992). De acordo com esse órgão, constituiu 

orocedimento cirúrgico o ato realizado no centro cirúrgico, com incisão na pele ou 

riucosa e fechamento antes do cliente sair da sala operatória (excluídos os 

jrocedimentos diagnósticos, aspirações, cateterização e debridamento).

Cirurgia eletiva (Silva,1997) é um tratamento cirúrgico que, mesmo 

ndicado para tratar a condição clínica do paciente, pode ser realizado com data 

orefixada ou em ocasião mais propícia ou conveniente ao cliente.

A cirurgia eletiva é considerada suspensa ou cancelada quando há 

anotação do cancelamento no prontuário do paciente e/ou no mapa cirúrgico do 

centro cirúrgico, anotação essa feita por profissional da equipe médica e/ou de 

enfermagem.
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3.5 População e amostra

Os elementos da população são as cirurgias eletivas da programação 

cirúrgica do Hospital Universitário Presidente Dutra, no ano de 2002 e que foram 

suspensas.

3.6 Determinação da amostra

As técnicas de amostragem probabilísticas ou aleatórias têm como 

principal vantagem a possibilidade de serem submetidas a tratamentos de 

inferência estatística que permite compensar erros amostrais e outro aspectos 

relevantes para a representatividade e significância da amostra.

Considerem-se os dados do Quadro I. Para proceder-se à determinação 

do tamanho da amostra escolheu-se a variável “suspensão mensal de cirurgias”, 

cuja prevalência foi de 27,7%, no ano de 2001. Considerou-se, ainda, o coeficiente 

de confiança de 95,0% e um erro amostrai de 5%, através da equação (2.1) que 

fornece o tamanho da amostra n (SILVA (1998).

n_ Zl/2P4N
s2(N-V) + z2/2pq '

(2.1)

onde,

-a/2 ~ percentual a/2da distribuição 

lormal padrão =1,96

p = estimativa inicial de p (prevalência mensal de 

cirurgias suspensas) = 0,27

q = l-p =0,73
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N = tamanho da população;

8 = erro amostrai admissível

Considerando-se a expressão (2.1) para uma amostra de tamanho 250, 

p igual a 0,27 e coeficiente de confiança de 95%, o erro amostrai admissível será 

de 4,95%.

3.7 Coleta de dados

A coleta dos dados foi realizada no período de março a maio de 2002, 

nos horários correspondentes ao funcionamento do centro cirúrgico, turnos matutino 

e vespertino, mediante a utilização de um formulário (Anexo I), que foi devidamente 

testado no Hospital Universitário Unidade Materno Infantil, em São Luís. O referido 

instrumento sofreu algumas alterações para que pudesse ser aplicado.

O ponto de partida da coleta foi a informação obtida da enfermeira do 

centro cirúrgico, sobre a suspensão da cirurgia. A partir dessa informação, ia sendo 

ealizado pela pesquisadora o preenchimento do instrumento de pesquisa para cada 

íirurgia suspensa, obtendo as informações de profissionais diferentes, dependendo 

io local onde se deu a suspensão da cirurgia, tais como:

Cirurgia suspensa no centro cirúrgico: -----► enfermeiro do centro

íirúrgico.

Cirurgia suspensa na unidade de internação ----- ► enfermeiro da

unidade de internação.
\

Pacientes que não compareceram para internação -----► funcionária do

etor de internação.
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Os dados sobre idade e procedência foram coletados do prontuário do 

paciente com a cirurgia suspensa. A informação sobre a remarcação do 

procedimento suspenso foi obtida através do acompanhamento diário do mapa 

cirúrgico posterior à suspensão do procedimento.

3.8 Análise dos dados

Os dados foram armazenados num banco de dados, do qual foram feitas 

as tabelas de freqüências, utilizando-se o programa do Epi Info 6, versão 6.04. Para 

análise estatística foi utilizado o cálculo do qui-quadrado (^2) para estimar as 

chances de ocorrência do problema e a força entre as variáveis. E no que diz 

respeito à força de associação entre as variáveis e para que um fator seja 

considerado causa, a associação deve ser estatisticamente significativa, isto é, p < 

3,05.

Para Pereira (1995), “significativo” tem sentido de expressivo; significa a 

jrobabilidade de um evento ocorrer por chance.

Na análise do número de cirurgias suspensas por especialidade, aplicou- 

;e o teste do qui-quadrado (%2) de aderência. Para a verificação da relação entre a 

especialidade cirúrgica e as causas dessas suspensões, foi aplicado o teste de qui- 

luadrado (%2) de independência por partição. O nível de significância empregado foi 

te 5%. Essas análises foram feitas com 0 programa Bioestat 2.0 (AYRÊS et al, 

999).



4. ASPECTOS ÉTICOS



A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário-UFMA, na conformidade das Normas que regulamentam a 

pesquisa em seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde, 

e segundo Resolução n° 196 exarada na reunião do dia 28 de fevereiro de 2002 

(Parecer anexo -apêndice 3).

O acesso da pesquisadora ao Hospital Universitário deu-se com a 

autorização do Diretor do Hospital Universitário, por solicitação formal por meio de 

ofício (apêndice 4) em que foram expostos os objetivos do projeto de pesquisa.



5. RESULTADOS
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Os dados coletados foram agrupados em categorias e dispostos em 

abelas.

Com os dados coletados delinearam-se as características dos pacientes 

jue tiveram suas cirurgias suspensas (idade, sexo e procedência), o índice de 

tuspensões por especialidade, as causas das suspensões de cirurgias, número de 

'ezes que a cirurgia foi suspensa, remarcação ou não das cirurgias e interstício 

■ntre a suspensão e a nova cirurgia (Tabelas 1-11)

i.1 Caracterização dos pacientes que tiveram suas cirurgias suspensas 

*abela 1 - Perfil dos pacientes que tiveram cirurgias suspensas no HUUPD.

>ão Luís-MA,2002.

)bs: Os números em parênteses são percentuais em relação a variável dividido pela

edência/

Sexo

>10 10-30

Grupo etário

>71

TOTAL

31-50 51-70

M F M F M F M F M F

tal 3(1,2) 4(1,6) 20(8,0) 11(4,4) 27(10,8) 18(7,2) 27(10,8 15(6,0) 7(2,8) 7(2,8) 139(55,6)

or 4(1.6) 3(1,2) 8( 3,2) 3(1,2) 20(8,0) 19(7,6) 14(5,6) 14(5,6) 11(4,4) 14(5,6) 110(44,0)

o§
-

- - - - - - - - 1(04) - 01(0,4)

<kL 7(2,8) 7(2,8) 28(11,2) 14(5,6) 47(18,8) 37(14,8) 41(18,4) 29(11,6) 19(7,6) 21(8,4) 250(100,0)

amostra.

