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PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE/ MS SESAU 

 
 
 

1. Finalidade 

Este protocolo visa prevenir falhas referentes a procedimentos cirúrgicos, 

determinando as medidas a serem implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes e 

eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, assegurando a integridade do paciente e da 

equipe atuante (profissional da saúde) por meio da lista adaptada de verificação de cirurgia 

segura e pequenas intervenções odontológicas. 

 

2. Justificativa 

A Segurança do Paciente é definida pela Organização Munidal de Saúde (OMS) 

como a redução do risco de danos desnecessários a um mínimo admissível associado ao 

cuidado de saúde (BRASIL, 2014). 

As ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos 

serviços de saúde, bem como a organização de estratégias e ações que previnam e 

minimizem os riscos durante a assistência à saúde aos pacientes é instituída no município 

de Campo Grande-MS através da Resolução SESAU n. 345, de 4 de agosto de 2017. 

Em 2008, a OMS lançou a Campanha mundial “Cirurgias Seguras Salvam Vidas”, 

quando a assistência cirúrgica segura foi escolhida pela Aliança Mundial para Segurança do 

paciente (criada pela OMS em 2004) como Segundo Desafio Global para a Segurança do 

Paciente. 

O checklist de cirurgia segura é considerado um componente essencial para a 

diminuição de eventos adversos e visa assegurar que as equipes cirúrgicas sigam de forma 

consistente algumas medidas de segurança de modo a acrescer a segurança dos 

procedimentos cirúrgicos, reforçando as práticas e promovendo melhor comunicação e 

trabalho na equipe cirúrgica (ROSCANI et al., 2015). 

Para contemplar os serviços de odontologia das Unidades de Saúde onde o registro 

de atendimentos ocorre apenas em prontuário eletrônico, bem como aquelas que não 

dispõem de arquivo corrente para guarda do checklist impresso, foi elaborado um roteiro do 

Checklist para Segurança Cirúrgica da Rede Municipal de Saúde de Campo Grande-MS, 

constituindo estratégia para execução de todas as etapas que compõem o checklist para 

segurança cirúrgica, desde a entrada do paciente para o procedimento cirúrgico, até a 

pausa cirúrgica e a saída. 
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Como a definição de procedimentos cirúrgicos abrange todos os processos manuais 

realizados para o tratamento de doenças, lesões ou deformidades (BECKER, 1968), dentro 

da Rede Municipal de Saúde, o checklist pode ser utilizado em diferentes níveis de atenção 

e por profissionais tanto da área de medicina e enfermagem quanto da área odontológica ou 

qualquer categoria profissional que execute procedimentos cirúrgicos. Atualmente, esses 

procedimentos cirúrgicos podem ser realizados, de acordo com especificidade de cada 

unidade do município, nas Unidade de Atenção Primária à Saúde (APS), nos Centros de 

Especialidade Odontológica (CEO), nas Unidades de Urgências, nas Policlínicas 

Odontológicas, no Centro Especializado Municipal (CEM), no Centro de Referência à Saúde 

do Homem e Centro de Doenças Infecto-Parasitárias (Cedip). 

Ressalta-se que especificamente nessa 1ª edição os serviços de odontologia de toda 

a rede municipal de saúde que executam procedimentos cirúrgicos e de endodontia 

utilizarão o Roteiro do Checklist da Cirurgia Segura (apêndice II) em seus atendimentos. 

Os pacientes com alterações leve a moderada de pressão arterial diastólica ou 

sistólica, bem como diabéticos, são considerados riscos aceitáveis para o atendimento 

odontológico, incluindo o uso de anestésicos locais com vasopressores. Os pacientes 

hipertensos precisam ter sua pressão arterial aferida a cada consulta, assim como os 

diabéticos ter seus níveis de glicemia monitorados (MORAIS, 2012). 

Os procedimentos odontológicos envolvem riscos que podem ser prevenidos diante 

de uma anamnese e um acompanhamento do paciente, como histórico da saúde e 

identificação de outros dados que podem culminar em boas práticas e evitar complicações. 

Exemplos de eventos adversos, segundo Corrêa e Mendes (2017): 

 Infecção associada ao cuidado odontológico: Alveolite; perimplantite; infecção 

endodôntica; infecções odontogênicas mais complexas, como a angina de Ludwig. 

