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RESUMO 

BARBOSA, OCP. Riscos de lesões decorrentes de posicionamento cirúrgico e 
procedimentos eletrocirúrgicos: investigação do conhecimento do enfermeiro. São 
Paulo (SP); UNIFESP – CEDESS; 2015. 
 
Introdução: Para realização de um procedimento cirúrgico seguro, o enfermeiro deve 

atuar pautado em conhecimentos técnico-científicos, independentemente do tipo de 

cirurgia e da tecnologia utilizada. Estes procedimentos requerem medidas adotadas 

para a redução de riscos de eventos adversos que podem ocorrer antes, durante e 

após as cirurgias. Eventos adversos são incidentes que resultam em danos ao 

paciente. Objetivo: Identificar o conhecimento do enfermeiro quanto aos riscos de 

lesões decorrentes de posicionamento cirúrgico e procedimentos eletrocirúrgicos. 

Método: Estudo descritivo, prospectivo, com abordagem quantitativa. A coleta de 

dados foi realizada durante o 9º. Simpósio Internacional de Esterilização e Controle 

de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, organizado pela Associação 

Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Central de 

Material e Esterilização (SOBECC), entre os dias 17 e 20 de setembro de 2014, no 

Palácio de Convenções do Anhembi, São Paulo. Solicitou-se que enfermeiros 

participantes deste evento, que atuavam em centro cirúrgico, respondessem a um 

questionário com objetivo de identificar seu conhecimento a respeito dos riscos de 

lesões decorrentes de posicionamento cirúrgico e procedimentos eletrocirúrgicos. 

Dos 350 questionários entregues, 188 (56%) foram devolvidos. Resultados: no que 

se refere ao perfil dos respondentes, 171 (91%) eram do sexo feminino e 17 (9%) do 

masculino, sendo a maioria procedente das Regiões Sudeste e Sul 150 (80%). 

Sobre o tempo de formação, 117 (62%) tinham até 10 anos e 71 (38%) mais de 10 

anos, 95 (51%) com especialização. Em relação ao conhecimento: 64 (34%) não 

consideraram importante realizar tricotomia; 74 (39%) afirmaram que o eletrodo ativo 

fora do uso poderia permanecer próximo ao campo operatório; 76 (41%) não 

seguiam a recomendação quanto à periodicidade da manutenção preventiva; 77 

(41%) atendiam à solicitação de aumento de potência do bisturi sem a reavaliação 

dos acessórios; 44 (23%) não acreditavam que extensões e conectores pudessem 

alterar a vascularização e predispor o local a um evento adverso; 66 (35%) não 

evitavam o contato pele/pele em regiões com possibilidades de sudorese e ou 

acúmulo de líquidos; 145 (77%) afirmaram que cirurgia de longa duração 
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apresentava maior risco de lesões; 43 (23%) afirmaram não ser importante a 

preocupação com líquido sob o paciente no momento da degermação e ou 

alcoolização; 43 (23%) não reconheceram os dispositivos estáticos à base de 

polímero como os mais eficazes na prevenção de úlceras de pressão. Há correlação 

do conhecimento sobre os riscos de lesões decorrentes de posicionamento cirúrgico 

e procedimentos eletrocirúrgicos entre o enfermeiro especialista nesta área (82,1%) 

e aquele sem especialização (73,1%). As informações levantadas neste estudo 

poderão contribuir para a formulação e ou reformulação de estratégias preventivas 

frente aos riscos durante a assistência, bem como para elaboração de protocolos 

que assegurem uma cultura de segurança e confiram melhor qualidade aos serviços 

de saúde. 

 
Palavras-Chave: Riscos de lesões. Posicionamento cirúrgico. Procedimentos 
eletrocirúrgicos. Conhecimento do enfermeiro. Educação Permanente. 
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ABSTRACT 

BARBOSA, OCP. The Risk of Lesions that Result from Surgical Positioning and 
Electrosurgical Procedures: Investigating the Extent of What Nurses Know. Sao 
Paulo (SP); UNIFESP – CEDESS; 2015.   

Introduction: To ensure safe surgical procedures, nurses have to generate their 

actions from technical and scientific knowledge regardless the type of procedure and 

technology used.  These procedures call for measures that reduce the risk of 

adverse events that may occur prior to, during and after surgeries. Adverse events 

are incidents resulting in harm to the patient. Objective: Identifying the extent of a 

nurse knowledge regarding the risk of lesions that result from surgical positioning and 

electrosurgical procedures. Method: Descriptive and prospective studies with a 

quantitative approach. The data collection took place during the XIX International 

Symposium of Sterilization and Infection Control Related to Health Assistance, 

organized by the Brazilian Association of Surgical Center Nurses, Anesthesia 

Recovery, Center of Material and Sterilization – ‘SOBECC’ at the “Palácio de 

Convenções do Anhembi”, Sao Paulo, Brazil, on September 17-20, 2014. We asked 

surgical center nurses that were taking part in the event to answer a questionnaire 

that evaluated what they knew regarding the risk of lesions related to surgical 

positioning and electrosurgical procedures. We received back 188 (56%) out of the 

350 questionnaires that were delivered. Results: In regard to the profile of those who 

answered the questions, 171 (91%) were females and 17 (9%) were males. Most of 

them, 150 (80%), were from the South and Southeast of Brazil. With reference to 

their education, 117 (62%) were in school for 10 years, 71 (38%) were in school for 

more than 10 years and 95 (51%) had taken specialization courses. With respect to 

knowledge, 64 (34%) did not think preoperative genitalia hair removal was important; 

74 (39%) stated that an active electrode that was not in use could remain close to the 

operatory area; 76 (41%) did not comply with the frequency of preventive servicing; 

77 (41%) responded positively to the request of raising the scalpel motor power 

without reevaluating the accessories; 44 (23%) did not believe that extension chords 

and connectors could alter vascularization and facilitate an adverse effect in the area; 

66 (35%) did not avoid the contact of skin with skin in areas that could sweat or 

collect liquids; 145 (77%) stated that long surgeries presented a greater risk of 

lesions; 43 (23%) said it was not important to avoid the presence of liquid under the 
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patient at degerming and or cleaning him with alcohol; 43 (23%) did not think polymer 

static devices were more efficient to prevent pressure ulcers. The knowledge about 

the risk of lesions caused by surgical positioning and electrosurgical procedures 

correlates to the nurse who specialized in this area (82,1%) and another who has not 

specialized in the area (73,1%). The information gathered in this study can contribute 

to the formulation or reformulation of preventive strategies regarding the risk patients 

run during assistance as well as to the elaboration of protocols that ensure safety 

and provide even more quality to Health services. 

 
Key words: Risk of Lesions. Surgical Positioning. Electrosurgical Procedures. What 
the Nurse Knows. Continuing Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O procedimento cirúrgico vem passando por significativo progresso nos 

últimos 50 anos. No período intraoperatório, é exigida da equipe médica e de 

enfermagem a realização de técnicas que proporcionem condições ideais de 

assepsia e segurança durante o procedimento cirúrgico, bem como conforto e 

satisfação para à equipe cirúrgica e ao paciente. (1) 

Estudos realizados na Universidade de Harvard (EUA) e publicados pela 

OMS, em 2004, evidenciaram que 4% dos pacientes sofrem algum tipo de dano no 

hospital. (2) Em 1999, dados do Instituto de Medicina dos Estados Unidos (EUA) 

alertaram que erros associados à assistência à saúde causavam entre 44 mil e 98 

mil disfunções a cada ano nos hospitais daquele país. Diante do problema, em 2002, 

a 55ª. Assembleia Mundial de Saúde recomendou aos países o desenvolvimento de 

políticas e práticas direcionadas à segurança do paciente, por meio da Resolução 

55.18/2002 e, em 2004 foi criado o projeto Aliança Mundial para a Segurança do 

Paciente. O foco fundamental da aliança reside na prevenção de danos aos 

pacientes e seu o elemento central é a ação denominada “Desafio Global”, que a 

cada dois anos elege um tema prioritário a ser abordado. No biênio 2005/2006, o 

tema foi “cuidado limpo é cuidado mais seguro”, cujo foco foram as infecções 

relacionadas à assistência à saúde (IRAS); a principal ação referiu-se à higienização 

das mãos. O segundo desafio global proposto para 2007/2008 – foi a segurança em 

cirurgia. (2) 

Também com esta preocupação vários estudos foram desenvolvidos com 

objetivo de investigar os riscos para o paciente durante um procedimento cirúrgico, 

particularmente na fase intraoperatória. 

Nesse sentido, Picolli e Galvão (2004) mencionam a existência de risco de 

alteração de pele do paciente durante a permanência do paciente no centro 

cirúrgico, sendo que lesões podem ocorrer em virtude de seu posicionamento para o 

ato cirúrgico. (3) 

Há, também, evidências de riscos para o agravo da condição natural da pele 

do paciente durante essa permanência, mesmo que as lesões se manifestem algum 

tempo após sua saída do local. Os agravos podem ser principalmente úlceras por 

pressão, queimaduras decorrentes do uso da unidade geradora de eletrocirurgia, 

lesões por substâncias químicas, por exemplo, devido ao acúmulo de soluções 
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antissépticas na pele, e lesões oriundas do próprio das exigências do 

posicionamento cirúrgico. (4) 

Em 2008, Hermini relata que, para assegurar a maximização do desempenho 

dos equipamentos com a minimização dos riscos, é preciso atentar para três fatores 

(5): 

 Equipamentos em condições adequadas de funcionamento; 

 Instalações compatíveis com as necessidades dos equipamentos, 

projetadas e executadas, segundo a legislação e normatização vigentes; 

 Equipes médicas, de enfermagem e de suporte técnico qualificadas 

para uso e manutenção dessas tecnologias.  

Neste ponto, é importante mencionar uma definição e afirmação relacionada a 

erro: 

“Erro de operação é a principal fonte de risco para os hospitais que usam 

equipamentos biomédicos” (5).   

Nos Estados Unidos da América (EUA), houve, em 1983, 1.000.000 casos de 

eventos adversos com prejuízos na área hospitalar, dos quais 200.000 envolveram 

alguma forma de negligência. Em 1989 no mesmo país, o uso intensivo dos 

equipamentos médico-hospitalares resultou em torno de 10.000 eventos adversos 

(01 a cada 52 minutos), com saldo de 1.000 mortes (6). 

Cabe ressaltar que as consequências financeiras desses eventos adversos 

envolvem considerável parcela em indenizações, em virtude de ações legais 

movidas por pacientes que sofreram algum dano quando sob cuidados do hospital. 

(6) 

No Brasil, o Tribunal Superior de Justiça, em 2013, apresentava em torno de 

24 processos em fase de acórdão, gerando indenizações na média de R$ 

200.000,00, em decorrência de erros durante procedimentos eletrocirúrgicos. (7) 

De acordo com a ANVISA (2004), em caso de acidente, um profissional 

habilitado deve ser acionado para o diagnóstico da situação, de modo a evitar sua 

reincidência. (6) 

Segundo Brito 2009, é imperativo ao enfermeiro atuante no período 

perioperatório ter conhecimentos técnico-científicos que o capacitem para auxiliar 

em procedimentos eletrocirúrgicos, bem como para implantação de políticas e 

protocolos que garantam a segurança do paciente, minimizando os potenciais riscos 

destes procedimentos. (1) 
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A ele compete a busca por conhecimentos relacionados às tecnologias 

existentes, bem como proporcionar estratégias de ensino para a equipe de 

enfermagem. Entretanto, também é de responsabilidade da instituição formadora, 

principalmente em cursos preparatórios para a atuação profissional especializada, 

que os conteúdos vinculados às recentes descobertas e inovações sejam ofertados 

e devidamente avaliados em termos da apreensão e capacitação dos discentes (1). 

Assim, considerando que o objeto deste estudo diz respeito ao conhecimento 

do enfermeiro que atua nesta área sobre riscos de lesões decorrentes de 

posicionamento cirúrgico e em procedimentos eletrocirúrgicos, buscou-se respostas 

às questões: 

 Qual o perfil do enfermeiro participante da pesquisa? 

 Qual o conhecimento do enfermeiro em relação aos riscos de lesões 

decorrentes de posicionamento cirúrgico e procedimentos eletrocirúrgicos? 

 Qual o conhecimento do enfermeiro com especialização e sem 

especialização? 

O fato que motivou o estudo do tema proposto foi a experiência profissional 

do autor que, desde o primeiro emprego, e na condição de responsável por quatro 

blocos cirúrgicos na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte na coordenação 

de toda equipe de enfermagem, e como consultor técnico educacional durante 14 

anos em uma multinacional, pôde observar que a equipe de enfermagem das 

instituições hospitalares, em muitos casos preparada e qualificada, utilizava vários 

equipamentos, sem, no entanto, conhecer em profundidade os cuidados específicos 

relacionados à sua qualidade de funcionamento.  

Tais observações levaram a questionar se o motivo desta atuação da equipe 

seria a falta de conhecimentos sobre os eventuais problemas que essa má utilização 

poderia acarretar aos pacientes.  

Também no exercício das atividades profissionais, foi possível notar diversos 

questionamentos básicos quanto aos cuidados de enfermagem em procedimentos 

eletrocirúrgicos, bem como acompanhar a avaliação de inúmeras ocorrências 

adversas deles decorrentes, em várias instituições brasileiras.  

Neste contexto, a postura e a atuação dos enfermeiros frente a um evento 

adverso causam desconforto, pois o grau de exposição do paciente estava evidente.   
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Outra situação muito comum entre os profissionais diante de um evento 

adverso é a busca pelo agente causador, em detrimento de uma avaliação global do 

processo com intuito de melhorar a qualidade da assistência prestada.    

É também bastante frequente a falta de interesse e de participação de 

gestores de centros cirúrgicos em treinamentos realizados por terceiros, o que 

impede que desempenhem o papel de agentes replicadores para as equipes sob 

suas responsabilidades. 

Algumas instituições hospitalares mantêm um profissional e ou serviço de 

engenharia clínica disponível para o centro cirúrgico, situação na qual a equipe de 

enfermagem acaba transferindo as responsabilidades. Vale ressaltar que o domínio 

deste serviço é quanto ao funcionamento de equipamentos, sendo atribuições da 

enfermagem a realização da assistência no preparo do paciente e a colocação 

adequada dos acessórios dos equipamentos médicos.  

Estudos apontam incidência de 38% de eventos adversos em hospitais 

brasileiros. Análise realizada em três hospitais de diferentes regiões revelou que 8, 

em cada 100 pacientes internados, sofrem um ou mais evento adverso e, no 

ambiente cirúrgico, cerca de 14% deles ocorrem por negligência. Dos eventos 

adversos decorrentes da assistência à saúde, 67% são consideráveis evitáveis por 

meio de ações gerenciais. (9)  

Assim, a relevância deste estudo reside, justamente, no fato de haver 

pequeno número de profissionais da área de enfermagem perioperatória que 

estudam essa questão com maior profundidade, sobretudo em procedimentos 

eletrocirúrgicos.   

