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RESUMO 

No Brasil, anualmente, estima-se que sejam realizadas entre 187 e 281 milhões de cirurgias de 

grande porte. Os procedimentos cirúrgicos não seguros provocam eventos adversos em até 25% 

dos pacientes, provocando 2,6 milhões de mortes por ano. A maior parte desses óbitos ocorrem 

por causas evitáveis. Dentre os eventos adversos ocasionados no perioperatório destacam-se as 

Infecções do Sítio Cirúrgico como um dos principais eventos que comprometem à segurança 

dos pacientes nos serviços de saúde no país. Essas infecções provocam um impacto significativo 

na morbidade e na mortalidade dos pacientes submetidos à procedimentos cirúrgicos, podendo 

acarretar também dano físico, social e/ou psicológico ao indivíduo. Além de aumentar a chance 

de readmissão hospitalar e cirurgias adicionais. Destarte, diante dos impactos gerado pela 

ocorrência das Infecções do Sítio Cirúrgico, é imprescindível à implementação de medidas 

preventivas por meio da adesão às boas práticas no centro cirúrgico, com a utilização de 

protocolos, os quais devem ser baseados em evidências científicas. Entretanto, mesmo diante 

de evidências positivas sobre a efetividade dos protocolos para garantir a segurança do paciente, 

ainda são necessárias maiores investigações sobre as questões que envolvem a segurança dos 

pacientes e a definição dos melhores indicadores de qualidade do cuidado. Assim, com vistas a 

melhor compreensão dos indicadores envolvidos na segurança do paciente no perioperatório 

objetiva-se analisar as medidas realizadas pela equipe cirúrgica para promoção da segurança do 

paciente e prevenção da infecção de sítio cirúrgico no perioperatório. Trata-se de um estudo 

transversal, observacional, no qual serão observados 24 integrantes da equipe de saúde (médico-

cirurgião, anestesista, enfermeiro e técnico de enfermagem) em 241 procedimentos cirúrgicos 

no Hospital Regional Telecila Freitas Fontes em Caicó/RN. A partir de um instrumento 

estruturado sobre as medidas para a segurança do paciente e para a prevenção da infecção no 

sítio cirúrgico, sendo investigados nos cinco momentos distintos do período perioperatório, 

quais sejam: admissão no centro cirúrgico, período anterior à administração da anestesia, 

período anterior à incisão cirúrgica, período anterior à saída da sala de cirurgia e antes da saída 

do centro cirúrgico. A pesquisa será iniciada apenas após parecer favorável do comitê de ética 

em pesquisa da instituição responsável. Os dados coletados serão analisados pela estatística 

descritiva. A partir dos resultados deste estudo vislumbra-se contribuir para as instituições 

hospitalares que executam procedimentos cirúrgicos, de modo a subsidiar indícios dos pontos-

chave a serem enfatizados na promoção da segurando paciente, principalmente no que tange a 

prevenção de infecção do sítio cirúrgico. 

Palavras-chave: Enfermagem; Segurança do paciente; Infecção da ferida cirúrgica; Centros 

cirúrgicos. 
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1 INSTRODUÇÃO      

 

            No Brasil, anualmente, estima-se que sejam realizadas entre 187 a 281 milhões de 

cirurgias de grande porte (BRASIL, 2017a). A média do coeficiente de procedimentos 

cirúrgicos foi de 2,12 cirurgias por 100 habitantes/ano (COVRE et al., 2019).  

Diante desse expressivo quantitativo de cirurgias realizadas no Brasil anualmente 

verifica-se a ocorrência conjunta de complicações cirúrgicas relacionadas à assistência de 

saúde. Em países de baixa e média renda, os procedimentos cirúrgicos não seguros causam 

complicações em até 25% dos pacientes, provocando 2,6 milhões de mortes por ano. A maior 

parte desses óbitos ocorrem por causas evitáveis (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE-

OMS, 2019). 

Essas complicações podem ser designadas como eventos adversos (EA), os quais são 

definidos como danos não intencionais infligidos ao paciente e que são decorrentes da 

assistência prestada pelos profissionais. Podem acarretar lesões ao paciente, prolongamento no 

período de internação e até o óbito (BRASIL, 2017ab).         

Estudos revelam uma prevalência de 21,8% a 35,2% de eventos adversos em 

procedimentos cirúrgicos (BATISTA et al., 2019; MENDES et al., 2009). Dos 60 casos 

analisados, 90% eram eventos evitáveis e mais de dois terços resultaram em danos leves a 

moderados (BATISTA et al., 2019) 

           Dentre os eventos adversos ocasionados no perioperatório, período que abarca desde o 

processo pré-operatório até o pós-operatório, destacam-se as Infecções do Sítio Cirúrgico (ISC) 

como um dos principais eventos que comprometem à segurança dos pacientes nos serviços de 

saúde no país (BATISTA et al., 2019; BRASIL C, 2017). 

           As ISC são infecções causadas por bactérias que entram nas incisões feitas durante a 

cirurgia. Ameaçam a vida de milhões de pacientes a cada ano e contribuem para a disseminação 

da resistência aos antibióticos. Nos países de baixa e média renda, 11% dos pacientes 

submetidos à cirurgia são infectados no processo. Nos Estados Unidos, contribuem para o maior 

tempo de internação hospitalar, elevando para 400.000 dias a mais de internação hospitalar, 

com um custo adicional de 900 milhões de dólares por ano (OMS, 2016). 

