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Resumo 

 

Introdução: A Segurança do Paciente é um componente essencial da qualidade do 

cuidado. Um ciclo de melhoria deve analisar os dados a fim de traçar um plano de ação 

direcionado. Em 2018, o Ministério da Saúde no Brasil aprovou as Diretrizes para o 

Tratamento de Fratura de Colo do fêmur em idosos. Objetivo do estudo: Avaliar o nível 

de conformidade ao protocolo de cirurgia segura nos pacientes com fratura de fêmur, em 

um hospital de referência, antes e após um ciclo de melhoria. Método: Trata-se de um 

estudo de intervenção realizado no Hospital Regional do Sertão Central, Quixeramobim 

- CE para avaliar a conformidade ao protocolo de cirurgia segura nos pacientes com 

fratura de fêmur, antes e após um ciclo de melhoria. Durante 18 meses, os pacientes 

admitidos para realização de procedimento cirúrgico na linha do cuidado do fêmur foram 

avaliados quanto à conformidade aos protocolos. Foram excluídas as reoperações e os 

procedimentos sem incisão cirúrgica. Os dados foram coletados por meio de consulta às 

planilhas de gerenciamento de segurança, à lista de verificação de segurança cirúrgica 

(“checklist”) e ao prontuário. Foram também avaliados: infecção de sítio cirúrgico; 

readmissão hospitalar, reoperação e mortalidade nos primeiros 90 dias após internação; 

desfecho cirúrgico; tempo de permanência hospitalar; intervalo entre a fratura e admissão 

hospitalar; intervalo entre a admissão e a cirurgia. Os dados foram analisados mediante 

estatística e inferencial, considerando o intervalo de confiança de 95%. Resultados: 

Foram avaliados 550 protocolos. A maioria dos pacientes foi do sexo feminino (65,2%), 

com média de idade igual a 73,2±17,9 anos. Após o ciclo de melhoria, houve diminuição 

no número de ocorrência de infecção do sítio cirúrgico, readmissão hospitalar, óbito pós-

operatório e reoperação, este último com significância estatística. A principal falha 

processual identificada foi referente à profilaxia antibiótica, com 82,6% de representação. 

Conclusão: O ciclo de melhoria implementado foi responsável por ajustes nos processos, 

gerando crescimento na conformidade ao protocolo de cirurgia segura de 60,1% para 

92,9% e 90,6% nas amostras após o ciclo de melhoria, sendo esta diferença 

estatisticamente significativa. A melhoria na conformidade dos níveis de segurança 

cirúrgica pode mitigar os riscos de infecção de sítio cirúrgico e outros eventos 

relacionados como reinternações, reoperações e óbitos. 

Palavras-chaves: Gestão da qualidade em saúde; Procedimentos ortopédicos; Fraturas 

do quadril; Cirurgia; Segurança do Paciente.  
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Abstract 

 

Introduction: Patient Safety is an essential component of quality of care. An 

improvement cycle must analyze the data in order to devise a targeted action plan. In 

2018, the Ministry of Health in Brazil approved the Guidelines for the Treatment of Neck 

Fracture of the Femur in the Elderly. Objective: To assess the level of compliance with 

the safe surgery protocol in patients with femur fracture, in a referral hospital, before and 

after an improvement cycle. Method: This is an intervention study carried out at Hospital 

Regional do Sertão Central, Quixeramobim - CE to assess compliance with the safe 

surgery protocol in patients with femoral fractures, before and after an improvement 

cycle. During 18 months, patients admitted for a surgical procedure in the line of femur 

care were evaluated for compliance with the protocols. Reoperations and procedures 

without surgical incision were excluded. Data were collected by consulting the safety 

management worksheets, the surgical safety checklist (“checklist”) and medical records. 

The following were also evaluated: surgical site infection; hospital readmission, 

reoperation and mortality in the first 90 days after admission; surgical outcome; length of 

hospital stay; interval between fracture and hospital admission; interval between 

admission and surgery. Data were analyzed using statistics and inference, considering the 

95% confidence interval. Results: 550 protocols were evaluated. Most patients were 

female (65.2%), with a mean age of 73.2±17.9 years. After the improvement cycle, there 

was a decrease in the number of occurrences of surgical site infection, hospital 

readmission, postoperative death and reoperation, the latter with statistical significance. 

The main procedural flaw identified was related to antibiotic prophylaxis, with 82.6% 

representation. Conclusion: The improvement cycle implemented was responsible for 

process adjustments, generating growth in compliance with the safe surgery protocol from 

60.1% to 92.9% and 90.6% in the samples after the improvement cycle, this difference 

being statistically significant. Improved compliance with surgical safety levels can 

mitigate the risks of surgical site infection and other related events such as readmissions, 

reoperations and deaths. 

Keywords: Total Quality Management; Orthopedic Procedures; Hip Fractures; General 

Surgery; Patient Safety. 
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Resumen 

 

Introducción: La Seguridad del Paciente es un componente esencial de la calidad de la 

atención. Un ciclo de mejoría debe analizar los datos para diseñar un plan de acción 

específico. En 2018, el Ministerio de Salud de Brasil aprobó las Directrices para el 

Tratamiento de la Fractura de Cuello de Fémur en Ancianos. Objetivo: Evaluar el nivel 

de cumplimiento del protocolo de cirugía segura en pacientes con fractura de fémur, en 

un hospital de referencia, antes y después de un ciclo de mejoría. Método: Se trata de un 

estudio de intervención realizado en el Hospital Regional do Sertão Central, 

Quixeramobim - CE para evaluar el cumplimiento del protocolo de cirugía segura en 

pacientes con fractura de fémur, antes y después de un ciclo de mejoría. Durante 18 meses 

se evaluó el cumplimiento de los protocolos de los pacientes ingresados para un 

procedimiento cirúrgico en la línea de cuidado del fémur. Se excluyeron las 

reintervenciones y los procedimientos sin incisión cirúrgica. Los datos se recopilaron 

consultando las hojas de trabajo de gestión de seguridad, la lista de verificación de 

seguridad cirúrgica y los registros médicos. También se evaluaron: infección del sitio 

cirúrgico; reingreso hospitalario, reoperación y mortalidad en los primeros 90 días 

posteriores al ingreso; resultado cirúrgico; duración de la estancia hospitalaria; intervalo 

entre fractura e ingreso hospitalario; intervalo entre el ingreso y la cirugía. Los datos 

fueron analizados mediante estatística e inferencia, considerando el intervalo de 

confianza del 95%. Resultados: se evaluaron 550 protocolos. La mayoría de los pacientes 

eran mujeres (65,2%), con una edad media de 73,2±17,9 años. Después del ciclo de 

mejoría, hubo una disminución en el número de ocurrencias de infección del sitio 

cirúrgico, reingreso hospitalario, muerte post-operatoria y reintervención, esta última con 

significación estatística. La principal falla de procedimiento identificada estuvo 

relacionada con la profilaxis antibiótica, con un 82,6% de representación. Conclusión: 

El ciclo de mejoría implementado fue responsable de los ajustes del proceso, generando 

un crecimiento en el cumplimiento del protocolo de cirugía segura del 60,1 % al 92,9 % 

y del 90,6 % en las muestras posteriores al ciclo de mejora, siendo esta diferencia 

significativa. El cumplimiento mejorado de los niveles de seguridad cirúrgica puede 

mitigar los riesgos de infección del sitio cirúrgico y otros eventos relacionados, como 

reingresos, reoperaciones y muertes. 

Palabras llave: Gestión de la calidad en salud; Procedimientos ortopédicos; Fracturas de 

cadera; Cirugía; Seguridad del paciente. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho consiste em avaliar a efetividade de um ciclo de melhoria 

realizado em um hospital de referência para avaliação da conformidade ao protocolo de 

cirurgia segura na linha do cuidado do paciente com fratura de fêmur. Sendo um 

instrumento de integralidade, o objetivo da linha do cuidado é normatizar e padronizar os 

processos assistenciais com destaque aos fluxos e à organização da rede de serviços. 

Em reuniões multidisciplinares, o interesse em desenvolver esta pesquisa foi 

motivado pela percepção da potencialidade de melhorias a serem implementadas na então 

institucionalizada linha do cuidado. Na coordenação da Clínica Traumato-Ortopédica 

(CTO) do Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), pude elaborar, em parcerias 

multidisciplinares, diversos planos de ações. O ambiente laboral qualificado facilitou a 

nossa atuação considerando que a segurança e a qualidade já estavam culturalmente 

consolidadas. 

Esta Dissertação de Mestrado está estruturada seguindo o modelo proposto pelo 

Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Gestão da Qualidade em Serviços de 

Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGQUALISAÚDE). 

A seção Introdução relata sucintamente o referencial teórico, a justificativa e os 

objetivos da investigação. Em seguida, a seção Materiais e Métodos detalha os 

procedimentos metodológicos realizados durante a execução do trabalho. A seção 

Resultados descreve os principais achados encontrados antes e após o ciclo de melhoria 

desenvolvido. E, na seção Discussão, há o diálogo entre os resultados encontrados no 

presente estudo e os resultados de estudos prévios apresentados na literatura científica. Já 

na seção Conclusão, são destacados os achados de maior relevância e feito um 

direcionamento para um ciclo contínuo da qualidade.   

Ainda foram anexados: o checklist utilizado para conformidade de cirurgia segura; 

e o comprovante do artigo científico submetido ao “Cadernos de Saúde Pública”, 

classificado como A2 na área de saúde coletiva. 

Por fim, foi inserido o apêndice, referente a versão da presente dissertação em 

formato de artigo científico editado de acordo com as normas do “Cadernos de Saúde 

Pública” e intitulado: “Melhoria da Qualidade e da Segurança Cirúrgica na Linha de 

Cuidado do Paciente com Fratura de Fêmur”.
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1. INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que até o ano de 2050 um quinto 

da população mundial terá mais de 60 anos de idade, fenômeno explicado pelo declínio 

das taxas de fecundidade, aumento da expectativa de vida e melhoria das condições de 

saúde populacional. O processo de envelhecimento implica em diversas alterações 

demográficas e epidemiológicas, com aumento substancial de doenças crônicas e, 

consequentemente, do aumento das demandas de saúde (VERAS, 2020). 

Nos últimos anos, a população de idosos no Brasil vem crescendo de forma rápida. 

Há projeções para os próximos anos que o número de pessoas com 60 anos ou mais 

ultrapasse as 32 milhões de pessoas e que no ano de 2025 alcançará 11,3% da população 

(MADEIRAS JG, et al., 2019), tornando-se o sexto país com maior número de idosos do 

mundo. Estima-se que em 2030 ela comporá 13,4% do total da população, o que torna a 

temática nesse contexto ainda mais desafiadora (VERAS, OLIVEIRA (2018); BRASIL, 

2018).  