Como se pode observar na tabela acima, a suspensão da cirurgia ocorreu 

om maior freqüência no grupo de pacientes procedentes da capital (55,6%), na 

lixa etária de 31-50 anos (33,9%) e do sexo masculino (57,3%).

O fato de a maioria (55,6%) dos pacientes terem como procedência a 

apitai não foi considerado relevante, porque existem outros hospitais da rede SUS 

m todo o Estado, e neles são que realizadas cirurgias. Segundo Tait et al (1995)

IIIVERSimWE FEDERAL D5 CEARA 
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existem muitos fatores que não influenciam o cancelamento do procedimento 

cirúrgico. Um deles é a distância percorrida pelo paciente até o hospital onde será 

realizado o procedimento.

Entretanto, considerou-se relevante a idade dos pacientes. A maioria 

(33,9%) encontra-se na faixa etária dos 31-50 anos e é do sexo masculino (57,3%). 

Nessa faixa etária, situam-se aqueles que a estatística classifica de 

'economicamente ativos", isto é, “produtivos”. Quando estão hospitalizados, deixam 

de produzir bens ou serviços para a sociedade e, sobretudo, para a família, que, 

muitas vezes, por essa razão, passa necessidade ditas de subsistência. Se a causa 

da suspensão não dependeu das condições do paciente (ver tabela 4), o impacto da 

suspensão da cirurgia para este é muito mais grave, por atingir as necessidades 

lumanas básicas da sobrevivência em todas as dimensões humanas.
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5.2 Cirurgias suspensas por especialidades

Tabela 2 - Cirurgias programadas e suspensas por especialidades cirúrgicas, 

no HUUPD. São Luís-MA, 2002.

Especialidades
Programadas Suspensas

f % f %

Cirurgia geral 537 41,0 102 40,8

Ortopédica 209 15,9 61 24,4

Neurológica 121 9,2 34 13,6

Uroiógíca 199 15,2 19 7,6

3roctológica 73 5,7 10 4,0

Torácica 31 2,4 8 3,2

Cardíaca 56 4,3 6 2,4

/ascular 50 3,8 6 2,4

3uco-maxilar 23 1.7 2 0,8

;abeça e pescoço 11 0,8 2 0,8

Total 1310 100,0 250 100,0

A taxa de suspensão de cirurgia é definida pelo número de cirurgias 

uspensas, dividido pelo total das cirurgias programadas em determinado período e 

resultado é multiplicado por 100.

Durante o período de coleta de dados foram realizadas 1060 cirurgias e 

correram 250 suspensões, resultando em 1310 cirurgias programadas. A taxa de 

jspensão obtida foi de 19,08%.

A Tabela 2 expressa a taxa de suspensão de cirurgia por especialidade, 

/idenciando que a especialidade de cirurgia geral apresentou a maior freqüência de 

ispensão de cirurgia (102), correspondendo a 40,8% delas. Entretanto, esse 

sultado pode não ser significante. Por essa razão analisar-se-á o montante das 
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cirurgias programadas e daquelas suspensas nas diferentes especialidades, 

utilizando para isso, o teste de qui-quadrado (%2) por aderência (VIEIRA, 1980).

O número de cirurgias suspensas esperadas foi estabelecido por um 

artifício estatístico, baseado na frequência de cirurgias programadas por 

especialidade (Tabela 2), multiplicado por 250, que é o tamanho da amostra.

Tabela 3 - Teste de Qui-quadrado (%2) de aderência das cirurgias suspensas 

por especialidades, no HUUPD. São Luís-MA, 2002.

'2 = 32,637 (p = 0,0002)

Especialidades Observado Esperado Diferença (O-E)

Cirurgia Geral 102 102,50 -0,50

Drtopedia 61 39,75 21,25

Neurocirurgia 34 23,00 11,00

Jrologia 19 38,00 -19,00

^roctoiógica 10 14,25 -,4,25

Torácica 8 6,00 2,00

Cardíaca 6 10,75 -4;75

/ascular 6 9,50 -3,50

3uço-maxilar 2 4,25 -2,25

Cabeça e Pescoço 2 2,00 0,00

"otal 250 250 -

O Qui-quadrado (%2) significante indica que o número de cirurgias 

uspensas por especialidades é muito diferente do que seria esperado pelas 

'eqüências de cirurgias programadas por especialidades. Encontrou-se 

specialidade em que o número de suspensões foi maior que o esperado. Por 

xemplo: a especialidade Ortopedia (21,25) e a Neurocirurgia (11,00) e, outra, cujo 

ssultado apresentou resultado abaixo do esperado (Urologia -19,00).Portanto,
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concluiu-se que a Cirurgia Geral não foi a especialidade que mais suspendeu 

cirurgias, embora seja a de maior demanda (537) de cirurgias programadas, 

conforme demonstrado na tabela 2. A maior freqüência de cirurgias suspensas foi 

sncontrada na especialidade Ortopedia, como mostra a tabela 3.

Publicações sobre o cancelamento de cirurgia realizado no Nassau 

3ountry Medicai Center, em Nova Yorque, Lacqua e Evans (1994) encontraram o 

ndice de cancelamento nas cirurgias ambulatoriais ou pacientes externos de 10,0%; 

cara pacientes que foram internados na manhã da cirurgia, 11,0%; e para pacientes 

nternados dias antes da cirurgia, 30,0%. O índice total de cancelamento nessa 

nstituição foi de 17,0% nas diversas especialidades.

A análise feita pelos referidos autores, para avaliar a freqüência de 

cancelamento por especialidade, demonstrou que para os pacientes internados as 

3specialidades que apresentaram maior freqüência foram a Cirurgia Plástica 

71,0%), Ortopedia (17,0%) enquanto que a Ginecologia se revelou com uma 

teqüência abaixo do esperado (não houve cancelamento de cirurgia no período).

Cavalcante, Pagliuca e Oliveira (2000) encontraram a taxa de 

cancelamento em um hospital escola de Fortaleza na ordem de 33,0%. As 

especialidades Cirurgia Geral, Oftalmologia, Cirurgia de Cabeção e Pescoço e 

3rtopedia apresentaram maior freqüência de cancelamento.

5.3 Causas das suspensões ou cancelamento de cirurgias
í

Para efeito de discussão temática, as causas das suspensões das cirurgias 

oram agrupadas em quatro categorias:

a) Causas relacionadas com a equipe cirúrgica (30,4%);
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b) Causas relacionadas com a instituição (30,0%);

c) Causas relacionadas ao não comparecimento do paciente para a

cirurgia (24%);

d) Causas relacionadas à condição do paciente (15,6%)

fabela 4 - Causas das suspensões de cirurgias, no HUUPD. São Luís-MA, 2002.