         Ademais, as ISC provocam um impacto significativo na morbidade e na mortalidade dos 

pacientes submetidos à procedimentos cirúrgicos, podendo acarretar também em dano físico, 

social e/ou psicológico ao indivíduo. Além de aumentar a chance de readmissão hospitalar e 

cirurgias adicionais (BRASIL, 2017a).  
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         No Brasil, a ocorrência das ISC ocupa o terceiro lugar entre as Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde (IRAS), compreendendo uma estimativa de 14% a 16% dos casos de 

infecção. Estima-se que podem ser evitadas em até 60% dos casos, por meio da implementação 

de medidas de orientação e prevenção durante o perioperatório (BRASIL, 2017c).  

Nesse sentido, é essencial que a segurança do paciente e a qualidade do atendimento 

prestado nos serviços de saúde sejam eficazes. Portanto, torna-se necessária uma cultura de 

segurança que promova e incentive a comunicação e a aprendizagem com os erros, e crie um 

ambiente livre de culpa, onde os profissionais de saúde são capacitados e treinados para a 

redução dos erros (OMS, 2019). 

          O investimento na melhoria da segurança do paciente pode levar a uma significativa 

economia de recursos financeiros. Nos Estados Unidos, as melhorias focadas em segurança do 

paciente levaram a uma economia estimada em 28 bilhões de dólares nos hospitais entre 2010 

e 2015 (OMS, 2019). 

O Brasil faz parte da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente (AMSP), criada 

pela OMS em 2004, cujos objetivos são adotar medidas de melhoria no atendimento ao paciente 

e aumentar a qualidade nos serviços de saúde.  Para tanto, o Ministério da Saúde instituiu em 

2013, por meio da Portaria nº 529, o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) 

(BRASIL, 2019; BRASIL, 2013). 

             O PNSP foi criado para contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos 

os estabelecimentos de saúde do território nacional. A promoção da segurança do paciente é 

um dos seis atributos da qualidade do cuidado e tem adquirido, em todo o mundo, grande 

importância para os pacientes, famílias, gestores e profissionais de saúde (BRASIL, 2020; 

BRASIL, 2013). 

           Um elemento central do trabalho da Aliança é a formulação de Desafios Globais para a 

Segurança do Paciente. A cada dois anos, um novo desafio é formulado para fomentar o 

comprometimento global e destacar temas correlacionados, direcionados para uma área de risco 

identificada como significativa em todos os estados membros da OMS (BRASIL, 2009). Os 

Desafios Globais para a Segurança do Paciente, previstos na AMSP, orientam a identificação 

de ações que ajudem a evitar riscos para os pacientes e, ao mesmo tempo, norteiam os países 

que tenham interesse em implantá-los (BRASIL, 2017b).  

             Nessa perspectiva, a iniciativa “Cirurgias Seguras Salvam Vidas” configura-se como o 

segundo desafio global, e foi estabelecida pela AMSP como parte dos esforços da OMS, para 

reduzir a mortalidade por cirurgias em todo o mundo. Os objetivos desse desafio são a inclusão 

de práticas de segurança relacionadas à anestesiologia, as infecções cirúrgicas preveníveis e a 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html
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comunicação deficiente entre os membros da equipe cirúrgica, problemas comuns, letais e 

evitáveis em todos os países e cenários (BRASIL, 2009). 

          Assim, no contexto das “Cirurgias Seguras Salvam Vidas” pretende-se melhorar a 

segurança da assistência cirúrgica no mundo, por meio da definição de um conjunto central de 

padrões de segurança que possam ser aplicados em todos os países e cenários a partir de uma 

lista de verificação, no modelo de checklist. Esse modelo divide o transoperatório em três fases: 

período anterior à indução anestésica, período antes da incisão cirúrgica e o período 

imediatamente após o fechamento da ferida (BRASIL, 2009).  

          Essa lista de verificação pode ser modificada para contemplar diferenças entre os 

serviços, a cultura de suas salas de cirurgia e o grau de familiaridade de cada membro da equipe 

com o outro, assim, o checklist deve se adaptar à realidade de cada serviço (BRASIL, 2009). 

Desse modo, Roscani et al. (2015) propõem a inclusão de mais dois momentos ao check 

list da OMS, visando a uma maior ênfase na prevenção da infecção de sítio cirúrgico. Dessa 

forma, são enumerados cinco momentos no contexto cirúrgico, com vistas a prevenção de 

infecção no sítio cirúrgico e consequente garantia da segurança do paciente no ato cirúrgico, a 

saber: admissão no centro cirúrgico, período anterior à anestesia, período anterior à incisão 

cirúrgica, período anterior à saída da sala operatória e anteriormente à saída da recuperação 

pós-anestésica.  

O público-alvo principal dessas diretrizes é a equipe cirúrgica: cirurgiões, enfermeiros, 

equipe de suporte técnico, anestesistas e qualquer profissional que preste atendimento cirúrgico 

diretamente (OMS, 2018). O enfermeiro como integrante da equipe atuante no centro cirúrgico 

desempenha um papel fundamental na sistematização dessa assistência (SANTOS et al., 2018). 

Entretanto, cabe a toda equipe cirúrgica, vigilância constante sobre as ações que garantam a 

segurança do paciente em todo o processo operatório (SANTOS; RENNÓ, 2013). 

          Essas medidas, quando realizadas pelos profissionais de saúde, por meio do seguimento 

de protocolos específicos, associadas às barreiras de segurança nos sistemas, podem prevenir 

EA relacionados à assistência à saúde, salvando vidas e prevenindo possíveis lesões. Cabe 

ressaltar que o desafio para o enfrentamento da redução dos riscos e dos danos na assistência à 

saúde depende da implantação da cultura de segurança para os profissionais. Alinhada à política 

de segurança do paciente, instituída nacionalmente, investe na mudança de sistema, no 

aperfeiçoamento da equipe de saúde, na utilização de boas práticas e no aprimoramento das 

tecnologias e melhoria dos ambientes de trabalho (BRASIL, 2017b). 