No processo de envelhecimento, a função muscular, o desempenho físico e o 

equilíbrio postural podem estar diminuídos. Associadas à fragilidade óssea elevada 

(osteoporose), as QUEDAS são a causa principal de fraturas em idosos (PETERLE VCU, 

et al., 2020). A queda pode sinalizar o início de fragilidade ou indicar doença aguda. 

Embora não seja uma consequência inevitável do envelhecimento, estima-se que 30% das 

pessoas com idade superior a 65 anos caem todos os anos, o que corresponde 

aproximadamente a 5% das internações de idosos. (PINHEIRO  HA, et al., 2021; 

MADEIRAS  JG, et al., 2019).  

As fraturas de fêmur em idosos são consideradas um grave problema de saúde 

pública em razão da alta letalidade e dos custos com seu tratamento (PINHEIRO  HA, et 

al., 2021). O tipo mais comum de fratura de fêmur é a proximal, com alta taxa de 

morbimortalidade e invalidez (SCHUROF  GZ, et al., 2020), sendo a principal causa de 

morte relacionada a quedas nos idosos, responsáveis por cerca de 340.000 

internações/ano nos Estados Unidos, a um custo aproximado de três bilhões de dólares. 

Em virtude da frequente ocorrência de patologias associadas nestes pacientes, a taxa de 

mortalidade nos primeiros 30 dias atinge de 5-10%, chegando a 15-30% no primeiro ano 

(BRASIL, 2018). Os indicadores estatísticos revelam que doentes com fratura proximal 

do fêmur têm uma mortalidade estimada entre 20% e 30% no ano seguinte ao 

acontecimento da fratura e apenas 15% recuperam a capacidade funcional prévia, 
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estimando-se que cerca de 40% dos idosos apresentem incapacidade do tipo grave 

(ANTUNES  J, et al., 2019). 

O tratamento cirúrgico geralmente é indicado, sendo ideal nas primeiras 48 horas 

após a fratura, a depender dos parâmetros e condições clínicas do paciente (COELHO 

LSZ, et al., 2021). Os estudos de Schurof et al. (2020) e Lisboa et al. (2021) sinalizam 

que as fraturas proximais do fêmur se configuram como um grave problema de saúde 

pública devido aos altos custos do tratamento e suas graves consequências clínicas. Os 

principais fatores associados à mortalidade são o tempo de espera para o procedimento 

cirúrgico, a presença de eventos adversos ou infecção nosocomial e as complicações após 

os procedimentos cirúrgicos, em especial quando necessita de reabordagem.  

Considerando a importância da Segurança do Paciente como um componente 

essencial da qualidade do cuidado, no sentido de oferecer uma assistência segura, a OMS 

e diversos organismos internacionais lançaram campanhas, desafios e estratégias voltadas 

à redução de riscos e de danos no cuidado à saúde. 

No Brasil, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP), recomendado pela OMS, por meio da Portaria MS/GM nº 529/2013, 

com o objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, em todos os 

estabelecimentos do território nacional. Estabeleceu um conjunto de protocolos básicos: 

higiene das mãos; cirurgia segura; segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos; identificação de pacientes; comunicação no ambiente dos 

estabelecimentos de saúde; prevenção de quedas e lesões por pressão (BRASIL, 2013a).  

O protocolo de cirurgia segura tem como finalidade determinar as medidas a 

serem implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes, eventos adversos e 

mortalidade cirúrgica, possibilitando o aumento da segurança na realização de 

procedimentos cirúrgicos, no local correto e no paciente correto, por meio do uso da Lista 

de Verificação de Cirurgia Segura desenvolvida pela OMS (SHEKELLE et al. 2013).  

Entretanto, um estudo realizado com 502 ortopedistas revelou que 72,1% dos 

entrevistados não haviam realizado nenhum tipo de treinamento sobre o protocolo de 

cirurgia segura, e que 65,3% não tinham sequer conhecimento sobre a existência desta 

prática de segurança. Ainda, 39,6% referiram ter vivenciado algum tipo de falha dentro 

de sua prática nos últimos seis meses, em sua maior parte, relacionadas a problemas com 

material incompleto ou danificado, problemas nos equipamentos da sala de cirurgia e 

falhas na comunicação (FILHO MOTTA GR, et al., 2013). 
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Mais recentemente, em 2019, a adesão dos enfermeiros aos 10 objetivos do 

Programa “Cirurgias Seguras Salvam Vidas” em diferentes regiões do Brasil foi 

analisada. Apesar da concordância superior a 75% em nove dos dez objetivos analisados, 

foi possível identificar fragilidades em alguns eventos adversos graves/catastróficos 

como: cirurgia ou outro procedimento invasivo realizado no sítio errado ou paciente 

errado; retenção não intencional de corpo estranho em um paciente após cirurgia ou 

procedimento invasivo; e óbito não conforme no intraoperatório ou no pós-operatório 

imediato. O objetivo que apresentou adesão insatisfatória diz respeito à adoção pelos 

hospitais e sistemas de saúde de mecanismos de vigilância de rotina sobre a capacidade, 

o volume e os resultados cirúrgicos (GUTIERRES et al., 2019). 

Em 24 de setembro de 2018, a Portaria Conjunta nº 3 do Ministério da Saúde 

aprovou as Diretrizes Brasileiras para o Tratamento de Fratura do Colo do Fêmur em 

Idosos, definindo recomendações baseadas em evidências para o tratamento de adultos 

com 60 anos ou mais vítimas de fratura do fêmur (BRASIL. 2018). A linha do cuidado é 

um instrumento de integralidade em que são destacados os fluxos e a organização da rede 

de serviços, com ênfase na gestão da atenção à saúde e/ou nos protocolos clínicos (SILVA 

NEK, et al., 2016). O cuidado nas organizações de saúde, em particular no hospital, é, 

por sua natureza, necessariamente multidisciplinar, caracterizando uma complexa trama 

de atos, procedimentos, fluxos e rotinas (CECILIO LCDO, et al., 2003) 

Assim, em outubro de 2019, foi instituída a linha do cuidado do paciente com 

fratura de fêmur no HRSC, em que foram construídos e implementados uma série de 

protocolos e fluxos internos, além de indicadores de processos e de resultados. O objetivo 

é normatizar, padronizar e avaliar a regulação hospitalar, o acesso, a admissão, o processo 

perioperatório e o gerenciamento dos riscos associados, além da otimização e instalação 

do plano terapêutico para alta hospitalar precoce e segura. 

Os processos do centro cirúrgico são complexos, específicos e interligados, direta 

ou indiretamente, a diversos outros setores hospitalares que podem afetar a qualidade da 

assistência prestada. Assim, observa-se uma crescente preocupação dos profissionais em 

compreender a complexidade da construção e validação dos indicadores de qualidade 

neste setor crítico. Dessa forma, torna-se importante a participação do gestor no processo 

de avaliação da qualidade e produtividade, com o propósito de detectar, monitorar e 

redesenhar atividades que não estão em conformidade com padrões e requisitos que visam 

à proteção da saúde (JAB AMARAL et al., 2017).  O predomínio de práticas inseguras 

no centro cirúrgico potencializa os riscos, como de infecção cirúrgica e de identificação, 
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portanto, o ajuste imediato com o auxílio de educação permanente e outras ferramentas é 

essencial (GIANNATTASIO MB, et al., 2016). 

Segundo Villar VCFL et al. (2020), o investimento em treinamento e capacitação 

dos profissionais é capaz de melhorar os indicadores de segurança e ampliar a segurança 

dos procedimentos. Percebe-se a necessidade de executar ações que estimulem e 

aperfeiçoem o protocolo de cirurgia segura em serviços de saúde. Os problemas de 

qualidade neste contexto de linha de cuidado podem ser gerenciados e monitorados 

através de métodos e ferramentas de gestão da qualidade.  

Para Saturno (2015), existem três grandes grupos de atividades dos programas de 

Gestão da Qualidade: planejamento da qualidade, monitoramento da qualidade e os ciclos 

de melhoria. Estes, considerados centrais e cruciais, são sempre válidos para qualquer 

problema de qualidade. Para isso, deve-se quantificar e analisar os dados e programar um 

plano de ação voltado para o problema em questão. A melhoria sustentada na qualidade 

e segurança do atendimento cirúrgico de pacientes vítimas de fratura de fêmur deve ser 

sempre almejada nos serviços de saúde. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral: 

Avaliar a conformidade ao protocolo de cirurgia segura na linha do cuidado do 

paciente com fratura de fêmur em um hospital de referência, antes e após um ciclo de 

melhoria. 

1.1.2 Objetivos Específicos: 

✔ Identificar falhas processuais, relacionadas à execução do protocolo de cirurgia 

segura; 

✔ Descrever as intervenções direcionadas às falhas observadas; 

✔ Avaliar os efeitos da intervenção para o cumprimento do protocolo de cirurgia 

segura. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Caracterização do Estudo 

Trata-se de um estudo de intervenção do tipo quase experimental, não controlado, 

no qual foi avaliado o nível de conformidade ao protocolo de cirurgia segura da linha do 

cuidado do paciente com fratura de fêmur, antes e após a realização de um ciclo de 

melhoria. 

2.2 Local e Cenário 

O estudo foi realizado no Hospital Regional do Sertão Central - HRSC, localizado 

em Quixeramobim-CE, localizado na Macrorregião de Saúde do Sertão Central, 

composta por 20 municípios.  

O setor hospitalar do estudo foi a Clínica Traumato-Ortopédica (CTO), 

inaugurada em 05 de novembro de 2018. A linha do cuidado do paciente vítima de fratura 

de fêmur foi instituída em 01 de outubro de 2019. A CTO conta com 29 leitos e possui 

uma equipe multidisciplinar. Os pacientes são regulados através da oferta de vacância 

diária à Central de Leitos do Estado do Ceará.  

2.3 População e Amostra 

Pacientes admitidos para realização de procedimento cirúrgico da linha do 

cuidado do paciente com fratura de fêmur durante 18 meses no HRSC, totalizando 550 

protocolos avaliados. Foram excluídas as reoperações e os procedimentos sem incisão 

cirúrgica.  

2.4 Procedimento e Coleta dos Dados 

Os dados foram coletados por meio de consulta às planilhas de gerenciamento de 

segurança, incluindo a da linha de cuidado do paciente com fratura de fêmur, à lista de 

verificação de segurança cirúrgica (“checklist”) e ao prontuário.  

A partir da consulta ao prontuário, foram coletadas as informações referentes às 

variáveis sociodemográficas e os seguintes dados: taxa de infecção de sítio cirúrgico; taxa 

de readmissão hospitalar, taxa de reoperação e de mortalidade nos primeiros 90 dias após 

internação; desfecho cirúrgico, tempo de permanência hospitalar, intervalo entre a fratura 

e admissão hospitalar no HRSC; intervalo entre a admissão e a cirurgia; e conformidade 

ao protocolo de cirurgia segura. 
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2.5 Descrição do Ciclo de Melhoria 

2.5.1 Identificação e priorização da oportunidade de melhoria 

Após o início das atividades da linha, durante as reuniões do time de liderança, 

houve evidências de oportunidade de melhoria em alguns pontos de atenção. Para 

identificar e priorizá-las, utilizou-se a técnica de grupo nominal e a matriz de priorização. 

