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REDUÇÃO DE DANOS NO TRANSOPERATÓRIO – INFLUÊNCIA DA 
COMUNICAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE: revisão 

integrativa 
 

 

 

              RESUMO: Objetivo: identificar evidências da contribuição da 

comunicação efetiva entre profissionais de saúde para segurança do paciente 

no período transoperatório. Método: Revisão integrativa, com busca nas bases 

de dados BVS e PubMED, de artigos publicados entre 2017 e 2021.Como critério 

de inclusão, definiu-se a utilização de artigos originais, completos de  acesso 

livre, publicados em português, inglês e espanhol nos últimos cinco anos (2017-

2021). A estratégia de busca foi a adoção dos descritores (comunicação) AND 

(segurança do paciente) AND (centro cirúrgico) e na língua inglesa 

(communication) AND (surgery depart) AND  (patient safety). Resultados: 

Foram encontrados um total de 63 artigos e com base nos critérios de inclusão 

foram selecionados 13. Após a leitura na íntegra a amostra foi constituída de 12 

artigos. Conclusão: há necessidade de se usar estratégias para melhorar a 

adesão dos profissionais de saúde nas unidades cirúrgicas e reforçar a 

importância da comunicação entre os profissionais para prestar um cuidado de 

qualidade visando a segurança do paciente no período transoperatório. 

Palavras-chave: Segurança do paciente, Comunicação, Centro Cirúrgico, 

Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. INTRODUÇÃO 

A segurança do paciente, definida pela Organização Mundial de 

Saúde como “a redução dos riscos de danos desnecessários associados à 

assistência em saúde até um mínimo aceitável” (WHO, 2010:14), é um dos 

temas que tem sido muito discutido nas últimas décadas na assistência à 

saúde (BOTELHO et al., 2018).  

As discussões, no contexto mundial do movimento pela segurança 

da assistência à saúde, privilegiam priorizam as questões estruturais, 

processuais e de resultados, no que tange aos riscos de eventos adversos, 

resultantes de falhas sobretudo técnicas, em oposição aos aspectos do 

adoecimento e do cuidado (SANTOS D.J et al., 2020). 

Realizar a comunicação em saúde é fundamental para que a saúde 

do paciente seja restabelecida, a comunicação entre profissionais da saúde 

e pacientes são essenciais para que se crie uma relação de mútua 

confiança, interferindo assim no tratamento do paciente (BOTELHO et al., 

2018). 

Para Rocha e Marziale (1998), na assistência à saúde, a segurança 

enquanto uma necessidade do paciente, se relaciona com o sentimento de 

confiança, proteção e conforto. No que tange à equipe de saúde, promover 

a segurança e o conforto do paciente hospitalizado, passa pela 

compreensão de que a situação de hospitalização é um fator de estresse e 

ansiedade, que afeta sua capacidade de sentir-se seguro.  

Pensando na segurança do paciente no centro cirúrgico, a OMS junto 

com a Universidade de Harvard prepararam um check list para realização 

de cirurgias seguras, abrangendo: a Identificação ou Sign in (antes da 

indução anestésica) Confirmação ou Timeout (antes da incisão na pele) e 

Registro ou Sign out (antes do paciente sair da sala cirúrgica), cujo objetivo 

é reforçar a segurança do paciente e promover uma boa comunicação e 

trabalho em equipe (WHO 2009; BOTELHO et al, 2018) 

O Time Out é uma estratégia para assegurar a comunicação entre os 

integrantes da equipe, evitando erros como “paciente errado” ou “local 

errado”, pois nesta etapa os membros da equipe cirúrgica conferem 



verbalmente a identificação do paciente, o sítio cirúrgico e o procedimento 

a ser realizado (DE OLIVEIRA et al, 2018). 

A falta de uma comunicação efetiva entre a equipe multidisciplinar é 

uma das causas da ocorrência de eventos adversos aos pacientes 

cirúrgicos, a hierarquização por parte dos cirurgiões seguido por 

sentimentos de intimidação por parte da equipe de enfermagem encobre 

situações de risco das quais o paciente no período transoperatório está 

exposto (WHO, 2009; BOHOMOL, DE ABREU TARTALI, 2017), o que 

demonstra a importância da comunicação para a redução de eventos 

adversos no período transoperatório. 

 

2. OBJETIVO 

Identificar evidências da contribuição da comunicação efetiva entre 

profissionais de saúde para segurança do paciente no período transoperatório 

 

3. MÉTODO 

Revisão integrativa, com busca nas bases de dados BVS e PubMED,, 

de artigos publicados entre 2017 e 2021. 