Destarte, diante dos impactos gerados pela ocorrência dos eventos adversos 

apresentados anteriormente, é imprescindível à implementação de medidas preventivas por 
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meio da adesão às boas práticas, com a utilização de protocolos, guias, manuais, os quais devem 

ser baseados em evidências científicas (BRASIL, 2017a). Entretanto, mesmo diante de 

evidências positivas sobre a efetividade dos protocolos para garantir a segurança do paciente, 

ainda são necessárias maiores investigações sobre as questões que envolvem a segurança dos 

pacientes e a definição dos melhores indicadores de qualidade do cuidado.  

Nesse aspecto, considera-se que verificar os indicadores de qualidade assistencial 

atrelados à segurança do paciente no perioperatório é uma poderosa ferramenta para melhorar 

a segurança do paciente e auxiliar na implantação de medidas preventivas para a ocorrência de 

eventos adversos (BRASIL, 2017b). 

Nesse sentido, haja vista a alta incidência de eventos adversos, principalmente de ISC 

na população brasileira, e os impactos gerados para o indivíduo e os cofres públicos, justifica-

se a realização deste estudo, com vistas a melhor compreensão dos indicadores envolvidos na 

segurança do paciente no perioperatório. Questiona-se sobre quais medidas para cirurgia segura 

e prevenção de ISC são de fato verificadas durante o perioperatório pela equipe de saúde? 

Levanta-se como hipótese que existe uma precariedade nas medidas envolvendo a segurança 

do paciente e a prevenção da infecção do sítio cirúrgico pelos profissionais de saúde. 

           Diante dos resultados oriundos desta pesquisa vislumbra-se contribuir para as instituições 

hospitalares que executam procedimentos cirúrgicos, de modo a subsidiar indícios dos postos-

chave a serem enfatizados na promoção da segurando paciente, principalmente no que tange a 

prevenção de ISC. Acrescenta-se que a partir dos resultados identificados nesta pesquisa, 

pretende-se sugerir à instituição hospitalar onde os dados serão coletados, à implementação do 

check list utilizado na pesquisa. Portanto, este estudo contribuirá para uma assistência à saúde 

com maior qualidade e efetividade. 
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2 OBJETIVOS 

 

 2.1 OBJETIVO GERAL 

  

 Analisar as medidas realizadas pela equipe cirúrgica para promoção da segurança do 

paciente e prevenção da infecção de sítio cirúrgico no perioperatório. 

 

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 - Identificar as variáveis do ambiente cirúrgico que podem contribuir para a ocorrência 

da infecção de sítio cirúrgico no perioperatório; 

 - Verificar a prática dos profissionais de saúde relacionada às medidas para a segurança 

do paciente e à prevenção da infecção do sítio cirúrgico no perioperatório. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO  

 

3.1 TIPO DE ESTUDO  

           

 Trata-se de um estudo transversal, observacional, com abordagem quantitativa, com 

enfoque nos comportamentos da equipe de saúde durante o perioperatório. Estudos dessa 

natureza se propõem a descrever alguma situação de saúde, com vistas a traçar um diagnóstico 

situacional de saúde em uma população (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2013). 

  

3.2 LOCAL DO ESTUDO  

            

O estudo será realizado no centro cirúrgico e/ou na clínica cirúrgica do Hospital 

Regional Telecila Freitas Fontes, localizado na cidade de Caicó/RN. Essa instituição é 

vinculada ao Sistema Único de Saúde, sendo sede de estudos de pesquisa, estágios 

supervisionados e aula práticas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, referência 

no município para o atendimento de enfermidades diversas, sendo constituído por um pronto-

socorro, Unidade de Terapia Intensiva, centro cirúrgico, central de material de esterilização, 

farmácia, enfermaria clínica e enfermaria cirúrgica. 

 

3.3 POPULAÇÃO, AMOSTRA E AMOSTRAGEM 

 

 A população deste estudo será baseada no quantitativo total de cirurgias realizadas por 

profissionais de saúde no centro cirúrgico nos últimos seis meses de 2019 no Hospital Regional, 

um montante de 603 cirurgias. Assim, a amostra foi determinada pela fórmula desenvolvida 

para estudos com população finita (REA; PARKER, 2002), a saber: n = Z∞2 * P * Q * N/e2 (N-

1) + Z∞2 * P * Q. Em que n = tamanho da amostra, Z∞ é o nível de significância do estudo de 

95% (1,96); “e” é o erro amostral que será de 5%; N é o tamanho da população que será de 603 

cirurgias; P é a prevalência da doença, na qual foi considerada um valor conservado de 50%; e 

Q é a porcentagem complementar (1 – p). Conforme essas variáveis, obteve-se um cálculo 

amostral de 241 cirurgias. Dessa forma, será observado o comportamento da equipe cirúrgica 

em 241 procedimentos cirúrgicos realizados em pacientes no referido hospital. 

 Nesse sentido, no que tange ao quantitativo de profissionais do centro cirúrgico a serem 

observados durante o ato cirúrgico, pretende-se avaliar um total de 24 profissionais, o que 

equivale ao número total de profissionais atuantes no centro cirúrgico atualmente. Dentre esses, 
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cinco são médicos cirurgiões, um é médico anestesista, quatro são enfermeiros e 14 são técnicos 

de enfermagem.  