A lista de melhorias citadas e a matriz de priorização foram descritas no quadro 1. Então, 

ficou colegiadamente decidido que a melhoria a ser alcançada seria o item B, sobre o 

protocolo de cirurgia segura. 

 

Quadro 1: Matriz de priorização e critérios de decisão (máximo=5; mínimo=1) 

Problema Afeta 

muitos 

pacientes? 

Representa um 

risco grave 

para a saúde? 

A possível solução 

depende de 

esforços internos? 

É uma 

solução 

barata? 

Total 

 

A 5 3 5 5 18 

B 5 5 5 3 18 

C 3 4 5 4 16 

D 3 3 4 2 12 

E 4 2 5 5 16 

F 2 5 3 1 11 

G 4 3 5 2 14 

H 4 3 5 4 16 

I 5 4 2 2 13 

 

Lista de melhorias sugeridas: 

A. Melhoria na efetiva comunicação/registro com os familiares/acompanhantes e 

entre os profissionais;  
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B. Melhoria na metodologia e na operacionalização/otimização do protocolo de 

cirurgia segura; 

C. Empoderamento da equipe assistencial quanto aos protocolos institucionais e 

indicadores; 

D. Melhoria no tempo de atendimento/assistência médica; 

E. Melhoria no protocolo de jejum perioperatório; 

F. Redução na taxa de infecção de sítio cirúrgico; 

G. Implementação e operacionalização efetiva do plano terapêutico; 

H. Melhoria das orientações após a alta hospitalar e do seguimento 

ambulatorial/extra-hospitalar; 

I. Melhoria e otimização da regulação dos pacientes cirúrgicos; 

 

2.5.2 Análise das causas  

Para analisar as causas, foi utilizado o diagrama de causa e efeito, conforme 

Ishikawa (em “espinha de peixe”), na Figura 1. A análise incluiu os diversos tipos de 

causas (processo, material, pacientes e manutenção). 

 

Figura 1: Diagrama de Ishikawa (em “espinha de peixe”)  

 

2.5.3 Critérios da qualidade 
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O critério geral de conformidade ao protocolo é dicotômico (conforme ou não ao 

protocolo de cirurgia segura), de acordo com a OMS, aplicada à realidade do serviço, 

considerando os subcritérios listados no quadro 2. 

 

Quadro 2: Subcritérios para conformidade ao protocolo de cirurgia segura 

Critério Descrição Exceção 

Critério 1 Banho no dia da cirurgia com clorexidina 

degermante;  

Cirurgias de urgência ou 

emergência; 

 

Critério 2  Conferência dos indicadores de esterilização antes 

do início da cirurgia e o devido registro em 

prontuário;  

Nos procedimentos em que não 

há incisão cirúrgica ou quando 

não há necessidade do uso de 

materiais esterilizados, como 

reduções incruentas sob narcose 

ou manipulação articular, a 

conferência dos indicadores de 

esterilização antes do início da 

cirurgia e o devido registro em 

prontuário não se aplicam; 

Critério 3  Tricotomia, se necessária, imediatamente antes do 

ato cirúrgico, na menor área possível, utilizando 

tricotomizador elétrico específico (contingência: 

cortar pelos com tesoura).  

Nos casos em que não há 

necessidade de tricotomia, este 

parâmetro não se aplica; 

Critério 4  Antibioticoprofilaxia adequada em até uma hora 

antes da incisão cirúrgica ou da instalação da 

isquemia do membro com o repique necessário, a 

depender do antibiótico, de acordo com as 

recomendações contidas na tabela do protocolo 

institucional, quando indicado, no momento 

adequado, com o repique necessário, a depender do 

antibiótico, com a devida suspensão em até 24 

horas de pós-operatório. 

Esclarecimentos: a antibioticoprofilaxia deve 

seguir o protocolo específico para esse fim, 

conforme orientações do setor responsável, de 

modo que há procedimentos que não necessitam de 

antibióticos profiláticos; a adequação da 

antibioticoprofilaxia será avaliada pelo Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar (SCIH); 

Não se aplica; 

Critério 5  Demarcação do sítio cirúrgico pelo cirurgião, 

incluindo a lateralidade; Esclarecimentos: a 

demarcação ocorrerá com caneta específica em 

local visível com sinal de alvo. 

Pode não ser aplicada em casos 

específicos como órgãos ou 

estruturas únicas (nariz, coluna 

vertebral, entre outros); 

Critério 6  Realização de verificação de segurança do 

equipamento de anestesiologia e medicamentos; 

Esclarecimentos: a verificação de segurança dos 

equipamentos e medicamentos anestésicos 

ocorrerá antes do encaminhamento do paciente à 

sala operatória. 

Não se aplica; 

Critério 7  Uso de oximetria de pulso durante a administração 

de anestesiologia em todos os procedimentos; 

Não se aplica; 

Critério 8  

 

 

Avaliação objetiva das vias aéreas; 

Esclarecimentos: a avaliação objetiva das vias 

aéreas será realizada na visita pré-anestésica 

naqueles procedimentos eletivos. 

Não se aplica; 
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Critério 9  Confirmação verbal do paciente, do local e do 

procedimento imediatamente antes da incisão 

cirúrgica, com a presença de todos os membros da 

equipe; 

Não se aplica; 

Critério 10  Informação gerada com a equipe pré-operatória 

para discutir preocupações clínicas, o plano do 

procedimento cirúrgico e outras questões cruciais; 

Esclarecimentos: a avaliação pré-operatória inclui 

a passagem de informações ao paciente e 

responsável com a devida coleta de assinatura de 

termos cirúrgicos, anestésicos e, caso aplicável, de 

hemotransfusão, conforme procedimentos legais. 

Não se aplica; 

Critério 11  Informação gerada com a equipe pós-operatória 

para discutir problemas durante o procedimento e 

preocupações referentes à recuperação e ao manejo 

do paciente; 

Não se aplica; 

Critério 12  Adequado preenchimento da lista de verificação de 

segurança cirúrgica (check-list); esclarecimentos: 

a lista de verificação de segurança cirúrgica 

(check-list) será preenchido e anexado cópia ao 

prontuário; 

Não se aplica; 

Critério 13  Conferência da umidade e temperatura ideais da 

sala operatória; 

Esclarecimentos: a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) orienta que a 

temperatura e a umidade do ar sejam mantidas, 

respectivamente, entre 18 e 22°C, e entre 45 e 55%. 

Não se aplica; 

 

2.5.4 Intervenção de melhoria da qualidade 

Durante o período, foi implementado um plano de melhorias, dividido em três 

etapas: 1) ações educativas aos profissionais da assistência; 2) mudança nos sistemas de 

coleta e registros de dados; 3) promoção à saúde. A seguir, estão descritas as etapas: 

1) Ações educativas aos profissionais da assistência: realização de 

treinamento presencial e online sobre o Protocolo Cirurgia Segura e sobre o Protocolo de 

Atendimento da Linha do Cuidado do Fêmur; supervisão do farmacêutico clínico na 

suspensão do antibiótico de acordo com protocolo de antibioticoprofilaxia cirúrgica no 

pós-operatório; marcação de lateralidade cirúrgica/local cirúrgico obrigatória antes da 

entrada do paciente em sala cirúrgica, supervisionada pelo enfermeiro do centro cirúrgico; 

divulgação e afixação de panfleto nos setores assistenciais com as principais orientações 

sobre Protocolo de Cirurgia Segura; reforço junto aos colaboradores do centro cirúrgico 

sobre o repique de antibiótico nos casos indicados; reforço e alinhamento com a equipe 

de anestesia para finalizar a administração do antibiótico dentro do prazo correto;  

2) Mudança nos sistemas de coleta e registros de dados: padronização da 

coleta dos dados com a devida confirmação das informações nos prontuários e nas fichas 

de gerenciamento de segurança; tripla checagem e assinatura na lista de segurança 

cirúrgica ("checklist") - médico, enfermeiro e técnico do centro cirúrgico; padronização 
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da prescrição pós-operatória com a orientação para suspensão do antibiótico profilático 

em até 24 horas da cirurgia; 

3) Promoção à saúde: criação de projeto destinado ao usuário com 

orientações sobre o processo cirúrgico; criação do projeto "cuidadores de pacientes com 

fratura de fêmur" a fim de abordar temas relacionados aos cuidados diários; 

 

2.6 Armazenamento e Análise dos Dados 

Os dados foram armazenados e analisados no Statistical Package for Social 

Science, versão 20 para Windows. Foi realizada estatística descritiva: frequências, 

medidas de tendência central e de dispersão; e estatística inferencial: Teste de Qui-

Quadrado para verificar associação entre as variáveis categóricas, e Teste-T para amostras 

independentes, a fim de comparar as médias entre os grupos. Foi considerado o intervalo 

de confiança (IC95%) e nível de significância (p-valor < 0,05).  

Os dados foram divididos em três amostras: amostra 1 – antes da implementação 

do ciclo de melhoria (janeiro/2020 a junho/2020); amostra 2 – 1ª medição depois da 

implementação do ciclo de melhoria (julho/2020 a dezembro/2020); amostra 3 – 2ª 

medição depois da implementação do ciclo de melhoria (janeiro/2021 a junho/2021), a 

fim de analisar os efeitos do ciclo de melhoria. 

Vale ressaltar que a avaliação da conformidade foi realizada por equipe distinta 

da que realiza a coleta dos dados. A análise sobre a conformidade da antibioticoprofilaxia 

foi realizada pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). 

Os resultados foram apresentados em tabela para caracterização da amostra, antes 

e após o ciclo de melhoria, de acordo com variáveis: sociodemográficas, de acesso ao 

serviço de saúde, desfecho clínico e conformidade ao protocolo de cirurgia segura. 

Também foram descritas em tabela, as frequências das falhas processuais, identificadas 

mensalmente, de acordo com o protocolo de cirurgia segura. 

Além disso, os resultados foram apresentados em gráficos para melhor 

representação visual dos efeitos da intervenção. Para tanto, foram construídos diagrama 

de Pareto, demonstrando o percentual de não cumprimento dos critérios avaliados; e 

gráfico de tendência (Run-Chart) para previsão e monitoramento do percentual de 

cumprimento ao protocolo de cirurgia segura, antes e após o ciclo de melhoria.  

 

2.7 Procedimentos Éticos 
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O presente estudo utilizou dados a partir de informações já coletadas em 2020, na 

ocasião do procedimento cirúrgico. No entanto, por buscar dados em fontes que devem 

assegurar a identidade e privacidade dos participantes, foi necessário ser submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), que define as diretrizes e normas regulamentadoras que regem a 

pesquisa envolvendo seres humanos.  