Causas das suspensões f %

Relacionadas à equipe cirúrgica 76 30,4

Relacionados à instituição 75 30,0
\lão comparecimento do paciente para a 
nternação 60 24,0

Relacionadas as condições do paciente 39 15,6

Total 250 100,0

Os dados contidos na Tabela 4 apontam que as causas das suspensões de 

irurgias de maior freqüência (30,4%) estão vinculadas à equipe cirúrgica. São 

jualmente altas as frequências relacionadas com a instituição (30,0%), o que se 

ode considerar como um empate técnico.

Resultados encontrados na literatura científica das suspensões de 

irurgias, a seguir descritos, servem para comparação com os resultados 

ncontrados no HUUFMA.

Estudo realizado por Thomson (1991) na Inglaterra revelou que de 263 

perações canceladas durante o ano de 1990, 45,0% foram canceladas por causas 

Racionadas à instituição e 24,0% eram relacionadas ao não comparecimento dos 

acientes para a cirurgia e 31,0% relacionados à falta de condições clínicas do 

aciente.

■■IVERSinfinç FF&RAL DO CEARA
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Semelhantes causas são apresentadas por Arieta, Taiar e Kara José 

em estudo sobre cancelamento de cirurgias oftalmológicas no Hospital das 

s da Universidade Estadual de Campinas, apresentando como causas mais 

ites as condições clínicas desfavoráveis do paciente (46,3%), paciente não 

recendo no dia do procedimento (32,7%) e causas administrativas (8,44%).

Outras causas também são referidas, em estudo anterior, realizado por 

i e Evans(1994): as relacionadas com a equipe cirúrgica (mudança de 

a médica, com 20,0% e ausência do cirurgião, com 10,0%) e as decorrentes 

■ de agendamento das cirurgias, com 3,0%.

5 a. - Causas das suspensões por especialidades cirúrgicas no HUPD. 

ii$ - MA, 2002.

alidade
Paciente Eq cirúrgica Instituição Não 

comparecimento TOTAL 

ff % F % F % f %

a geral 17 16,7 25 24,5 19 18,6 41 40,2 102

dica 8 13,1 21 34,4 22 36,1 10 16,4 61

ágica 3 8,8 15 44,1 14 41,2 2 5,9 34

ca 5 26,3 5 26,3 5 26,3 4 21,1 19

ógica 3 30,0 1 10,0 4 40,0 2 20,0 10

:a - - 3 37,5 4 50,0 1 12,5 8

:a 2 33,3 1 16,7 3 50,0 - - 06

ar - - 3 50,0 3 50,0 - - 06

laxilar - - 1 50,0 1 50,0 - - 02
i e
0 1 50,0 1 50,0 - - - - 02

I 39 75 75 60 250
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Tabela 5b- Associação entre as especialidades e as causas das suspensões 

das cirurgias no HUUPD. São Luís-MA, 2002.

Especialidades

Causas
Paciente Equipe Instituição Não

comparecimento TOTAL

Cirurgia Geral 17 25 19 41 102

Ortopedia 8 21 22 10 61

Neurocirurgia 3 15 14 2 34

Urológica 5 5 5 4 19
OutraS(Cardíaca.Vascular,pro 

sto,torácica, buço-maxilo e 
:abeça e pescoço)

6 10 15 3 34

Total 39 76 75 60 250

As especialidades de cirurgia cardíaca, vascular, torácica, proctológica, 

)uço-maxilo e cabeça e pescoço foram grupadas num só item “outras”, por não 

ipresentarem freqüência relacionada às causas de suspensão de cirurgia em 

ilgumas especialidades e outras apresentarem uma freqüência inferior a 5.

X2= 36,022 (p = 0,0003)

O resultado significativo (p < 0,05) indica que há dependência de certas 

ausas de suspensão de cirurgia com alguma especialidade. A análise abaixo 

ermitirá a identificação.

I
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Tabela 5 c - Análise da independência entre as especialidades cirúrgicas e as

causas das suspensões de cirurgias no HUUPD. São Luis-MA, 2002.

Partição Linha:Coluna Qui-Quadrado Grau de liberdade (P)

Partição 1 02:02 1,2073 1 0,2719

Partição 2 03:02 2,5653 1 0,1092

3artição 3 04:02 1,5409 1 0,2145

3artição 4 05:02 0,1088 1 0,7416

3artição 5 02:03 1,3597 1 0,2436

3artição 6 03:03 0,5567 1 0,4556

’artição 7 04:03 0,1461 1 0,7023

’artição 8 05:03 1,4314 1 0,2315

’artição 9 02:04 11,8568 1 0,0006

Jartição 10 03:04 9,9551 1 0,0016

’artição 11 04:04 0,3252 1 0,5685

>artição 12 05:04 4,9691 1 0,0258

otal 5x4 36,0225 12 0,0003

A análise de partição permitiu descobrir que a principal diferença foi em 

alação à causa não comparecimento do paciente para a internação, cujo 

ssultado foi alto na especialidade Cirurgia Geral (41 casos), correspondendo a 

6,6% das cirurgias suspensas.

Levando-se em consideração a grande demanda de cirurgia programada, 

\essa especialidade, e o procedimento de internação desses pacientes em vigência 

a instituição, descrito anteriormente no capítulo Trajetória Metodológica, 

terpretam-se diferentemente do censo comum os indicadores encontrados, 

credita-se que um paciente, que permanece alguns dias e/ou alguns meses à 
II
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espera da cirurgia e não comparece a essa convocação, certamente tem motivos 

muito importante para assim agir.

Tabela 6 - Causas de suspensão de cirurgia relacionadas à equipe cirúrgica no 

HUUPD. São Luís-MA, 2002.

Causas f %

Ausência de membro da equipe 
médica
Cirurgião 32 42,1
1o Auxiliar 03 3,9
Anestesista 01 1,3

Subtotal 36 47,3

Jecisão médica
Cirurgia suspensa sem explicação 
Mudança de conduta médica 
Recusa de operar no horário 
igendado
M te ração do horário da cirurgia
Solicitou novo exame
tubtotal

24
08
04
02
01
39

31,6
10,5
5.2
2,6
1.3

51,3

;alta de instrumentadora 01

Total
1,3

Na Tabela 6 registram-se os motivos das suspensões de cirurgias 

Racionadas à equipe cirúrgica, haja vista tais motivos terem aparecido com maior 

eqüência na tabela 4. As causas classificadas como decorrentes de decisão 

édica foram responsáveis por 51,3% (39) das suspensões. As faltas ou ausências 

3S médicos da equipe cirúrgica também tem resultados significativos, com 

i sqüência de 47,3% (36) das suspensões.