Frente ao exposto, desenvolveu-se o presente estudo com a proposta de 

identificar o conhecimento dos enfermeiros quanto aos riscos de lesões decorrentes 

de posicionamento cirúrgico e procedimentos eletrocirúrgicos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar o conhecimento do enfermeiro que atua em centro cirúrgico sobre 

os riscos de lesões decorrentes de posicionamento cirúrgico e procedimentos 

eletrocirúrgicos; 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar o perfil do enfermeiro que atua em centro cirúrgico participante 

deste estudo; 

 Investigar o conhecimento do enfermeiro que atua em centro cirúrgico, 

participante deste estudo, quanto aos riscos de lesões decorrentes de 

posicionamento cirúrgico e procedimentos eletrocirúrgicos; 

 Identificar o conhecimento do enfermeiro especialista nesta área em relação 

ao enfermeiro sem essa especialização. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

 

3.1 Segurança do paciente  

 
Estima-se que 234 milhões de cirurgias sejam realizadas mundialmente a 

cada ano, o que corresponde a uma operação para cada 25 pessoas vivas. Em 

decorrência deste procedimento ocorrem dois milhões de óbitos e sete milhões de 

pessoas apresentam eventos adversos, 50% evitáveis. Entre as cirurgias de alta 

complexidade realizadas em países desenvolvidos, cerca de 3% a 16% registram 

complicações graves e, para cada 300 pacientes admitidos nos hospitais, um morre 

em consequência de procedimentos cirúrgicos. (9) 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que, a cada 10 

pessoas que precisam de cuidados à saúde, pelo menos uma sofrerá agravo 

decorrente de eventos adversos (9). 

Além dos danos consideráveis, os eventos adversos representam grande 

prejuízo financeiro. Nos Estados Unidos, estima-se que a cada um milhão de 

eventos adversos evitáveis, 100 mil pessoas morrem, ficando os gastos entre 17 a 

29 bilhões de dólares. (11) 

Na Grã-Bretanha, o custo destes eventos adversos evitáveis é de 

aproximadamente US$1,5 bilhão por ano somente pela ocupação adicional de leito 

hospitalar. Gastos mais amplos de tempo de trabalho perdido, indenização por 

incapacidade, entre outros, são ainda maiores. (12) 

No intuito de minimizar essas ocorrências, a OMS, por meio da Aliança 

Mundial para a Segurança do Paciente, lançada em 2004, propôs alguns desafios, 

entre eles o segundo desafio global para a segurança do paciente: cirurgias seguras 

salvam vidas. (2) 

Este novo desafio global visa aumentar os padrões de qualidade almejados 

em serviços de saúde de qualquer lugar do mundo, contemplando a prevenção de 

infecção de sítio cirúrgico; anestesia e equipes cirúrgicas seguras; e indicadores de 

assistência cirúrgica. (9) 

Entre os fatores que interferem na segurança da assistência estão 

infraestrutura e equipamentos deficientes, suprimentos e qualidade de 

medicamentos não confiáveis, falhas na administração das organizações e no 
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controle de infecções, capacitações e treinamento de pessoal inadequados e 

subfinanciamento severo, bem como fatores relacionados a espaço, organização e 

processos de trabalho: ruído, calor, agitação, estímulos visuais e fisiológicos como, 

fadiga, sono, uso de drogas, álcool e sobrecarga de trabalho, além de estímulos 

psicológicos como tédio, a frustação, ansiedade e estresse.(13) 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no ano de 

2001, visando obter melhor gerenciamento desses fatores e maior controle dos 

eventos adversos, criou a Rede de Hospitais Sentinela, para estimular a cultura de 

notificação e facilitar o planejamento de ações educativas. (14) 

As responsabilidades do enfermeiro para garantia de um procedimento 

cirúrgico seguro tornam-se mais complexas à medida que deve integrar competência 

técnica, administrativa, assistencial e de pesquisa; essas competências podem ser 

efetivadas por meio da assistência perioperatória de forma individualizada, 

continuada, fundamentada em conhecimentos científicos, experiência e pensamento 

crítico, com destaque para a adequação de estrutura, tecnologia e equipamentos, 

além do treinamento e habilidade de uma equipe multiprofissional. (15) 

Com olhar crítico e investigativo sobre o erro, mais do que apenas encontrar 

um culpado a ser punido, é preciso identificar lacunas e adotar medidas de 

prevenção da incidência e reincidência dos eventos adversos, com intuito de 

oferecer cuidado adequado ao paciente e favorecer o exercício profissional. (14) 

Assim, no cenário de avaliação de serviços, vem emergindo o interesse em 

investigar a ocorrência de eventos adversos, a fim de oportunizar o desenvolvimento 

de estudos analíticos, fornecer representações quantitativas e qualitativas da 

assistência à saúde, além de subsidiar o aprimoramento dos processos clínicos e de 

prevenção de erros subsequentes. Essas medidas visam proporcionar segurança ao 

paciente cirúrgico e conferir qualidade ao serviço. (10)  

 

3.2 Procedimentos eletrocirúrgicos 

 

A eletrocirurgia é uma operação segura e de técnica relativamente simples. A 

unidade geradora de eletrocirurgia é utilizada em 70% dos procedimentos cirúrgicos 

nos hospitais brasileiros. Trata-se de um equipamento destinado a gerar e aplicar 

corrente elétrica de alta frequência e alta potência, com objetivo de produzir o 

aquecimento local instantâneo e controlado e, com isso, realizar corte e/ou 
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coagulação.  Para tanto, é necessário que as correntes elétricas atravessem o corpo 

ou, pelo menos, parte dele (5).  

 

3.2.1 Histórico das unidades geradoras de eletrocirurgia 

 
Em 1920, BOVIE construiu o primeiro equipamento comercial de corte e 

hemostasia utilizando correntes elétricas de alta frequência. 

Na década de 70, o advento dos transistores e de placas de circuito impresso 

permitiu a construção de equipamentos de eletrocirurgia menores, compactos e 

melhores adaptados aos centros cirúrgicos e ambulatórios, embora ainda muitos 

cirurgiões demonstrassem preferência pelos spark-gaps (com válvulas) pelos altos 

picos de tensão gerados por esses aparelhos. 

Mais tarde, na década de 90, os circuitos usando microprocessadores 

permitiram monitorar e controlar continuamente a potência que circula pelo paciente, 

aumentando assim a segurança e a eficiência dos equipamentos.    

 

3.2.2 Fundamentos da eletrocirurgia 

 
A eletrocirurgia consiste na aplicação de correntes elétricas de alta frequência 

e alta densidade em tecidos biológicos, com a finalidade de promover corte e 

coagulação de forma controlada, sem estimulação elétrica dos tecidos excitáveis do 

corpo humano. (16) Os procedimentos de corte e coagulação são obtidos por efeitos 

térmicos nos tecidos, pela aplicação de alta densidade de corrente na região onde 

se realiza o procedimento cirúrgico. (17) 

Os efeitos da corrente elétrica no corpo humano descritos acima permitem 

classificá-los, conforme descreve Hermini (2008) (5): 

 Efeitos de excitabilidade dos tecidos – são associados à resposta de 

determinados tecidos do corpo humano à passagem da corrente elétrica. 

Esses tecidos são compostos por células excitáveis e, como exemplos, 

podemos citar os músculos esqueléticos, que sofrem um encurtamento 

quando submetidos à corrente elétrica, e as células do sistema nervoso, que 

produzem um fluxo de íons (corrente iônica) quando submetidas a um 

estímulo elétrico; 
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 Efeito térmico – causado pelo aquecimento dos tecidos em razão da 

circulação de correntes elétricas através dos tecidos. 

O efeito de corte é obtido por meio de densidades elevadas de corrente no 

tecido, o que acarreta significativo aumento da temperatura dos líquidos 

intracelulares, destruição da parede celular e, consequentemente, ruptura do tecido. 

A coagulação é obtida por meio de densidades de corrente com valores inferiores ao 

empregado no corte, porém com nível suficiente para provocar aumento de 

temperatura da região do procedimento, promovendo a evaporação de água e 

facilitando a coagulação. (18)    

 

3.2.3 Modos de operação das unidades geradoras de eletrocirurgia: 
corte, mistura (blend) e coagulação 
 

As unidades geradoras de eletrocirurgia destinam-se a procedimentos de 

corte e coagulação de tecidos, estando na quase totalidade dos casos, incorporados 

em um único equipamento. (5) Esses modos de operação podem ser compostos, a 

fim de obter uma modalidade conhecida por mistura ou “blend”, que realiza 

coagulação simultaneamente ao procedimento de corte. Algumas unidades 

geradoras de eletrocirurgia podem apresentar três níveis de corte e hemostasia, 

geralmente expressos em: 

 Blend 1 – alto nível de corte e baixo nível de hemostasia;  

 Blend 2 – médio nível de corte e de hemostasia;  

 Blend 3 – baixo nível de corte e alto nível de hemostasia.    

 
Configuração de saída: monopolar e bipolar. 

 
Conforme relata Hermini (2008), as unidades geradoras de eletrocirurgia 

podem operar nas configurações monopolar e bipolar, classificadas em função do 

tipo de eletrodo utilizado e da configuração dos circuitos elétricos de suas saídas (5). 

 

 Configuração monopolar – a corrente é aplicada na região onde se deseja 

realizar o procedimento por meio de um eletrodo de pequena área de 

contato (eletrodo ativo), resultando uma elevada densidade decorrente, 

cujos valores podem ser ajustados pelo médico, dependendo do 

procedimento a ser realizado, quer seja corte (potência limitada de 400W 
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– NBR IEC 60601-2-2:2015) ou coagulação (potência limitada de 120W – 

NBR IEC 60601-2-2:2015). (19)  

 

 Configuração bipolar – consiste na utilização de um acessório denominado 

bipolar. (5) Neste caso a corrente circula entre um braço e outro do 

dispositivo, não sendo necessário o uso do eletrodo de retorno ou placa 

de retorno, uma vez que o caminho da corrente fica direcionado para o 

tecido entre as hastes da pinça. Tal configuração apresenta maior nível de 

segurança que a monopolar, visto que emprega valores mais baixos de 

potência (máximo de 70W), e a corrente circula por pequenas regiões do 

corpo do paciente, reduzindo o risco de queimadura em virtude de 

eventual circulação de corrente por caminhos adversos.  

 

3.2.4 Unidade geradora de eletrocirurgia – acessórios 

 

O eletrodo de retorno, também denominado eletrodo neutro, eletrodo 

dispersivo, placa, eletrodo passivo e eletrodo placa, possibilita um caminho de 

retorno para a corrente de alta frequência, com uma densidade de corrente no tecido 

biológico suficientemente baixa, de maneira a evitar efeitos físicos indesejáveis, tais: 

como queimaduras. (19) 

Eletrodos de retorno podem ser classificados em: 

A) Eletrodos de retorno permanentes podem ser rígidos, confeccionados 

em aço inox ou flexíveis, quando construídos em silicone ou borracha 

grafitada. Deverão ser ligados de forma eficiente em toda a superfície do 

corpo do paciente e também tão perto quanto possível do campo operatório. 

(19)   

A minimização da distância entre o campo de operação e o eletrodo reduz a 

resistência de carga. Para uma determinada potência no local do eletrodo ativo, 

reduz-se a potência de saída exigida da unidade geradora de eletrocirurgia, bem 

como a tensão de alta frequência através do paciente. Consequentemente, o 

risco de queimaduras indesejáveis é menor. 

   

B) Eletrodos de retorno descartáveis são flexíveis e adesivos, podem 

atender à recomendação quanto à sua priorização no momento da colocação 
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na parte anterior do corpo do paciente, evitando assim compressão de peso 

por parte do paciente e até mesmo contato com líquidos acumulados sob seu 

corpo.  

 Compostos de gel condutor que reduz a impedância de contato entre a pele 

e o elemento condutor do eletrodo de retorno. Podem ser inteiros, bipartidos (usados 

com sistema MQC – monitoramento da qualidade de contato) e universais. (5) 

 Com relação à escolha do local para aplicação, é importante considerar os 

seguintes pontos: (41) 

- Região de massa muscular; pele íntegra, limpa, seca e sem pelos; distante de 

proeminência óssea; região vascularizada; e o mais próximo possível da incisão 

cirúrgica. 

Deve-se redobrar a atenção quanto ao uso correto do eletrodo de retorno, 

especialmente em procedimentos nos quais se empregam altos valores de corrente 

por longos períodos de tempo. Quanto ao fator tempo de utilização, mesmo que 

intermitente, pode-se estabelecer o conceito de taxa de utilização que indica quanto 

tempo a unidade permanece acionada durante a realização do procedimento 

cirúrgico. (5) 

Ainda um fator de grande influência também na segurança do procedimento 

será a característica do tecido sob a placa, o que requer considerar alguns aspectos: 

- Impedância do tecido (relacionada ao tipo de tecido, se muscular, adiposo, 

ósseo...); uniformidade distribuída ao longo do local de aplicação (regiões com 

presença de cicatrizes, grandes tatuagens, próteses metálicas, saliências ósseas, 

entre outros) e vascularização do tecido (funciona como fluido refrigerante, 

reduzindo a temperatura do tecido sob a placa). 

 Eletrodos de retorno descartáveis – universais: são flexíveis e adesivos, 

indicados para uso em procedimentos cirúrgicos em adultos e crianças, 

sobretudo em pacientes com restrição de área de adesão. Dispõem de um 

anel de segurança que faz dissipação da corrente de modo uniforme, sem 

alterar a temperatura sob o local de aplicação da placa.  

 Monitoramento da qualidade de contato. O sistema de monitoramento da 

qualidade de contato por definição tem como função medir quantitativamente 

o contato entre o eletrodo de retorno e o paciente. Dividido em duas partes 

iguais isoladas. Se este valor for muito abaixo (> 150), significa que o eletrodo 

de retorno não está em bom contato com a pele, ou o cabo apresenta defeito. 
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Sendo assim a unidade geradora de eletrocirurgia aciona um alarme e o seu 

funcionamento é interrompido. (21) 

 O Eletrodo Ativo – destinado a produzir determinados efeitos físicos 

necessários em eletrocirurgia, por exemplo, corte e coagulação. Denominado 

bipolar, o conjunto de dois eletrodos ativos, colocados no mesmo suporte, é 

construído de tal forma que, quando energizados, a corrente de alta 

frequência passe entre eles. Preconiza-se que os eletrodos ativos 

temporariamente não utilizados sejam guardados, de modo a permanecerem 

isolados do paciente. Recebem indicação para corte (cor amarela) e 

coagulação (cor azul) e podem ser acionados manualmente ou por meio de 

pedal com as mesmas descrições e identificações. (19) 

 Cabos - eletrodo ativo e de retorno: deverão ser inspecionados pela 

enfermagem quanto à qualidade da limpeza e integridade, com 

recomendação de inspeção periódica, realizada pela engenharia clínica, para 

avaliar presença de oxidação na parte de contato com o eletrodo de retorno. 

Poderão também ser submetidos a uma avaliação de aporte de corrente 

durante seu uso por meio de calibradores específicos. (5) 

Com relação aos acessórios, a NBR IEC 60.601-2-2:2015 recomenda as 

seguintes medidas (19): 

 Usuário deve inspecionar regularmente os acessórios. Em particular, alerta 

que os cabos de eletrodos e acessórios para uso em endoscópios sejam 

inspecionados para verificar a possibilidade de danos à sua isolação; 

 Os conectores dos eletrodos ativos e de retorno não devem ser 

intercambiáveis; 

 Nos acessórios marcados como sendo descartáveis, são dispensadas 

prescrições relativas à esterilização; 

Os eletrodos ativos e bipolares são aplicados apenas sob o controle direto de um 

cirurgião que deve interromper o contato com o paciente ao menor sinal de uma 

resposta inesperada.  