O procedimento utilizado para coleta dos dados apresentou o risco de causar 

algum constrangimento, pelo acesso a informações pessoais e/ou relacionadas ao 

tratamento durante o período de assistência de cirurgia do fêmur. Entretanto, esse risco 

foi reduzido pelo Termo de Sigilo do Prontuário, através do qual os pesquisadores se 

comprometeram em garantir e preservar as informações dos prontuários e/ou base de 

dados dos Serviços e do Arquivo Médico do Hospital Regional do Sertão Central, 

garantindo a confidencialidade das informações dos pacientes.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde 

e Gestão Hospitalar (ISGH), tendo registro no CAAE: 46397421.4.0000.5684 e Número 

do Parecer: 4.835.311.  
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3. RESULTADOS  

Ao todo foram analisados 550 pacientes submetidos a tratamento cirúrgico para 

fratura de fêmur no HRSC entre janeiro de 2020 e junho de 2021. A amostra foi 

subdividida em: amostra 1 – formada pelos 183 pacientes admitidos antes do ciclo de 

melhoria (janeiro a junho de 2020); amostra 2 – formada pelos 197 pacientes admitidos 

nos meses de julho a dezembro de 2020, após o ciclo de melhoria; e amostra 3 – formada 

pelos 170 pacientes admitidos nos meses de janeiro a junho de 2021, também após o ciclo 

de melhoria.  

A Tabela 01 caracterizou a amostra de acordo com as variáveis sociodemográficas 

e desfechos clínicos, antes e após o ciclo de melhoria. Foi observado que a maioria dos 

pacientes é do sexo feminino (65,2%), com média de idade igual a 73,2±17,9 anos, sendo 

66% na faixa de 65 anos ou mais. Para tais parâmetros não houve diferença estatística 

entre os grupos antes e após o ciclo de melhoria.  

Após o ciclo de melhoria, houve diminuição no número de ocorrência de infecção 

do sítio cirúrgico, readmissão hospitalar, óbito pós-operatório e reoperação, este último 

com significância estatística. Não foi observada diferença quanto ao tempo de 

permanência hospitalar entre os grupos antes e após o ciclo de melhoria. Após o ciclo de 

melhoria, houve um aumento no intervalo entre a fratura e admissão hospitalar (p<0,01), 

e no intervalo entre a fratura e a cirurgia (p<0,01), sendo esses aumentos estatisticamente 

significativos, sem, no entanto, haver diferença entre o intervalo transcorrido entre a 

admissão hospitalar no HRSC e a cirurgia (p=0,77). A conformidade ao protocolo de 

cirurgia segura subiu de 60,1% antes do ciclo de melhoria para 92,9% e 90,6%, 

respectivamente, nas amostras 2 e 3, após o ciclo de melhoria, sendo esta diferença 

estatisticamente significativa (p<0,01). 
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Tabela 01: Amostras de acordo com variáveis sociodemográficas e desfecho clínico, antes e após a implementação do ciclo de melhoria 

Variáveis 
Amostra 1  

Antes do Ciclo de Melhoria  

N = 183 (33,3%) 

Amostra 2 

1ª medição Após o Ciclo de 

Melhoria 

N = 197 (35,8%) 

Amostra 3  

2ª medição Após o Ciclo de 

Melhoria 

N= 170 (30,9%) 

p-valor 

 N (%) µ±σ N (%) µ±σ N (%) µ±σ  

Sociodemográficas        

Idade   73,5±16,5 a,b  71,1±20,3a  75,39±16,4b 0,07‡ 

Faixa etária        

Menor que 50 anos 15 (8,2)  30 (15,2)  14 (8,3)  0,37 

De 50 a 64 anos 28 (15,3)  21 (10,7)  20 (11,8)   

De 65 a 74 anos 31 (16,9)  33 (16,8)  30 (17,6)   

De 75 a 84 anos 57 (31,1)  58 (29,4)  50 (29,4)   

85 anos ou mais 52 (28,5)  55 (27,9)  56 (32,9)   

        

Sexo        

Masculino 66 (36,0)ª  64 (32,5)ª  61 (35,9)ª  0,71§ 

Feminino 117 (64,0)ª  133 (67,5)ª  109 (64,1)ª   

Variáveis de 

Acesso 
    

 
 

 

Intervalo entre a 

fratura e admissão 

hospitalar (em dias) 

 6,04±8,5a  8,32±8,4b 

 

5,77±5,2a <0,01ǂ 

Intervalo entre a 

fratura e a cirurgia 

(em dias) 

 8,46±9,2a  10,73±8,9b 

 

8,34±5,8a <0,01ǂ 

Intervalo entre a 

admissão e a 

cirurgia (em dias) 

 2,43±2,7  2,41±2,2 

 

2,59±2,7 0,77 

Desfecho Clínico        
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Infecção de sítio 

cirúrgico 
08 (4,4)ª  06 (3,0)ª  02 (1,2)ª 

 
0,20 

Readmissão 

hospitalar 
07 (3,8) ª  04 (2,0)ª  01 (0,6)ª 

 
0,11 

Reoperação 08 (4,4) ª  04 (2,0) ª,b  0 (0,0)b   0,01* 

Óbito pós 

operatório 
11 (6,0) ª  09 (4,6) ª  09 (5,3) ª 

 
0,70 

Tempo de 

permanência 

hospitalar (em dias) 

 7,33±7,3  7,75±11,8 

 

7,34±7,3 0,88 

Conformidade ao 

protocolo de 

cirurgia segura 

108 (60,1)ª  182 (92,9)b  153 (90,6)b 

 

<0,001** 

‡ Foi encontrada diferença, estatisticamente, significativa entre os valores da 1ª medida e da 2ª medida pós ciclo de melhoria, considerando 

significância estatística < 0,05 (Post-hoc Dunnet); porém não houve diferença entre essas medidas e o valor antes do ciclo de melhoria. 
§ Não foram encontradas diferenças, estatisticamente, significativas, após o Post-hoc de Bonferroni, considerando os valores residuais ajustados. 
* De acordo com o Post-hoc de Bonferroni, e, considerando os valores residuais ajustados: os valores observados na 1ª medição pós ciclo de 

melhoria não diferem, estatisticamente, dos valores observados antes do ciclo de melhoria e nem após a 2ª medição pós ciclo de melhoria; já os 

valores observados na 2ª medição pós ciclo de melhoria diferem, estatisticamente, dos valores observados antes do ciclo de melhoria.   
ǂ Foi encontrada diferença, estatisticamente, significativa entre os valores da 1ª medida pós ciclo de melhoria e os valores da 2ª medida pós ciclo 

de melhoria e antes do ciclo de melhoria, considerando significância estatística < 0,01 (Post-hoc Dunnet). 
** De acordo com o Post-hoc de Bonferroni, e, considerando os valores residuais ajustados, foram encontradas diferenças, estatisticamente, 

significativas entre os valores observados antes e após-ciclo de melhoria (1ª e 2ª medições), porém não houve diferença entre os valores da 1ª e 

da 2ª medições.
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A Tabela 02 caracterizou a progressão da quantidade de protocolos avaliados, 

frequência absoluta e relativa das falhas processuais identificadas e porcentagem de 

cumprimento ao protocolo de cirurgia segura de acordo com o mês de observação. 

 

Tabela 02: Falhas processuais relacionadas à execução do protocolo de cirurgia 

segura, antes e após a implementação do protocolo de cirurgia segura 

Período de 

Observação 

Quantidade 

de Protocolos 

Avaliados 

Frequência 

Absoluta das 

Falhas Processuais 

Identificadas 

Frequência 

Relativa das Falhas 

Processuais 

Identificadas 

Porcentagem de 

Cumprimento ao 

Protocolo de 

Cirurgia Segura 

JAN/20 25 09 36% 64% 

FEV/20 42 21 50% 50% 

MAR/20 41 18 43,9% 56,1% 

ABR/20 28 13 46,4% 53,6% 

MAI/20 17 03 17,6% 82,4% 

JUN/20 30 09 30,0% 70% 

JUL/20 40 05 12,5% 87,5% 

AGO/20 29 04 13,8% 86,2% 

SET/20 19 04 21,1% 78,9% 

OUT/20 40 01 2,5% 97,5% 

NOV/20 34 0 0% 100% 

DEZ/20 35 0 0% 100% 

JAN/21 34 04 11,8% 88,2% 

FEV/21 15 02 13,3% 86,7% 

MAR/21 21 0 0% 100% 

ABR/21 27 01 3,7% 96,3% 

MAI/21 37 04 10,8% 89,2% 

JUN/21 36 05 13,9% 86,1% 

 

Em relação às falhas relacionadas à execução do protocolo de cirurgia segura, o 

Gráfico 1 evidencia a porcentagem das falhas processuais identificadas, de acordo com a 

quantidade de protocolos mensais registrados, antes e após o ciclo de melhoria.  
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao todo, foram registrados 103 protocolos não conformes durante os 18 meses de 

análise, sendo que 73 (70,8%) aconteceram antes do ciclo de melhoria (Gráfico 1). 

Proporcionalmente, os meses de fevereiro (50%), março (43,9%) e abril (46,4%) 

evidenciaram as maiores quantidades de falhas (Tabela 02). No entanto, foi observada 

redução significativa da quantidade de falhas processuais e melhoria da conformidade 

após conclusão da implementação de todas as medidas, especialmente após junho de 

2020, obtendo excelência em novembro e dezembro de 2020 e março de 2021, sem falhas 

registradas nesses meses (Tabela 02). 

Dos 550 pacientes, foram observados 441 procedimentos considerados em 

conformidade com o protocolo de cirurgia segura (adesão global de 80,1%). Foram 

observadas 109 falhas processuais em 103 pacientes (dupla falha ocorrida em seis casos). 

Os modos de falhas visualizados foram (em ordem decrescente de frequência): antibiótico 

profilático não suspenso dentro das primeiras 24 horas do pós-operatório; intervalo entre 

o término da infusão do antibiótico profilático e a incisão superior a 60 minutos; 

lateralidade não marcada/identificada; não administração do repique de antibiótico 

profilático conforme necessidade; não preenchimento adequado da lista de verificação de 

segurança cirúrgica (“checklist”); antibiótico profilático incorreto ou não conforme; e 

antibiótico profilático administrado após incisão cirúrgica. Os principais problemas 

observados estavam relacionados à antibioticoprofilaxia, representando 82,6% das falhas. 