■■IVERSIbAnf FWRM S34> EEASt
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Esses dados são compatíveis com os obtidos por Vieira (1982), Rocha 

J999) e Santos (1999). Estes em suas pesquisas, tiveram como resultados mais 

requentes das suspensões de cirurgias, a equipe médica, com faltas e atrasos.

Acredita-se que as causas de maior freqüência (30,4%), ligadas à equipe 

:irúrgica, poderíam ser diminuídas se a direção do Hospital implantasse um 

nstrumento de controle do problema, quando fossem registradas e explicadas as 

:ausas de suspensão de cirurgias, a fim de possibilita-se a adoção de possíveis 

•oluções. Já existe na rotina do centro cirúrgico o registro da quantidade e causas 

Ias suspensões de cirurgias, efetuado pelo enfermeiro. Entretanto, pergunta-se: não 

;eria oportuno que a equipe médica fizesse o mesmo? Se o cirurgião é o 

esponsável pelo pedido de marcação de cirurgia, por que lhe foge do controle e 

orreção as constantes suspensões de cirurgia pela equipe cirúrgica, a principal 

esponsável pela não realização da cirurgia.

Outra providência é recomendada por Barquin, citado por Vieira (1982). 

ile diz que a equipe cirúrgica deve estar presente, e preparada, 15 minutos antes da 

ora fixada para a cirurgia, e que “em muitos hospitais, a falta de cumprimento desta 

isposição causa suspensão da cirurgia, culpando o responsável”. No centro 

irúrgico do HUUFMA essa norma não é adotada. Aqui, alguns pacientes ficam na 

ala de espera do centro cirúrgico por mais de uma hora, aguardando a equipe. 

!uanto retornam ao leito, sem serem operados, ficam frustrados. Alguns destes 

acientes são aconselhados a continuar em jejum por mais algum tempo, 

guardando a cirurgia que, em muitos casos, não chega a ser realizada.

Flor e Fraga (2002), em pesquisa semelhante, afirmam que tais dados 

contam para uma evidente falta de sensibilidade do profissional médico, com 
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-espeito aos transtornos que o seu não comparecimento ao ato cirúrgico provoca na 

i/ida do paciente e não leva em consideração os custos adicionais decorrentes da 

sua ausência. Flippo, citado por Jorge (1995), lembra que é importante ao 

profissional empregado que seja capaz não apenas de trabalhar, mas tenha também 

poa vontade em fazê-lo. Esta boa vontade, em grande parte implica na competência 

ia administração em compatibilizar interesses e necessidades de seus empregados, 

:om os objetivos da organização.

A instituição hospitalar existe porque existem pessoas doentes; os 

irofissionais que nela trabalham lá estão em função dessas pessoas doentes e 

sstas, estão em primeiro lugar no planejamento de qualquer programa a ser 

lesenvolvido ou proposto. Não se deve esquecer que essa é a missão do serviço de 

aúde. Não se deve descuidar da assistência em favor de interesses pessoais, uma 

ez que a responsabilidade da assistência é de todos. Ainda, de acordo com Flippo 

itado por Jorge (1995), a organização deve fazer uma tentativa razoável para 

atisfazer as necessidades humanas, mas o empregado tem, também, obrigação de 

jntar satisfazer as necessidades da organização.

>

)

l
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Fabela 7 - Causas de suspensão de cirurgia relacionadas à Instituição no

HUUPD. São Luís-MA,2002

Causas da suspensão f %
1.Decorrentes da programação 
úrúrgica
Equívoco de agendamento 6 8
louve adiamento da cirurgia 3 4
agendamento de cirurgia acima da 4 5,3
iapacidade instalada do CC 2 2,6
*aciente em hemodiálise no horário 1 1,3
Ia cirurgia
‘aciente em uso do medicamento 
<AS
iubtotal 16 21,3
!. Decorrentes dos serviços de 
poio diagnóstico/terapêutico 
alta de sangue e hemoderivados 11 14,6
alta de exame pré-operatório no 
rontuário 13 17,3
alta de pré-operatório

2 2,6

ubtotal 26 34.7
.Decorrentes dos serviços de 
poio e recursos materiais 
laterial solicitado e não enviado ao 
.C. 9 12
alta de materiais de consumo 
idisponibilidade de leito na UTI 7 9,3
rorrogação do tempo cirúrgico da 10 13,3
irurgia anterior 7 9,3
ubtotal 33 44

Total 75 100,0

Como já foi referido, a freqüência das causas vinculadas à instituição foi 

ualmente alta ,30,0% (75) e, portanto, merece uma reflexão.

Uma miscelânea envolvendo falta de suprimentos (materiais e 

smoderivados), indisponibilidade de leitos na UTI, problemas decorrentes da 

ogramação cirúrgica (erro de agendamento, agendamento de cirurgias acima da 

jpacidade do centro cirúrgico, paciente com cirurgia programada no mesmo horário 
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m que realizava hemodiálise, paciente fazendo uso do medicamento AAS quando 

everia ser suspensa dez dias antes da operação, pacientes sem preparo e exames 

ré-operatórios demonstram a necessidade de uma abordagem multidisciplinar da 

uestão, um melhor planejamento das necessidades de material, da programação 

irúrgica e da assistência prestada ao paciente.

Reforçando-se o que foi citado anteriormente por Macarthur, Macarthur e 

evan (1995), as causas de suspensões de cirurgia podem ser evitáveis e 

levitáveis. A tabela acima demonstra que as causas, na sua maioria, poderíam ser 

vitáveis. Os autores apontam a avaliação pré-operatória do paciente como uma das 

Iternativas para amenizar esta problemática.

Kluger et al. (2000) demonstraram a importância da avaliação pré- 

peratória, em um estudo australiano de monitoramento de incidentes decorrentes 

e preparações e/ou avaliações inadequadas de pacientes no pré-operatório. Do 

>tal, 23,0% dos pacientes (que seriam preparados pelo anestesista antes dos 

rocedimentos cirúrgicos) não haviam sido submetidos às avaliações pré- 

oeratórias, resultando em sete óbitos, 23 complicações graves, 17 casos de 

acientes com entrada em UTI e nove casos de suspensão de cirurgia. Os autores 

sseguram que 57,0% dos incidentes poderíam ser evitados, uma vez que a falta de 

valiação pré-operatória dos pacientes contribuiu para isso.

