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RESUMO
A segurança e a humanização em procedimentos cirúrgicos têm sido tema de
grande debate e discussão, pois os pacientes apresentam risco elevado de dano
e entre eles os físicos e psicológicos. Reconhecendo que processos bem
definidos, estruturados e humanizados são ações estratégicas que permitem a
prevenção destes eventos objetivou-se descrever a forma de atuação da equipe
multidisciplinar para a realização de procedimentos cirúrgicos por meio do “Pit
Stop da Cirurgia Segura”. Método: Realização de Plotagem da área de recepção
do centro cirúrgico com características de um” Pit Stop”, sinalizando uma parada
obrigatória do paciente antes de entrar no centro cirúrgico para a conferência
dos dados do protocolo o qual é realizada pela circulante da sala. Neste
momento também é oportunizado a realização de demarcação cirúrgica e
lateralidade. Após a conferência e verificação de conformidades dos critérios
definidos pelo protocolo, o paciente recebe uma pulseira de cor VERDE a qual
representa a sua liberação para o encaminhamento á sala cirúrgica de maneira
segura. Resultados: Observamos maior adesão dos profissionais envolvidos no
cuidado ao paciente cirúrgico, a qual foi evidenciado pela conferência do
preenchimento dos dados do protocolo. Proporcionou-se também um espaço
para a demarcação da lateralidade cirúrgica. Outro fator relevante foi
caracterizado pela humanização do ambiente de recepção do centro cirúrgico,
principalmente com pacientes pediátricos e adultos ao visualizarem a plotagem
o que diferenciou de um ambiente comum de centro cirúrgico. Conclusão:
Podemos concluir que por meio de métodos inovadores, sistemáticos e lúdicos
realizados pela Sistematização da Assistência de Enfermagem é possível
melhorar a qualidade e segurança do atendimento, bem como a adesão dos
profissionais envolvidos no processo de cuidado e assistência.
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