 

3.3 Riscos em eletrocirurgia – eventos adversos 

 
Ao longo dos anos, vem aumentando a quantidade de técnicas que utilizam 

níveis de corrente muito elevados e/ou em que a corrente é aplicada durante longos 
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períodos de tempo. Na eletrocirurgia tradicional, o cirurgião ativa o gerador por 

apenas poucos segundos de cada vez para incisar gradualmente o tecido (em 

oposição a ativar por tempos mais longos para efetuar o corte até completar o 

procedimento). A ativação intermitente permite dissipar o calor pelo corpo, 

tipicamente por perfusão do sangue através do tecido sob o terminal. No entanto, 

em certos procedimentos de ablação realizados atualmente podem ser aplicados 

níveis de corrente muito elevados durante 5 a 20 minutos. Para fins comparativos, a 

ativação de corrente durante os procedimentos cirúrgicos tradicionais é normalmente 

de 1 minuto ou menos. O nível de corrente aplicado ao terminal nesses 

procedimentos de alta corrente e longos tempos de ativação pode superar a 

capacidade da placa cirúrgica e aumentar o risco de queimaduras no paciente. A 

utilização de fluidos condutivos para irrigação ou distensão agrava o problema. (5) 

No entanto, as normas vigentes sobre os eletrodos de retorno não abordam 

estas condições extremas. De acordo com a Norma ANSI/AAMI 60.601-2-2:2009, 

um eletrodo de retorno deve ser projetado para suportar com segurança uma carga 

de corrente de 500 mA por um período contínuo de 60 segundos. Conforme citado 

anteriormente, a AAMI sugere um ensaio para teste do eletrodo com o dobro dessa 

potência, isto é, 700mA durante 60 segundos. Entretanto, alguns dos novos 

dispositivos de radiofrequência podem alimentar níveis de corrente de 1.000 a 

2.000mA por poucos minutos ou até 20 minutos ou mais. Nestas condições, um 

eletrodo de retorno que atende à norma pode não conseguir dispersar a corrente 

com segurança e eficiência, o que provoca queimaduras no local de aplicação da 

placa cirúrgica. 

A utilização de uma solução condutiva, por exemplo a solução salina, como 

meio de irrigação ou distensão, pode constituir fator adicional para agravo das 

consequências do uso de níveis elevados de corrente. Um meio de distensão é 

tipicamente utilizado em procedimentos endoscópicos (artroscopia, laparoscopia, 

etc.) O efeito eletrocirúrgico é menos efetivo porque as soluções condutivas 

dispersam a corrente do sítio cirúrgico visado. Este efeito é mais notável quando o 

acessório ativo, como um eletrodo rolante de ablação, tiver uma porção significativa 

de sua área superficial em contato com o meio condutivo. A natureza condutiva do 

meio circunvizinho dispersa a corrente e provoca drástica redução do efeito 

cirúrgico. Isso pode fazer com que o cirurgião aumente a potência da UGE. Além 

disso, a solução condutiva reduz a impedância elétrica do eletrodo ativo o que, por 
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sua vez, eleva o nível de corrente. Baixa impedância combinada à alta potência 

pode aumentar significativamente a corrente que atravessa o eletrodo de retorno, 

possivelmente ultrapassando os níveis toleráveis, em conformidade com a Norma da 

ANSI/AAMI 60.601-2-2;2009.  

Em 1995, Graziano & Januncio alertaram para os seguintes riscos da 

eletrocirurgia: 

 Queimaduras na pele do paciente em diversos graus. Ressalta-se que 

essas queimaduras continuam a ocorrer, apesar da evolução estar prevista 

nos princípios da eletrocirurgia, nos tipos de UGE existentes e no efeito da 

corrente elétrica de radiofrequência nos tecidos biológicos (22);  

 Queimaduras, necrose tecidual – explicadas quando os efeitos clínicos da 

eletrocirurgia são esclarecidos. Riscos de queimaduras externas em razão da 

UGE apresentar problemas, quando o eletrodo de retorno é mal conectado ou 

danificado, campos molhados com soluções inflamáveis, paciente com uso 

de metal ou em contato com partes metálicas; 

 Soluções inflamáveis – constituem o grande risco de fogo na sala de 

cirurgia, pois a UGE produz faíscas; 

 Queimadura no cirurgião - podem ser explicadas pela densidade da 

corrente, se houver furo na luva, se a caneta não estiver em perfeita condição 

de uso ou com falha na isolação. 

Como toda tecnologia, os procedimentos cirúrgicos com o uso da UGE 

apresentam riscos inerentes à sua utilização, entre eles: danos nos equipamentos 

eletromédicos, explosões e incêndios em salas. (5) 

Cabe mencionar ainda alguns tipos de queimaduras registradas na prática 

assistencial, inerentes à forma de aplicação do eletrodo de retorno: 

 Densidade de corrente – colocação incorreta do eletrodo de retorno. 

Utilização de potências superiores ao necessário e efeito “EDGE “ou 

efeito borda guia; 

 Química – composição do gel para uso em placa metálica, contato com 

soluções químicas e combustão de soluções alcoólicas; 

 Úlcera de Pressão – cabos e conectores sob a pressão do corpo do 

paciente. 
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 Em 2005, Araújo realizou estudo intitulado “Evento adverso no período 

transoperatório: condutas do enfermeiro”. Os resultados revelaram os eventos 

adversos de maior incidência (60%) anotação inadequada no prontuário; (20%) o 

posicionamento incorreto do paciente; com igual porcentagem, (8%) cada uma, 

inobservância de técnica asséptica pela enfermagem e extravio de peças para 

anatomia patológica. Suspensão do procedimento cirúrgico por falta de horário 

cirúrgico e troca de paciente de sala cirúrgica somaram 2% cada.  (24) 

 

3.4 Lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico  

 
A preocupação do enfermeiro da sala de operações em posicionar o cliente 

de forma a atender às necessidades de visualização da equipe cirúrgica em relação 

ao seu foco, somam-se àquelas relativas à capacidade de tolerância do cliente e das 

condições de mantê-lo seguro em posição que permita a realização do procedimento 

anestésico-cirúrgico. (27) 

Este procedimento impõe a necessidade de imobilidade, ou seja, a 

incapacidade do indivíduo mover-se livremente, reforçando assim a 

responsabilidade da equipe na utilização correta da mecânica corporal, de forma a 

minimizar os riscos de lesão aos sistemas muscular, esquelético e nervoso, entre 

outros. (25) 

O posicionamento do cliente na mesa cirúrgica visa à obtenção do melhor 

campo operatório possível para o cirurgião desde que não provoque lesões 

inadvertidas decorrentes do decúbito durante o procedimento. Entre as 

complicações, nas diversas modalidades de posicionamento cirúrgico, destacam-se 

as de natureza circulatória, respiratória, hipotensão postural, alopecia de pressão, 

reações de ponto de pressão, lesões de plexo braquial, compressão entre clavícula 

e a primeira costela, lesão do nervo torácico longo, traumatismo da axila pela 

cabeça do úmero, compressão do nervo radial, traumatismo do nervo ulnar do 

cotovelo, complicações no braço, lombalgia, esmagamento perineal, síndrome do 

compartimento e lesão de dedos. (26) 

O enfermeiro, entre diversas atribuições legais, é responsável por avaliar o 

cliente no período pré-operatório e elaborar um plano de assistência com base no 

diagnóstico de enfermagem e riscos de lesões perioperatórias por posicionamento 

cirúrgico. Assim, orienta a equipe perioperatória a adotar medidas pertinentes à 
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segurança, ao conforto e à proteção do cliente, com intuito de prevenir alterações 

raras, mas com severas repercussões. (4) 

Alguns fatores de riscos existentes, embora de difícil gerenciamento, podem 

ser minimizados com o adequado cuidado pré-operatório, avaliação do estado 

nutricional, atenção às situações de doenças crônicas e de comorbidades e  

prevenção de pressão sobre úlceras preexistentes. 

Intervenções eficazes na prevenção de lesões de pele no período 

transoperatório estão relacionadas ao alívio das interfaces de pressão durante e 

imediatamente após a permanência do paciente na mesa cirúrgica, sobre o colchão 

padrão. Os dispositivos utilizados para diminuir as interfaces de pressão durante o 

procedimento anestésico-cirúrgico podem ser classificados como estáticos e 

dinâmicos. Em relação aos estáticos, aqueles produzidos à base de espuma e gel 

foram considerados de baixa eficácia na prevenção de lesões por pressão enquanto 

os produzidos à base de fluido foram avaliados como eficazes para tal finalidade, 

porém sem indicação para uso em sala de operações, uma vez que impossibilitam a 

manutenção da posição cirúrgica por interferirem significativamente na estabilidade 

do paciente na mesa de operações. O uso de dispositivos estáticos à base de 

polímero de visco elástico seco e de colchão de ar apresenta resultados eficazes na 

prevenção de ulceras de pressão, sendo considerado alternativa adequada para o 

alívio das interfaces de pressão. Os colchões ou as coberturas de colchão de ar 

dinâmico, ou sistema micropulsante, podem ser considerados os dispositivos mais 

eficazes na prevenção de lesões de pele no período perioperatório. (4) 

Nas últimas décadas, nota-se atenção especial ao paciente e à utilização de 

novas tecnologias, como materiais, equipamentos e recursos de proteção, usadas 

com intuito de reduzir a ocorrência de eventos adversos e melhorar a qualidade da 

assistência. Essas constantes inovações exigem, principalmente do enfermeiro do 

centro cirúrgico, atualização permanente. O posicionamento do paciente na mesa 

cirúrgica deve estar fundamentado em conhecimentos científicos, envolvendo áreas 

do saber referentes à anatomia, fisiologia e patologia, e alicerçado num processo 

sistematizado de cuidados perioperatórios. (27)      

  O paciente necessita ser protegido quanto à ocorrência de eventos 

adversos, pois a resolução de eventual complicação irá demandar tempo, aumentar 

custos e gerar sofrimento humano. 
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A equipe de enfermagem perioperatória deve, portanto, passar por 

treinamento efetivo e contínuo, tanto no que se refere às técnicas de 

posicionamento, quanto às novas tecnologias disponibilizadas no serviço. São 

também necessárias inspeções constantes de equipamentos e dispositivos de 

proteção especiais da sala de operações. (41) 

No que tange às novas tecnologias relacionadas ao posicionamento em mesa 

operatória, as mesmas deverão ser submetidas a avaliações criteriosas quanto às 

evidências científicas antes de serem incorporadas à pratica clínica. Acresce-se que 

as especialidades do paciente precisam ser identificadas e comunicadas para 

equipe cirúrgica. 

Ressalta-se, ainda, a necessidade do desenvolvimento de pesquisas que 

abordem a prevenção de eventos adversos decorrentes do posicionamento 

cirúrgico, uma vez que se encontram relacionadas à segurança do cliente no período 

perioperatório. (27) 
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4 MÉTODO  

 

4.1  Tipo de estudo  

 

Trata-se de estudo descritivo, prospectivo e com abordagem quantitativa.  

 

4.2  Campo de estudo   

 

O campo de estudo foi o 9º. Simpósio Internacional de Esterilização e 

Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, organizado pela 

Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica 

e Central de Material e Esterilização (SOBECC). Este evento ocorreu entre os dias 

17 a 20 de setembro de 2014 no Palácio de Convenções do Anhembi, em São 

Paulo.  

 

4.3 População e Amostra 

 

A população foi composta por enfermeiros participantes do referido simpósio, 

o qual contou com a presença de 2100 inscritos (SOBECC 2014). Ao todo, 350 

questionários foram distribuídos aos participantes, sobretudo no simpósio satélite 

“Segurança do Ambiente Cirúrgico: uma nova abordagem” realizado no dia 19 de 

setembro de 2014, às 12h30, no auditório 9 do Palácio das Convenções do Anhembi 

– São Paulo. Escolheu-se este simpósio pela correlação do tema do estudo, que 

consequentemente atrairia a participação dos enfermeiros. Foram devolvidos 192 

questionários. 

 

4.4 Critérios de inclusão  

 

Adotaram-se os seguintes critérios para inclusão dos enfermeiros 

participantes do simpósio no estudo: enfermeiro que exercesse suas atividades 

assistenciais, ou pelo menos parte delas, em centro cirúrgico; aceitasse participar da 

pesquisa de forma voluntária: preenchesse o instrumento (questionário) de coleta de 
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dados (Anexo 5), e assinasse o TCLE (Anexo 3) integralmente, entregando-os ao 

final da referida palestra.  

 

4.5 Critérios de exclusão 

 

Excluíram-se 04 enfermeiros que não atenderam a um dos critérios de 

inclusão.  

Desta forma, ao final, a amostra foi constituída por 188 enfermeiros 

participantes do evento.  

 

4.6  Instrumento de coleta de dados  

 

Como instrumento para coleta de dados elaborou-se um questionário 

composto de: Parte 1 - referia-se ao perfil do enfermeiro participante; Parte 2 - perfil 

da instituição de atuação do enfermeiro; Parte 3 – conhecimento do enfermeiro com 

relação aos riscos de lesões decorrentes de posicionamento cirúrgico e 

procedimentos eletrocirúrgicos. 

Validou-se este instrumento em agosto de 2014 (Anexo 4) por comissão 

composta de quatro enfermeiros: doutores, mestres e especialistas, todos com mais 

de 10 anos de atuação. Conforme acordado, após 15 dias do envio do documento, 

as sugestões dos membros desta comissão (reestruturação de algumas perguntas e 

eliminação da última questão aberta) foram incorporadas. 

 

4.7  Procedimento para coleta de dados 

 

A distribuição dos questionários no início da palestra foi realizada pelo 

pesquisador e duas enfermeiras previamente por ele orientadas, os quais se 

reuniram para definir como ocorreria o processo de coleta de dados. Durante o 

treinamento com as enfermeiras, o pesquisador enfatizou os critérios de inclusão e 

exclusão citados anteriormente. 

Na entrada do auditório, o pesquisador e as enfermeiras colaboradoras 

abordaram os participantes de forma aleatória e, de forma breve, apresentavam o 

questionário. Informavam também sobre o título do projeto, nome do pesquisador, 
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instituição acadêmica a que o mesmo se remetia e os objetivos do estudo. Os três 

profissionais responsáveis pela coleta estavam inscritos de forma regular no 

simpósio, usaram crachás de identificação do seminário constantemente e traziam 

consigo cópias da autorização da diretoria da SOBECC (anexo 2) para realizar tal 

atividade, mesmo nas áreas não obrigatórias, a fim de conferir maior idoneidade 

durante a abordagem dos participantes. 

O pesquisador e as duas enfermeiras posicionaram-se estrategicamente na 

portaria de saída do auditório, pois assim obtinham ampla visibilidade devido ao 

maior fluxo de pessoas no momento de encerramento da palestra. 

Os respondentes eram convidados a responder ao questionário e solicitados 

a devolverem o documento na saída principal do auditório. 

 

4.8 Aspectos éticos da pesquisa  

 

O projeto de pesquisa foi previamente encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (CEP-UNIFESP), após aprovação 

da presidência da SOBECC, para que o questionário pudesse ser aplicado durante o 

seminário. A direção da associação autorizou de forma documental (Anexo 2) a 

coleta de dados. Junto ao questionário foi encaminhado o termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (anexo 3) baseado na Resolução 466 de 2012, que explicou 

como se daria a participação do voluntário na pesquisa e seus direitos.  

O projeto teve aprovação pelo referido Comitê, CAAE: 29029614.6.0000.5505 

de 02.09.2014. 

 

4.9   Análise estatística   

 

  A construção do banco de dados de todos os questionários foi realizada em 

planilha eletrônica, utilizando Microsoft Excel 2010 for Windows. 

Para análise dos dados foi consultado um estaticista, que aplicou o teste: 

Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney - Amostras Independentes. 