Considerando os dez objetivos do Programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas (OMS), não 
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foram observados eventos graves/catastróficos. Os gráficos 2, 3 e 4 demonstram a 

divisão, conforme Pareto, das causas de não conformidade antes e depois do ciclo de 

melhoria, com redução significativa da quantidade de falhas observadas após conclusão 

de todas as medidas implementadas. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) [Produto do Trabalho Prático, Módulo II, PPGQUALISAÚDE] 
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Fonte: Dados da pesquisa (2020) [Produto do Trabalho Prático, Módulo II, PPGQUALISAÚDE] 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) [Produto do Trabalho Prático, Módulo II, PPGQUALISAÚDE] 
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Considerando somente as amostras 1 e 2, no ano de 2020, observou-se que 84,9% 

das falhas referentes ao protocolo de cirurgia cirúrgica ocorreram antes do ciclo de 

melhoria. Ainda, todos os seis casos de falha dupla ocorreram na amostra 1, corroborando 

a melhoria evidenciada. Essa diferença foi considerada estatisticamente significativa (p< 

0,01) (Tabela 01). Conforme o gráfico 4, a melhoria tornou-se sustentada por pelo menos 

12 meses após o fim da implementação das medidas. 

O gráfico 5 demonstra que a taxa de conformidade ao protocolo nas amostras 1, 2 

e 3 foi de 60,1% (110/183), 92,9% (183/197) e 90,6% (154/170), respectivamente, com 

a mediana crescendo de 56,1% para 89,3% após o ciclo de melhoria. Em três pontos 

(novembro e dezembro de 2020 e março de 2021), a conformidade alcançou a meta 

estabelecida (100% de conformidade).  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) [Produto do Trabalho Prático, Módulo IV, PPGQUALISAÚDE] 
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4. DISCUSSÃO 

Previamente à inauguração das ações coordenadas, foi instituído o Time de 

Lideranças da Clínica Traumato-Ortopédica. Este grupo de profissionais, representantes 

de categorias de diversas áreas envolvidas no processo de produção de saúde nos setores 

assistenciais, atuam e desenvolvem liderança, buscando implementar a responsabilização 

multiprofissional do gerenciamento do serviço. Sem prejuízo de suas atribuições 

assistenciais, o objetivo é desempenhar atividades complementares gerenciais e 

educativas, primando pela qualidade e segurança da assistência ao paciente (Manual - 

Time de lideranças. Código do documento: MAN.GER.001, Versão 00, publicado em 

20/10/2020, HRSC/ISGH). 

Após o início das atividades da linha, durante as reuniões do time de liderança, 

houve evidências de oportunidade de melhoria na aplicabilidade e no gerenciamento do 

protocolo de cirurgia segura. Foi, então, alinhada uma série de medidas multidisciplinares 

e multissetoriais objetivando reduzir as falhas e melhorar a conformidade a este protocolo, 

citadas na metodologia e definitivamente implantadas até junho de 2020. 

Entre 2008 e 2012, os dados epidemiológicos brasileiros de pacientes vítimas de 

fraturas de fêmur evidenciaram que, dos mais de 181 mil casos, 67,5% ocorreram em 

mulheres (SOARES DS, et al., 2014), corroborando com os achados do presente estudo, 

no qual a maioria dos pacientes foi do sexo feminino (65,2%). 

Entre 2007 e 2016 foram registradas 397.585 ocorrências de internações por 

fratura do fêmur em idosos no serviço público de saúde no Brasil, com uma média anual 

sempre crescente de aproximadamente 39.758 casos por ano. Além da alta incidência e 

letalidade, percebe-se que o impacto financeiro ao sistema público de saúde para cobrir 

os tratamentos dessas fraturas nessa população é enorme, totalizando gasto médio que 

chega próximo a 86 milhões de reais por ano (MACEDO GG, et al., 2019). As 

reinternações e reoperações geram ainda mais morbimortalidade nesta população.  

O presente estudo evidenciou uma diminuição na ocorrência de readmissão e de 

reoperação após o ciclo de melhoria e, embora essa diferença não tenha apresentado 

significância estatística, observou-se que a taxa de readmissão hospitalar nos primeiros 

90 dias após a alta hospitalar foi de 2,2%, percentual menor do que o encontrado em 

estudo publicado em 2016, de aproximadamente 10,0% (PAULA FDL, et al., 2016). 

Outro estudo evidenciou que o percentual de readmissão pode chegar a 17,8% após um 

ano da cirurgia (PAULA FDL, et al., 2014). 
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Em 2016, uma coorte retrospectiva evidenciou que a taxa de mortalidade 

hospitalar foi de 14,4% com média de espera para a cirurgia superior a 7 dias. Os 

principais fatores associados à mortalidade são idade, comorbidades, estado cognitivo e 

tempo de espera entre a fratura e a cirurgia (FRANCO LG, et al., 2016). Em outro estudo, 

de 2017, o intervalo médio para a instituição do tratamento cirúrgico foi superior a 16 

dias, com taxa de mortalidade de 23,6% em um ano (GUERRA MTE, et al., 2017). O 

intervalo entre a fratura e a cirurgia nas amostras 1 e 2 foi de, respectivamente, 8,46±9,2 

e 10,73±8,9 dias. Esta diferença, estatisticamente significativa, pode ser explicada pela 

piora do acesso aos pacientes decorrente da emergência sanitária vivenciada durante a 

pandemia da COVID-19 durante o ano de 2020. Apesar disso, a taxa de mortalidade na 

amostra 2 (4,6%) foi menor do que na amostra 1 (6,0%), bem abaixo da evidenciada em 

outros estudos nacionais. Corroborando esta hipótese, devido à redução da onda 

pandêmica, o intervalo entre a fratura e a cirurgia na amostra 3 foi de 5,77±5,2 dias com 

taxa de mortalidade de 5,3%. 

Recente estudo concluiu que essas fraturas são lesões devastadoras e devem ser 

tratadas como urgência ortopédica, considerando que a taxa de mortalidade dos pacientes 

que operaram em até 48 horas é cerca de três vezes menor (PETROS RSB, et al., 2017). 

O tempo médio entre a admissão e a realização do procedimento cirúrgico foi de 2,5 dias. 

Portanto, a otimização/padronização do atendimento cirúrgico promovido pela 

implementação da linha foi fundamental na redução da mortalidade, considerando que 

72% dos pacientes foram operados com menos de 48 horas da admissão no HRSC. 

Acredita-se que a melhoria no acesso ao hospital de referência seja estratégia primordial 

na redução de riscos e na realização do tratamento adequado em tempo oportuno. 

 Após o ciclo de melhoria, houve diminuição no número de ocorrência de infecção 

do sítio cirúrgico, readmissão hospitalar, óbito pós-operatório e reoperação, este último 

com significância estatística. Considerando os valores ajustados referente à taxa de 

reoperação, os valores observados na 1ª medição após o ciclo de melhoria não diferem, 

estatisticamente, dos valores observados antes do ciclo de melhoria e nem após a 2ª 

medição após o ciclo de melhoria; já os valores observados na 2ª medição após o ciclo de 

melhoria diferem, estatisticamente, dos valores observados antes do ciclo de melhoria. 

Este resultado é reflexo da redução das infecções de sítio cirúrgico, especialmente as 

classificadas como profundas, que necessitam de reabordagem cirúrgica.    

A conformidade ao protocolo de cirurgia segura subiu de 60,1% antes do ciclo de 

melhoria para 92,9% e 90,6% após o ciclo de melhoria, sendo esta diferença 
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estatisticamente significativa. Apesar de não haver, neste estudo, relação estatística direta 

entre a taxa de infecção de sítio cirúrgico entre os grupos, considerando que os principais 

problemas observados estavam relacionados à antibioticoprofilaxia (82,6% das falhas), 

há consenso que as melhorias nos processos cirúrgicos de segurança e de qualidade 

hospitalar são responsáveis por reduzir as taxas de infecção de sítio cirúrgico e, por 

conseguinte, as taxas de reinternação, de reoperação e de mortalidade nesta população. 
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5. CONCLUSÃO 

Foi avaliada a conformidade ao protocolo de cirurgia segura na linha do cuidado 

do paciente com fratura de fêmur, antes e após um ciclo de melhoria. A intervenção 

implementada foi responsável por ajustes nos processos, gerando crescimento na 

conformidade a este protocolo de 60,1% para 92,9% e 90,6%, respectivamente nas 

amostras 1, 2 e 3.  

Apesar de identificadas as falhas processuais, as intervenções direcionadas e 

implementadas foram insuficientes para garantir a completa conformidade dos níveis de 

segurança cirúrgica e assim mitigar os riscos de infecção de sítio cirúrgico e outros 

possíveis eventos relacionados como reinternações, reoperações e óbitos.    

Evidenciando os efeitos das medidas intervencionistas, ressalta-se a necessidade 

de ciclos contínuos de melhorias nos serviços de saúde, a fim de alcançar uma melhoria 

consistente na qualidade e segurança do atendimento cirúrgico de pacientes vítimas de 

fratura de fêmur. 
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ANEXO A – CHECKLIST DE CIRURGIA SEGURA 
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RESUMO 

 

O presente estudo avaliou o nível de conformidade ao protocolo de cirurgia segura 

nos pacientes com fratura de quadril, em um hospital de referência, antes e após um ciclo 

de melhoria, identificando as falhas processuais e os efeitos da intervenção. Trata-se de 

um estudo de intervenção do tipo quase experimental, não controlado.  Durante 18 meses, 

foram incluídos pacientes admitidos para realização de procedimento cirúrgico do fêmur, 

excluindo as reoperações. Os dados foram coletados a partir das planilhas de 

gerenciamento de segurança e dos prontuários. Foram coletadas informações 

sociodemográficas e os seguintes dados: taxa de infecção de sítio cirúrgico; taxa de 

readmissão hospitalar, taxa de reoperação e de mortalidade nos primeiros 90 dias após 

internação; desfecho cirúrgico, tempo de permanência hospitalar, intervalo entre a fratura 

e admissão hospitalar; intervalo entre a admissão e a cirurgia; e conformidade ao 

protocolo de cirurgia segura. Os dados foram analisados mediante estatística e inferencial, 

considerando o intervalo de confiança de 95%. A maioria dos pacientes foi do sexo 

feminino (65,2%), com média de idade igual a 73,2±17,9 anos. A principal falha 

processual identificada foi referente à profilaxia antibiótica. O ciclo de melhoria 

implementado foi responsável por ajustes nos processos, gerando crescimento na 

conformidade ao protocolo de cirurgia segura de 60,1%, antes da intervenção, para 92,9% 

e 90,6% na 1ª e 2ª medição após a intervenção, respectivamente. Ressalta-se a 

necessidade de ciclos contínuos de melhorias nos serviços de saúde, a fim de alcançar 

consistência na qualidade e segurança do atendimento cirúrgico. 

Palavras-chaves: Gestão da qualidade em saúde; Procedimentos ortopédicos; Fraturas 

do quadril; Cirurgia; Segurança do Paciente 

.
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INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que até o ano de 2050 um quinto 

da população mundial terá mais de 60 anos de idade (VERAS, 2020). A população de 

idosos no Brasil vem crescendo de forma rápida. Há projeções para os próximos anos que 

o número de pessoas com 60 anos ou mais ultrapasse as 32 milhões de pessoas e que no 

ano de 2025 alcançará 11,3% da população (MADEIRAS JG, et al., 2019). 