 Dano por intervenção Odontológica: Danos por aspiração/deglutição de corpo 

estranho; danos por extravasamento ou deglutição de substâncias químicas; 

descalcificação de esmalte/cáries relacionada ao tratamento ortodôntico; distúrbios 

de articulação temporomandibular; exodontia de dente trocado; fraturas ósseas e 

dentárias; hemorragia/hematoma; enfisema subcutâneo; necrose óssea e de 

estruturas moles; lesão de seio maxilar; lesão neurológica; lesão de músculos da 

face/da gordura de Bichat; luxação dentária; 

maceração/laceração/abrasão/queimaduras orais/periorais; reabsorção/perfuração 

radicular. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MATO GROSSO DO SUL 
 

 Dano por atraso ou falha no diagnóstico: Danos pulpares; sinusite; reabsorção 

radicular; evolução cariosa; doenças periodontais (gengivite, perda de suporte ósseo, 

perda de gengiva inserida). 

 Alergia: Alergia ao látex; choque anafilático por contato com substâncias 

desinfetantes; alergia ao anestésico local. 

O checklist para a Segurança Cirúrgica foi adaptado para Rede Municipal de Saúde 

de Campo Grande MS em conformidade com o Manual de Cirurgia Segura, desenvolvidos 

pela OMS, com intuito minimizar riscos inerentes aos procedimentos cirúrgicos. 

 

3. Abrangência 

O protocolo para intervenção segura deve ser aplicado em todos os 

estabelecimentos de saúde da rede municipal de saúde de Campo Grande – MS em que 

sejam realizados procedimentos odontológicos, pequenas cirurgias, quer sejam 

terapêuticas, quer sejam diagnósticas, que impliquem em incisão no corpo humano ou em 

introdução de equipamentos endoscópicos por qualquer profissional de saúde. 

 

4. Definições  

4.1. Lista de Verificação: lista formal utilizada para identificar, comparar e verificar um 

grupo de itens/procedimentos.  

4.2. Condutor da Lista de Verificação: profissional de saúde (médico, enfermeiros, 

odontólogos, técnicos de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, técnico de saúde 

bucal.), que esteja participando do procedimento e seja o responsável por conduzir 

a aplicação da lista de verificação, de acordo com o protocolo.  

4.3. Biossegurança: é um conjunto de medidas voltadas para ações de prevenção, 

minimização ou eliminação de riscos inerentes aos procedimentos cirúrgicos, que 

podem comprometer a saúde do paciente antes da realização de cada 

procedimento.  

4.4. Equipe cirúrgica: equipe composta por todos os profissionais envolvidos no 

procedimento cirúrgico.  

 

5. Intervenção 

Muitos fatores concorrem para que um procedimento cirúrgico seja realizado de 

forma segura: profissionais capacitados, ambiente, equipamentos e materiais adequados 

para a realização do procedimento, conformidade com a legislação vigente, entre outros. 

Entretanto, este protocolo trata especificamente da utilização sistemática da Lista de 

Verificação de Cirurgia Segura como uma estratégia para reduzir o risco de incidentes 
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cirúrgicos. A Lista de Verificação divide a cirurgia em três fases: I – Entrada do paciente; II – 

Pausa cirúrgica;  III – Saída do paciente. A figura abaixo corresponde ao checklist de cirurgia 

segura (Apêndice I).  

 

Figura 1: Checklist para Segurança Cirúrgica da Rede Mucicipal de Saúde de Campo Grande-MS 

 

Fonte: ANVISA, 2013 (adaptado) 

 

Cada uma dessas fases corresponde a um momento específico do fluxo normal de 

um procedimento cirúrgico. Para a utilização do checklist para segurança cirúrgica, uma 

única pessoa deverá ser responsável por conduzir a checagem dos itens.  

Em cada fase, o condutor do checklist deverá confirmar se a equipe completou suas 

tarefas antes de prosseguir para a próxima etapa. Caso algum item checado não esteja em 

conformidade, a verificação deverá ser interrompida e o paciente mantido na sala do 

procedimento até a sua solução.  

 

5.1. Entrada  

O condutor do checklist, seja profissional de saúde de nível fundamental ou médio 

(Técnico em Saúde Bucal, Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de 

Enfermagem) ou superior (Enfermeiro, Médico e Cirurgião-dentista), deverá: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MATO GROSSO DO SUL 
 

5.1.1. Identificação do paciente: Revisar verbalmente com o próprio paciente, dados 

de identificação (nome, prontuário e cartão SUS), conforme Protocolo de 

Identificação do Paciente – SESAU (Resolução SESAU n. 511, de 14 de fevereiro 

de 2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5.1.2. Anamnese: identificar problemas como: hipertensão, diabetes, outras doenças, 

alergia (o condutor deverá perguntar ou confirmar se o paciente possui uma 

alergia conhecida, mesmo que o condutor tenha conhecimento prévio a respeito 

da alergia, esta informação deverá ser comunicada), gestação e idade 

gestacional, hemorragia, uso de medicamento, tipo de procedimento 

(programado ou urgência), pressão arterial, glicemia (realizada pelos 

profissionais de enfermagem) e elegibilidade do paciente (consentimento do 

paciente através de sua assinatura).  