Assim, pretende-se observar o comportamento dos 24 profissionais durante a atuação 

no procedimento cirúrgico, conforme prévia autorização dos mesmos pela assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Nesse ínterim, destaca-se que eventualmente 

as equipes de profissionais se repetirão no decorrer da semana, principalmente pelo baixo 

quantitativo de profissionais atuantes na instituição, dessa forma, a observação dos participantes 

poderá também se repetir, até ser atingida a visualização das 241 cirurgias. Fato que será 

informado ao profissional na assinatura do TCLE. Essa medida, observação repetida dos 

mesmos participantes, é uma tentativa de mitigar o efeito howthorne, que consiste na mudança 

positiva do comportamento de determinado grupo ao perceber que está sendo observado.  

 Destarte, visando preservar o direito do participante, de estar ciente sobre os objetivos 

da pesquisa e que pontos estão sendo observados na coleta de dados, e com vistas a minimizar 

o viés supracitado, compreendeu-se que observar de forma repetida o comportamento desses 

profissionais, ou seja, observar a atuação dos mesmos profissionais mais de uma vez, poderia 

minimizar esse viés, pois no decorrer do tempo o participante desenvolve certo costume com a 

presença do pesquisador, consequentemente, passa a executar suas ações de forma mais natural.  

Nessa perspectiva, para a avaliação repetida dos comportamentos apresentados pela 

equipe de saúde (médico-cirurgião, anestesista, enfermeiro e técnico de enfermagem) no centro 

cirúrgico, serão incluídos na amostra, os procedimentos cirúrgicos que forem realizados no 

centro cirúrgico, com pelo menos uma incisão na pele e/ou mucosa seguida de seu fechamento 

primário após a finalização da cirurgia, com equipe composta por profissionais de saúde 

pertencentes ao quadro de funcionários do hospital onde será realizada a coleta. Serão excluídos 

da coleta os procedimentos cirúrgicos nos quais os profissionais optarem por realizar apenas 

uma anestesia local. 

A amostragem das cirurgias será por conveniência, de forma consecutiva. Nessa técnica, 

as cirurgias serão selecionadas à medida que forem acontecendo na rotina habitual do hospital, 

no período de tempo selecionado para a coleta do estudo e conforme a adequação aos critérios 

de inclusão/exclusão relatados acima. 

 

3.4 INSTRUMENTO E PROCEDIMENTO PARA A COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados será realizada a partir de um instrumento estruturado composto por 

duas partes, a saber: dados relacionados a ambientação/vestimentas dos profissionais no centro 
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cirúrgico e checklist referente às medidas relacionadas à cirurgia segura e prevenção da infecção 

do sítio cirúrgico. O instrumento (ANEXO A) utilizado para a coleta de dados foi adaptado de 

Roscani et al. (2015).   

No checklist a respeito das medidas para cirurgia segura serão observados os 

comportamentos dos profissionais em cinco momentos distintos do período perioperatório, 

quais sejam: admissão do paciente no centro cirúrgico, período anterior à administração da 

anestesia, período anterior à incisão cirúrgica, período anterior à saída da sala de cirurgia e da 

saída do centro cirúrgico.  

A coleta de dados será realizada na sala do centro cirúrgico, onde serão observadas as 

práticas relativas à promoção da segurança dos pacientes, incluindo aquelas relacionadas à 

prevenção da infecção do sítio cirúrgico, realizadas por profissionais de saúde (médico-

cirurgião, anestesista, enfermeiro e técnico de enfermagem). 

Dessa forma, para a realização da coleta de dados, que ocorrerá entre outubro de 2020 

a abril de 2021, as cirurgias a serem realizadas no hospital serão acompanhadas pelos 

recrutadores (dois estudantes de enfermagem treinados sob a supervisão da coordenadora do 

projeto). Esses estudantes abordarão os profissionais de saúde envolvidos diretamente na 

realização do procedimento cirúrgico, os quais serão convidados a participar da pesquisa 

previamente ao início do procedimento.  

Nessa oportunidade será explicado o objetivo do estudo, sua importância e como os 

dados serão coletados, sendo esclarecido que o pesquisador não interromperá/interferirá em 

nenhuma ação no ato cirúrgico, apenas observará as condutas/ações executadas por cada 

profissional, podendo ser observada mais de uma cirurgia executada por esse mesmo 

profissional. Após as explicações gerais sobre a coleta de dados e a pesquisa, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO B) será fornecido a cada profissional de 

saúde participante da cirurgia para que seja lido integralmente, sendo destinado tempo plausível 

para a tomada de decisão sobre o aceite em participar. Apenas após esses procedimentos, será 

solicitada a assinatura do TCLE. A coleta de dados apenas será executada se todos os 

profissionais de saúde da equipe atuantes na cirurgia a ser observada autorizarem a coleta 

observacional.  

Destaca-se que nessa coleta o paciente presente no ato cirúrgico não precisará responder 

ou participar em nenhum momento da coleta, pois os itens do instrumento direcionam-se apenas 

aos comportamentos executados pelos profissionais de saúde durante o procedimento cirúrgico. 

Entretanto, como durante a observação das práticas/ações da equipe de saúde, o paciente é o 

sujeito do ato cirúrgico, será solicitado também ao paciente a autorização para a realização da 
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pesquisa a partir da assinatura do TCLE (ANEXO C). Caso o paciente não saiba ler, o TCLE 

será lido integralmente e será recolhida a sua impressão digital, caso aceite participar.  

É válido ressaltar que em nenhum momento o paciente será entrevistado ou será 

realizada qualquer intervenção no paciente. Essa autorização para participação se destina 

apenas e exclusivamente para a observação do ato cirúrgico. Destaca-se também que será 

explicado ao paciente os objetivos da pesquisa, a sua importância e como os dados serão 

coletados, esclarecendo-lhe que o pesquisador apenas observará o procedimento cirúrgico. A 

assinatura será solicitada previamente à cirurgia, ainda na enfermaria cirúrgica. 