As fraturas de fêmur em idosos são consideradas um grave problema de saúde 

pública em razão da alta letalidade e dos custos com seu tratamento (PINHEIRO  HA, et 

al., 2021). O tipo mais comum de fratura de fêmur é a proximal (SCHUROF  GZ, et al., 

2020), sendo a principal causa de morte relacionada a quedas nos idosos (BRASIL, 2018). 

O tratamento cirúrgico geralmente é indicado, sendo ideal nas primeiras 48 horas após a 

fratura, a depender dos parâmetros e condições clínicas do paciente (COELHO LSZ, et 

al., 2021).  

O Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP), recomendado pela OMS, por meio da Portaria MS/GM nº 529/2013, com o 

objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional (BRASIL, 2013a). O protocolo de 

cirurgia segura tem como finalidade determinar as medidas a serem implantadas para 

reduzir a ocorrência de incidentes, eventos adversos e mortalidade cirúrgica, por meio do 

uso da Lista de Verificação de Cirurgia Segura desenvolvida pela OMS (SHEKELLE et 

al. 2013).  

Um estudo realizado com 502 ortopedistas revelou que 72,1% dos entrevistados 

não haviam realizado nenhum tipo de treinamento sobre o protocolo de cirurgia segura, e 

que 65,3% não tinham sequer conhecimento sobre a existência desta prática de segurança. 

Ainda, 39,6% referiram ter vivenciado algum tipo de falha dentro de sua prática nos 

últimos seis meses (FILHO MOTTA GR, et al., 2013). 

A Portaria Conjunta nº 3 do Ministério da Saúde aprovou as Diretrizes Brasileiras 

para o Tratamento de Fratura do Colo do Fêmur em Idosos (BRASIL. 2018). A linha do 

cuidado é um instrumento de integralidade em que são destacados os fluxos e a 

organização da rede de serviços, com ênfase na gestão da atenção à saúde e/ou nos 

protocolos clínicos (SILVA NEK, et al. 2016). Em outubro de 2019, foi instituída a linha 

do cuidado do paciente com fratura de fêmur no HRSC, em que foram construídos e 

implementados uma série de protocolos e fluxos internos, além de indicadores de 

processos e de resultados.  
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Os processos do centro cirúrgico são complexos, específicos e interligados, direta 

ou indiretamente, a diversos outros setores hospitalares. Torna-se importante a 

participação do gestor no processo de avaliação da qualidade e produtividade, com o 

propósito de detectar, monitorar e redesenhar atividades que não estão em conformidade 

com padrões e requisitos que visam à proteção da saúde (JAB AMARAL et al., 2017).   

Para Saturno (2015), existem três grandes grupos de atividades dos programas de 

Gestão da Qualidade: planejamento da qualidade, monitoramento da qualidade e os ciclos 

de melhoria. Estes, considerados centrais e cruciais, são sempre válidos para qualquer 

problema de qualidade. Para isso, deve-se quantificar e analisar os dados e programar um 

plano de ação voltado para o problema em questão. A melhoria sustentada na qualidade 

e segurança do atendimento cirúrgico de pacientes vítimas de fratura de fêmur deve ser 

sempre almejada nos serviços de saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização do Estudo 

Trata-se de um estudo de intervenção do tipo quase experimental, não controlado, 

no qual foi avaliado o nível de conformidade ao protocolo de cirurgia segura da linha do 

cuidado do paciente vítima de fratura de fêmur, antes e após a realização de um ciclo de 

melhoria. 

Local e Cenário 

O estudo foi realizado no Hospital Regional do Sertão Central - HRSC, localizado 

em Quixeramobim-CE, localizado na Macrorregião de Saúde do Sertão Central, 

composta por 20 municípios. O setor hospitalar do estudo foi a Clínica Traumato-

Ortopédica (CTO), inaugurada em 05 de novembro de 2018. A linha do cuidado do 

paciente vítima de fratura de fêmur foi instituída em 01 de outubro de 2019. A CTO conta 

com 29 leitos e possui uma equipe multidisciplinar. Os pacientes são regulados através 

da oferta de vacância diária à Central de Leitos do Estado do Ceará.  

População e Amostra 

Foram incluídos pacientes admitidos para realização de procedimento cirúrgico 

da linha do cuidado do paciente com fratura de fêmur, no HRSC, durante 18 meses. Foram 

excluídas as reoperações e os procedimentos sem incisão cirúrgica.  

Procedimento e Coleta dos Dados 



  49 

Os dados foram coletados através de consulta às planilhas de gerenciamento de 

segurança, incluindo a da linha de cuidado do paciente com fratura de fêmur, à lista de 

verificação de segurança cirúrgica (“checklist”) e ao prontuário. A partir da consulta ao 

prontuário, foram coletadas as informações referentes às variáveis sociodemográficas e 

os seguintes dados: taxa de infecção de sítio cirúrgico; taxa de readmissão hospitalar, taxa 

de reoperação e de mortalidade nos primeiros 90 dias após internação; desfecho cirúrgico, 

tempo de permanência hospitalar, intervalo entre a fratura e admissão hospitalar no 

HRSC; intervalo entre a admissão e a cirurgia; e conformidade ao protocolo de cirurgia 

segura. 

 

Descrição do Ciclo de Melhoria 

Identificação e priorização da oportunidade de melhoria 

Após o início das atividades da linha, houve evidências, pactuadas em reuniões 

do time de liderança, de oportunidade de melhoria em alguns pontos de atenção. Para 

identificar e priorizá-las, utilizou-se a técnica de grupo nominal e a matriz de priorização. 

Ficou colegiadamente decidido que a melhoria a ser alcançada deveria ser o protocolo de 

cirurgia segura. 

 

Critérios da qualidade 

O critério geral de conformidade ao protocolo é dicotômico (conforme ou não ao 

protocolo de cirurgia segura), de acordo com a OMS (1), aplicada à realidade do serviço, 

considerando os subcritérios listados a seguir: 

Critério 1. banho no dia da cirurgia com clorexidina degermante; exceções: 

cirurgias de urgência ou emergência. 

Critério 2: conferência dos indicadores de esterilização antes do início da cirurgia 

e o devido registro em prontuário; exceções: nos procedimentos em que não há incisão 

cirúrgica ou quando não há necessidade do uso de materiais esterilizados, como reduções 

incruentas sob narcose ou manipulação articular, a conferência dos indicadores de 

esterilização antes do início da cirurgia e o devido registro em prontuário não se aplicam. 

Critério 3: tricotomia, se necessária, imediatamente antes do ato cirúrgico, na 

menor área possível, utilizando tricotomizador elétrico específico (contingência: cortar 

pelos com tesoura); exceções: nos casos em que não há necessidade de tricotomia, a 

critério do cirurgião responsável, este parâmetro não se aplica. 
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Critério 4: antibioticoprofilaxia adequada em até uma hora antes da incisão 

cirúrgica ou da instalação da isquemia do membro com o repique necessário, a depender 

do antibiótico, de acordo com as recomendações contidas na tabela do protocolo do ISGH, 

quando indicado, no momento adequado, com o repique necessário, a depender do 

antibiótico, com a devida suspensão em até 24 horas de pós-operatório; esclarecimentos: 

a antibioticoprofilaxia deve seguir o protocolo específico para esse fim, conforme 

orientações do setor responsável, de modo que há procedimentos que não necessitam de 

antibióticos profiláticos; a adequação da antibioticoprofilaxia será avaliada pelo Serviço 

de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). 

Critério 5: demarcação do sítio cirúrgico pelo cirurgião; exceções: a demarcação 

do sítio inclui a lateralidade, entretanto esta pode não ser aplicada em casos específicos 

como órgãos ou estruturas únicas, como nariz, coluna vertebral, entre outros; 

esclarecimentos: a demarcação ocorrerá com caneta específica em local visível com sinal 

de alvo. 

Critério 6: realização de verificação de segurança do equipamento de 

anestesiologia e medicamentos; esclarecimentos: a verificação de segurança dos 

equipamentos e medicamentos anestésicos ocorrerá antes do encaminhamento do 

paciente à sala operatória. 

Critério 7: uso de oximetria de pulso durante a administração de anestesiologia 

em todos os procedimentos. 

Critério 8: avaliação objetiva das vias aéreas; esclarecimentos: a avaliação 

objetiva das vias aéreas será realizada na visita pré-anestésica naqueles procedimentos 

eletivos. 

Critério 9: confirmação verbal do paciente, do local e do procedimento 

imediatamente antes da incisão cirúrgica, com a presença de todos os membros da equipe. 

Critério 10: informação gerada com a equipe pré-operatória para discutir 

preocupações clínicas, o plano do procedimento cirúrgico e outras questões cruciais; 

esclarecimentos: a avaliação pré-operatória inclui a passagem de informações ao paciente 

e responsável com a devida coleta de assinatura de termos cirúrgicos, anestésicos e, caso 

aplicável, de hemotransfusão, conforme procedimentos legais.  

Critério 11: informação gerada com a equipe pós-operatória para discutir 

problemas durante o procedimento e preocupações referentes à recuperação e ao manejo 

do paciente. 
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Critério 12: adequado preenchimento da lista de verificação de segurança 

cirúrgica (check-list); esclarecimentos: a lista de verificação de segurança cirúrgica 

(check-list) será preenchido e anexada cópia ao prontuário. 

Critério 13: conferência da umidade e temperatura ideais da sala operatória; 

esclarecimentos: a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) orienta que a 

temperatura e a umidade do ar sejam mantidas, respectivamente, entre 18 e 22°C, e entre 

45 e 55%. 

 

Intervenção de melhoria da qualidade 

Durante o período, foi implementado um plano de melhorias, dividido em três 

etapas: 1) ações educativas aos profissionais da assistência; 2) mudança nos sistemas de 

coleta e registros de dados; 3) promoção à saúde. A seguir, estão descritas as etapas: 

4) Ações educativas aos profissionais da assistência: realização de 

treinamento presencial e online sobre o Protocolo Cirurgia Segura e sobre o Protocolo de 

Atendimento da Linha do Cuidado do Fêmur; supervisão do farmacêutico clínico na 

suspensão do antibiótico de acordo com protocolo de antibioticoprofilaxia cirúrgica no 

pós-operatório; marcação de lateralidade cirúrgica/local cirúrgico obrigatória antes da 

entrada do paciente em sala cirúrgica, supervisionada pelo enfermeiro do centro cirúrgico; 

divulgação e afixação de panfleto nos setores assistenciais com as principais orientações 

sobre Protocolo de Cirurgia Segura; reforço junto aos colaboradores do centro cirúrgico 

sobre o repique de antibiótico nos casos indicados; reforço e alinhamento com a equipe 

de anestesia para finalizar a administração do antibiótico dentro do prazo correto;  

5) Mudança nos sistemas de coleta e registros de dados: padronização da 

coleta dos dados com a devida confirmação das informações nos prontuários e nas fichas 

de gerenciamento de segurança; tripla checagem e assinatura na lista de segurança 

cirúrgica ("checklist") - médico, enfermeiro e técnico do centro cirúrgico; padronização 

da prescrição pós-operatória com a orientação para suspensão do antibiótico profilático 

em até 24 horas da cirurgia; 

6) Promoção à saúde: criação de projeto destinado ao usuário com 

orientações sobre o processo cirúrgico; criação do projeto "cuidadores de pacientes com 

fratura de fêmur" a fim de abordar temas relacionados aos cuidados diários; 

 

Armazenamento e Análise dos Dados 
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Os dados foram armazenados e analisados no Statistical Package for Social 

Science, versão 20 para Windows. Foi realizada estatística descritiva: frequências, 

medidas de tendência central e de dispersão; e estatística inferencial: Teste de Qui-

Quadrado para verificar associação entre as variáveis categóricas, e Teste-T para amostras 

independentes, a fim de comparar as médias entre os grupos. Foi considerado o intervalo 

de confiança (IC95%) e nível de significância (p-valor < 0,05).  