Essa avaliação pré-operatória pode ser feita na visita pré-operatória 

salizada pelo médico e/ou enfermeira (KLEI et al. 2002). Para Silva (1997), a visita 

é-operatória de enfermagem é um procedimento ou recurso de que a enfermeira 

3 C.C. lança mão para angariar dados acerca do paciente que irá se submeter à 

rurgia. Por intermédio desses dados, detecta os problemas ou alterações 



50

ãlacionadas ao paciente e planeja a assistência a ser prestada no período pré- 

peratório.

Quando o agendamento está acima da capacidade de atendimento do 

;.C. concorrer para a suspensão de cirurgia, a enfermeira do C.C., na sua rotina, 

ode intervir diretamente nessa situação, amenizando essa falha de programação 

irúrgica. Ao analisar a programação cirúrgica para o dia subsequente e constatar o 

cúmulo de cirurgias, ela deve entrar em contato com o responsável pela 

rogramação cirúrgica e verificar quais as prioridades existentes, e deste modo 

revenir a suspensão da cirurgia.

abela 8 - Causas de suspensão de cirurgia relacionadas do não

omparecimento do paciente para a internação no HUUPD. São Luís-MA, 2002.

Causas f %

aciente avisado, mas não teve tempo 29 48,3uficiente para internação.
aciente não foi localizado 11 18,3
família avisada, mas o paciente se 10 16,6ncontrava no interior.
esistiu da cirurgia 2 3,4
aciente avisado, mas sem leito 
isponível para internação. 2 3,4

lotivo não identificado 5 8,3

I Total 60 100,0

Os dados da tabela 8 evidenciaram os motivos pelos quais os pacientes 

ão compareceram à tão esperada internação para a cirurgia. O motivo de maior 
)
eqüência (48,3%) foi aquele em que os pacientes não tiveram tempo suficiente 

ara a internação. A segunda causa a destacar foi os pacientes que não foram 

►calizados, representando 18,3% (11 pacientes) do total.
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Levando-se em consideração como se dá a rotina de marcação de cirurgia, 

na instituição em estudo, descrita anteriormente na Metodologia, podem-se 

entender os resultados encontrados.

Para Thomson (1991), as cirurgias suspensas, dessa forma, são 

dentificadas como um problema significante na prática social. Sempre que qualquer 

procedimento operatório é cancelado ou suspenso, tanto os pacientes como os 

pirurgiões são afetados. Os pacientes enfrentam desapontamento, aflição constante 

le patologias não resolvidas e tempo de espera maiores para o procedimento 

:irúrgico vir a acontecer, enquanto os cirurgiões encaram frustrações relacionadas á 

nabilidade de operar e de atuar com profissionalismo, além do uso ineficiente dos 

ecursos da sala de cirurgia.

Faz-se necessário analisar mais a fundo: por que os pacientes não 

omparecem? A que distância do hospital moram? Há quanto tempo o procedimento 

pi marcado? Que tipo de orientação pré-operatória receberam? Há como contatar 

eguramente esses pacientes, se necessário? A situação financeira do paciente é 

onsiderada? Essas e outras questões deverão ser investigadas para o 

lanejamento racional do serviço.

. O estudo expressa que 28,3% dos pacientes (17) que não compareceram 

ara a internação eram procedentes da hinterlândia maranhense , dentre eles 16,6% 

0 pacientes) se encontravam em seus municípios e os demais não foram 

. calizados. O período que compreende a indicação da cirurgia e sua marcação 

pde variar de acordo com a compreensão da situação do paciente pelo burocrata, 

ara alguns dos pacientes esse tempo é uma longa espera, fazendo com que 
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itornem para a sua residência ou desistam da cirurgia, o que ocorreu com dois 

acientes (3,3%).

Outro aspecto a refletir é que, se apenas 28,3% dos pacientes eram do 

iterior do Estado, porque 48,3% dos pacientes não compareceram à internação, 

3b a alegação de falta de tempo suficiente para tal? Uma vez mais vem à tona a 

itina da internação, sem levar em conta a pessoa do paciente. Acredita-se ser 

scessária uma avaliação objetivando-se o equacionamento do problema..

abela 9 - Causas da suspensão de cirurgia, segundo a condição do paciente,

o HUUPD. São Luís-MA, 2002

Causas da suspensão f %
ecusa do paciente 3 7,6
alta de condição do 34 87,2
aciente
Hipertensão arterial 12 30,7
Hematócrito baixo 6 15,3
íondições físicas precárias 3 7,7
'irose 4 10,2
Escabiose 2 5,1
Taquicardia 2 5,1
Srise asmática 1 2,5
Sangramento retal 1 2,5
'laquetopenia 1 2,5
Jréia e creatinina elevada 1 2,5
>ise convulsiva 1 2,5

aciente faleceu 2,6

JÉizará exame especial
Total

1
39

2,6
100,0

Como se pode observar, a maioria das causas, 87,2%, relacionadas com 

paciente, estão ligadas à sua condição clínicas , seguida de recusa (7,6%) do 

iciente de submeter-se à cirurgia.
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Ao analisar-se as causas relacionadas às condições do paciente, 

Dnstata-se que essas são variadas, semelhantes à mencionada na literatura 

\RIETA, TAIAR e KARA JOSÉ(1995), SANTOS (1999) e DIX e HOWELL (2001). 

luitas destas causas ou falta de condições do paciente (hipertensão arterial, 

ematócrito baixo, condições precárias, escabiose, sangramento reta!, uréia e 

'eatinina alta, plaquetopenia), podem ser identificadas com antecedência na 

jnsulta ambulatorial ou na unidade de internação, durante a visita pré-operatória 

Io médico, do anestesista e do enfermeiro),

No período pré-operatório, a assistência prestada pela equipe 

terdisciplinar é direcionada para o preparo físico e emocional do paciente ante a 

rurgia. Do ponto de vista emocional, a proximidade do ato cirúrgico pode contribuir 

ara aumentar a ansiedade do paciente, produzir alterações físicas, tais como 

quicardia e hipertensão, e ser causa de suspensão da cirurgia.

abela 10 - Número de vezes em que a cirurgia foi suspensa X locai onde o 

aciente recebeu a informação sobre a suspensão da cirurgia no HUUPD. São 

uís-MA, 2002.