Ademais, foi solicitado ao hospital onde ocorrerá a coleta, o termo de autorização para 

uso do prontuário médico, pois caso na observação das práticas executadas pela equipe de saúde 

no centro cirúrgico não seja possível visualizar todos os itens do instrumento, o prontuário do 

paciente será acessado. Para minimizar os riscos envolvendo o manuseio do prontuário, esses 

serão avaliados na sala do centro cirúrgico, não sendo necessário retirá-los para outro ambiente. 

Essa análise será realizada com o máximo de cuidado pelo pesquisador para que nenhuma folha 

seja extraviada ou sofra qualquer avaria, assim sendo, logo que o pesquisador termine as 

anotações, o prontuário será devolvido em mãos para a enfermeira responsável do setor. 

As cirurgias serão recrutadas por conveniência, de forma consecutiva, assim, à medida 

que os recrutadores visualizarem que haverá cirurgia no hospital, essa informação será captada 

no próprio centro cirúrgico pela enfermeira do bloco que possui a estimativa da listagem de 

cirurgias programadas, e assim, essas cirurgias serão selecionadas conforme os critérios de 

inclusão e exclusão e, posteriormente, os recrutadores irão em busca da equipe de saúde e os 

pacientes envolvidos nas cirurgias daquele dia em específico para a entrega e assinatura do 

TCLE.  

Ressalta-se que o processo de coleta de dados será realizado por dois estudantes de 

enfermagem sob a orientação da coordenadora deste estudo. Os estudantes de enfermagem 

serão previamente selecionados como bolsistas de iniciação científica do presente projeto, sob 

a supervisão da docente coordenadora. Além disso, os discentes serão treinados para a 

realização da coleta. 

Destaca-se que os instrumentos com os dados coletados serão guardados na forma 

impressa por cinco anos pela pesquisadora deste estudo em armário na universidade onde 

leciona (UERN). 

 

3.5 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
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Os dados coletados serão organizados em planilhas do Microsoft Excel e posteriormente 

analisados com o auxílio do IBM SPSS Statistic versão 19.0 for Windows, com a finalidade de 

verificar a prevalência das medidas para cirurgia segura e prevenção da ISC adotadas pelos 

profissionais de saúde no centro cirúrgico. Para tanto, será aplicada a estatística descritiva para 

a avaliação das frequências relativas e absolutas dessas medidas. 

 As variáveis numéricas relativas aos dados da ambientação do centro cirúrgico serão 

analisadas por meio de medidas de tendência central e dispersão, os quais terão sua normalidade 

testada por meio do teste Kolmogorov-Smirnov, adotando-se como valor p < 0,05. As variáveis 

nominais serão também analisadas por meio das frequências relativas e absolutas. 

  

3.6 ASPECTOS ÉTICOS  

            

 Em obediência à Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012), definidora das diretrizes e das 

normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos, o projeto de pesquisa será 

submetido à análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. A pesquisa apenas será iniciada após parecer favorável do comitê de ética em 

pesquisa da instituição responsável.  

            Destaca-se que será fornecido o TCLE para a equipe de saúde e pacientes para assinatura 

em duas vias, serão garantidas aos participantes da coleta de dados a livre escolha em participar 

da pesquisa, bem como será mantida a sua integridade no tocante ao sigilo sobre as informações 

colhidas, não sendo expressas identificações do participante na publicação dos dados. 

 A equipe de saúde, a qual será foco da coleta de dados será submetida a um risco mínimo 

de um possível constrangimento/vergonha em ser observado durante a execução do seu 

trabalho. Esses riscos serão minimizados mediante: garantia do anonimato/privacidade do 

participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o nome do mesmo. Para manter o sigilo 

e o respeito ao participante da pesquisa, apenas um discente por vez, bolsista do projeto, aplicará 

o questionário e observará o ato cirúrgico e somente esse discente e o pesquisador responsável 

poderão manusear e guardar os questionários. Será também garantido o sigilo das informações 

por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que identifique o 

participante. E a garantia que o participante se sinta à vontade para participar da pesquisa. 

Os riscos mínimos relacionados aos pacientes são de possível ansiedade por participar 

de uma pesquisa no momento da cirurgia e constrangimento/vergonha pela exposição do corpo 

durante o ato cirúrgico e observação pelo pesquisador. Esses riscos serão minimizados mediante 

os seguintes esclarecimentos: será necessária apenas a observação do ato cirúrgico, com foco 
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nas ações executadas pela equipe de saúde, assim, em nenhum momento da coleta o paciente 

precisará responder ao instrumento, assim, sua participação será de forma indireta. Em relação 

ao constrangimento, destaca-se que a coleta será realizada por um estudante de enfermagem, o 

qual manterá sigilo sobre o observado na cirurgia, bem como, o paciente não ficará exposto na 

sala operatória, sendo coberto pelos campos cirúrgicos para a realização da cirurgia, diminuindo 

sua exposição, ato comumente adotado durante a cirurgias, ficando exposta apenas a região a 

ser operada.  