Para este estudo, foram consideradas P1 e P2, das quais não havia 

informações a respeito de suas distribuições, mas as variáveis envolvidas seguiam 

uma escala de medida pelo menos ordinal. Ou seja, é possível abordar o caso de 
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variáveis aleatórias qualitatitvas ordinais ou quantitativas, considerando também 

duas amostras independentes das duas populações. A intenção foi testar se as 

distribuições eram iguais em localização, o que significa conhecer se uma população 

tende a ter valores maiores do que a outra, ou se elas têm a mesma mediana. Este 

teste é chamado de Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. 

O teste de Wilcoxon-Mann-Whitney baseia-se nos postos dos valores obtidos 

combinando-se as duas amostras. Isso é feito ordenando-se esses valores, do 

menor para o maior, independentemente do fato de qual população provém cada 

um. 

No estudo, foram testadas as seguintes hipóteses: 

1 º teste: Média do conhecimento de enfermeiros com especialização x sem 

especialização; 

2 º teste: Média do conhecimento de enfermeiros (com especialização) com até 5 

anos de atuação X 5 a 10 anos de atuação; 

3 º teste: Média do conhecimento de enfermeiros (com especialização) com até 5 

anos de atuação X mais de 10 anos de atuação; 

4 º teste: Média do conhecimento de enfermeiros (com especialização) com até 5 

anos de atuação X sem atuação; 

5 º teste: Média do conhecimento de enfermeiros (com especialização) com 5 a 10 

anos de atuação X mais de 10 anos de atuação; 

6 º teste: Média do conhecimento de enfermeiros (com especialização) com 5 a 10 

anos de atuação X sem atuação; 

7 º teste: Média do conhecimento de enfermeiros (com especialização) com mais de 

10 anos de atuação X sem atuação; 

Apenas no 1 º teste obteve-se média dos enfermeiros com especialização 

distinta (maior) da média dos enfermeiros sem especialização. Nos demais não 

houve evidências para afirmar que há diferenças entre as médias dos grupos 

testados. 

Para avaliar o conhecimento de cada enfermeiro foi calculada a média 

ponderada de todas as questões nas quais ele obteve acerto. Adotou-se, para tanto, 

nível de significância de 5% (valor-p < 0,05). 

Portanto, é possível concluir que há correlação entre conhecimento dos riscos 

de lesões decorrentes de posicionamento cirúrgico e procedimentos eletrocirúrgicos 

e a variável ter cursado uma especialização em centro cirúrgico (Tabela 1). Já com 
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relação ao tempo de atuação, conclui-se que não está correlacionado com o 

respectivo tema.   

 
Tabela 1. Distribuição dos enfermeiros com especialização e sem especialização, conforme 
conhecimento, São Paulo – 2014.   

 
Tempo de atuação 

 
Especialização 

 
Não  

 
Sim  

Até 5 anos 77,1% 81,2% 
5 a 10 anos 76,1% 82,8% 
Mais de 10 anos 64,8% 82,0% 
Não atua 75,2% 85,1% 
Total Geral 73,1% 82,1% 

Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
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5 RESULTADOS  

 

Os resultados, obtidos com base na análise dos dados e aplicação dos Testes 

de Wilcoxon-Mann-Whitney, foram lançados em tabelas e gráficos para melhor 

visualização. Eles apresentam-se em três partes, atendendo aos objetivos 

específicos propostos para o estudo. 

 

5.1 Perfil do enfermeiro participante  

 

Os dados gerados pelas respostas às questões que objetivavam 

caracterizar a amostra serão apresentados em tabelas e gráficos.   

 

Tabela 2. Distribuição da amostra segundo sexo, São Paulo – 2014. 

 

Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

 A amostra foi caracterizada por 171 participantes (91%) do sexo feminino e 17 (9%) 

do masculino, em um total de 188 enfermeiros respondentes (Tabela 2). 

 
 

Tabela 3. Distribuição da procedência dos enfermeiros participantes,  
São Paulo – 2014. 

 

Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
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As Regiões Sudeste e Sul apresentaram maior representatividade entre os 

participantes, respectivamente 56% (105) e 24% (45). Neste caso, deve-se 

considerar que a cidade de São Paulo foi sede do evento (Tabela 3). 

 

Tabela 4.  Distribuição do tempo de formação, São Paulo – 2014. 

 

Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

O tempo de formação superior a 10 anos apresentou 38% (71), ficando com a 

mesma representatividade 31% (58) com 05 anos e 05 a 10 anos de formado 

(Tabela 4). 

 

Tabela 5. Distribuição de enfermeiros com experiência prática em centro cirúrgico durante a 
graduação, São Paulo-  2014. 

 
 
 
Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

No que se refere à experiência prática em centro cirúrgico durante a graduação, a 

composição da amostra ficou assim distribuída: 82% (155) dos profissionais fizeram 

estágios nestes locais e 7% (14) apenas visita (Tabela 5). 
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Tabela 6. Distribuição do tempo de atuação em centro cirúrgico, São Paulo 2014.    

 
 

Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

Sobre o tempo de atuação dos participantes em centro cirúrgico: 41% (77) possuíam 

até 05 anos, 31% (59) mais de 10 anos e 20% (38) de 5 a 10 anos de atuação 

(Tabela 6). 

 

Tabela 7. Distribuição da amostra com especialização em centro cirúrgico, São Paulo – 2014. 

 

Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

Os enfermeiros que possuíam titulação de especialização em centro cirúrgico 

somaram 51% (95) dos respondentes e 49% (93) deles não possuíam. Em um 

mercado de trabalho cada vez mais exigente, o número de profissionais com esta 

especialização pode ser considerado pouco expressivo (Tabela 7). 

 

Tabela 8– Distribuição da amostra com prática durante a especialização em centro cirúrgico, 

São Paulo- 2014. 

 

 

 
Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

Os enfermeiros que desenvolveram prática em centro cirúrgico durante o curso de 

especialização totalizaram 62% (59) da amostra e 38% (36) dos participantes não a 

desenvolveram durante a especialização (Tabela 8). 
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5.2  Perfil institucional de atuação    

 

Foram também formuladas perguntas com objetivo de identificar o perfil 

da instituição onde atuava cada um dos participantes. Para melhor 

visualização, os resultados serão apresentados em tabelas e gráficos:  

  
 
 
Tabela 9. Distribuição da amostra segundo natureza da instituição, São Paulo – 2014. 
 

 

 

Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

A amostra foi representada quanto à natureza da instituição: 47% (87) dos 

participantes referiram atuar em instituições públicas, 38% (72) em particulares e 

15% (29) em filantrópicas (Tabela 9). 

 

             Gráfico 1 - Distribuição da amostra segundo a finalidade da instituição,  
            São Paulo – 2014.  
 

 

             Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

 

Com relação à finalidade da instituição, a amostra ficou representada da seguinte 

forma: 80% (150) dos participantes atuavam em instituições de ensino e 

ensino/assistência e 20% (38) em instituições de ensino (Gráfico 1). 
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Gráfico 2 – Distribuição da amostra segundo o número de salas de cirurgia da instituição de 

atuação, São Paulo – 2014. 

 

Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

Sobre a distribuição da amostra quanto ao número de salas cirúrgicas da instituição 

de atuação: 43% (81) dos participantes atuavam em centro cirúrgico com 5 a 10 

salas de cirurgia e 33% (62) onde havia mais de 10 salas e 24% (45) com até cinco 

salas (Gráfico 2). 

 

 Gráfico 3 - Distribuição da amostra segundo número de enfermeiros atuantes no centro     
cirúrgico, São Paulo – 2014 

 

 

       Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

 A amostra foi representada quanto à atuação em centro cirúrgico e número de 

enfermeiros: 47% (88) dos participantes trabalhavam em centro cirúrgico com até 5 

enfermeiros, 28% (53) com 5 a 10 enfermeiros e 25% (47) em centro cirúrgico com 

mais de 10 enfermeiros (Gráfico 3). 
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5.3 Conhecimento sobre riscos de lesões decorrentes de posicionamento 

cirúrgico e procedimentos eletrocirúrgicos 

 

Foram também elaboradas perguntas para identificar o conhecimento 

dos enfermeiros participantes a respeito do tema. Os achados serão 

apresentados em tabelas e gráficos para melhor compreensão:  

 

Questão 12. Você acha que é importante avaliar a estrutura corporal do paciente e o 

tamanho do eletrodo de retorno (placa)?  

 
Gráfico 4 - Importância de avaliar a estrutura corporal e o tamanho do eletrodo de retorno, São 
Paulo – 2014. 
 

 

Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

A importância de avaliar a estrutura corporal e o tamanho do eletrodo de retorno foi 

destacada por 88% (165) dos respondentes (Gráfico 4). 

  

Questão 13. Com relação ao preparo do local a ser aplicado o eletrodo de retorno 

(placa), é importante realizar a tricotomia?  

Tabela 10. Realização de tricotomia para preparo do local a ser aplicado o eletrodo de retorno, 

São Paulo – 2014. 

 
 
Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
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A realização da tricotomia foi destacada por 66% (124) dos respondentes como 

processo importante do preparo da pele. (Tabela 10).  

 

Questão 14. A região com melhor indicação para aplicação do eletrodo de retorno 

(placa) atenderá aos seguintes requisitos: rica massa muscular, limpa e seca, sem 

pelos, longe de proeminências ósseas, o mais próximo possível da incisão cirúrgica. 

 
Gráfico 5. Região com melhor indicação para aplicação do eletrodo de retorno, São Paulo – 
2014. 
 

 
Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

Do total de respondentes, 85% (160) reconheceram as características desejáveis da 

região de forma a possibilitar a melhor aplicação do eletrodo de retorno: região rica 

em massa muscular, limpa e seca, sem pelos, longe de proeminências ósseas, o 

mais próximo possível da incisão cirúrgica (Gráfico 5). 

 

Questão 15. Devemos evitar o contato entre os cabos de diversos equipamentos em 

uso no procedimento eletrocirúrgico?  

Tabela 11 - Distribuição de enfermeiros que consideram necessário evitar o contato entre os 
cabos de diversos equipamentos, São Paulo – 2014. 
 

   

Total %

Sim 167 89%

Não 21 11%

Total Geral 188 100%

Contato cabos 

 
                 Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
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A preocupação com o posicionamento dos cabos dos equipamentos e acessórios 

sob o paciente foi mencionada por 89% (167) dos respondentes (Tabela 11). 

 
Questão 16. O eletrodo ativo (caneta do bisturi) fora do uso poderá permanecer 

próximo ao campo operatório?  

 

Tabela 12.  Distribuição de enfermeiros em relação ao conhecimento sobre manter o eletrodo 
ativo fora do uso próximo ao campo operatório, São Paulo – 2014. 
 

 

Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

A permanência do eletrodo ativo (caneta do bisturi) próximo do sítio cirúrgico fora do 

uso foi defendida por 39% (74) dos respondentes (Tabela 12). 

 

Questão 17. Devemos realizar a manutenção preventiva das unidades geradoras de 

eletrocirurgia (bisturi)?  

 
Tabela 13 - Distribuição de enfermeiros que consideram importante a realização de 
manutenção preventiva na sua instituição, São Paulo – 2014. 
 

 
 
Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

Entre os respondentes, 93% (174) afirmaram ser importante realizar manutenção 

preventiva na instituição (Tabela 13).  
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Questão 18. Qual o espaço de tempo entre as manutenções preventivas?  
 
 
Tabela 14. Distribuição de enfermeiros quanto à periodicidade de manutenção preventiva na 
instituição, São Paulo – 2014. 
 

 

 

Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

A necessidade de atender à recomendação para realizar manutenção preventiva 

com periodicidade de seis meses foi mencionada por 59% (112) dos respondentes 

(Tabela 14).  

 

Questão 19. No momento de reutilização do eletrodo de retorno (placa) podem 

ocorrer contaminação cruzada e problemas na aderência? 

Tabela 15. Distribuição de enfermeiros que consideram que a reutilização do eletrodo neutro 
pode gerar contaminação cruzada e problemas de aderência, São Paulo – 2014. 

 

 
 

Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

O reconhecimento quanto à ocorrência de contaminação cruzada e problemas de 

aderência na reutilização do eletrodo de retorno foi expresso por 87% (163) dos 

respondentes (Tabela 15).  
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Questão 20. Durante o procedimento cirúrgico, mediante a solicitação do cirurgião 

para aumento de potência da unidade geradora (bisturi), é necessário reavaliar a 

região aplicada, aderência e conexões do eletrodo de retorno (placa)?  

 
 
Gráfico 6. Distribuição de enfermeiros que, mediante a solicitação de aumento da potência do 
bisturi, consideram necessária a reavaliação do eletrodo neutro, São Paulo – 2014. 

 

 
Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

Os enfermeiros que, mediante uma solicitação de aumento de potência do bisturi, 

reavaliam alguns parâmetros recomendados totalizaram 59% (111) da amostra e o 

restante, 41% (77), relatou atender à solicitação sem julgar necessária prévia 

reavaliação dos parâmetros (Gráfico 6) 

 
Questão 21.  O posicionamento do paciente no ato cirúrgico deverá ser levado em 

consideração durante os cuidados preparatórios na sala de cirurgia?  

 
Tabela 16. Distribuição de enfermeiros que consideram importante atentar para o  
posicionamento do paciente durante os cuidados preparatórios, São Paulo – 2014. 
 

 
 
Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

O posicionamento do paciente no ato cirúrgico é fator a ser considerado durante os 

cuidados preparatórios na sala de cirurgia segundo 92% (172) dos respondentes 

(Tabela 16).  
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Questão 22. Poderá o paciente ficar em contato com partes metálicas durante o 

procedimento eletrocirúrgico?  

 
Gráfico 7. Distribuição dos enfermeiros que consideram que o paciente poderá entrar em 
contato com partes metálicas durante o procedimento, São Paulo – 2014. 
 

 
 
Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

Para 91% (171) dos participantes, o contato com parte metálica deve ser evitado. 

(Gráfico 7).    

 
 

Questão 23. É correto afirmar: Devemos ter atenção especial, no momento de 

posicionamento do paciente, com todas as proeminências ósseas.  

 
Tabela 17. Distribuição de enfermeiros que consideram importante atentar para as 
proeminências ósseas no posicionamento do paciente, São Paulo – 2014. 
 

 

 
Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  

 

A atenção especial, no momento do posicionamento cirúrgico do paciente, às 

proeminências ósseas constituiu preocupação relatada por 93% (175) dos 

participantes (Tabela 17).   
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Questão 24. Conectores, extensões e equipo de soro sob o paciente podem alterar 

a vascularização e consequentemente favorecer o local a um evento adverso? 

 
Tabela 18. Distribuição de enfermeiros que consideram que os conectores e extensões podem 
alterar a vascularização, São Paulo – 2014. 
 

 
 
Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

O conhecimento de que os conectores, extensões e equipo de soro sob o paciente 

podem alterar a vascularização da região foi expresso por 77% (144) dos 

participantes (Tabela 18).   

 

Questão 25. A notificação verbal a toda a equipe é importante quando o paciente for 

portador de marca-passo, mesmo que seja considerado de conhecimento de todos?  

 
Tabela 19.  Distribuição de enfermeiros que consideram importante a notificação verbal à 
equipe quando o paciente é portador de marca-passo, São Paulo – 2014. 
 

 
 
Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

A notificação à equipe verbal, quando o paciente é portador de marca-passo, é 

importante para 92% (173) dos participantes (19). 

 

Questão 26. Em pacientes com sudorese intensa é importante evitar o contato 

pele/pele com compressas de gaze seca? Por exemplo: axila, mamas e etc.  