A estratégia PICO foi adotada. Esta estratégia é representada pelo 

acrônimo paciente ou problema, intervenção,comparação ou controle e 

“outcomes” (desfecho) (SANTOS et al.2007.) 

A estratégia de busca se deu em quatro  momentos; (1) identificação do 

problema de pesquisa e a população específica; (2) formulação de uma 

pergunta de estudo; (3) busca nas bases de dados com descritores específicos 

selecionados no MEsH (Medical Subject Headings) e no DeCS (Descritores 

em Ciências da Saúde).Para complementar a estratégia de busca, também foi 

utilizado o operador booleano AND; (4) leitura dos títulos e resumos, para 

identificar os que responderam a pergunta de pesquisa. Assim, seguiram a 

análise dos quatro critérios, sendo o primeiro (Paciente) a identificação do 

grupo a ser estudado, ou seja, profissionais de saúde no período 

transoperatório; o segundo (Intervenção); processo de comunicação efetiva; o 



terceiro (Comparação) realização ou não de uma comunicação efetiva entre 

os profissionais de saúde; o quarto (Resultados), eventos adversos ao 

paciente no período transoperatório. 

Como critério de inclusão, definiu-se a utilização de artigos originais, 

completos de  acesso livre, publicados em português, inglês e espanhol nos 

últimos cinco anos (2017-2021).  

Os critérios de exclusão foram artigos que não estavam disponíveis na 

íntegra e sem consonância com a temática de estudo, outras revisões de 

literatura e outros estudos que não mencionam profissionais de saúde no 

centro cirúrgico e/ou não abordam o processo de comunicação. 

A estratégia de busca foi a adoção dos descritores (comunicação) AND 

(segurança do paciente) AND (centro cirúrgico) e na lingua inglesa 

(communication) AND (surgery depart) AND  (patient safety). 

A pergunta do estudo para a elaboração da revisão integrativa foi: “Qual 

a contribuição da comunicação efetiva entre os profissionais da saúde 

para a redução de danos no período transoperatório?” 

De acordo com os critérios de pesquisa, elaborou-se o fluxograma 

(Fig.1), de acordo com o PRISMA (LIBERATI et al, 2009) 



 

Figura 1: Fluxograma das etapas referente à busca de evidências nas 

bases de dados. São Paulo (SP), Brasil, 2022. 

 

Os artigos foram classificados quanto ao tipo de pesquisa e o  nível de 

evidência, conforme proposta de Melnyk e Fineout-Overholt, 2005 apud 

POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 2009: Nível 1 – As evidências provêm de revisão 

sistemática ou metanálise; Nível 2 - evidências derivadas de, pelo menos, um 

ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; Nível 3 - evidências 

obtidas de ensaios clínicos bem delineados sem randomização; Nível 4 – 

evidências provenientes de estudos de coorte e de caso controle bem 

delineados; Nível 5 – evidências originárias de revisão sistemática de estudos 

descritivos e qualitativos; Nível 6 – evidências derivadas de um único estudo 

descritivo ou qualitativo; Nível 7 - evidências oriundas de opinião de 

autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas (Melnyk e Fineout-

Overholt, 2005 apud POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 2009). 

 

4.  RESULTADOS 



4.1 NÚMERO DE ARTIGOS 

Foram encontrados um total de 63 artigos, em seguida, selecionou-se 

após a exclusão de repetições e aplicação de filtros, 38 artigos dos quais, após 

leitura na íntegra dos resumos, foram selecionados 13, em que conteúdo            

contemplou os descritores e a pergunta de pesquisa. Ao final foi realizada a 

leitura na íntegra, e a amostra foi constituída de 12 artigos que atenderam a 

todos os critérios de inclusão, apresentados no Quadro Sinóptico a seguir 

(Quadro 1). 

 

 



 

4.1 QUADRO SINÓPTICO 

Quadro 1: Quadro sinóptico transcrevendo- se: referência, objetivo, resultados e conclusão, dos artigos desta revisão 

integrativa. São Paulo (SP), Brasil, 2022. 

Título / Autor / Ano / País  Objetivo Principais Resultados Conclusão 

Avaliação sobre a segurança do 
paciente durante o procedimento 
anestésico-cirúrgico. STUDART, 
et al. 2017. Brasil. 

“Avaliar a segurança do paciente durante 
o procedimento anestésico-cirúrgico.” 

“A maioria dos impressos apresentava 
registros sobre o jejum do paciente, 
alergias e uso de anticoagulante; 
91,2% usavam a pulseira de 
identificação e 81% tinham termo de 
consentimento assinado; 57,4% não 
apresentavam risco de hemorragia. A 
solicitação dos exames laboratoriais e 
de imagem foi atendida prontamente 
em 95,6%. O uso de antibiótico 
profilático foi verificado em 42,7%.’ 