Os dados foram divididos em três amostras: amostra 1 – antes da implementação 

do ciclo de melhoria (janeiro/2020 a junho/2020); amostra 2 – 1ª medição depois da 

implementação do ciclo de melhoria (julho/2020 a dezembro/2020); amostra 3 – 2ª 

medição depois da implementação do ciclo de melhoria (janeiro/2021 a junho/2021), a 

fim de analisar os efeitos do ciclo de melhoria. 

Vale ressaltar que a avaliação da conformidade foi realizada por equipe distinta 

da que realiza a coleta dos dados. A análise sobre a conformidade da antibioticoprofilaxia 

foi realizada pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). 

Os resultados foram apresentados em tabela para caracterização da amostra, antes 

e após o ciclo de melhoria, de acordo com variáveis: sociodemográficas, de acesso ao 

serviço de saúde, desfecho clínico e conformidade ao protocolo de cirurgia segura. 

Também foram descritas em tabela, as frequências das falhas processuais, identificadas 

mensalmente, de acordo com o protocolo de cirurgia segura. 

Além disso, os resultados foram apresentados em gráficos para melhor 

representação visual dos efeitos da intervenção. Para tanto, foram construídos diagrama 

de Pareto, demonstrando o percentual de não cumprimento dos critérios avaliados; e 

gráfico de tendência (Run-Chart) para previsão e monitoramento do percentual de 

cumprimento ao protocolo de cirurgia segura, antes e após o ciclo de melhoria.  

Procedimentos Éticos 

O presente estudo utilizou dados a partir de informações já coletadas em 2020, na 

ocasião do procedimento cirúrgico. No entanto, por buscar dados em fontes que devem 

assegurar a identidade e privacidade dos participantes, foi necessário ser submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), que define as diretrizes e normas regulamentadoras que regem a 

pesquisa envolvendo seres humanos.  

O procedimento utilizado para coleta dos dados apresentou o risco de causar 

algum constrangimento, pelo acesso a informações pessoais e/ou relacionadas ao 
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tratamento durante o período de assistência de cirurgia do fêmur. Entretanto, esse risco 

foi reduzido pelo Termo de Sigilo do Prontuário, através do qual os pesquisadores se 

comprometeram em garantir e preservar as informações dos prontuários e/ou base de 

dados dos Serviços e do Arquivo Médico do Hospital Regional do Sertão Central, 

garantindo a confidencialidade das informações dos pacientes.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde 

e Gestão Hospitalar (ISGH), tendo registro no CAAE: 46397421.4.0000.5684 e Número 

do Parecer: 4.835.311.  

 

RESULTADOS  

Ao todo foram analisados 550 pacientes submetidos a tratamento cirúrgico para 

fratura de fêmur no HRSC entre janeiro de 2020 e junho de 2021. A amostra foi 

subdividida em: amostra 1 – formada pelos 183 pacientes admitidos antes do ciclo de 

melhoria (janeiro a junho de 2020); amostra 2 – formada pelos 197 pacientes admitidos 

nos meses de julho a dezembro de 2020, após o ciclo de melhoria; e amostra 3 – formada 

pelos 170 pacientes admitidos nos meses de janeiro a junho de 2021, também após o ciclo 

de melhoria.  

A Tabela 01 caracterizou a amostra de acordo com as variáveis sociodemográficas 

e desfechos clínicos, antes e após o ciclo de melhoria. Foi observado que a maioria dos 

pacientes é do sexo feminino (65,2%), com média de idade igual a 73,2±17,9 anos, sendo 

66% na faixa de 65 anos ou mais. Para tais parâmetros não houve diferença estatística 

entre os grupos antes e após o ciclo de melhoria.  

Após o ciclo de melhoria, houve diminuição no número de ocorrência de infecção 

do sítio cirúrgico, readmissão hospitalar, óbito pós-operatório e reoperação, este último 

com significância estatística. Não foi observada diferença quanto ao tempo de 

permanência hospitalar entre os grupos antes e após o ciclo de melhoria. Após o ciclo de 

melhoria, houve um aumento no intervalo entre a fratura e admissão hospitalar (p<0,01), 

e no intervalo entre a fratura e a cirurgia (p<0,01), sendo esses aumentos estatisticamente 

significativos, sem, no entanto, haver diferença entre o intervalo transcorrido entre a 

admissão hospitalar no HRSC e a cirurgia (p=0,77). A conformidade ao protocolo de 

cirurgia segura subiu de 60,1% antes do ciclo de melhoria para 92,9% e 90,6%, 

respectivamente, nas amostras 2 e 3, após o ciclo de melhoria, sendo esta diferença 

estatisticamente significativa (p<0,01).  
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A Tabela 02 caracterizou a progressão da quantidade de protocolos avaliados, 

frequência absoluta e relativa das falhas processuais identificadas e porcentagem de 

cumprimento ao protocolo de cirurgia segura de acordo com o mês de observação. Em 

relação às falhas relacionadas à execução do protocolo de cirurgia segura, ao todo, foram 

registrados 103 protocolos não conformes durante os 18 meses de análise, sendo que 73 

(70,8%) aconteceram antes do ciclo de melhoria. 

Proporcionalmente, os meses de fevereiro (50%), março (43,9%) e abril (46,4%) 

evidenciaram as maiores quantidades de falhas (Tabela 02). No entanto, foi observada 

redução significativa da quantidade de falhas processuais e melhoria da conformidade 

após conclusão da implementação de todas as medidas, especialmente após junho de 

2020, obtendo excelência em novembro e dezembro de 2020 e março de 2021, sem falhas 

registradas nesses meses (Tabela 02). 

Dos 550 pacientes, foram observados 441 procedimentos considerados em 

conformidade com o protocolo de cirurgia segura (adesão global de 80,1%). Foram 

observadas 109 falhas processuais em 103 pacientes (dupla falha ocorrida em seis casos). 

De acordo com o Gráfico 1, os modos de falhas visualizados foram (em ordem 

decrescente de frequência): antibiótico profilático não suspenso dentro das primeiras 24 

horas do pós-operatório; intervalo entre o término da infusão do antibiótico profilático e 

a incisão superior a 60 minutos; lateralidade não marcada/identificada; não administração 

do repique de antibiótico profilático conforme necessidade; não preenchimento adequado 

da lista de verificação de segurança cirúrgica (“checklist”); antibiótico profilático 

incorreto ou não conforme; e antibiótico profilático administrado após incisão cirúrgica.  

Os principais problemas observados estavam relacionados à antibioticoprofilaxia, 

representando 82,6% das falhas. Considerando os dez objetivos do Programa Cirurgias 

Seguras Salvam Vidas (1), não foram observados eventos graves/catastróficos (Gráfico 

1). Os gráficos 1, 2 e 3 demonstram a divisão, conforme Pareto, das causas de não 

conformidade antes e depois do ciclo de melhoria, com redução significativa da 

quantidade de falhas observadas após conclusão de todas as medidas implementadas. 

O gráfico 4, gráfico de tendência (Run-Chart) para previsão e monitoramento do 

percentual de cumprimento ao protocolo de cirurgia segura, antes e após o ciclo de 

melhoria, demonstra que a taxa de conformidade ao protocolo nas amostras 1, 2 e 3 foi 

de 60,1% (110/183), 92,9% (183/197) e 90,6% (154/170), respectivamente, com a 

mediana crescendo de 56,1% para 89,3% após o ciclo de melhoria. Em três pontos 
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(novembro e dezembro de 2020 e março de 2021), a conformidade alcançou a meta 

estabelecida (100% de conformidade).  

 

DISCUSSÃO 

Após o início das atividades da linha, durante as reuniões do time de liderança, 

houve evidências de oportunidade de melhoria na aplicabilidade e no gerenciamento do 

protocolo de cirurgia segura. Foi, então, alinhada uma série de medidas multidisciplinares 

e multissetoriais objetivando reduzir as falhas e melhorar a conformidade a este protocolo, 

citadas na metodologia e definitivamente implantadas até junho de 2020. 

Entre 2008 e 2012, os dados epidemiológicos brasileiros de pacientes vítimas de 

fraturas de fêmur evidenciaram que, dos mais de 181 mil casos, 67,5% ocorreram em 

mulheres (SOARES DS, et al., 2014), corroborando com os achados do presente estudo, 

no qual a maioria dos pacientes foi do sexo feminino (65,2%). 

Entre 2007 e 2016 foram registradas 397.585 ocorrências de internações por 

fratura do fêmur em idosos no serviço público de saúde no Brasil, com uma média anual 

sempre crescente de aproximadamente 39.758 casos por ano. Além da alta incidência e 

letalidade, percebe-se que o impacto financeiro ao sistema público de saúde para cobrir 

os tratamentos dessas fraturas nessa população é enorme, totalizando gasto médio que 

chega próximo a 86 milhões de reais por ano (MACEDO GG, et al., 2019). As 

reinternações e reoperações geram ainda mais morbimortalidade nesta população.  

O presente estudo evidenciou uma diminuição na ocorrência de readmissão e de 

reoperação após o ciclo de melhoria e, embora essa diferença não tenha apresentado 

significância estatística, observou-se que a taxa de readmissão hospitalar nos primeiros 

90 dias após a alta hospitalar foi de 2,2%, percentual menor do que o encontrado em 

estudo publicado em 2016, de aproximadamente 10,0% (PAULA FDL, et al., 2016). 

Outro estudo evidenciou que o percentual de readmissão pode chegar a 17,8% após um 

ano da cirurgia (PAULA FDL, et al., 2014). 