Tabela 20.  Distribuição de enfermeiros que consideram importante evitar contato pele/pele, no 
caso de sudorese intensas, São Paulo – 2014. 
 

 
 
Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
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Os enfermeiros que consideraram importante evitar o contato pele/pele em casos de 

pacientes com sudorese intensa somaram 65% (122) dos participantes (Tabela 20).  

 

Questão 27. Região sacral e genitálias necessitam de cuidados especiais 

independentemente da complexidade do procedimento?  

 
Tabela 21. Distribuição de enfermeiros que reconhecem que a região sacral necessita de 
cuidados especiais, São Paulo – 2014. 
 

 
 

Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

Independentemente da complexidade do procedimento 80% (151) dos participantes 

consideraram que as regiões: sacral e genital necessitam de cuidados especiais. 

(Tabela 21).  

 

Questão 28. É correto afirmar: Uma cirurgia de longa duração tem maior risco de 

eventos adversos em relação a uma cirurgia de curta duração?  

 
Tabela 22. Distribuição de enfermeiros que consideram afirmam que a cirurgia de longa 
duração terá mais risco que a de curta duração, São Paulo – 2014. 
 

 

Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

Quanto ao risco de eventos adversos em cirurgia de longa duração, 77% (145) dos 

participantes acreditam haver maior risco de eventos adversos em relação às 

cirurgias de curta duração (Tabela 22). 
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Questão 29. É correto afirmar: No momento do preparo de pele, é importante 

preocupar-se com a solução sob o paciente na degermação e ou alcoolização?  

 
Tabela 23 - Distribuição de enfermeiros que se preocupam com líquidos sob o paciente, São 
Paulo – 2014 
 

 
 
Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  
 

A preocupação com solução sob o paciente na degermação e ou alcoolização foi 

destacada por 77% (145) dos participantes (Tabela 23).  

 

Questão 30. Os dispositivos estáticos à base de polímero de visco elástico seco e 

colchão de ar representam resultados eficazes na prevenção de úlceras por 

pressão?  

 
Tabela 24. Distribuição de enfermeiros que consideram que os dispositivos visco elástico seco 
e colchão de ar proporcionam resultados eficazes, São Paulo – 2014.  
 

 
 
Fonte: Instrumento coleta de dados, 2014.  

 

Entre os participantes, 77 % (145) consideram que os dispositivos estáticos à base 

de polímero de visco elástico seco e colchão de ar proporcionam resultados eficazes 

na prevenção de úlceras por pressão (Tabela 24). 
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6 DISCUSSÃO 

Este estudo objetivou identificar o conhecimento dos enfermeiros com relação 

aos riscos de lesões decorrentes de posicionamento cirúrgico e procedimentos 

eletrocirúrgicos. 

 Enfermeiros das cinco regiões brasileiras responderam ao questionário 

elaborado para coleta de dados, em um total de 188 respondentes, a maioria, 150 

(80%), de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ressalta-se que podem ter contribuído 

para o perfil dos participantes a distância para se locomover até a cidade de São 

Paulo, o local do simpósio e as especificidades de desenvolvimento socioeconômico 

entre as regiões do Brasil. Os custos de transporte e estadia são também 

consideráveis, neste caso facilitando a participação de profissionais das Regiões Sul 

e Sudeste e dificultando o acesso de pessoas de outras regiões. No tocante ao 

desenvolvimento socioeconômico, as Regiões Sul e Sudeste, notoriamente, 

investem mais na busca de novas tecnologias, informações e, consequentemente, 

na capacitação dos profissionais de suas localidades (24). De forma particular, 

aqueles que atuam em centro cirúrgico devem se atualizar permanentemente, pois 

há constante inovação de técnicas cirúrgicas, equipamentos e estudos relacionados 

à assistência ao paciente da unidade. 

A ampla participação dos profissionais de enfermagem em eventos científicos 

de forma geral evidencia o interesse efetivo por novas informações e tecnologias. A 

dinâmica operacional de sua atuação prática tem sido tema constante de discussões 

para reflexão desses profissionais. Muitas pesquisas realizadas por enfermeiros 

assistenciais expressam seu envolvimento e empenho em fundamentar as ações de 

sua prática (28). 

Observa-se, na tabela 5, que 155 (82%) dos respondentes referiram ter 

realizado estágios durante sua graduação. A inserção do profissional nas atividades 

práticas confere, sem dúvida, segurança e autonomia para execução dos 

procedimentos, embora não possa evitar que alguns, muitas vezes, sejam realizados 

de forma adequada e segura.  

Faz-se necessária uma base teórica que possibilite aos profissionais a 

consolidação cientifica de sua prática, de forma que a assistência seja 

primordialmente fundamentada no conhecimento científico.  
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Segundo dados apresentados na tabela 7, 95 (51%) dos respondentes 

possuem titulação de especialização em centro cirúrgico. Turrini, Bianchi e Graziano, 

observaram, em 2003, que a especialização dos profissionais de enfermagem tem 

sido requerida pelas instituições hospitalares para áreas de especialidade, nas quais 

se inclui o centro cirúrgico, uma vez que a graduação de cunho generalista não 

garante uma base teórico-prática para atuações competentes.   

Essas autoras evidenciam também que a procura por pós-graduação ou 

especialização em centro cirúrgico objetivou, muitas vezes, aprimoramento pessoal 

e não obtenção de aspectos relacionados à melhoria da qualidade da assistência ou 

atualização de conhecimentos, ou seja, tem sido motivada pela preocupação com a 

inserção no mercado de trabalho (29).  

Entre os profissionais participantes deste estudo que cursaram especialização 

em centro cirúrgico, somente 59 (62%) realizaram estágio durante a especialização. 

Vivenciar experiências práticas confere mais segurança e autonomia ao profissional 

na execução de procedimentos, porém, não se pode garantir que tais procedimentos 

sejam realizados sempre de forma adequada e segura.  

 Os dados apresentados no Gráfico 4 permitem observar prevalência de 

enfermeiros (88%) que mencionaram a importância de avaliar a estrutura corporal 

para melhor escolha do eletrodo. A área total do eletrodo de retorno deve estar 

confiavelmente acoplada a uma superfície do corpo do paciente que seja apropriada, 

da forma definida pelo fabricante, cujas indicações devem ser respeitadas (3).       

Quanto ao preparo de pele, 64 (34%) respondentes não realizavam tricotomia 

no local de aplicação do eletrodo neutro e, portanto, não se preocupavam com a 

impedância do local escolhido para sua aplicação. A impedância do contato elétrico 

entre a superfície do local da aplicação do eletrodo neutro (placa) e a conexão do 

eletrodo neutro deve ser pequena o suficiente para evitar riscos de queimadura 

durante a passagem de corrente cirúrgica de alta frequência (5). O preparo da pele é 

de vital importância para redução da impedância na região e, portanto, é preciso 

atentar para a forma de preparo dessa região para não agredi-la com lesões 

decorrentes da retirada de pelos.  
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No que se refere aos critérios para escolha da melhor região para aplicação 

do eletrodo de retorno (placa), os resultados apresentados no Gráfico 5 evidenciam 

que 160 (85%) consideraram relevantes as seguintes características: região rica em 

massa muscular, limpa e seca, sem pelos, mais distante de proeminências ósseas, o 

mais próximo possível da incisão cirúrgica, levando em consideração a indicação do 

fabricante com relação ao paciente com melhor indicação de uso x tamanho do 

eletrodo de retorno (41).    

Os cabos e acessórios não devem estar próximos de outros cabos de 

diferentes equipamentos. Conforme a tabela 11, 167 (89%) dos respondentes 

referiram ser importante evitar essa aproximação. Hermini (2008) argumenta que 

esta aproximação entre os cabos pode favorecer as saídas alternativas sem 

condições ideais para o retorno à unidade geradora de eletrocirurgia.  

Equipamentos eletromédicos em condições inadequadas de segurança 

elétrica e desempenho representam riscos tanto ao paciente quanto ao usuário. No 

entanto, não é possível quantificar, em termos probabilísticos, esta condição de 

riscos devido às inúmeras variáveis relacionadas (18).   

Falcão (19) estudou quatro equipamentos eletrocirúrgicos muito utilizados no 

Brasil e constatou que nenhum deles estava adequado às exigências das normas 

atualmente vigentes, sendo que 65% dos produtos médico-hospitalares 

apresentavam médio ou alto risco à saúde de seus usuários (20).   

Ainda nesta discussão, cabe acrescentar que a implantação bem sucedida de 

um programa de segurança elétrica e avaliação de desempenho para equipamentos 

eletromédicos em nível hospitalar depende da coexistência dos seguintes elementos 

(21).  

 Normatização vigente; 

 Fabricantes e conformidade com estas normas; 

 Rotinas de teste de segurança elétrica e desempenho; 

 Instalações elétricas adequadas; 

 Educação do corpo assistencial. 
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O ponto de grande importância para a manutenção preventiva é determinar 

sua periodicidade – em conformidade com as recomendações do fabricante ou de 

acordo com os registros históricos do equipamento, em conformidade com as 

prescrições da ABNT NBR 60.601-2-2:2015. A manutenção preventiva de uma 

unidade geradora de eletrocirurgia deve conter os seguintes itens: inspeção visual; 

limpeza; ensaios de segurança e de funcionalidade (19). Dados da Tabela 14 

demostram que 76 (41%) dos respondentes não seguem a recomendação quanto à 

periodicidade (6 meses) de manutenção preventiva, cujo objetivo é aumentar a vida 

útil do equipamento, além de conferir maior confiança a seus usuários, visto que 

haverá redução do número de falhas. Esses resultados permitem questionar se 

temos um pátio de equipamentos novos nas instituições? 

Com relação ao eletrodo ativo, 71 (38%) dos respondentes mencionaram 

manter a caneta de bisturi fora de uso próxima do sítio cirúrgico. O eletrodo ativo 

(caneta de bisturi) temporariamente fora do uso deve ser guardado em local distante 

do paciente e não deve permanecer sob ele, pois, normalmente, apresenta 

temperatura elevada (19). Além disso, após o uso, pode queimar o paciente ou ser 

distraidamente acionado por um dos profissionais da equipe cirúrgica pelo pedal de 

comando.   

Pode-se inferir que o fato de não haver evidências científicas que comprovem 

a infecção cruzada por reutilização dos eletrodos de retorno explique o significativo 

número, evidenciado na Tabela 15, de 25 (13%) respondentes que negam esta 

possibilidade. Acresce-se que todo material utilizado no paciente, após o uso, deve 

ser submetido, no mínimo, à limpeza em se tratando de pele íntegra. Como, então, 

proceder à limpeza de um material à base de gel adesivo condutivo?  No caso de 

eletrodos neutros, as informações constantes do rótulo quanto à única utilização 

devem ser observadas, visto que, até mesmo por experiência prática, observa-se 

comprometimento da adesividade no segundo uso e há possibilidade de infecção 

cruzada por se tratar de produto que apresenta restrições para limpeza e 

desinfecção (3). 
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Durante o procedimento cirúrgico é normal que o cirurgião solicite o aumento 

da potência da unidade geradora de eletrocirurgia. No entanto, antes de atendê-lo, é 

necessário proceder às recomendações no que se refere ao eletrodo neutro (avaliar 

região aplicada, adesividade e conexões). Não é, todavia, o que revelam os 

resultados deste estudo, no qual 77 (41%) dos respondentes consideraram correto 

atender à solicitação de aumento de potência sem antes proceder à avaliação 

recomendada. Saídas aparentemente baixas ou falhas no funcionamento correto da 

unidade geradora de eletrocirurgia, com ajustes normais de operação, podem indicar 

uma aplicação incorreta do eletrodo neutro e de suas conexões, o que deve ser 

verificado antes que uma potência de saída mais alta seja selecionada (5).   

Outra questão, bastante discutida em congressos e citada em 

recomendações e normas, diz respeito ao contato do paciente com partes metálicas 

da mesa de cirurgia. No presente estudo, 18 (9%) respondentes afirmaram que este 

contato poderia ocorrer. Sabe-se, no entanto, que deve ser evitado, inclusive com 

atenção após mudança de decúbito do paciente, quando, por exemplo, há a própria 

mesa de cirurgia ou uso de materiais que podem evitar esse contato e oferecer mais 

conforto para o paciente (19).   

 Como já referido, o enfermeiro, entre suas atribuições legais, tem a 

responsabilidade de avaliar o paciente no período pré-operatório e elaborar um 

plano de assistência com base no diagnóstico de enfermagem e riscos de lesões 

perioperatórias por posicionamento cirúrgico. Assim, orienta a equipe perioperatória 

a adotar medidas pertinentes à sua segurança, conforto e proteção, com o intuito de 

prevenir alterações raras, mas com severas repercussões (28).   

Com base nos resultados apresentados na Tabela 17, 13 (7%) respondentes 

relataram preocupação em proteger proeminências ósseas no momento do 

posicionamento do paciente.  

Há de se acrescentar que, no caso de pacientes com marca-passo cardíaco 

ou implantes ativos, há riscos devido à interferência deste equipamento e/ou sua 

danificação. Diante de dúvidas, deve-se buscar por orientação qualificada e 

aprovada (19). A melhor opção será reportar ao fabricante do marca-passo para que 

sejam fornecidas todas as orientações. A notificação verbal, formal, à equipe é 

importante quando houver marca-passo, ainda que se presuma que todos estejam 

cientes. 
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Qualquer tipo de técnica para evitar o contato deste equipamento com a 

corrente de alta frequência deverá ser respaldada em estudos científicos. A Tabela 

19 demonstra que 173 (92%) respondentes reconhecem a importância desta 

notificação verbal, mesmo sabendo que o paciente já foi submetido aos exames de 

risco cirúrgico, até por considerar que a responsabilidade do procedimento cirúrgico 

será de toda equipe. 

O contato pele/pele deve ser evitado entre braços, mamas e o corpo do 

paciente pela inserção de uma gaze seca (19).  A Tabela 20 permite observar que 66 

(35%) respondentes não consideram necessária a proteção destas regiões, o que 

traz a possibilidade de acúmulos de líquidos e ou até mesmo de comprometimentos 

em virtude de sudorese do paciente. Esta situação pode facilitar a saída da corrente 

e consequentemente predispor a uma lesão. 

Preocupante também a constatação de que 23% (43) dos respondentes não 

atentam para soluções de degermação ou alcoolização sob o paciente. Importante 

pontuar ainda ser comum, durante a realização da antissepsia, que haja escoamento 

de líquido sob o paciente, independentemente da sua composição. Neste sentido, a 

responsabilidade de um enfermeiro de centro cirúrgico é orientar e reorientar toda a 

equipe quanto a esta ocorrência e aos riscos que essas soluções podem gerar.  

Agentes inflamáveis, utilizados na limpeza ou desinfecção, ou como solventes 

de adesivos, requerem tempo para evaporar antes da realização de uma cirurgia 

com alta frequência (19), pois há risco de que essas soluções se acumulem sob o 

paciente, nas depressões do corpo como umbigo ou em cavidades, por exemplo na 

vagina. Esta prática é muito importante, visto que o acúmulo de líquidos na região 

sacral do paciente poderá favorecer queimaduras com grande área de 

comprometimento. Em levantamento realizado no site do Tribunal de Justiça de São 

Paulo foram identificados 24 processos em fase de acordão envolvendo acidentes 

durante procedimentos eletrocirúrgicos realizados no estado de São Paulo, no 

período de 2003 a 2013 (7). Os resultados permitiram identificar as principais causas 

de lesões: 54% relacionadas com líquido sob o paciente, sobretudo em membros 

inferiores.   

