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 RESUMO
A suspensão cirúrgica é um evento prejudicial para o paciente e para a instituição. Na perspectiva do paciente gera
maior estresse, insegurança e desconfiança quanto à credibilidade do hospital e dos profissionais. Para a instituição,
provoca o aumento dos gastos hospitalares com a internação prolongada dos pacientes, podendo impactar na qualidade
da assistência,  e com a aquisição de materiais específicos para determinada cirurgia.  O objetivo desta pesquisa é
identificar a taxa de suspensão ortopédica e os motivos de cancelamento cirúrgico em um hospital-escola público. Trata-
se de um estudo documental, descritivo com abordagem transversal, retrospectiva e quantitativa, no qual foram incluídas
cirurgias ortopédicas de urgência/emergência e eletivas realizadas entre novembro e dezembro de 2016. Em novembro,
dos 137 procedimentos agendados, 34 (24,8%) foram suspensos. Já em dezembro, 23 (22,3%) de 103 procedimentos
agendados foram suspensos.   Foram encontrados 14 motivos de suspensão cirúrgica, dentre eles os mais prevalentes
foram: atraso da cirurgia anterior (17,54%), recusa do cirurgião (14,03%), pacientes sem condições clínicas (12,28%)
seguidos de falta de vaga de UTI e procedimento programado para o dia errado, ambos com 10,52%. Observou-se que
alguns motivos de suspensão cirúrgica poderiam ser utilizados indevidamente, provocando uma falsa estatística dos
reais motivos de cancelamento e contribuindo para que o problema fosse resolvido. Sabendo que a suspensão cirúrgica,
principalmente as múltiplas suspensões de um mesmo paciente,  pode provocar alterações físicas e emocionais ao
indivíduo, o centro cirúrgico passou disponibilizar mais horários cirúrgicos para a ortopedia e explicitar melhor o uso de
alguns motivos de suspensão cirúrgica. 

PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia; Ortopedia; Suspensão Cirúrgica.

1 INTRODUÇÃO

A realização de uma cirurgia é um evento importante na vida de um indivíduo, pois envolve o
anelo, com bem-estar e qualidade de vida.  Por outro lado, a espera por este procedimento cirúrgico
é capaz de provocar sentimentos de ansiedade e medo do desconhecido, tanto para o paciente
quanto para a sua família. Na perspectiva do paciente, a notícia de uma cirurgia inicia modificações
fisiológicas e  emocionais,  as  quais  prepararão o  organismo para  a  realização  do  procedimento
cirúrgico (CALLEGARO, 2010; BARBEIRO, 2010).

 A suspensão cirúrgica, na perspectiva do paciente, frustra o sentimento de cura e bem-estar
que o indivíduo almeja conseguir por meio da cirurgia, adiando o sonho de uma vida saudável ou
com uma qualidade superior. Além disso, ocasiona o aumento da ansiedade e estresse, afetando o
indivíduo emocionalmente, gerando insegurança e desconfiança quanto à credibilidade do hospital e
dos profissionais. Para a instituição, o cancelamento de uma cirurgia implica na geração de custo
indevido,  tendo  em vista  que,  mobiliza-se  recursos  humanos  e  materiais  para  a  realização  do
procedimento cirúrgico, muitas vezes não podendo ser reutilizados posteriormente (NASCIMENTO,
TILLVICZ, FONSECA, 2013).

Uma intervenção cirúrgica não é um evento comum, que ocorre todos os dias na vida de uma
pessoa, ela exige um preparo antecipado, tanto do paciente, quanto da família que o acompanha. É
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necessária a aceitação deste procedimento, preparo físico, emocional e financeiro. Muitos precisam
afastar-se de suas atividades no trabalho, do convívio social e, consequentemente, os familiares
precisam se readequar às necessidades deste indivíduo (CAVALCANTE, PAGLIUCA, ALMEIDA,
2000).