Em 2016, uma coorte retrospectiva evidenciou que a taxa de mortalidade 

hospitalar foi de 14,4% com média de espera para a cirurgia superior a 7 dias. Os 

principais fatores associados à mortalidade são idade, comorbidades, estado cognitivo e 

tempo de espera entre a fratura e a cirurgia (FRANCO LG, et al., 2016). Em outro estudo, 

de 2017, o intervalo médio para a instituição do tratamento cirúrgico foi superior a 16 

dias, com taxa de mortalidade de 23,6% em um ano (GUERRA MTE, et al., 2017). O 

intervalo entre a fratura e a cirurgia nas amostras 1 e 2 foi de, respectivamente, 8,46±9,2 
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e 10,73±8,9 dias. Esta diferença, estatisticamente significativa, pode ser explicada pela 

piora do acesso aos pacientes decorrente da emergência sanitária vivenciada durante a 

pandemia da COVID-19 durante o ano de 2020. Apesar disso, a taxa de mortalidade na 

amostra 2 (4,6%) foi menor do que na amostra 1 (6,0%), bem abaixo da evidenciada em 

outros estudos nacionais. Corroborando esta hipótese, devido à redução da onda 

pandêmica, o intervalo entre a fratura e a cirurgia na amostra 3 foi de 5,77±5,2 dias com 

taxa de mortalidade de 5,3%. 

Recente estudo concluiu que essas fraturas são lesões devastadoras e devem ser 

tratadas como urgência ortopédica, considerando que a taxa de mortalidade dos pacientes 

que operaram em até 48 horas é cerca de três vezes menor (PETROS RSB, et al., 2017). 

O tempo médio entre a admissão e a realização do procedimento cirúrgico foi de 2,5 dias. 

Portanto, a otimização/padronização do atendimento cirúrgico promovido pela 

implementação da linha foi fundamental na redução da mortalidade, considerando que 

72% dos pacientes foram operados com menos de 48 horas da admissão no HRSC. 

Acredita-se que a melhoria no acesso ao hospital de referência seja estratégia primordial 

na redução de riscos e na realização do tratamento adequado em tempo oportuno. 

 Após o ciclo de melhoria, houve diminuição no número de ocorrência de infecção 

do sítio cirúrgico, readmissão hospitalar, óbito pós-operatório e reoperação, este último 

com significância estatística. Considerando os valores ajustados referente à taxa de 

reoperação, os valores observados na 1ª medição após o ciclo de melhoria não diferem, 

estatisticamente, dos valores observados antes do ciclo de melhoria e nem após a 2ª 

medição após o ciclo de melhoria; já os valores observados na 2ª medição após o ciclo de 

melhoria diferem, estatisticamente, dos valores observados antes do ciclo de melhoria. 

Este resultado é reflexo da redução das infecções de sítio cirúrgico, especialmente as 

classificadas como profundas, que necessitam de reabordagem cirúrgica.    

A conformidade ao protocolo de cirurgia segura subiu de 60,1% antes do ciclo de 

melhoria para 92,9% e 90,6% após o ciclo de melhoria, sendo esta diferença 

estatisticamente significativa. Apesar de não haver, neste estudo, relação estatística direta 

entre a taxa de infecção de sítio cirúrgico entre os grupos, considerando que os principais 

problemas observados estavam relacionados à antibioticoprofilaxia (82,6% das falhas), 

há consenso que as melhorias nos processos cirúrgicos de segurança e de qualidade 

hospitalar são responsáveis por reduzir as taxas de infecção de sítio cirúrgico e, por 

conseguinte, as taxas de reinternação, de reoperação e de mortalidade nesta população. 
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Foi avaliada a conformidade ao protocolo de cirurgia segura na linha do cuidado 

do paciente com fratura de fêmur, antes e após um ciclo de melhoria. A intervenção 

implementada foi responsável por ajustes nos processos, gerando crescimento na 

conformidade a este protocolo de 60,1% para 92,9% e 90,6%, respectivamente nas 

amostras 1, 2 e 3.  

Apesar de identificadas as falhas processuais, as intervenções direcionadas e 

implementadas foram insuficientes para garantir a completa conformidade dos níveis de 

segurança cirúrgica e assim mitigar os riscos de infecção de sítio cirúrgico e outros 

possíveis eventos relacionados como reinternações, reoperações e óbitos.    

Evidenciando os efeitos das medidas intervencionistas, ressalta-se a necessidade 

de ciclos contínuos de melhorias nos serviços de saúde, a fim de alcançar uma melhoria 

consistente na qualidade e segurança do atendimento cirúrgico de pacientes vítimas de 

fratura de fêmur. 
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Tabela 01: Caracterização da amostra de acordo com variáveis sociodemográficas e desfecho clínico, antes e após a implementação do ciclo de melhoria 

Variáveis Amostra 1  

Antes do Ciclo de Melhoria  

N = 183 (33,3%) 

Amostra 2 

1ª medição Após o Ciclo de Melhoria 

N = 197 (35,8%) 

Amostra 3  

2ª medição Após o Ciclo de Melhoria 

N= 170 (30,9%) 

p-valor 

 N (%) µ±σ N (%) µ±σ N (%) µ±σ  

Sociodemográficas        

Idade   73,5±16,5 a,b  71,1±20,3a  75,39±16,4b 0,07‡ 

Faixa etária        

Menor que 50 anos 15 (8,2%)  30 (15,2%)  14 (8,3%)  0,37 

De 50 a 64 anos 28 (15,3%)  21 (10,7%)  20 (11,8%)   

De 65 a 74 anos 31 (16,9%)  33 (16,8%)  30 (17,6%)   

De 75 a 84 anos 57 (31,1%)  58 (29,4%)  50 (29,4%)   

85 anos ou mais 52 (28,5%)  55 (27,9%)  56 (32,9%)   

        

Sexo        

Masculino 66 (36,0%)ª  64 (32,5%)ª  61 (35,9%)ª  0,71§ 

Feminino 117 (64,0%)ª  133 (67,5%)ª  109 (64,1%)ª   

Variáveis de Acesso        

Tempo entre a fratura e 

admissão hospitalar (em 

dias) 

 6,04±8,5a  8,32±8,4b 

 

5,77±5,2a <0,01ǂ 

Tempo entre a fratura e a 

cirurgia (em dias) 
 8,46±9,2a  10,73±8,9b 

 
8,34±5,8a <0,01ǂ 

Tempo entre a admissão e 

a cirurgia (em dias) 
 2,43±2,7  2,41±2,2 

 
2,59±2,7 0,77 

Desfecho Clínico        

Infecção de sítio cirúrgico 08 (4,4%)ª  06 (3,0%)ª  02 (1,2%)ª  0,20 

Readmissão hospitalar 07 (3,8%) ª  04 (2,0%)ª  01 (0,6%)ª  0,11 

Reoperação 08 (4,4%) ª  04 (2,0%) ª,b  0 (0,0%)b   0,01* 

Óbito pós operatório 11 (6,0%) ª  09 (4,6%) ª  09 (5,3%) ª  0,70 

Tempo de permanência 

hospitalar (em dias) 
 7,33±7,3  7,75±11,8 

 
7,34±7,3 0,88 

Conformidade ao 

protocolo de cirurgia 

segura 

108 (60,1%)ª  182 (92,9%)b  153 (90,6%)b 

 

<0,001** 

‡ Foi encontrada diferença, estatisticamente, significativa entre os valores da 1ª medida e da 2ª medida pós ciclo de melhoria, considerando significância estatística < 0,05 (Post-hoc Dunnet); 

porém não houve diferença entre essas medidas e o valor antes do ciclo de melhoria. 
§ Não foram encontradas diferenças, estatisticamente, significativas, após o Post-hoc de Bonferroni, considerando os valores residuais ajustados. 
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* De acordo com o Post-hoc de Bonferroni, e, considerando os valores residuais ajustados: os valores observados na 1ª medição pós ciclo de melhoria não diferem, estatisticamente, dos valores 

observados antes do ciclo de melhoria e nem após a 2ª medição pós ciclo de melhoria; já os valores observados na 2ª medição pós ciclo de melhoria diferem, estatisticamente, dos valores 

observados antes do ciclo de melhoria.   
ǂ Foi encontrada diferença, estatisticamente, significativa entre os valores da 1ª medida pós ciclo de melhoria e os valores da 2ª medida pós ciclo de melhoria e antes do ciclo de melhoria, 

considerando significância estatística < 0,01 (Post-hoc Dunnet). 
** De acordo com o Post-hoc de Bonferroni, e, considerando os valores residuais ajustados, foram encontradas diferenças, estatisticamente, significativas entre os valores observados antes e após-

ciclo de melhoria (1ª e 2ª medições), porém não houve diferença entre os valores da 1ª e da 2ª medições.
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Tabela 02: Falhas processuais relacionadas à execução do protocolo de cirurgia segura, antes e após 

a implementação do protocolo de cirurgia segura 

Período de 

Observação 

Quantidade de 

Protocolos 

Avaliados 

Frequência Absoluta 

das Falhas Processuais 

Identificadas 

Frequência Relativa 

das Falhas Processuais 

Identificadas 

Porcentagem de 

Cumprimento ao 

Protocolo de 

Cirurgia Segura 

JAN/20 25 09 36% 64% 

FEV/20 42 21 50% 50% 

MAR/20 41 18 43,9% 56,1% 

ABR/20 28 13 46,4% 53,6% 

MAI/20 17 03 17,6% 82,4% 

JUN/20 30 09 30,0% 70% 

JUL/20 40 05 12,5% 87,5% 

AGO/20 29 04 13,8% 86,2% 

SET/20 19 04 21,1% 78,9% 

OUT/20 40 01 2,5% 97,5% 

NOV/20 34 0 0% 100% 

DEZ/20 35 0 0% 100% 

JAN/21 34 04 11,8% 88,2% 

FEV/21 15 02 13,3% 86,7% 

MAR/21 21 0 0% 100% 

ABR/21 27 01 3,7% 96,3% 

MAI/21 37 04 10,8% 89,2% 

JUN/21 36 05 13,9% 86,1% 
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Fonte: Dados da pesquisa (2020)  

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
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Gráfico 1: Falhas Processuais Antes do Ciclo de Melhoria

Frequência Absoluta de Não Conformidades Frequência Acumulada Não Conformidades
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Gráfico 2: Falhas Processuais Após Ciclo de Melhoria -
Primeira Medição

Frequência Absoluta de Não Conformidades Frequência Acumulada de Não Conformidade
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Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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Gráfico 3: Falhas Processuais Após Ciclo de Melhoria -
Segunda Medição
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Fonte: Dados da pesquisa (2021)  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

jan/
20

fev/
20

mar/
20

abr/
20

mai/
20

jun/
20

jul/2
0

ago/
20

set/
20

out/
20

nov/
20

dez/
20

jan/
21

fev/
21

mar/
21

abr/
21

mai/
21

jun/
21

ValoresObservados 64 50 56,1 53,6 82,4 70 87,5 86,2 78,9 97,5 100 100 88,8 86,7 100 96,3 89,8 86,1

Mediana 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3

Meta a ser alcançada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Gráfico 4: Cumprimento ao Protocolo de Cirurgia Segura -
antes e após o ciclo de melhoria