            Ressalta-se que apesar do risco mínimo atrelado à pesquisa, essa propiciará benefícios 

indiretos para os participantes e para equipe de saúde, uma vez que fomentará o conhecimento 

da enfermagem sobre o cuidado seguro, o que consequentemente qualificará a segurança do 

paciente no perioperatório. 
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5 ORÇAMENTO 

DESPESAS  
QUANTIDADE 

VALOR 

INDIVIDUAL 

VALOR 

TOTAL 
 R$ R$ 

Material de consumo 

Resmas de papel A4  06 15,00 90,00 

Cartucho preto para impressora HP 04 40,00 160,00 

Fichário 03 20,00 60,00 

Caneta 10 1,00 10,00 

Pranchetas 03 7,00 21,00 

Materiais permanentes 

Impressora 01 200,00 200,00 

Termo Higrômetro KR45 01 45,00 45,00 

Computador  01 2.000,00 2.000,00 

Despesas de Locomoção 

Combustível para veículo (tipo 

gasolina) em litros 
400 5,00 2.000,00 

Outros serviços de Terceiros: Pessoa Física 

Correção de redação do relatório final 

e dos artigos para publicação  
02 200,00 400,00 

Subtotal 2.541,00 2.986,00 

Total 2.965,00 
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6 RESULTADOS DO ESTUDO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Os resultados provenientes deste projeto de pesquisa subsidiarão o processo de trabalho 

do enfermeiro atuante no centro cirúrgico com dados relevantes e de interesse em sua prática 

profissional, além de fornecer dados para o reconhecimento precoce da segurança do paciente 

evitando infecções em sítio cirúrgico.       

             Ressalta-se que os resultados identificados nesta pesquisa serão enviados para a 

publicação em revistas científicas nacionais e internacionais pertinentes à temática, bem como 

serão submetidos à apresentação em eventos científicos na enfermagem. Acrescenta-se que 

esses dados também serão divulgados por meio de palestras para os enfermeiros do hospital 

sede do estudo. 
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ANEXO A - Instrumento de coleta de dados adaptado de Roscani et al., 2015. 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA CIRURGIA SEGURA 

Número da cirurgia:  

1. Dados da ambientação/vestimentas profissionais no centro cirúrgico: 

1.1 Quantidade de pessoas na sala operatória: 

1.2 Quantidade de vezes que a porta da sala operatória foi aberta: 

1.3 Tempo em que a sala operatória ficou aberta: 

1.4 Temperatura da sala: 

1.5 Tipos de caçados utilizados pelos profissionais na sala operatória. 

1. (  ) Propé  2. (  ) Calçado fechado privativo  3. (  ) Calçado plástico com furos 

4. (  ) Sapato com cadarço  5. (  ) Sapato aberto 

1.6 A equipe foi paramentada? 1. (  ) Sim  2. (  ) Não 

1.7 Uso de adornos? 1. (  ) Sim  2. (  ) Não Se sim, quais?_______________ 

1.7 Tempo de duração da cirurgia: 

1.8 Tipo de cirurgia: 

2. Check list para cirurgia segura 

2.1 Admissão no centro cirúrgico 

1. Local: 1. (  ) Sala de Preparo 2. (  ) Sala Operatória 

2. A pulseira de identificação foi colocada pelo profissional? 1. (  ) Sim 2. (  )Não 

3. Houve relato pela equipe de realização de banho pré-operatório?  

1. (  ) Sim Produto usado?_______2. (  ) Não 

4. Houve relato pela equipe de uso de antibiótico nas últimas 24h?  

1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

5. O sítio cirúrgico foi demarcado pelo profissional, sendo confirmado o local do sítio 

cirúrgico? 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

6. Foi interrogado pela equipe a presença de alergia?  

1. (  ) Sim Qual?_________________________ 2. (  ) Não 

7. Ficha de avaliação pré-anestésica presente? 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

8. Consentimento informado cirúrgico presente? 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

9. Realizada remoção de pelos por profissionais na sala cirúrgica?   

1. (  ) Sim 1.1. (  ) Tricotomia 1.2. (  )Tonsura   

2. (  ) Não 3. (  ) Não se aplica 

10. Foram instalados dispositivos invasivos?  

1. (  ) Sim 2. (  ) Cateteres 3. (  )Sondas 4. (  ) Drenos 5. (  ) Outros_6. (  ) Não 

2.2 Antes da anestesia 

1. Os profissionais verificaram o nome do paciente? 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

2. O carrinho de anestesia foi testado pelo anestesista? 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3. Os profissionais instalaram a monitorização dos sinais vitais? 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

4. Foi verificado pelo anestesista que a via aérea era difícil ou havia risco de 

broncoaspiração? 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 3. (  ) Não se aplica 

5. Foi verificado pelos profissionais se os equipamentos para a assistência estão 

disponíveis? 1. (  ) Sim 2. (  )Não 

6. Foi verificado pelos profissionais se há risco de perda sanguínea considerável? (>500 

ml)? 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

6.1 Caso necessite, foi confirmada a reserva sanguínea? 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 
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7. Foi verificado pelos profissionais se os materiais e insumos necessários estão todos 

presentes?  

1. ( ) Sim 2. ( ) Não____________ 

8. Foi verificado pelos profissionais o prazo de validade da esterilização dos 

instrumentos cirúrgicos? 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

9. A placa de bisturi foi posicionada pelos profissionais?  

1. (  ) Sim Local:______________________ 2. (  ) Não 3. (  ) Não se aplica  

10. Os profissionais posicionaram os pacientes de modo a evitar lesões?  

1. (  ) Sim Posição:____________2. (  ) Não 

11. Os profissionais realizaram a antissepsia no sítio cirúrgico?  

1. (  ) Sim Que substância?_____________     2. (  ) Não 

2.3 Antes da incisão cirúrgica 

1. Todos os membros das equipes se apresentaram por nome e função?  

1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

2. Confirmada a identificação do paciente, do procedimento e do sítio cirúrgico pelos 

membros da equipe?   

1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3. Os profissionais verificaram se há eventos críticos previstos para o procedimento?  