Local da suspensão

, N° de vezes
Unidade de 
Internação

Sala de 
cirurgia

Sala de 
espera Total

Uma 70 27 58 155

Duas 15 5 7 27

Três 7 1 - 8

Total 92 33 65 190

A Tabela 10 expressa a quantidade de vezes em que uma cirurgia foi

ispensa e o local onde o paciente recebeu a informação da suspensão da cirurgia,

■■ivFRsinAnv Frn^RAi m mui 
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evidenciando-se o índice de cancelamento tardio (cancelamento próximo à cirurgia) 

situando-se em 51,6% (98 suspensões), caracterizado pelas suspensões no Bloco 

Cirúrgico: sala de espera do C.C e sala de cirurgia.

Os pacientes (190) discriminados na Tabela 10 são aqueles enfermos 

nternados que tiveram suas cirurgias suspensas. As cirurgias suspensas por não 

jomparecimento do paciente (60) não foram computadas nessa tabela.

Quanto ao número de vezes em que a cirurgia foi suspensa, 37,2%(70) 

los pacientes tiveram a sua cirurgia suspensa duas ou mais vezes, apesar de o 

laciente já ter passado por todo o preparo físico, o que se considera uma forma de 

lesrespeito à pessoa humana.

abela 11 - Intervalo de tempo entre a data de suspensão da cirurgia e sua 

salização no HUUPD.São Luis-MA, 2002.

Intervalo dia) f %

1 a2 65 44,0

3a4 31 20,9

5a6 31 20,9

7 a 21 21 14,2

□tal 148 100,0

A Tabela 11 demonstra que dos 190 pacientes que tiveram suas cirurgias 

ispensas, apenas 148 cirurgias foram remarcadas, em intervalos de dias que 

finaram de um dia a mais de vinte e um dias, com uma média de onze dias. Os 

smais pacientes que não tiveram suas cirurgias remarcadas (42 pacientes), 38 

)les tiveram alta sem operar, três vieram á falecer e um permaneceu na unidade de 

:ernação aguardando a remarcação da cirurgia no período do estudo.
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A suspensão da cirurgia contribui para o aumento do período de 

□spitalização (Vianna,1998), compromete a qualidade da assistência prestada, 

nera a instituição, penaliza as empresas empregatícias e previdenciárias, 

umentando o número de dias de licença paga ao contribuinte afastado (VIEIRA, 

982). Além do mais, a suspensão causa grande frustração ao paciente (ROCHA, 

999), priva-o de suas fontes de afeto e de estímulo social e, se não assegurado do 

MSS, tem sua condição econômica e financeira prejudicada. Além do mais levando- 

e em conta o número de pacientes que tiveram suas cirurgias remarcadas, após 

inco dias da última suspensão,certamente pode-se inferir que 35,1% do total dos 

acientes, sujeitos desta pesquisa, guardam algum sentimento negativo contra a 

ituação.

(

l



6. CONCLUSÃO
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As cirurgias eletivas suspensas resultam em perda de tempo da sala de 

iperação, aumentam o tempo de internação, gerando despesa adicional para a 

nstituição além de causar transtorno de ordem física e psicológica para os 

lacientes. A identificação das causas das suspensões de cirurgia torna-se relevante 

>ara aqueles que exercem cargos de gerência nos serviços de saúde responsáveis 

>ela tomada de decisões para a solução do problema.

Durante a coleta de dados, a pesquisadora constatou que foram 

jrogramados no período em estudo 1310 procedimentos dos quais 250 ou seja, 

19,08% do total foram suspensos e/ou cancelados Todavia, dos 250 procedimentos 

suspensos 208 foram reprogramados em intervalos de dias que variaram de um a 

nais de seis dias. Os 42 pacientes que não obtiveram suas cirurgias reprogramadas, 

tiveram alta sem operar (38); outros vieram a falecer (3) e apenas um paciente 

permaneceu na unidade de internação à espera da remarcação da cirurgia.

Os resultados demonstram que o índice 51,6%, de cancelamentos tardios 

de cirurgias é muito elevado no hospital, com cirurgias sendo canceladas uma ou até 

mais de três vezes, o que indicam falta de planejamento cirúrgico.

Na presente pesquisa, encontrou-se um conjunto significativo de causas 

que contribuíram para a ocorrência das suspensões de cirurgias, tais como as 

causas de cancelamento decorrente da equipe cirúrgica (30,4%), as causas 

relacionadas à administração da instituição (30,0%), causas relacionadas ao não 

comparecimento do paciente para a internação (24,0%) e relacionadas às condições 

clínicas do paciente (15,6%).
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Dentre as causas relacionadas com a equipe cirúrgica, a ausência do 

rurgião (42,1%) e a decisão médica sem explicação (31,6%) foram os motivos mais 

eqüentes das suspensões das cirurgias eletivas. Com base nesse fato, conclui-se 

ue o elemento humano foi o grande responsável por essa ocorrência negativa, 

onfigurando falta de compromisso com o cliente e a instituição.

Quanto às causas relacionadas com a instituição, os motivos de maior 

•eqüência que ocasionaram a suspensão das cirurgias foram a falta de exames 

iré-operatório (17,3%) e de hemoderivados (14,7%),indisponibilidade de leito na 

Jnidade de Terapia Intensiva para pacientes a serem submetidos à cirurgia de 

jrande porte (13,3%). Um aspecto surpreendente do estudo foi que, apesar de a 

nstituição atravessar crise financeira, problemas clássicos em instituições públicas, 

;omo falta de pessoal e de equipamentos - não emergiu como causa da suspensão 

ie cirurgias.

Dentre as causas relacionadas ao não comparecimento do paciente à 

internação, o tempo insuficiente para a internação apresentou maior freqüência 

(48,3%), sinalizando a necessidade de uma reavaliação da norma de internação da 

instituição.

A falta de condições clínicas do paciente, como causa de suspensão de 

cirurgia, teve como condição desfavorável mais freqüente a hipertensão arterial 

(30,7%). Vale a pena ressaltar-se que outras condições clínicas (que contribuíram 

para a ocorrência do problema) poderíam ter sido detectadas e corrigidas a tempo, 

evitando-se, assim, a suspensão da cirurgia.
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Os pacientes com cirurgias canceladas - na maioria procedentes da 

apitai (55,6%), estão na faixa etária de 31-50 anos (33,9%) e são do sexo 

lasculino (57,3%).

A suspensão de cirurgia ocorreu em diversas especialidades, dentre as 

luais as de ortopedia e neurocirurgia. Estas apresentaram maior freqüência de 

uspensão em relação às cirurgias programadas, e a urologia apresentou 

reqüência abaixo da esperada (p= 0,0002).

Com relação às causas de suspensão de cirurgia, a causa do não 

comparecimento do paciente para a internação, na especialidade de Cirurgia Geral, 

:oi a mais freqüente, correspondendo a 16,6% das cirurgias suspensas (p= 0,006).