A Tabela 24 traz o resultado de que 43 (23%) respondentes não acreditam ou 

desconhecem os dispositivos estáticos à base de polímero de visco elástico seco e 

colchão de ar. Há, portanto, necessidade de avaliar esses dispositivos para que não 



59 

 

 

tenham repercussão frente à presença de suor, podendo ser mais um local de 

dispersão da corrente.  

Aronovitch publicou, em 2007, trabalho com 281 pacientes submetidos a 

algum tipo de cirurgia. O objetivo era identificar fatores de riscos comuns àqueles 

que desenvolvessem úlcera por pressão. Esta pesquisa contou com a colaboração 

de 37 enfermeiros atuantes nos Estados Unidos. Do total investigado, nove 

pacientes (3,5%) desenvolveram úlcera por pressão relacionada ao evento cirúrgico, 

dos quais a maioria, seis pacientes (66,7%), teve ao menos uma comorbidade em 

comum, relacionada a um aparelho de aquecimento intraoperatório, e 89% 

receberam três ou mais agentes anestésicos. O tempo médio das cirurgias dos 

pacientes que desenvolveram úlcera por pressão foi de 4 horas e meia. Embora o 

impacto desses achados sobre a comunidade científica seja limitado pelo tamanho 

da amostra, os resultados demonstram serem necessárias outras investigações para 

melhor identificação de fatores de risco dos pacientes cirúrgicos, favorecendo assim 

a prevenção de úlceras de pressão 

A autora acima citada também refere a existência de instrumentos já 

conhecidos pelos profissionais de enfermagem para avaliação do risco de lesão de 

pele, como a Avaliação de Gosnell, a Escala de Braden, o Escore ou Contagem de 

Norton e a avaliação Modificada de Abruzzese´s. Esses instrumentos permitem 

mensurar variáveis que se associam, de fato, ao desenvolvimento de úlcera por 

pressão; no entanto, nenhum é específico de avaliação de pacientes cirúrgicos (30).   

Há pesquisadores empenhados em investigar a prevenção de lesões de pele 

no perioperatório, tais como Ursi, que recentemente realizou uma revisão integrativa 

sobre a temática. Atualmente, com base neste último trabalho citado, essa autora 

está investigando, de forma comparativa, quais recursos de proteção são mais 

adequados para utilização na fase intraoperatória.(4) 

No que diz respeito aos fatores de risco e sua relação com a duração do ato 

cirúrgico, é necessário considerar dois conceitos recentes que questionam essa 

hipótese: tempo de duração da cirurgia e potência empregada. O primeiro não 

considera importante o tempo da cirurgia e sim a potência utilizada. Em cirurgias 

neurológicas com longa duração, nas quais a corrente de alta frequência pode fluir 

até partes do corpo que possuam área de seção transversal relativamente pequena, 

a utilização de técnicas bipolares pode ser aconselhável para evitar danos 

indesejáveis ao tecido (5). 
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De acordo com a Tabela 22, 145 (77%) respondentes consideraram válido 

este critério. Entretanto, a questão suscita e carece de investigações que confiram 

cientificidade para inclusão à prática. 

 A construção da cultura de segurança, a formação acadêmica e a educação 

permanente dos profissionais da saúde destacam-se como componentes essenciais. 

O aperfeiçoamento do sistema e dos processos de cuidado à saúde está 

intrinsecamente associado ao preparo dos profissionais (31). A formação de 

profissionais da saúde vem requerendo várias transformações para atender às 

necessidades dos pacientes no século 21(33). Os problemas de saúde, os desejos 

dos pacientes, as expectativas em relação aos sistemas de saúde, o 

dimensionamento de equipes e profissionais, novas tecnologias e a ênfase na 

qualidade, entre outras, são características do atual cenário de atenção à saúde (34).  

Nesta perspectiva de uma grande reforma, tanto o ensino dos estudantes como o 

preparo dos professores devem receber igual atenção. 

Em 2008, o Canadian Patient Safety Institute e o The Royal College of 

Physicians and Surgeons of Canada elaboraram o documento The Safety 

Competencies: Enhancing Patient Safety Across the Health Professions, que lista 

conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidos na formação e 

aperfeiçoamento de todos os profissionais de saúde. Sua finalidade é promover a 

cultura da segurança do paciente em todos os serviços e instituições de cuidado à 

saúde. Para tanto, deve ser adaptado e inserido na formação de profissionais da 

saúde e nos programas de educação permanente no trabalho (35).   

O modelo proposto compreende seis domínios de competências para a 

segurança do paciente, com a descrição de seus respectivos conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Entre eles, os principais são: Domínio 4 - maneja 

antecipadamente os riscos à segurança, reconhecendo e interferindo 

adequadamente em situações que exponham o paciente a perigo; Domínio 6 – 

reconhece a ocorrência de um evento adverso ou de um incidente que não chegou a 

atingir o paciente e age efetivamente para reduzir o dano, assegurar sua 

comunicação e prevenir sua recorrência. 

Os professores devem incorporar as competências da segurança em sua 

prática de ensino, de modo a tornar todas as oportunidades momentos de 

aprendizagem (35).  
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu, em 2011, o WHO 

patient safety curriculum guide: multi-professional edition. O documento foi 

elaborado por um grupo de mais de 50 profissionais, de várias partes do mundo, 

tendo como referência o Australian Patient Safety Education Framework, validado na 

Austrália e internacionalmente publicado em 2005, e o The Safety Competencies – 

Enhancing patient safety across the health professionms, produzido no Canadá, em 

2009. Tanto o documento australiano como o canadense estão centrados em 

conhecimentos, habilidades e atitudes/comportamentos requeridos de todos os 

profissionais da saúde (37).     

A OMS destaca que os estudantes, ao aplicarem seus conhecimentos e 

habilidades com vistas à segurança do paciente, podem ser exemplos para diversos 

profissionais que já atuam nos serviços de saúde. É preciso, portanto, reconhecer e 

valorizar os vários aspectos pertinentes à segurança do paciente, os quais já 

constam dos currículos dos profissionais da saúde, ou seja, não se trata da 

introdução de um novo tema (37).     

No Brasil, após a implantação do Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP), em abril de 2013, o Ministério da Saúde, em conjunto com o 

Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação, revelou a intenção de 

incentivar a inserção de conteúdos sobre segurança do paciente em cursos técnicos, 

de graduação e de pós-graduação na área da saúde (37).   

A preocupação com a segurança do paciente e a qualidade do cuidado são 

questões mais recentes na saúde. Cabe lembrar que muitos professores não 

tiveram, em sua formação, conteúdos referentes a este tema (36). Por esse motivo, 

sua integração aos currículos ainda é incipiente (38).   

Diante da ocorrência de um dano ao paciente, muitos serviços de saúde têm 

deslocado o enfoque da pessoa que cometeu o erro para a investigação do que o 

originou, no intuito de encontrar meios de reduzir sua reincidência (39).   

Neste sentido, a utilização de metodologias ativas no processo de formação e 

educação permanente dos profissionais as saúde pode ser particularmente 

produtiva. A problematização de situações de cuidado, presentes no cotidiano do 

fazer profissional e que apresentem risco de ocorrência de eventos adversos, pode 

ser construída e discutida conjuntamente por estudantes, docentes e enfermeiros 

(40).   
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A segurança do paciente é um componente essencial da qualidade do 

cuidado. Mesmo sendo um conceito relativamente novo, seja na área assistencial ou 

na educação de profissionais da saúde, essa preocupação já é concebida como um 

expressivo movimento mundial. 

O compromisso de instituições de ensino e cursos de formação com o 

preparo de profissionais detentores de conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessários a um cuidado seguro exige reformulação de currículos e processos de 

ensino-aprendizagem (37).    

Todo este processo de mudança deverá trazer resultados significativos para a 

qualidade da assistência prestada. De acordo com levantamento atualizado sobre  

eventos adversos que levam a mortes nos EUA, realizado por John James, (PhD em 

patologia pela Universidade de Maryland – EUA) e publicado em 2013 no Journal of 

Patient Safety, a ocorrência de mortes por eventos adversos evitáveis tem se 

revelado uma realidade preocupante, sobretudo por sua incidência ter duplicado 

desde a divulgação do famoso relatório “ERRAR É HUMANO”, de 1999, do Institute 

of Medicine.       
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7 CONCLUSÃO  

 
Identificou-se o conhecimento dos enfermeiros que atuam em centro cirúrgico 

no que se refere aos riscos decorrentes do posicionamento cirúrgico e 

procedimentos eletrocirúrgicos, com base nas suas respostas ao instrumento 

utilizado para coleta de dados (questionário). Os resultados possibilitam refletir sobre 

a importância de um programa de educação permanente nas instituições.   

Foi possível identificar o perfil do enfermeiro participante: predominância de 

sexo, região de procedência, tempo de formação e especialização na área de 

atuação. 

A análise das respostas dos participantes permite também verificar alguns 

pontos com significativo número de respostas que sugerem existir exposição do 

paciente a risco, tendo como parâmetro o preconizado pela ABNT NBR 60601-2-

2:2015.       

A aplicação de testes estatísticos revelou que a média de conhecimento dos  

enfermeiros com especialização em centro cirúrgico foi distinta (maior) dos demais, 

sem especialização. Existe, portanto, correlação entre o conhecimento dos riscos de 

lesões decorrentes de posicionamento cirúrgico e procedimentos eletrocirúrgicos e o 

fato de haver ou não cursado uma especialização. Já no que se refere ao tempo de 

atuação, conclui-se não haver correlação com o risco. 

O conhecimento dos princípios da eletrocirurgia, dos diferentes equipamentos 

elétricos e dos cuidados necessários à prevenção de lesões decorrentes do 

posicionamento cirúrgico são aspectos essenciais para todos os envolvidos, sendo 

prioritária a implementação de estratégias que assegurem a educação permanente 

destes profissionais. 

Neste sentido, entende-se que a estratégia de adotar a educação permanente 

como instrumento norteador para realização de procedimentos cirúrgicos seguros 

favorecerá avanços na qualidade da assistência. 

Há necessidade de introduzir e suscitar discussões a respeito de conteúdos 

que versam sobre a segurança do paciente e procedimentos cirúrgicos seguros 

quando está em foco a formação do enfermeiro que atua no centro cirúrgico, uma 

vez que há grande demanda por esses procedimentos, em seus vários graus de 

complexidade. 
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 Os resultados obtidos reforçam ainda a necessidade de rediscutir a inserção 

curricular da disciplina “Procedimentos cirúrgicos seguros” como importante 

componente na formação do especialista em centro cirúrgico, recuperação 

anestésica e centro de material e esterilização. Destaca-se que algumas instituições 

já se preocupam também com o ensino da cirurgia robótica.    

 Acresce-se que os achados deste estudo têm também potencial para 

subsidiar a formulação e ou reformulação de estratégias preventivas de riscos 

durante a assistência, pois legitimam a necessidade uma cultura de segurança que 

assegure melhor qualidade aos serviços de saúde.  

Como produto desta dissertação, propõe-se o protocolo “Prevenção de riscos 

de lesões decorrentes de posicionamento cirúrgico e procedimentos eletrocirúrgicos” 

(anexo 7) que poderá ser utilizado na capacitação dos profissionais de enfermagem 

em centro cirúrgico.  
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Anexo 1 – Histórico Profissional 

 

Graduado em Administração Hospitalar pelo Instituto Newton Paiva Ferreira 

em Belo Horizonte e Enfermagem pela Universidade Bandeirante de São Paulo, 

especialista em Marketing pela Universidade de São Paulo e em Centro Cirúrgico 

pela 3M do Brasil Ltda. 

A minha trajetória profissional teve início em 1989 atuando como 

Administrador Hospitalar na Santa Casa de Misericórdia, Hospital São Lucas e 

Hospital da Caixa dos Advogados, todos em Belo Horizonte e participantes do 

projeto de consultoria da Rede São Camilo de São Paulo. 

Em 1998 comecei a trabalhar na 3M do Brasil, como executivo de vendas 

para o mercado hospitalar, com as demais responsabilidades: 

 Desenvolvimento do mercado local - divulgação e promoção de 

produtos; 

 Atendimento da rede de distribuição de produtos – treinamento de toda 

equipe de vendas 3M e profissionais de vendas da distribuição; 

 Visitas a hospitais com objetivo de apresentar e testar produtos 3M; 

 Elaboração e participação de congressos regionais e nacionais; 

 Realização de treinamento a clientes para utilização de produtos. 

Em 2006, fui promovido para área técnica, no cargo de serviços profissionais 

em Esterilização para o mercado odontológico. Neste cargo desenvolvia o conceito 

de reprocessamento de materiais odontológicos com base nas recomendações de 

boas práticas, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

Participava de curso junto à Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, como 

palestrante e divulgador de boas práticas para o mercado odontológico. Estava 

também sob a minha responsabilidade a elaboração de material didático para equipe 

de vendas 3M e clientes usuários dos produtos 3M para reprocessamento de artigos 

odontológicos. 

Em 2008, diante da reestruturação da equipe técnica, assumi como serviços 

profissionais em Centro Cirúrgico, desenvolvendo as seguintes atividades: 

 Desenvolvimento profissional de toda equipe de vendas 3M – 

Realização de aulas e avaliação periódica, na região de todo estado de São Paulo, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esta equipe é composta de 
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profissionais da área da saúde, tais como: enfermeiros, fisioterapeutas e 

farmacêuticos. Este desenvolvimento é realizado em duas partes: Teórico e prático, 

durante visitas a clientes; 

 Desenvolvimento profissional de toda equipe técnica da distribuição da 

3M – Realização de aulas e avaliação periódica para o PED – Profissional 

Especializado da Distribuição, da região do estado de São Paulo, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Paraná. Esta equipe é composta de profissionais da área da 

saúde, tais como: enfermeiros, fisioterapeutas e farmacêuticos; 

 Elaboração de material didático sobre todas as plataformas trabalhadas 

no mercado hospitalar – Monitorização cardíaca, Monitorização Eletrocirúrgica, 

Controle de infecção de Sítio Cirúrgico, Imobilização e Auscultação. Este material é 

utilizado como apoio do trabalho da equipe de vendas e para auxílio aos nossos 

clientes. Compõem o material: Boletim Técnico dos eletrodos Red Dot (2258-3, 

2269T, 2239, 2248, 2560 e 2570); Boletim Técnico de Placas Adesivas descartáveis 

(9160, 9130, 8180 e 8149); Boletim Técnico de Gesso Sintético (Malha sintética, 

algodão sintético e malha gessada); Boletim Técnico de Campos Cirúrgicos sem 

impregnação de antisséptico (2240 e 2250); Boletim Técnico de Campos cirúrgicos 

com impregnação de antissépticos (6640, 6650 e 6658); Boletim Técnico de 

Tricotomia Cirúrgica (9671 e Lâminas); 

 Participação do processo de teste de novas tecnologias – Tendo papel 

de avaliador e profissional de enfermagem frente ao uso da tecnologia, segundo 

recomendações de boas práticas nacionais e internacionais; 

 Elaboração e realização de apresentações em congressos e 

seminários nacionais e regionais. Nosso objetivo é respaldar os profissionais de 

enfermagem, sobretudo os enfermeiros, acerca das questões da segurança do 

paciente nos procedimentos cirúrgicos; 

 Participação em Grupos de Estudos: SEGTEC – Segurança e 

Tecnologia da UNIFESP /Escola Paulista de Enfermagem. Neste grupo a 

participação de todos os profissionais e colaboradores pauta-se na segurança do 

paciente pediátrico; 