De 6.149 procedimentos eletivos agendados em um hospital público, no período de um ano,
701 cirurgias foram suspensas, representando 22,4%. Quando analisado por clínica, a especialidade
ortopédica representou a segunda clínica com maior número de suspensão cirúrgica, representando
28,53% das suspensões (PITTELKOW; CARVALHO, 2008). Dados semelhantes foram encontrados
em  um  hospital-escola,  onde  a  suspensão  cirúrgica  da  cínica  ortopedia  e  traumatologia  foi
igualmente prevalente, revelando-se como a segunda especialidade médica com maior número de
cancelamento cirúrgico, representando 26,2% das suspensões.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Tendo em vista que a suspensão cirúrgica é o desfecho prejudicial  tanto para o paciente
quanto para a instituição, achou-se necessário analisar as taxas de suspensão cirúrgica ortopédica
devido a importante relevância do assunto para a promoção do bem estar do paciente cirúrgico, bem
como a elucidação e avaliação dos motivos de suspensão cirúrgica ortopédica. Como consequência,
espera-se  que  possam  ser  elaboradas  e  implementadas  medidas  que  visem  diminuir  o
cancelamento  cirúrgico,  garantindo  uma  assistência  humanizada  e  a  redução  dos  custos
hospitalares.

Trata-se de um estudo documental, descritivo com abordagem transversal,  retrospectiva e
quantitativa,  que  teve  como  objetivo  identificar  a  taxa  de  suspensão  cirúrgica  ortopédica  e  os
motivos de cancelamento cirúrgico em um hospital-escola público. Foi realizado no centro cirúrgico
de um hospital do interior do estado do Paraná de caráter universitário. O centro cirúrgico possui 7
salas cirúrgicas, das quais 6 são destinadas para procedimentos eletivos durante o período diurno e
a  outra  para  urgência/  emergências.  Durante  o  período  noturno  e  aos  finais  de  semana,  são
realizados apenas procedimentos de caráter de urgência/emergência.  A população do estudo foi
constituída de todas as cirurgias eletivas e de urgência/emergência no ano de 2016 de um hospital
universitário. A amostra foi não probabilística e contemplou as cirurgias realizadas nos meses de
novembro e dezembro de 2016. Para a coleta de dados foi utilizado o sistema Blochos®, sistema
fornecido pela WPD ® (Soluções Integradas Para a Gestão da Saúde), o qual permite o acesso de
informações e relatórios dos procedimentos agendados, realizados e cancelados na instituição. Além
disso, foi utilizado um roteiro de identificação de procedimento cirúrgico e do paciente elaborado
pelos pesquisadores, o qual contemplava informações como: registro, idade, cidade de residência,
procedimento cirúrgico, cirurgião, número de suspensão cirúrgica e motivo de suspensão cirúrgica.
Posteriormente os dados foram importados para o Microsoft Excel 2010®, onde foram analisados
em números inteiros e percentuais e dispostos em gráficos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante  o  mês  de  novembro  de  2016,  foram  agendados  137  procedimentos  cirúrgicos
ortopédicos. Destes, 103 foram realizados (75,2%) e os demais suspensos (24,8%). Em dezembro,
103 procedimentos foram agendados, dos quais 80 (77,7%) foram realizados e os outros (22,3%)
foram suspensos (Gráfico 1).
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Gráfico 1: Número de suspensão cirúrgica segundo os meses de estudos em um hospital-escola no Norte do Paraná
Fonte: Lodi; Nascimbeni; Fonseca (2017)

Verificou-se que foram utilizados 14 motivos de cancelamento cirúrgico neste período: a favor
da  urgência/emergência,  a  pedido  da  clínica,  pacientes  sem  condições  clínicas,  duplicação  de
agendamento,  procedimento  programado para  o  dia  errado,  atraso da cirurgia  anterior,  preparo
inadequado pelo médico, falta de vaga de UTI,  recusa do cirurgião, falta de material  específico,
anestesiologistas insuficientes, sem indicação cirúrgica, ausência do cirurgião, e suspenso a pedido
da clínica. 