“A comunicação entre a 
equipe e a adequada 
implementação do 
checklist contribuem para 
a segurança do paciente.” 

Clima de segurança no centro 
cirúrgico: atitudes dos 
profissionais de saúde. 
DEZORTI, et al. 2020. Brasil. 

“Avaliar atitudes dos profissionais de 
saúde de um centro cirúrgico referentes 
ao clima de segurança.” 

“As percepções dos profissionais sobre 
clima de segurança variaram de 36,24 
a 77,99 por domínio do questionário. 
Foi obtido escore satisfatório no 
domínio “Comunicação no Ambiente 
Cirúrgico” (77,9). Os domínios 
"Percepção do Desempenho 
profissional", "Clima de Segurança", 
"Condições de Trabalho" e "Percepção 
de Gerência" apresentaram diferenças 
significativas.” 

“Evidenciam-se 
fragilidades nos valores, 
atitudes e 
comportamentos, 
traduzidos por escores 
abaixo do satisfatório, 
determinando baixo clima 
de segurança entre os 
profissionais.’ 

 

  



Quadro 1: Quadro sinóptico  transcrevendo- se: referência, objetivo, resultados e conclusão, dos artigos desta revisão 

integrativa. São Paulo (SP), Brasil, 2022 (cont.). 

Título / Autor / Ano / País  Objetivo Principais Resultados Conclusão 

Cultura de segurança do paciente 
em centro cirúrgico: percepção 
da equipe de enfermagem. 
BOHOMOL & MELO. 2019. 
Brasil. 

“Analisar a percepção de  
profissionais de enfermagem 
de um centro cirúrgico em um 
hospital privado acerca das 
dimensões da cultura de 
segurança do paciente’ 

“Identificou-se a dimensão 
"Aprendizado organizacional e 
melhoria contínua" (77,4%) como 
área forte na instituição. 
Encontraram-se quatro áreas 
frágeis, referentes às dimensões 
"Trabalho em equipe dentro das 
unidades" (47,4%), "Abertura da 
comunicação" (45,8%), "Resposta 
não punitiva aos erros" (29,2%) e 
"Adequação de pessoal" (42%).” 

“Há a necessidade de se implementar 
mudanças que requeiram esforços de toda 
a organização hospitalar nos níveis 
estratégico, administrativo e operacional, 
principalmente para incentivar a atenção 
dos profissionais na condução das ações 
que fortaleçam a cultura não punitiva, e 
estudar o dimensionamento de 
profissionais para o atendimento do 
paciente no perioperatório.” 

Comunicação, comportamentos 
destrutivos e segurança do 
paciente. TARTAGLIA, et al. 
2018. Brasil.  

“Refletir sobre o processo de 
comunicação e interação da 
equipe de saúde 
perioperatória no contexto da 
segurança do paciente” 

“O processo de comunicação, no 
trabalho multiprofissional em 
saúde, interfere na segurança do 
paciente, tornando-se ferramenta 
essencial” 

“ Muitas barreiras e desafios precisam ser 
enfrentados 
no que diz respeito ao processo de 
comunicação eficaz e à inter-relação entre 
a equipe multiprofissional de saúde, com o 
objetivo de promover um cuidado 
seguro ao paciente em processo cirúrgico.” 

A atuação do enfermeiro na 
segurança do paciente em centro 
cirúrgico de acordo com os 
protocolos de cirurgia segura e 
segurança do paciente. 
BOTELHO, A.R. de MORAIS et 
al. 2018. Brasil. 
 

“Discutir o papel do 
enfermeiro na segurança do 
paciente no centro cirúrgico e 
propor um protocolo de 
cuidados de enfermagem no 
transoperatório do paciente 
em centro cirúrgico, em 
consonância com os 
protocolos internacionais de 
cirurgia segura e segurança 
do paciente.” 

“Evidenciou-se a atuação do 
enfermeiro como de vital 
importância para garantia da 
segurança do paciente, tendo em 
vista que este profissional tem 
grande colaboração em todas as 
etapas que envolvem a 
passagem deste cliente pelo 
setor.” 

“Observou-se que apesar de haver 
contribuição do profissional enfermeiro no 
transoperatório faz-se necessário que se 
intensifique sua atuação para a garantia de 
melhores resultados frente a segurança do 
paciente. Sendo assim, este estudo busca 
levar aos ambientes acadêmicos e 
assistenciais, a motivação para que o 
assunto segurança seja sempre a 
prioridade das equipes multiprofissionais.” 