 Atendimento técnico à “Linha Aberta” contato do cliente com a 3M, seja 

para receber informações com relação aos locais de compra de produtos, seja para 

reclamação quanto à indicação de uso, manutenção e orientações gerais. Avaliamos 
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todo questionamento do cliente, independentemente da sua origem, e 

imediatamente enviamos uma solução para cada caso apresentado; 

 Elaboração e acompanhamento de processos de injúrias nos hospitais, 

com relação direta ou não quanto ao uso de produtos 3M. Durante este processo 

nosso objetivo é reavaliar toda prática aplicada pelo usuário e avaliar o nível de 

comprometimento da injúria com o uso do produto. Este processo poderá gerar 

várias visitas técnicas e até mesmo envolvimento de toda equipe participante do 

procedimento gerador da injúria; 

 Realização de visitas da carteira de clientes do vendedor 3M – Estas 

visitas têm como objetivo orientar e relacionar o uso dos produtos, seguindo 

recomendações de boas práticas, pautadas na segurança do paciente; 

 Realização de visitas da carteira de clientes do PED – Profissional 

Especializado da Distribuição 3M – Estas visitas têm como objetivo orientar e 

relacionar o uso dos produtos, seguindo recomendações de boas práticas, pautadas 

na segurança do paciente; 

 Atuação no Processo de Certificação em Cirurgia Segura – Este 

programa é desenvolvido pela equipe técnica da 3M tendo como objetivo reconhecer 

os nossos clientes que trabalham segundo as recomendações nacionais e 

internacionais, pautados na segurança do paciente e melhoria da qualidade da 

assistência. Neste programa reconhecemos os clientes em dois pilares distintos: 

Categoria “DIAMANTE” em Cirurgia Segura e Categoria “OURO” em Cirurgia 

Segura.  A diferença entre ambas as categorias é identificada de acordo com 100% 

de conformidade entre os pontos destacados: Tricotomia cirúrgica, Assepsia 

cirúrgica, Manutenção superfície estéril, Monitoramento eletrocirúrgico, Normotermia 

e Curativo pós-operatório. A Aplicação deverá ser toda baseada em protocolos com 

as devidas referências bibliográficas; 

 Participação em Fone Conferência, com objetivo de comunicação de 

mudanças estruturais e até mesmo para divulgação de recomendações e ou novas 

orientações; 

 Participação em cursos a distância de diversas áreas de conhecimento: 

jurídica, técnica, etc. Estes cursos podem ser através da 3M Brasil e 3M Estados 

Unidos; 
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 Relacionamento com as entidades geradoras de recomendações 

nacionais e internacionais: AMMI – Associação para o avanço da instrumentação 

médica (EUA); SOBECC – Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico 

e Central de Material Esterilizado (SP); APECIH – Associação Paulista de Estudos 

de Controle de Infecção relacionada à assistência à saúde (SP). Nosso objetivo é ter 

acesso rápido a Recomendações de Boas Práticas e divulgá-las para os nossos 

clientes. 

Diante da descrição das minhas práticas, desde as primeiras atuações na 

área da saúde, como administrador e enfermeiro de uma indústria que se preocupa 

com a qualidade da assistência prestada e segurança do paciente cirúrgico, 

podemos situar na dimensão da Educação continuada e Educação Permanente.  

Há situações em que atuo como propagador de uma recomendação, conceito 

ou prática, dependendo da situação, que não geram qualquer discussão acerca da 

realidade, devido ao desconhecimento de uma prática baseada no conceito da 

segurança do paciente. Em outras situações, desenvolve-se a Educação 

Permanente, gerando reflexão entre atuação e papéis, mantendo o objetivo da 

segurança do paciente. 

Quanto à avaliação de minha prática, a sugestão consiste em reavaliar a 

disponibilidade de tempo para aprimoramento profissional, buscar novas práticas, 

apresentar maior participação de congressos e investir no desenvolvimento de 

pesquisas na área de atuação. 

Todo este investimento seria em benefício do desenvolvimento dos trabalhos 

e a fim de manter os objetivos principais de divulgar e avaliar, junto aos profissionais 

da saúde, novas recomendações e práticas, para melhoria da assistência em 

enfermagem. 



72 

 

 

 
Anexo 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

           Convidamos você para participar da Pesquisa intitulada: Riscos de Lesões 

decorrentes de posicionamento cirúrgico e procedimentos eletrocirúrgicos: 

investigação do conhecimento do enfermeiro, sob a responsabilidade do 

pesquisador Osvaldo Carlos Pereira Barbosa que tem por objetivos: identificar 

competências e habilidades desenvolvidas na assistência de enfermagem em 

procedimentos cirúrgicos seguros, sobretudo na prevenção de lesões decorrentes 

do posicionamento do paciente e em procedimentos eletrocirurgicos e propor 

recomendações (Boas Práticas) segundo SOBECC, AORN e artigos científicos. Os 

dados gerados por esta pesquisa deverão beneficiar na elaboração dos protocolos 

para procedimentos cirúrgicos seguros das instituições. 

 Sua participação é voluntária e se dará por meio do preenchimento de um 

questionário que será aplicado aos enfermeiros especialistas em Centro Cirúrgico, 

Recuperação Anestésica e Central de Material e Esterilização participante do 9º. 

Simpósio Internacional de Esterilização e Controle de Infecção Relacionada à 

Assistência à Saúde 2014. Caso você aceite participar desta pesquisa lhe será 

enviado um questionário, em duas vias, sendo que uma deverá ficar com o 

pesquisador e a outra via com o participante, todas rubricadas pelo pesquisador 

principal e participante no momento da aplicação do TCLE.  

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o 

Osvaldo Carlos Pereira Barbosa que pode ser encontrado no seguinte endereço: 

Rua Pedro de Toledo 859 – Vila Clementino – CEP 04039-032 – São Paulo Telefone 

5576-4874. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 

1º andar  - cj. 14, 5571-1062, FAX 5539-7162 – e-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

 Se depois de consentir em sua participação, você desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta de dados, independente do motivo 

e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. Você não terá nenhuma despesa e também 

não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e 

publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. 
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Eu, _____________________________________________________________, 

acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

descrevendo o estudo: Preparação em Procedimentos Cirúrgicos Seguros: 

estudo com enfermeiros especialistas. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes 

ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício. 

 

Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e 

pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

_______________________________ Data: ___/___/___ 

Assinatura do participante 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

 

________________________________ Data: ___/___/___ 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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Anexo 2 – Declaração  

 

A Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Pós-

Anestésica e Centro de Material e Esterilização – SOBECC, declara para devidos fins, 

que foi autorizada a coleta de dados da pesquisa "Preparação em procedimentos 

cirúrgicos seguros: estudo com enfermeiros especialistas", durante o 9º Simpósio 

Internacional de Esterilização e Controle de Infecção Relacionada à Assistência à 

Saúde,  realizado no período de 16 a 20 de Setembro de 2014 no Palácio das 

Convenções do Anhembi  em São Paulo. 

 

 

 

 

São Paulo, 04 de novembro de 2014 

 
 
 
 

 
Marcia Hitomi Takeiti 

Presidente Sobecc 
Gestão 2013-2015  
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Anexo 6 – Dados estatísticos  

Teste entre enfermeiros com especialização e sem 
especialização   

TESTE DE WILCOXON - INDEPENDENTES   

    
DADOS DO 
PROCESSO    

    

Informação Valor   

W 3409,5   

P-valor 0,00618899   
Hipótese Nula 

(mu) 0   

Método 
Wilcoxon rank sum test with continuity 

correction   

(Pseudo) Mediana -0,052605924   

      
Intervalo de 
Confiança 95%   

Limite Inferior -0,052718492   

Limite Superior -5,25359E-05   

    
Teste entre enfermeiros especializados com tempo de atuação até 5 anos x 5 a 10 
anos 

TESTE DE WILCOXON - INDEPENDENTES   

    
DADOS DO 
PROCESSO    

    

Informação Valor   

W 414,5   

P-valor 0,852617862   
Hipótese Nula 

(mu) 0   

Método 
Wilcoxon rank sum test with continuity 

correction   

(Pseudo) Mediana 4,88929E-05   

      
Intervalo de 
Confiança 95%   

Limite Inferior -0,052622324   

Limite Superior 0,05270063   
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Teste entre enfermeiros especializados com tempo de atuação: até 5 anos x Mais 
de 10 anos 

    

TESTE DE WILCOXON - INDEPENDENTES   

    
DADOS DO 
PROCESSO    

    

Informação Valor   

W 539   

P-valor 0,968853803   
Hipótese Nula 

(mu) 0   

Método 
Wilcoxon rank sum test with continuity 

correction   

(Pseudo) Mediana -3,87298E-05   

      
Intervalo de 
Confiança 95%   

Limite Inferior -0,052660187   

Limite Superior 0,052627454   

    
Teste entre enfermeiros especializados com tempo de atuação: até 5 
anos x Não atua  

    

TESTE DE WILCOXON - INDEPENDENTES   

    
DADOS DO 
PROCESSO    

    

Informação Valor   

W 116,5   

P-valor 0,680232871   
Hipótese Nula 

(mu) 0   

Método 
Wilcoxon rank sum test with continuity 

correction   

(Pseudo) Mediana 2,7534E-05   

      
Intervalo de 
Confiança 95%   

Limite Inferior -0,05266362   

Limite Superior 0,105292991   

    
Teste entre enfermeiros especializados com tempo de atuação: 5 a 10 anos x 
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Mais de 10 anos 

    

TESTE DE WILCOXON - INDEPENDENTES   

    
DADOS DO 
PROCESSO    

    

Informação Valor   

W 376   

P-valor 0,34231368   
Hipótese Nula 

(mu) 0   

Método 
Wilcoxon rank sum test with continuity 

correction   

(Pseudo) Mediana 7,11211E-05   

      
Intervalo de 
Confiança 95%   

Limite Inferior -8,80341E-05   

Limite Superior 0,052677821   

    
Teste entre enfermeiros especializados com tempo de atuação: 5 a 10 
anos x Não atua  

    

TESTE DE WILCOXON - INDEPENDENTES   

    
DADOS DO 
PROCESSO    

    

Informação Valor   

W 75   

P-valor 0,760977736   
Hipótese Nula 

(mu) 0   

Método 
Wilcoxon rank sum test with continuity 

correction   

(Pseudo) Mediana 7,81847E-05   

      
Intervalo de 
Confiança 95%   

Limite Inferior -0,052644423   

Limite Superior 0,10524396   
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Teste entre enfermeiros especializados com tempo de atuação: Mais de 10 anos x 
Não atua 

    

TESTE DE WILCOXON - INDEPENDENTES   

    
DADOS DO 
PROCESSO    

    

Informação Valor   

W 108   

P-valor 0,544147096   
Hipótese Nula 

(mu) 0   

Método 
Wilcoxon rank sum test with continuity 

correction   

(Pseudo) Mediana 1,29877E-05   

      
Intervalo de 
Confiança 95%   

Limite Inferior -0,052701352   

Limite Superior 0,105269021   
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Anexo 7 – Produto  

Como produto desta dissertação, diante da análise dos dados coletados nesta 

pesquisa, propõe-se o protocolo “Prevenção de riscos de lesões decorrentes de 

posicionamento cirúrgico e procedimentos eletrocirúrgicos” que poderá ser utilizado 

na capacitação dos profissionais de enfermagem em centro cirúrgico.  

Protocolo Para Prevenção De Riscos De Lesões – Posicionamento 
Cirúrgico E Procedimentos Eletrocirúrgicos 
OBJETIVO: Estabelecer os critérios e as práticas para orientar as ações de 
preparo do paciente que será submetido a procedimentos eletrocirúrgicos. 
 

ABRANGÊNCIA: Este protocolo se aplica a todos profissionais envolvidos na 
assistência de enfermagem durante os procedimentos eletrocirúrgicos. 

 
COMPETÊNCIAS: O preparo do paciente submetido a um procedimento 
eletrocirúrgico é de responsabilidade da enfermagem (circulante de sala), 
embora o cuidado no período transoperatório seja de responsabilidade de toda 
a equipe envolvida no ato cirúrgico. Portanto, é sugerida a responsabilidade 
compartilhada nas tomadas de decisões no preparo do paciente. 
 

DIRETRIZES: 

POSICIONAR O PACIENTE DE 
ACORDO COM O PROCEDIMENTO 

A SER REALIZADO: 
 

Identificar a presença de fatores de 
risco preexistentes, como doenças 
crônicas, estrutura orgânica frágil, 
deficiência física, uso de tabaco e/ou 
álcool e idades extremas. Discutir 
com a equipe cirúrgica; 

Antes de posicionar o cliente na mesa 
cirúrgica, avaliar sua capacidade de 
amplitude de movimentos, 
anormalidades físicas, identificar o 
uso de próteses e implantes; 

Transportar o paciente para a mesa 
cirúrgica, levantando-o, sem puxá-lo 
ou arrastá-lo. Conservar o pescoço e 
a coluna alinhados; 

Reposicionar o cliente de forma lenta 
e delicada; 

Proteger os olhos e ouvidos contra 
pressão; 

Caso seja possível, solicitar ao cliente 
que expresse suas queixas de dor, 
ardência, pressão ou qualquer outro 
desconforto decorrente do 
posicionamento cirúrgico; 

Averiguar permanentemente se a 
equipe cirúrgica não se encontra 
apoiada ou inclinada sobre o 
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paciente, sobretudo sobre as 
extremidades; 

Evitar o contato do paciente com 
partes metálicas; 

 Evitar o contato pele/pele com  
inserção de compressas secas; (por 
exemplo regiões: axilas, genitália e 
mamas). 

SELECIONAR O LOCAL PARA 
APLICAÇÃO DO ELETRODO DE 

RETORNO (PLACA DISPERSIVA): 
 

Priorizar a parte anterior do paciente; 
 

O local deverá atender aos requisitos: 

a) Local rico em massa muscular; 

b) Região vascularizada; 

c) Longe de proeminência óssea; 

d) Pele íntegra, seca e ausente de 
pelos; 

e) O mais próximo possível da 
incisão cirúrgica. 

PREPARAR O LOCAL PARA 
APLICAÇÃO DO ELETRODO DE 

RETORNO: 
 

Remover os pelos: a tricotomia deve 
ser feita de modo a manter a 
integridade da pele; 

Limpar o local, deixar seco e livre de 
oleosidade; 

Agentes inflamáveis utilizados na 
limpeza e desinfecção, ou como 
solventes de adesivos, devem ter 
tempo para evaporar antes da 
aplicação do eletrodo, sobretudo no 
início do procedimento. Há risco de 
acúmulo de soluções inflamáveis sob 
o paciente ou nas depressões do 
corpo, como umbigo, e em cavidades 
do corpo, como vagina e ânus. 