A) Cirúrgico 1. (  ) Sim_______________ 2. (  ) Não   

B) Anestésico 1. (  ) Sim_______________ 2. (  ) Não   

C) Enfermagem 1. (  ) Sim__________________ 2. (  ) Não  

4. Antibiótico profilático foi administrado antes da incisão?  

1. (  ) Sim 2. (  ) Não 3. (  ) Não se aplica 

2.4 Antes da saída da sala operatória 

1. A contagem de compressas e gazes foi realizada pelos profissionais?  

1. (  ) Sim 2. (  ) Não 3. (  ) Não se aplica  

2. A contagem de instrumentos e agulhas foi realizada pelos profissionais?  

1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3. Foi coletado material anatomopatológico ou qualquer outro pelos profissionais?  

1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.1 Se sim, está identificado corretamente? 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

4. Houve algum problema com materiais, equipamentos ou instrumental?  

1. ( ) Sim, qual?________  (  ) Não 

5. Foi verificado se o paciente apresenta alguma lesão de pele relacionada ao 

posicionamento ou ato operatório?  

1. ( ) Sim Qual?________  2. (  ) Não 

6. Todos os profissionais usaram gorro, máscara, luvas e avental corretamente durante 

o procedimento?    

1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

2.5 Antes da saída do centro cirúrgico 

1. A pulseira de identificação continua presente?  

1. (  ) Sim 2. (  ) Não  3. (  ) Não se aplica 

3. A ficha anestésica foi feita e está assinada?  

1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

4. Foi feita descrição cirúrgica e está assinada?  

1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

5. Há alguma recomendação específica para o pós-operatório?  

1. (  ) Sim 2. (  )Não 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a equipe de saúde do centro 

cirúrgico.  

 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Campus Caicó 

Curso de Enfermagem 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Segurança do paciente no processo 

perioperatório” coordenada pelo (a) Profa. Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes e que 

segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas 

complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido ao seguinte procedimento: 

observação das ações da equipe de saúde durante a cirurgia, com foco nas práticas para a 

cirurgia segura e prevenção da infecção de sítio cirúrgico, cuja responsabilidade de aplicação 

será de discentes de enfermagem, graduando do curso do Campus Avançado de Caicó, da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Destaca-se que você poderá ser observado em 

mais de uma cirurgia. As informações coletadas serão organizadas em banco de dados em 

programa estatístico e analisadas a partir de técnicas de estatística descritiva. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Analisar as medidas realizadas pela equipe 

cirúrgica para promoção da segurança do paciente e prevenção da infecção de sítio cirúrgico no 

perioperatório.” E como objetivos específicos: identificar as variáveis do ambiente cirúrgico 

que podem contribuir para a ocorrência da infecção de sítio cirúrgico no perioperatório e 

verificar a prática dos profissionais de saúde relacionada às medidas para a segurança do 

paciente e à prevenção da infecção do sítio cirúrgico no perioperatório. 

O benefício desta pesquisa é a possibilidade de fomentar o conhecimento da 

enfermagem sobre o cuidado seguro, o que consequentemente qualificará a segurança do 

paciente na área perioperatória. 

Os riscos mínimos que o participante da pesquisa estará exposto será de um possível 

constrangimento/vergonha em ser observado durante a execução do seu trabalho. Esses riscos 

serão minimizados mediante: garantia do anonimato/privacidade do participante na pesquisa, 

onde não será preciso colocar o nome do mesmo. Para manter o sigilo e o respeito ao 

participante da pesquisa, apenas um discente por vez, bolsista do projeto, aplicará o questionário 

e observará o ato cirúrgico e somente esse discente e o pesquisador responsável poderão 

manusear e guardar os questionários. Será também garantido o sigilo das informações por 

ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que identifique o 

participante. E a garantia que o participante se sinta à vontade para participar da pesquisa, com 

a anuência da instituição de ensino para a realização da pesquisa. 

Pág. 01/03 
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Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa 

arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador 

responsável, a Profa. Coordenadora do projeto Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes, em 

armário da secretaria de enfermagem no Departamento de Enfermagem no Campus Caicó, a 

fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações coletadas, e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes e o responsável. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora Profa. Maria Isabel da 

Conceição Dias Fernandes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus 

Caicó, no endereço Av. Rio Branco, nº725, Centro, CEP 59300000– Cidade de Caicó – RN. 

Tel. (84) 3421-6513/ 3421-4837. 

Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP-UERN) – Faculdade de Medicina da UERN - Rua Miguel Antônio da Silva 

Neto s/n - Aeroporto, Home page: http://www.uern.br - e-mail: cep@uern.br – CEP: 59607-

360 - Mossoró –RN Tel: (84) 3312-7032.  

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua participação 

nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura material para 

reparar danos – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, exclusivamente 

de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e 

alimentação – sob a responsabilidade da pesquisadora Maria Isabel da Conceição Dias 

Fernandes. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas 

essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  

 

Consentimento Livre 

Concordo em participar desta pesquisa “Segurança do paciente no processo perioperatório”. 

Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da 

pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido (a) e dos possíveis riscos que possam 

advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar 

durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha 

desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, 

a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados 

referentes à minha identificação. 

 

 

Cidade, ______/_______/_______.  