 



Quadro 1: Quadro sinóptico transcrevendo- se referência, objetivo, resultados e conclusão, dos artigos desta revisão 

integrativa. São Paulo (SP), Brasil, 2022 (cont.). 

Título / Autor / Ano / País Objetivo Principais Resultados Conclusão 

Implementação do Checklist de 
Cirurgia Segura em um Hospital 
Universitário.  OLIVEIRA, et 
al.2018. Brasil. 

“Verificar a implementação do 
checklist de cirurgia segura 

entre equipes 
multiprofissionais pela auditoria 

de qualidade em um hospital 
universitário” 

“Na adesão do checklist, em 57% das 
cirurgias acompanhadas a 

identificação dos pacientes não foi 
realizada, 100% das equipes não se 

apresentaram no time out e não 
confirmaram o procedimento no Sign 

out. ” 

‘ A proposta do checklist, de 
despertar a equipe para as etapas 
simples do procedimento cirúrgico, 
mas que, sem as quais, o potencial 
para eventos adversos (EA) é muito 
maior, não tem sido alcançada na 
prática clínica. Outro aspecto 
fundamental se refere à melhoria da 
comunicação entre a equipe 
multiprofissional que não tem sido 
contemplada no processo.” 

Passagem de plantão como 
ferramenta de gestão para 
segurança do paciente. 
NASCIMENTO, et al. 2018. Brasil. 

“Compreender o processo de 
passagem de plantão do 

enfermeiro e elaborar uma 
ferramenta para viabilizar 

cientificamente tal contexto.” 

“Identificou-se que a passagem de 
plantão apresenta caráter empírico, 

evidenciando a ausência de 
ferramenta científica que qualifique 

este processo, fragilizando a 
segurança dos pacientes. Foram 

detectados nós críticos como: o local 
da passagem de plantão, interrupções 

e excesso de comunicação, dessa 
forma, elaborou se um instrumento 

em formato de checklist embasado no 
modelo Situation, Background, 

Assessment, Recommendation – 
SBAR de comunicação.” 

“Evidencia-se que é possível 
eliminar o caráter empírico da 
passagem de plantão utilizando a 
ferramenta SBAR, favorecendo a 
segurança dos pacientes.” 

 

 

  



Quadro 1: Quadro sinóptico transcrevendo- se: referência,  objetivo, resultados e conclusão, dos artigos desta revisão 

integrativa. São Paulo (SP), Brasil, 2022 (cont.). 

Título / Autor / Ano / País  Objetivo Principais Resultados Conclusão 

Utilização de cenários para 
educação sobre segurança do 
paciente em centro cirúrgico. 
BOHOMOL & TARTALI, 2017. 
Brasil. 

“Apresentar cenários da prática 
de enfermagem assistencial e 
gerencial relacionados aos 
procedimentos perioperatórios 
como estratégia educacional.” 

 

“Foram identificados sete cenários que 
representam o cotidiano de trabalho 
dos enfermeiros relacionado aos 
procedimentos perioperatórios. 
Desses cenários, quatro descrevem 
situações que apresentam eventos 
adversos que atingiram o paciente, 
dois near misses, e um contextualiza 
uma situação de risco. Três cenários 
contextualizam situações com 
pacientes idosos e um com paciente 
pediátrico.” 

“Os cenários podem apresentar 
situações assistenciais e propiciar 
reflexões para minimizar 
oportunidades de erros, melhorar a 
assertividade da comunicação, 
propiciar esclarecimento sobre 
conceitos de qualidade e promover 
a utilização de protocolos de 
segurança do paciente.” 

Teste piloto de checklist de 
cirurgia segura: relato de 
experiência. MORAIS, et al. 
2017. Brasil. 

“Relatar a experiência de um 
teste piloto de utilização 
de checklist de cirurgia segura.” 

“Foram realizados quatro encontros 
com a participação da equipe, no total 
de 35 funcionários. Foram aplicados 
30 checklists em procedimentos 
anestésicos-cirúrgicos. Ao final, 
discutimos os resultados e 
consideramos que foi possível 
reconhecer os desafios de segurança 
no setor, as dificuldades e 
potencialidades da ação e do 
instrumento proposto.” 

“Essa experiência agregou ensino-
assistência pesquisa e proporcionou 
o desenvolvimento de estratégias 
para a segurança do paciente.” 

 

  



Quadro 1: Quadro sinóptico  transcrevendo- se: referência, objetivo, resultados e conclusão, dos artigos desta revisão 

integrativa. São Paulo (SP), Brasil, 2022 (cont.). 