 

5.2. Pausa Cirúrgica 

Neste momento, a equipe fará uma pausa para realizar os seguintes passos:  

5.2.1. Confirmação das condições de esterilização: Confirmar se as embalagens 

estão íntegras. 

5.2.2. Confirmação das condições dos equipamentos e instrumentais: Confirmar 

se os materiais necessários estão disponíveis para o tipo de procedimento e se a 

placa de bistuti esta posicionada. 

5.2.3. Medidas de segurança: Verificar a utilização de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) pelo profissional e pelo paciente, se for indicado, além de apontar 

preocupações específicas com o paciente e se exames de imagens estão 

disponíveis. 

5.2.4. Medidas de segurança específicas para odontologia: Verificar se os 

equipamentos estão funcionando e ainda medidas de segurança para evitar 

aspiração, ingestão ou outros danos. A necessidade de profilaxia antimicrobiana 

também deve ser avaliada. 

As etapas da pausa cirúrgica podem ser realizadas pelos seguintes profissionais de 

Saúde: Técnico em Saúde Bucal, Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico de Enfermagem, Auxiliar 

de Enfermagem, Enfermeiro, Médico, Cirurgião-dentista. Contudo, as preocupações 

específicas em relação ao paciente  e avaliação de exames/imagens essensiais (item 5.2.3) 

devem ser conduzidas por profissional de nível superior, bem como as medidas de 

segurança específicas para odontologia (item 5.2.4) devem ser conduzidas por profissional 

de nível superior da Odontologia. 
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5.3. Saída 

A equipe deverá revisar em conjunto a cirurgia ou procedimento: 

5.3.1. Registros e controle do pós-cirúrgico: Em procedimentos com cavidade 

aberta, a conclusão da contagem de instrumental também deverá ser confirmada, 

além da preocupação e manejo essenciais para a recuperação do paciente, 

intercorrências e o registro do procedimento.  

Documentar os problemas com equipamentos: o condutor deve assegurar-se de 

que os problemas com os equipamentos, ocorridos durante o procedimento, 

sejam identificados, relatados e documentados pela equipe. 

As indicações de medicação e intercorrências, bem como as condutas adotadas, 

também devem ser anotadas. Por fim, toda a equipe que participou da cirurgia 

e/ou procedimento, devem carimbar ou registrar seu nome completo e assinatura 

no último campo da saída. 

As etapas da Saída podem ser realizadas pelos seguintes profissionais de Saúde: 

Técnico em Saúde Bucal, Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de 

Enfermagem, Enfermeiro, Médico, Cirurgião-dentista. Contudo, as preocupações e manejo 

essenciais para a recuperação do paciente, indicação de medicação e condutas adotadas 

mediante intercorrências devem ser conduzidas por profissional de nível superior (item 

5.3.1). 

O apêncide I deve ser arquivado no prontuário do paciente, no arquivo corrente das 

Unidades de Saúde. 

 

6. Estratégias de monitoramento e indicador 

6.1. Taxa de adesão à Lista de Verificação: Proporção da lista preenchida corretamente 

pelo número de pacientes submetidos a cirurgias e procedimentos cirúrgicos para 

serviços que aplicam o checklist (apêndice I). 

6.2. Taxa de adesão ao roteiro do checklist (apêndice II). Proporção de pacientes 

atendidos pelo número de pacientes que apresentam a informação de aplicabilidade 

do roteiro em seu prontuário eletrônico. 
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APÊNDICE I - Checklist para Segurança Cirúrgica da Rede Municipal de Saúde de Campo Grande-MS 
 
 

ENTRADA PAUSA CIRÚRGICA SAÍDA 

Identificação do paciente Confirmação das condições de esterilização Registros e Controle do pós-cirúrgico 

Nome:  Embalagens íntegras? (   )sim (   )não A contagem dos instrumentos e materiais e compressas 

estão corretas? (   )sim (   )não 

Prontuário/ Cartão Nacional de Saúde: Confirmação das condições dos equipamentos e 

instrumentais 

Há algum problema com equipamento para ser 

resolvido?  (   )sim (   )não 

Anamnese Tem materiais necessários para este tipo de 

procedimento? 

(   )sim (   )não 

Preocupação e manejo essenciais para a recuperação do 

paciente? (   )sim (   )não 

Hipertenso? (   )sim (   )não Placa de bisturi posicionada? 

 (   )sim (   )não (   )não se aplica 

Houve indicação de medicação?  (   )sim (   )não  

Qual? 

Diabético? (   )sim (   )não Medidas de segurança Houve intercorrência? (   )sim (   )não 

Qual conduta adotada? 