 

                  

_____________________________ 

      Assinatura do Pesquisador  

 

_____________________________ 

       Assinatura do Participante 
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Profa. Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes (Orientador da Pesquisa – Pesquisadora 

Responsável) - Curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN, Campus Caicó, no endereço Av. Rio Branco, nº725, Centro, CEP 59300000– Cidade 

de Caicó – RN. Tel. (84) 3421-6513/ 3421-4837. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) - Faculdade de Medicina da UERN - Rua Miguel 

Antonio da Silva Neto s/n – Aeroporto. Home page: http://www.uern.br - e-mail: cep@uern.br 

– CEP: 59607-360 - Mossoró –RN Tel: (84) 3312-7032.  
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os pacientes. 

 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Campus Caicó 

Curso de Enfermagem 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Segurança do paciente no processo 

perioperatório” coordenada pelo (a) Profa. Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes e que 

segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas 

complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido ao seguinte procedimento: 

observação da sua cirurgia e consulta ao seu prontuário, cuja responsabilidade de aplicação será 

de discentes de enfermagem, graduando do curso do Campus Avançado de Caicó, da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. As informações coletadas serão organizadas 

em banco de dados em programa estatístico e analisadas a partir de técnicas de estatística 

descritiva. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Analisar as medidas realizadas pela equipe 

cirúrgica para promoção da segurança do paciente e prevenção da infecção de sítio cirúrgico no 

perioperatório.” E como objetivos específicos: identificar as variáveis do ambiente cirúrgico 

que podem contribuir para a ocorrência da infecção de sítio cirúrgico no perioperatório e 

verificar a prática dos profissionais de saúde relacionada às medidas para a segurança do 

paciente e à prevenção da infecção do sítio cirúrgico no perioperatório. 

O benefício desta pesquisa é a possibilidade de fomentar o conhecimento da 

enfermagem sobre o cuidado seguro, o que consequentemente qualificará a segurança do 

paciente na área perioperatória. 

Os riscos mínimos que o participante da pesquisa estará exposto são de possível 

ansiedade por participar de uma pesquisa no momento da cirurgia e constrangimento/vergonha 

pela exposição do corpo durante o ato cirúrgico e observação pelo pesquisador. Esses riscos 

serão minimizados mediante os seguintes esclarecimentos: será necessária apenas a observação 

do ato cirúrgico, com foco nas ações executadas pela equipe de saúde, assim, em nenhum 

momento da coleta você precisará responder ao instrumento. Portanto, sua participação será de 

forma indireta. Em relação ao constrangimento, destaca-se que a coleta será realizada por um 

estudante de enfermagem, o qual manterá sigilo sobre o observado na cirurgia, bem como, você 

não ficará exposto na sala operatória, sendo coberto pelos campos cirúrgicos para a realização 

da cirurgia, diminuindo sua exposição, ato comumente adotado durante a cirurgias, ficando 

exposta apenas a região a ser operada.  

 Além disso, para minimização desses riscos, será garantido o anonimato/privacidade 

do participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o seu nome em nenhum local. Para 
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manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, apenas a discente, bolsista do projeto, 

aplicará o questionário e somente esse discente e o pesquisador responsável poderão manusear 

e guardar os questionários. Será também garantido o sigilo das informações por ocasião da 

publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que identifique o participante. E 

a garantia que o participante se sinta à vontade para responder aos questionários e anuência da 

instituição de ensino para a realização da pesquisa. 

Para minimizar os riscos envolvendo o manuseio do prontuário, como danificação ou 

extravio esses serão avaliados ainda na sala do centro cirúrgico, não sendo necessário retirá-los 

para outro ambiente. Essa análise será realizada com o máximo de cuidado pelo pesquisador 

para que nenhuma folha seja extraviada ou sofra qualquer avaria, assim sendo, logo que o 

pesquisador termine as anotações, o prontuário será devolvido em mãos para a enfermeira 

responsável do setor. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa 

arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador responsável 

a Profa. Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes, em armário da secretaria de enfermagem 

no Departamento de Enfermagem no Campus Caicó, a fim de garantir a confidencialidade, a 

privacidade e a segurança das informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita 

de forma a não identificar os participantes e o responsável. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador Profa. Maria Isabel da 

Conceição Dias Fernandes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus 

Caicó, no endereço Av. Rio Branco, nº725, Centro, CEP 59300000– Cidade de Caicó – RN. 

Tel. (84) 3421-6513/ 3421-4837. 

Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP-UERN) – Faculdade de Medicina da UERN - Rua Miguel Antônio da Silva 

Neto s/n - Aeroporto, Home page: http://www.uern.br - e-mail: cep@uern.br – CEP: 59607-

360 - Mossoró –RN Tel: (84) 3312-7032.  

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua participação 

nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura material para 

reparar danos – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, exclusivamente 

de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e 

alimentação – sob a responsabilidade da pesquisadora Maria Isabel da Conceição Dias 

Fernandes. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas 

essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  

 

Consentimento Livre 

 

Concordo em participar desta pesquisa “Segurança do paciente no processo 

perioperatório”. Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos 

objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido (a) e dos possíveis riscos 

que possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a 

solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem 

que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. 

Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo 

dos dados referentes à minha identificação. 
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Cidade, ______/_______/_______.  

 

                  

_____________________________ 

      Assinatura do Pesquisador  

 

_____________________________ 

       Assinatura do Participante 

 

Profa. Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes (Orientador da Pesquisa – Pesquisadora 

Responsável) - Curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN, Campus Caicó, no endereço Av. Rio Branco, nº725, Centro, CEP 59300000– Cidade 

de Caicó – RN. Tel. (84) 3421-6513/ 3421-4837. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) - Faculdade de Medicina da UERN - Rua Miguel 

Antonio da Silva Neto s/n – Aeroporto. Home page: http://www.uern.br - e-mail: cep@uern.br 

– CEP: 59607-360 - Mossoró –RN Tel: (84) 3312-7032.  
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