O atraso de cirurgia anterior foi o motivo de cancelamento mais prevalente, (17,5%), seguido
da recusa do cirurgião (14,0%),  paciente sem condições clínicas (12,3%),  falta de vaga na UTI
(10,5%) e procedimento programado para o dia errado (10,5%)(Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Taxa percentual de motivos de cancelamento cirúrgico segundo os meses de estudos em um hospital- escola
no Norte do Paraná

Fonte: Lodi; Nascimbeni; Fonseca (2017)

Observa-se  que  alguns  motivos  de  suspensão  cirúrgica,  como  “procedimento
programado para o dia errado”, podem ser utilizados inadequadamente, corroborando para que a
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estatística  dos  motivos  de  cancelamento  cirúrgico  não  representem  a  realidade  da  instituição
(NASCIMENTO, TILLVICZ, FONSECA, 2013).

Durante este período, 13 pacientes tiveram seu procedimento cancelado mais de uma vez.
Destes,  11  tiveram  duas  cirurgias  suspensas  e  outros  2  pacientes  tiveram  três  e  quatro
procedimentos suspensos, respectivamente.  Os motivos mais frequentes de suspensão cirúrgica
destes pacientes foram falta de vaga de UTI (17,2%), procedimento programado para o dia errado
(17,2%), recusa do cirurgião (13,8%) e paciente sem condições clínicas (13,8%).

Quando  se  analisa  as  recorrentes  suspensões  cirúrgicas  de  um  mesmo  paciente,  esta
situação  implica  em  preparos  pré-operatórios  repetidos.  Este  cenário  provoca  a  sensação  de
impotência  diante  dos  adiamentos  em  seu  plano  de  recuperação  e  desmotivação  quanto  ao
processo de cura e prejuízo emocional pela internação prolongada e afastamento de seu cotidiano.

Em relação ao erro de agendamento e falta de vaga de UTI, observa-se diferença entre os
resultados desta pesquisa quando comparados aos resultados de pesquisa realizada em um hospital
universitário do interior  de São Paulo,  os quais representaram 6,45% e 2,69%, respectivamente
(PASCHOAL; GATTO, 2006).

Em seguida,  destacaram-se  as  justificativas  de  suspensão  de  cirurgias  relacionadas  aos
aspectos organizacionais: (9,14%) erro de agendamento (6,45%) e falta de vaga na UTI (2,69%). A
seguir têm-se aspectos relacionados à falta de pessoal: impossibilidade do cirurgião comparecer
(5,91%) e impossibilidade de formação de equipe cirúrgica (2,15%). E em terceiro, têm-se aspectos
relacionados à falta de planejamento assistencial: preparo inadequado do paciente (6,99%).  Por fim,
destaca-se a falta de equipamento e material, representando 3,23% das suspensões.

38,00%

FALTA DE VAGA DE UTI

PROCED. PROGRAMADO PARA O DIA 
ERRADO

RECUSA DO CIRURGIÃO

PACIENTE SEM CONDIÇÕES CLÍNICAS

OUTROS

Gráfico 3: Taxa percentual de motivos de cancelamento cirúrgico ocorridos mais de uma vez segundo os meses de
estudos em um hospital-escola no Norte do Paraná

Fonte: Lodi; Nascimbeni; Fonseca (2017)
 
O cancelamento de um procedimento cirúrgico implica em desconforto intenso ao paciente,

aumentando a sua ansiedade e insegurança quanto ao procedimento, fazendo com que o indivíduo
crie algum tipo de expectativa de algo inalcançável, gerando um desafio que precisa ser cumprido,
pois este espera que suas necessidades de saúde sejam assistidas. Ademais, a suspensão cirúrgica
aumenta o período pré-operatório, culminando em um acréscimo na recuperação pós-operatória e
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na indefinição da alta hospitalar, o que incide em um estresse extremo para àqueles que necessitam
retornar as suas atividades realizadas antes da hospitalização (PITTELKOW; CARVALHO, 2008).