7. RECOMENDAÇÕES
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Merece especial atenção por parte da instituição o gerenciamento do 

orocesso perioperatório, como um todo.O cancelamento de cirurgia, aparentemente, 

representa apenas uma etapa não cumprida no processo do planejamento 

cirúrgico.todavia, a análise de suas causas pode revelar muito do funcionamento e 

da prática envolvida no processo. Portanto, esta análise oferece possibilidade de 

aperfeiçoar a administração do hospital, investindo-se na eficiência do setor 

cirúrgico, e sendo garantida a satisfação do paciente e de sua família e da própria 

equipe profissional.

Não bastam ações quaisquer, é preciso que se encontrem soluções que 

resolvem os problemas de forma definitiva. A sistematização do entendimento das 

causas das suspensões das cirurgias fornece os subsídios para uma decisão mais 

qualificada para real solução dos problemas.

O resultado desta pesquisa dá a possibilidade de serem oferecidas 

algumas recomendações no sentido de contribuir-se para o equacionamento da 

problemática:

a) Aprimoramento do agendamento das cirurgias, por meio do planejamento 

semanal das cirurgias eletivas;

b) Implantação na rotina do Centro Cirúrgico de um impresso para a justificativa 

de cada suspensão de cirurgia ocorrida;

c) Rever o procedimento de internação para as cirurgias eletivas;

d) Implantação do sistema perioperatório com a participação multi profissional 

(avaliação do paciente no pré-operatório pelo cirurgião, anestesista e 
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enfermeiro), para facilitar o planejamento e o gerenciamento da cirurgia 

eletiva com a máxima qualidade e eficiência.

Acredita-se que uma política de gerenciamento participativo e a ampliação 

Io diálogo sobre a problemática com todos os profissionais envolvidos contribuiriam 

>ara a solução da mesma. É de bom alvitre o desenvolvimento de uma política de 

naior compromisso dos profissionais com a instituição e com os clientes, 

abjetivando-se uma assistência de qualidade.
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APÊNDICE 1

CIRURGIAS PROPOSTAS E QUE DEVERÍAM SER REALIZADAS NOS
PACIENTES CUJAS CIRURGIAS FORAM SUSPENSAS:

CIRUGIA GERAL Quant.
Gastrectomia subtotal 04

Colecistectomia 27

Colecistectomia com EVB 07

Hernioplastia epigástrica 08

Hernioplastia umbilical 04

Hernioplastia incisional 05

Hernioplastia inguinal 14

Tireoidectomia subtotal 05

Tireoidectomia Total 02

Laparotomia exploradora 09

Antrectomia 01

Esofagectomia 02

Histerectomia 01

Biopsia hepática 01

Dermolipectomia 01

Mastectomia bilateral 01

Ginecomastia 01

Correção cirúrgica de fístula digestiva 03

Correção cirúrgica de eventração 02

Amputação de MMII 02

Lise de aderência 02

Total 102
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ORTOPÉDICA Quant.

Revisão de prótese de quadril 03

Tratamento cirúrgico de escoliose congênita 02
Reconstrução de ligamento de joelho 05

Artroplastia de joelho 01

Tratamento cirúrgico de fratura colo- femural 01

Artrodese de tornozelo 01

Artroplastia de quadril 06

Artrodese de quadril 01

Artrodese de coluna via posterior 09

Artrodese de fêmur 03

Osteossíntese de fêmur 06

Trai. Cirúrgico de fratura transtrocanteriana 02
Tratamento cirúrgico de fratura de acetábulo 01
Tenorrafia 03

Tratamento cirúrgico de fratura de perna 03

Tratamento cirúrgico de tuberosidade maior 01
Correção de pé torto 01

Ressecção de TCG 01

Tratamento cirúrgico de pseudoartrose de ombro 01
Osteossíntese de antebraço 02

Osteocondrama 03

Tratamento Cirúrgico de pseudoartrose de úmero 02

Tratamento Cirúrgico de pseudoartrose de tíbia 01

Exerese de osteosarcoma 02

Total 61
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NEUROCIRURGIA Quant.

Xrtrodese de coluna 12

Vlicrocirurgia para tumor cerebral 10

_esão de nervo periférico 03

Exerese de osteoma frontal 01

Microcirurgia para aneurisma cerebral 02

Ressecção de tumor retro-orbitário 01

Derivação ventriculo-peritoneal 01

Exerese de tumor cervical 01

Síndrome de Arnold Chiari 01

Total 32

CIRURGIA UROLÓGICA Quant

Nefrolitotomia 02

Nefrostomia 01

Correção de incontinência urinária 01

Varicocele 01

Prostatectomia 12

Sling pubo-vaginal 01

Trat. Cirúrgico de hipospádia 01

Total 19

CIRURGIA PROCTOLÓCIA Quant

Fistulectomia anal 02

Colectomia 01

Hemorroidectomia 01

Promonto fixação de reto 02

Amputação abdomino-perineal do reto 03

Ressecção de tumor de reto 01

Total 10
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CIRURGIA TORACICA Quant.

Pleurostomia 03

Biopsia pulmonar a céu aberto 02

Decorticação pulmonar 01

Lobectomia 01

Exerese de nódulo subpleural 01

Total 08

CIRURGIA CARDÍACA Quant.

Ligadura do canal arterial 01

Correção cirúrgica de comunicação intra-atrial 02

Troca de válvula mitraL 02

Revascularização do miocárdio 01

Total 06

CIRURGIA VASCULAR Quant

Confecção de fístula artero-venosa 04

By pass iliaco femoral 02

Total
_

06

CIRURGIA BUCO-MAXILAR Quant.