APLICAR O ELETRODO DE 
RETORNO: 

 

Deve ser aplicado de forma eficiente 
com toda superfície do local 
selecionado no corpo do paciente; 

Aplicar o eletrodo com tempo 
suficiente para que o adesivo hidrate 
a pele, reduzindo a impedância do 
local da aplicação; 

Não tocar no adesivo; 

Aplicar o eletrodo começando por 
uma das bordas e seguindo a direção 
da borda oposta; 

Alisar o eletrodo com firmeza evitando 
que o ar permaneça debaixo do 
eletrodo, formando bolas de ar; 

Conectar o cabo ao eletrodo de 
retorno e o “plug” à unidade geradora 

 



81 

 

 

de eletrocirurgia; 

Selecionar no painel da unidade 
geradora de eletrocirurgia o modelo 
de placa utilizado (regular ou 
bipartido); 

 
 

A retirada inadequada ou muito rápida 
pode causar danos à pele do 
paciente; 

 Retirar o eletrodo de retorno 
lentamente, realizando um ângulo de 
180º com a pele; 

 Observar a integridade cutânea após 
a retirada do eletrodo de retorno; 

PRECAUÇÕES IMPORTANTES: 

Inspecionar todos os acessórios antes 
e após a realização dos 
procedimentos; 

Nunca corte, dobre ou deixe que as 
bordas do eletrodo de retorno se 
encontrem; 

Não é necessário aplicar gel; 

Nunca reutilize o eletrodo de retorno; 

Não utilize um eletrodo de retorno 
com baixa adesividade; 

Observe os pedidos constantes de 
aumento de potência; 

Não coloque o paciente sob a 
conexão do eletrodo de retorno ou de 
outros equipamentos/acessórios; 

Em caso de mudança de decúbito do 
paciente verificar se não houve 
deslocamento do eletrodo de retorno; 

A presença de pacientes com 
qualquer adorno metálico deve ser 
comunicada e/ou reforçada para a 
equipe cirúrgica (por exemplo: 
aliança, piercing, anel, brinco, prótese 
e órtese e marca-passo); 

Os eletrodos ativos (caneta do bisturi) 
temporariamente fora de uso devem 
ser guardados em local isolado do 
paciente; 

Devem ser observadas e respeitadas 
as informações contidas no rótulo do 
eletrodo de retorno: quanto à 
utilização, como evitar queimaduras 
no local de aplicação, preparo da 
região de aplicação do eletrodo, o 
perfil do paciente, compatibilidade 
com o monitor de qualidade de 
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contato; 

O fabricante deve especificar nos 
documentos quanto à compatibilidade 
dos acessórios e às unidades 
geradoras de eletrocirurgia; 

Os conectores do eletrodo ativo e do 
eletrodo neutro não devem ser 
intercambiáveis; 

Com relação à manutenção dos 
cabos do eletrodo neutro, apesar de 
não haver recomendações oficiais, 
sugerimos os seguintes 
procedimentos: 

a) Inspecionar a qualidade da 
limpeza e sua integridade; 

b) Poderá ser submetido a uma 
inspeção periódica, realizada 
pela engenharia clínica, quanto 
à presença de pontos de 
oxidação na parte de contato 
com o eletrodo neutro; 

c) Poderá ser submetido a uma 
avaliação de aporte de corrente 
durante o seu uso através de 
calibradores específicos. 
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Anexo 5- Instrumento de Coleta de Dados  

 

Este instrumento é parte da no desenvolvimento de competências 

necessárias para atuar em procedimentos cirúrgicos seguros, no que diz respeito a 

lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico e procedimentos eletrocirurgicos. 

Contamos com a sua colaboração para preenchimento do questionário. 

e-mail: osvaldobarbosa027@gmail.com 

Garantimos o anonimato dos enfermeiros participantes, bem como a liberdade 

de retirar sua participação a qualquer instante, bastando informar sua decisão. 

Informamos que os dados serão divulgados em eventos e periódicos científicos, bem 

como enviaremos uma cópia em PDF do artigo para seu e-mail. Em caso de dúvida, 

consulte-nos a qualquer momento por e-mail: cepunifesp@unifesp.br 

Desde já, agradecemos sua colaboração! 

Endereço eletrônico:  

1. Sexo: 

(   ) Feminino   (   ) Masculino    

2. Região de Atuação 

(   ) Norte   (   ) Nordeste  (   ) Sul  (   ) Sudeste  (   ) Centro- Oeste   

3. Há quanto tempo você está formado? 

(   ) até 5 anos  (   ) 5 a 10 anos  (   ) mais de 10 anos  

4. Na graduação você teve experiência prática? 

(   ) estágios   (    ) visitas  (   ) nenhuma experiência  

5. Há quanto tempo você atua no centro cirúrgico? 

(   ) até 5 anos  (   ) 5 a 10 anos  (   ) mais de 10 anos (   ) não atua  

Pesquisa “Riscos de Lesões decorrentes de posicionamento cirúrgico e 

procedimentos eletrocirúrgicos”. Tem como intuito investigar a preparação do 

enfermeiro especialista em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Central 

de Material e Esterilização.  

 

mailto:osvaldobarbosa027@gmail.com
mailto:cepunifesp@unifesp.br
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6. Você fez especialização em Centro Cirúrgico, Central de Material e 

Recuperação anestésica? 

(   ) sim  (   ) não  

7. Caso tenha feito especialização, realizou estágio em centro cirúrgico? 

(   ) sim  (   ) não  

8. Com relação ao tipo de administração assinale as características da 

instituição em que você atua: 

(   ) Publica    (   ) Privada  (   ) Filantrópica 

9. Com relação à natureza assinale as características da instituição em que você 

atua: 

(   ) Ensino    (   ) Assistência 

10. Qual número de salas de cirurgia na instituição em que atua? 

(   ) até 5 salas   (   ) 5 a 10 salas   (   ) acima de 10 salas 

11. Quantos enfermeiros atuam no centro cirúrgico em sua instituição? 

(   ) até 5 profissionais (   ) 5 a 10 profissionais   (   ) acima de 10 profissionais  

12. Você acha que é importante avaliar a estrutura corporal do paciente e o 

tamanho do eletrodo de retorno (placa)? 

(   ) sim  (   ) não  

13. Com relação ao preparo do local a ser aplicado o eletrodo de retorno (placa), 

é importante realizar a tricotomia? 

(   ) sim  (   ) não  

14.  A região com melhor indicação para aplicação do eletrodo de retorno (placa) 

atenderá aos seguintes requisitos: rica massa muscular, limpa e seca, sem 

pelos, longe de proeminências ósseas, o mais próximo possível da incisão 

cirúrgica. 

(   ) sim  (   ) não  
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15.  Devemos evitar o contato entre os cabos de diversos equipamentos em uso 

no procedimento eletrocirúrgico? 

(   ) sim  (   ) não  

16.  O eletrodo ativo (caneta do bisturi) fora do uso poderá permanecer próximo 

ao campo operatório? 

 (   ) sim  (   ) não  

17. Devemos realizar a manutenção preventiva das unidades geradoras de 

eletrocirurgia (Bisturi)? 

(   ) sim  (   ) não  

18. Qual o espaço de tempo entre as manutenções preventivas? 

(   ) seis meses  (   ) um ano  (   ) dois anos (   ) não realiza  

19.  No momento de reutilização do eletrodo de retorno (placa) podem ocorrer: 

contaminação cruzada e problemas na aderência? 

(   ) sim  (   ) não  

20.  Durante o procedimento cirúrgico, mediante a solicitação do cirurgião em 

relação ao aumento de potência da unidade geradora (bisturi), é necessário 

reavaliar a região aplicada, aderência e conexões do eletrodo de retorno 

(placa)? 

(   ) sim  (   ) não  

21.  O posicionamento do paciente no ato cirúrgico, deverá ser levado em 

consideração durante os cuidados preparatórios na sala de cirurgia? 

(   ) sim  (   ) não  

22. Poderá o paciente ficar em contato com partes metálicas durante o 

procedimento eletrocirurgico? 

(   ) sim  (   ) não  

23.  É correto afirmar: Devemos ter atenção especial, no momento de 

posicionamento do paciente, com todas as proeminências ósseas. 

(   ) sim  (   ) não  
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24. Conectores, extensões e equipo de soro sob o paciente podem alterar a 

vascularização e consequentemente favorecer o local a um evento adverso? 

(   ) sim  (   ) não  

25.  A notificação verbal a toda a equipe é importante quando o paciente for 

portador de marca-passo, mesmo que seja considerado de conhecimento de 

todos? 

(   ) sim  (   ) não  

26.  Em pacientes com sudorese intensa é importante evitar o contato pele/pele 

com compressas de gaze seca? Por exemplo: axila, mamas e etc. 

(   ) sim  (   ) não  

27.  Região sacral e genitálias necessitam de cuidados especiais independente 

da complexidade do procedimento? 

(   ) sim  (   ) não  

28.  É correto afirmar: Uma cirurgia de longa duração tem maior risco de eventos 

adversos em relação a uma cirurgia de curta duração? 

(   ) sim  (   ) não  

29. É correto afirmar: No momento do preparo de pele, é importante preocupar-se 

com a solução sob o paciente na degermação e ou alcoolização? 

(   ) sim  (   ) não  

30.  Os dispositivos estáticos à base de polímero de visco elástico seco e colchão 

de ar representam resultados eficazes na prevenção de úlceras por pressão? 

 (   ) sim  (   ) não  
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Anexo 4 – Instrumento de coleta – comissão julgadora   

   

Prezado jurado(a),  

 

Primeiramente, reiteramos nosso agradecimento pela sua participação. O 

presente documento consiste no Instrumento de coleta de dados que será aplicado 

aos enfermeiros especialistas participantes da investigação e, com a sua ajuda, 

poderá ser aperfeiçoado. 

Sua participação consiste na leitura, avaliação de acordo com sua experiência e 

conhecimentos e preenchimento da escala de concordância que há no final de cada 

questão. A escala é composta por 4 opções, sendo: 1) concordo plenamente, 2) 

concordo parcialmente, 3) discordo parcialmente, 4) discordo totalmente.  

Você deverá assinalar a opção correspondente ao seu julgamento, podendo, no 

espaço disponível, escrever sugestões. 

Este instrumento é parte da pesquisa “Riscos de Lesões decorrentes de 

posicionamento cirúrgico e procedimentos eletrocirúrgicos: investigação do 

conhecimento do enfermeiro”.  

Contamos com a sua colaboração para preenchimento do questionário. 

e-mail: osvaldobarbosa027@gmail.com 

Garantimos o anonimato dos enfermeiros participantes, bem como a liberdade de 

retirar sua participação a qualquer instante, bastando informar da sua decisão. 

Informamos que os dados serão divulgados em eventos e periódicos científicos, bem 

como enviaremos uma cópia em PDF do artigo para seu e-mail. Em casa de dúvida, 

consulte-nos a qualquer momento por e-mail: cepunifesp@unifesp.br 

Desde já, agradecemos sua colaboração! 

Endereço eletrônico:  

1.Sexo: 

(   ) Feminino   (   ) Masculino   

2. Região de Atuação 

(   ) Norte   (   ) Nordeste  (   ) Sul  (   ) Sudeste  (   ) Centro-Oeste   

3. Há quanto tempo você está formado? 

(   ) até 5 anos  (   ) 5 a 10 anos  (   ) mais de 10 anos  

 

 

mailto:osvaldobarbosa027@gmail.com
mailto:cepunifesp@unifesp.br
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4. Há quanto tempo você atua no centro cirúrgico? 

(   ) até 5 anos  (   ) 5 a 10 anos  (   ) mais de 10 anos (   ) não atua  

5. No seu curso de especialização você fez estágio em centro cirúrgico? 

(   ) sim  (   ) não  

6. Com relação ao tipo de administração assinale as características da instituição em 
que você atua: 

(   ) Publica    (   ) Privada  (   ) Filantrópica 

7. Com relação à natureza assinale as características da instituição em que você 
atua: 

(   ) Ensino    (   ) Assistência 

8. Qual número de salas de cirurgia na instituição em que atua? 

(   ) até 5 salas   (   ) 5 a 10 salas   (   ) acima de 10 salas 

9. Quantos enfermeiros atuam no centro cirúrgico em sua instituição? 

(   ) até 5 profissionais (   ) 5 a 10 profissionais   (   ) acima de 10 profissionais  

10. Existe uma relação entre a estrutura corporal do paciente e o tamanho de placa? 

(   ) sim  (   ) não  

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   

Observações 

11. Com relação ao preparo do local a ser aplicado o eletrodo de retorno (placa), é    
importante realizar a tricotomia? 

(   ) sim  (   ) não  

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   

Observações 

 

12. A região com melhor indicação para aplicação do eletrodo de retorno (placa) 

atenderá aos seguintes requisitos: rica massa muscular, limpa e seca, sem pelos, longe 

de proeminências ósseas, o mais próximo possível da incisão cirúrgica. 

(   ) sim  (   ) não  

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   

Observações 
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13. Devemos evitar o contato entre os cabos dos equipamentos em uso no 

procedimento eletrocirúrgico? 

(   ) sim  (   ) não  

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   

Observações 

 

11.  O eletrodo ativo (caneta do bisturi) fora do uso poderá permanecer próximo ao 
campo operatório? 

 (   ) sim  (   ) não 

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   

Observações 

 

  

12. Devemos realizar a manutenção preventiva das unidades geradoras de 

eletrocirurgia (Bisturi) a cada seis meses? 

(   ) sim  (   ) não 

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   

Observações 

 

  

13.  No momento de reutilização do eletrodo de retorno (placa) podem ocorrer: 
contaminação cruzada e problemas na aderência? 

(   ) sim  (   ) não  

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   

14.  Durante o procedimento cirúrgico, mediante a solicitação do cirurgião em relação 

ao aumento de potência, é necessário reavaliar a região aplicada, adesividade e 

conexões do eletrodo de retorno (placa)? 

(   ) sim  (   ) não  

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   
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Observações 

 

 

15.  Deve ser levado em consideração o posicionamento do paciente no ato de preparo 

com o posicionamento cirúrgico? 

(   ) sim  (   ) não  

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   

Observações 

 

 

16. Poderá o paciente ficar em contato com partes metálicas durante o procedimento 

eletrocirúrgico? 

(   ) sim  (   ) não  

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   

Observações 

 

 

17. É correto afirmar: Devemos ter atenção especial, no momento de posicionamento 

do paciente, com todas as proeminências ósseas. 

(   ) sim  (   ) não  

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   

Observações 

 

 

18. Conectores, extensões e equipo de soro sob o paciente podem alterar a 

vascularização e consequentemente favorecer o local a um evento adverso? 

(   ) sim  (   ) não  

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   
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Observações 

 

 

19.  A notificação verbal a toda a equipe é importante quando o paciente for portador 

de marca-passo, mesmo que seja considerado de conhecimento de todos? 

(   ) sim  (   ) não 

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   

Observações 

 

 

20.  Em pacientes com sudorese intensa é importante evitar o contato pele/pele com 

compressas de gaze seca? 

(   ) sim  (   ) não  

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   

Observações 

 

 

21.  Região sacral e genitálias necessitam de cuidados especiais independente da 

complexidade do procedimento? 

(   ) sim  (   ) não  

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   

Observações 

 

 

22.  É correto afirmar: Uma cirurgia neurológica de longa duração tem maior risco de 

eventos adversos em relação à apendicectomia? 

(   ) sim  (   ) não  

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   
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Observações 

 

 

26.  É correto afirmar: No momento da assepsia cirúrgica é importante preocupar com o 

líquido sob o paciente no momento da degermação? 

(   ) sim  (   ) não 

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   

Observações 

 

  

27.  Os dispositivos estáticos à base de polímero de visco elástico seco e colchão de ar 

representam resultados eficazes na prevenção de úlceras por pressão? 

 (   ) sim  (   ) não  

1) concordo 

plenamente,  

2) concordo 

parcialmente 

3) discordo 

parcialmente 

4) discordo 

totalmente   

Observações 

 

 

28.  Considerações finais (fique à vontade para levantar dados que não foram 
questionados) ou até mesmo necessidades para melhorar a sua prática com relação 
à prevenção de lesões decorrentes do posicionamento do paciente e procedimentos 
eletrocirúrgicos. 

 
 
 
 
 

 