Outra causa de suspensão cirúrgica bastante prevalente é “paciente sem condições clínicas”,
motivo evitável que pode ser diagnosticado pelo enfermeiro na visita pré-operatória ou pelo médico
anestesiologista na visita pré-anestésica. Em um estudo evidenciou-se que a visita pré-operatória é
de extrema importância para os pacientes, pois contribui para orientação eficaz, redução do medo e
ansiedade, diminuição das doses de analgésicos e das complicações pós-operatórias, além de se
mostrar efetiva na redução das taxas de suspensões cirúrgicas (MACEDO et. al, 2013).

4 CONCLUSÃO

Nos dois meses analisados, foram suspensos 34 (24,8%) e 23 (22,3%) dos procedimentos
cirúrgicos ortopédicos. O atraso da cirurgia anterior (17,54%) foi o motivo com maior porcentagem
seguido da recusa do cirurgião (14,0%) e do paciente sem condições clínicas (12,3%). O quarto
motivo  de  cancelamento  utilizado  com  maior  frequência,  procedimento  programado  para  o  dia
errado, pode estar sendo utilizado inadequadamente, como forma de atenuar um outro motivo de
cancelamento, como recusa do cirurgião. 

A suspensão cirúrgica pode ser considerada um desfecho desfavorável  para a instituição,
mas é ainda mais prejudicial e doloroso ao paciente cirúrgico ortopédico. Este sofre com alterações
físicas e emocionais, afastamento do seu cotidiano devido aos longos ou recorrentes períodos de
internação,  além  de  ser  submetidos  a  repetidos  cuidados  pré-operatórios,  entre  eles,  o  jejum,
tornando a internação hospitalar ainda mais sofrida e angustiante.

A análise dos motivos de cancelamento cirúrgico provocou retirada de determinados motivos
de cancelamento do sistema utilizado na instituição, a disponibilização de mais horários cirúrgicos
durante a semana e o agendamento de cirurgias eletivas aos sábados. Estas estratégias foram
implementadas  com  o  intuito  de  diminuir  a  suspensão  cirúrgica  desta  especialidade  e,
consequentemente, reduzir o sofrimento dos pacientes.

REFERÊNCIAS

CALLEGARO, G. D; BAGGIO, M. A.; NASCIMENTO, K. C.; ERDMANN, A. L. Cuidado perioperatório
sob o olhar do cliente cirúrgico. Revista Rede de Enfermagem do Nordeste, v. 11, n. 3, p. 132-142,
jul./set. 2010.

CAVALCANTE, J. B.; PAGLIUCA, L. M. F.; ALMEIDA, P. C. Cancelamento de cirurgias programadas
em um hospital-escola: estudo exploratório. Revista Latino-americana de Enfermagem, Ribeirão 
Preto, v. 8, n. 4, p. 59-65, ago. 2000. 

MACEDO, J. M. et al. Surgery cancellations at a university hospital: causes and waiting time for a 
new procedure. Revista SOBECC, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 26-34, 2013. 

NASCIMENTO, L. A.; TILLVITZ, L. R.; FONSECA, L. F. Suspensão cirúrgica: o ângulo estatístico de 
um problema de repercussões humanas. Revista de Enfermagem UFPE On line, Recife, v. 7(esp), 
p. 6592-6600, nov. 2013.
PASCHOAL, M. L. H.; GATTO, M. A. F.. Taxa de suspensão cirúrgica em um hospital universitário e 
os motivos de absenteísmo do paciente à cirurgia programada. Revista Latino-americana de 
Enfermagem, v. 14, n. 1, p. 48-53, jan./fev. 2006.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



PITTELKOW, E.; CARVALHO, R. Cancelamento de cirurgias em um hospital da rede pública. 
Einstein, São Paulo, v. 6, n. 4, p. 416-421, 2008.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