Redução cirúrgica de fratura de mandíbuia 01

Redução cirúrgica de fratura do zigomático 01

Total 02

CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO Quant

Exerese de tumor cervical 02
Total 02
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APÊNDICE 2

INSTRUMENTO DE PESQUISA

ENTREVISTA COM ENFERMEIROS DO CENTRO CIRÚRGICO 
INTERNAÇÃO E RESPONSÁVEL DE SETOR DE INTERNAÇÃO

1. Data:______________

2. Identificação.____________________________

3. Código:________________________________

4. Cirurgia suspensa:_______________________

5. Suspensão da cirurgia:.
(1) 1a vez (2) 2a vez (3) 3a vez
6. Em que momento se deu a suspensão:
(1) Na unidade de internação
(2) Sala de cirurgia
(3) Sala de espera do centro cirúrgico _______
7. A cirurgia foi remarcada?
(1)Sim (2) Não 

8. Quantos dias após a suspensão?___________

9. Teve alta sem operar?
(1)Sim (2) Não (3) Paciente faleceu

DATA

CODIGO

CIRURGIA

ESPECIALID

SUSPENSÃO

REMARCADA

QDIAS

TEVEALTA

UNIDADE DE

□ □□□
□

□ □

□

□ □
 □ □ 

□ □
CAUSAS DA SUSPENSÃO DA CIRURGIA

10. Condição do paciente.
(1) recusa do paciente
(2) falta de condições do paciente
(3) falta de preparo pré-operatório
(4) Falta de exame
(5) deixou exame em casa
(6) exame com prazo vencido
(7) paciente faleceu
(8) realizará exame especial
(9) Outros:________________________________

CONDICAO □
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13. Qual a falta de condições do 

paciente?___________________

14. Paciente não internou:
(1) paciente não foi localizado
(2) paciente avisado, mas não teve tempo 

suficiente para internação
(3) família avisada, mas o paciente encontrava-se 

no interior
(4) paciente desistiu da cirurgia
(5) paciente já foi operado
(6) paciente faleceu___________________
15. Programação cirúrgica:
(1) erro de agendamento
(2) houve adiamento
(3) a quantidade de cirurgia agendada acima da 

___capacidade de instalação do centro cirúrgico
16. Serviço de apoio diagnóstico-terapêutico.
(1) Falta de resultado de exame no prontuário
(2) Exame não solicitado
(3) Exame solicitado e não realizado
(4) Exame realizado porem falta resultado
(5) Exame com prazo vencido
(6) Falta de sangue e hemoderivados
(7) Paciente deixou exame em casa______ ____
17. Falta de sangue e hemoderivados. Qual?____

18. Serviço de apoio técnico e recursos materiais:
(1) Falta de equipamento ou matéria
(2) Recurso solicitado e não enviado ao C.C.
19. Serviço responsável pela oferta de recurso:
(1) Farmácia
(2) Almoxarifado
(3) Empresa que fomece material consignado
(4) Lavanderia
(5) Centro de Material e Esterilização
(6) Centro Cirúrgico__ _____________________
20. Equipe médica:
(1) Ausência de membro da equipe médica
(2) Mudança de conduta médica
(3) Recusa de operar no horário agendado
(4) Decisão médica
(5) Outras:________________________________

21. Ausência de membro da equipe médica?
(1) cirurgião (2) 1o auxiliar (3) residente
(4) anestesista

FCCLINICAS 

PNINTERNOU

PCIRURGICA

SERVICODT

SÉRIEMAE

SERVICORM

SERVRESP

EQMEDICA

MCMEDICA

niVERSIDABf Ff**W riO
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22. Decisão médica. Qual?___________________ DMEDICA

23. Falta de membro da equipe de enfermagem do 
C.C.
(1) Instrumentador
(2) circulante de S.O.________________________
24. Recursos ambientais:
(1) Desativação de uma das áreas do CC
(2) Indisponibilidade de S.O
(3) Aumenro do tempo cirúrgico da cirurgia 

anterior em curso
(4) Falta de leito na UTI
(5) Outros___________________ ____________

EQENFERMA

□
RAMBIENTA
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APÊNDICE 3

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

»&•
COMII l I.);.' t iCA em PESQUISA/ Hl.l- UFMA

■Ho(oco« <te Pesquisa Suspensão de Cirurgias ■dentiticando suas causas 

Autora Mafgareth Claudiuu de Galiza Barbosa
üiieniadc. a Pror* C-ra Giór;q da Conceição Mesquita Leitão

Senhor Coordenado--

Senhot es Memc ros

O Proiocofo qe Pesquisa refenuu uoníempia a descrição da mesma 
cotnp-íhw üiendo inm.muçàc objetivos, metodologia adequada a estes cronograma de 
exec-.K sKj. ;or sentimento oue esclarece os oiijí-.iivon métodos. participação do
sujeito e bibíiügraha.

A pesquisa a sei desenvolvida tem significativa imponârioa tanto para o 
i-:GSò:-ái V ueCítuí-c quanta para os propnos sujeitos da pesquisa e ira contribuir para 

müíc- •XK^neamenlo de Ioda a equipe de saúde do HU/UFMA no que se refere aos 

ir-.-ipactos uccsiUiruJos pcki suspensão de drurgias •.-• suas causas no ambiente hospitaias, 
que h-terfêrern nos aspectos adnwirsUatwos e sociais, que englobam o paciente e 
direcionam o tomada de decisões na instituição.

Cori-suieraudu esses aspectus e a natuieza de pesquisa que é de caráter 
.•;. laiiiHaiivo e noscr ••Uv< • infcrmairios que u Projeto ce Pesquisa esta condizente com as 
r-omas í!í" ■• idas ceio CEP. a:q< ‘fendo as observações que festas no Parecer
úe W 1 1 2001

Dé&sa <onr a somos de parecei favorável ã sua aprovação. peío Comitê de 
Ética em Pesquisa MU UFWIA

Relatora

São Luis, 28 de fevereiro de 2002
A

á-Mãgair.ães

Hospital Universitário da Univeisidade Federal do Maranhão
> CentroC i - tC’.-S&H r. aianr'?. e 4é ???-5SBifax (981 23Ç1UU e <!3Mt>íí5

h »ss-.i ttirjttiiagtsuãfría
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APÊNDICE 4

TERMO DE CONSENTIMENTO

Prezada coíega,

Sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Enfermagem da 
Universidade Federal do Ceará e estou realizando um estudo intitulado “Suspensão 

de cirurgias: identificando suas causas”.
Desse modo, venho solicitar uma permissão para a realização de 

entrevistas, esclarecendo ainda que, será mantido o anonimato se sua identidade e 

o sigilo das informações prestadas.

Gostaria de ressaltar a importância de sua participação no sentido de 
fornecer informações, que possibilitarão o enriquecimento deste estudo.

Atenciosamente,

Margareth Claudino de Galiza Barbosa
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APÊNDICE 5

OFICIO PARA ENTRADA NO CAMPO DE COLETA

Prezado (a) Sr. (a),

Pelo presente instrumento venho solicitar a V.Sa, autorização para 

desenvolver um estudo intitulado: “Suspensão de cirurgias: identificando suas 

causas”, com as enfermeiras do centro cirúrgico e unidades cirúrgicas de internação 

e chefia do setor de internação, nesse nosocômio sob sua direção.

Gostaria de ressaltar a importância desta autorização, pois, me 

possibilitará colher informações que poderão contribuir para propor medidas que 

resultarão na melhoria da assistência hospitalar.

Atenciosamente,

Margareth Claudino de Galiza Barbosa