 

 

 

 

 

 

Obs.: 

 

 

 

 

 

 

 

Outras doenças? (   )sim (   )não 

Qual? 

Utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

pelo profissional? (   )sim (   )não 

Alergia a medicamentos? (   )sim (   )não 

Qual? 

Utilização de EPI pelo paciente?  

(   )sim (   )não (   )não se aplica 

Gestante? (   )sim (   )não (   )não se aplica 

Idade gestacional? 

Alguma preocupação específica em relação ao paciente?  

(   )sim (   )não Qual? 

Hemorragia? (   )sim (   )não Exames/Imagens essenciais estão disponíveis? 

(   )sim (   )não (   )não se aplica  

 

Usa medicamento? (   )sim (   )não 

Qual? 
Medidas de segurança específicas para 

ODONTOLOGIA 
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ENTRADA PAUSA CIRÚRGICA SAÍDA 

Tipo de procedimento:  

(   )programado (   )urgência 

Equipamentos funcionando? (   )sim (   )não  

Profissionais que participaram da cirurgia/procedimento 

(carimbo/nome completo e assinatura): 

 

 

 

 

 

Pressão arterial: Medidas de segurança para evitar ingestão/aspiração ou 

outros danos?  

(   )fio dental  (   )isolamento absoluto  

(   )outros (   )não se aplica  

Glicemia: Precisa de profilaxia antimicrobiana? 

 (   )sim (   )não  (   )não se aplica  

Qual?  

Elegibilidade do paciente 

Consentimento do paciente: 

 

 

 

Obs.: 
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APÊNDICE II - Roteiro do Checklist para Segurança 

Cirúrgica da Rede Municipal de Saúde de Campo Grande-MS 

 

A- ENTRADA 

Identificação do Paciente 

1- Confirmar o nome completo do paciente 

2- Confirmar o prontuário/Cartão Nacional de Saúde do paciente 

Anamnese 
1- Hipertenso?  (  )Sim  (  )Não 

2- Diabético?    (  )Sim  (  )Não 

3- Outras doenças?    (  )Sim  (  )Não 

Qual? 

 

4- Alergia a medicamentos?   (  )Sim  (  )Não 

 

5- Gestante?   (  )Sim  (  )Não  (  )Não se aplica 

Idade gestacional? 

 

6-Hemorragia   (  )Sim  (  )Não 

 

7- Usa medicamento?   (  )Sim  (   )Não 

Qual? 

 

8- Tipo de procedimento:  (  )Programado  (  )Urgência 

 

9-Pressão Arterial:__________________ 

 

10- Glicemia:______________________ 

 

11- Orientação e consentimento do paciente?  (  )Sim  (  )Não 

 

 

 

B- PAUSA CIRÚRGICA 

 

Confirmação das condições de esterilização 

 

1-Embalagens íntegras?    (  )Sim  (  )Não 

 

Confirmação das condições dos equipamentos e instrumentais 

 

2-Tem materiais necessários para este tipo de procedimento?                                                                                         

(  )Sim  (  )Não 

 

Medidas de segurança 

 

3- Utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) pelo 

profissional?  (  )Sim  (  )Não 

 

4- Utilização de EPI pelo paciente?    

 (  )Sim  (  )Não  (  )Não se aplica 

 

5- Alguma preocupação específica em relação ao paciente?  
 (  )Sim  (  )Não  (  )Não se aplica 

 

6- Exames/Imagens essenciais estão disponíveis? 

 (  )Sim  (  )Não  (  )Não se aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de segurança específicas para 

ODONTOLOGIA 

 

1- Equipamentos funcionando? (  )Sim  (  )Não 

 

2- Medidas de segurança para evitar ingestão/aspiração ou outros 

danos?  

 (   )fio dental  (  )isolamento absoluto  

 (   )outros       (  )não se aplica 

 

3- Precisa de profilaxia antimicrobiana? 

 (  )Sim  (  )Não  (  )Não se aplica 

 

 

C- SAÍDA 

 
Registros e Controle do pós-cirúrgico 

 

1-A contagem dos instrumentos e materiais e compressas estão 

corretas? (  )Sim  (  )Não 

 

2- Há algum problema com equipamento para ser resolvido?  
 (  )Sim  (  )Não 

 

3- Preocupação e manejo essenciais para a recuperação do 

paciente?  

 (  )Sim  (  )Não 

 

4- Houve indicação de medicação?   (  )Sim  (  )Não 

Qual? 

 

5-Houve intercorrência?  (  )Sim  (  )Não 

 

6- Registrou no prontuário do paciente que este roteiro foi checado 

em sua integralidade? (  )Sim  (  )Não 

 

 