Título / Autor / Ano / País  Objetivo Principais Resultados Conclusão 

Segurança do paciente em 
centro cirúrgico: percepção dos 
profissionais de enfermagem. 
GONÇALVES, et al. 
2020.Brasil. 

 ”Conhecer as ações realizadas 
pelos profissionais de enfermagem 
direcionadas à segurança do 
paciente no ambiente de centro 
cirúrgico 
(CC), segundo discurso desses 
profissionais.” 

“As respostas deram origem a seis 
discursos, que revelaram 
preocupação em manter a segurança 
do paciente por meio de 
identificação, comunicação 
entre equipe multiprofissional e 
paciente, prevenção de quedas, 
ações para a prática segura, 
comunicação intersetorial e 
manutenção de equipamentos.” 

“Os profissionais de enfermagem 
compreendem a importância da 
segurança do paciente no CC e 
consideram que o conjunto de 
práticas realizadas 
deve estar alinhado, de modo que 
minimize eventos adversos e 
proporcione assistência 
qualificada, em benefício da 
qualidade de vida do paciente”. 

Segurança do paciente no 
transoperatório: análise do 
protocolo de cirurgia segura. 
PEREIRA, et al.2020.Brasil. 
 

“Analisar a assistência ao paciente 
cirúrgico no transoperatório 
conforme os postulados do 
protocolo de cirurgia segura da 
Organização Mundial de Saúde.” 

“Corresponderam-se as 127 cirurgias 
nas especialidades: Ortopedia; 
Geral; Cabeça e Pescoço; 
Neurologia e Bucomaxilofacial; em 
34 cirurgias os pacientes 
confirmaram a identidade, local da 
cirurgia, procedimento e 
consentimento; em 93 
procedimentos, este item não foi 
checado.” 

“Conclui-se que a comunicação 
entre a equipe, o conhecimento e a 
aplicação do que dispõe no setor 
fazem com que a segurança do 
paciente aconteça.” 

 A competência relacional de 
enfermeiros em unidades de 
centros cirúrgicos. SANTOS et 
al.2020.Brasil. 

“Identificar e descrever como é 
desenvolvida a competência 
relacional no cotidiano do trabalho 
de enfermeiros cirúrgicos e 
identificar em que 
momento/situações o enfermeiro 
utiliza essa competência.” 

“Evidenciou-se que a competência 
relacional se dá por meio do 
desenvolvimento de capacidades a 
serem adquiridas pelos enfermeiros, 
tais como o gerenciamento de 
conflitos, comunicação assertiva, 
gestão de pessoas por meio do 
dimensionamento de pessoal e 
inteligência emocional.” 

“O ambiente cirúrgico demanda 
atividades que potencializam o 
desgaste físico e emocional do 
enfermeiro com demais membros 
da equipe de saúde, o que torna 
imprescindível o aprimoramento de 
capacidades/aptidões associadas à 
competência relacional.” 

  



5.  DISCUSSÃO 

A comunicação no centro cirúrgico é uma ação fundamental na 

assistência e segurança do paciente cirúrgico, entretanto os estudos 

contemplados nesta revisão apontam que uma comunicação efetiva ainda é 

falha no período transoperatório, sendo indispensável uma comunicação 

estruturada e estratégias  aplicadas para que  eventos adversos não ocorram 

neste período. 

DE OLIVEIRA et al (2018), infere que quando ocorre a participação de 

toda a equipe cirúrgica, melhorias na comunicação com a aplicação de 

checklist e uma boa interação profissional diminuem visivelmente riscos aos 

pacientes cirúrgicos. 

Bohomol et al (2017), reforça a importância de se realizar formas 

estruturadas de comunicação entre turnos, serviços e unidades utilizando o 

SBAR. O SBAR é um acrônimo das palavras na língua inglesa situation 

(situação atual), background (histórico), assesment (avaliação) e 

recommendation (recomendação). 

Em concordância com o autor, Macedo Lopes Pereira et al (2019) 

corrobora com a comunicação estruturada de forma que a SAEP 

(sistematização da assistência de Enfermagem) uniformiza a linguagem 

englobando o pré operatório, transoperatório e pós operatório. 

Estas medidas diminuem riscos como paciente errado, local errado da 

cirurgia e oferecem um cuidado humanizado e holístico em um momento em 

que os pacientes estão se sentindo mais vulneráveis e ansiosos perante ao 

procedimento cirúrgico. 

Já Santos et al (2020) destacam que o ato de comunicar-se não é tão 

simples, e principalmente no centro cirúrgico onde atuam diversos saberes e 

grupos sociais distintos, podendo permear conflitos e desgastes no ambiente 

laboral, acarretando prejuízos na assistência ao paciente. Sobretudo para que 

a assistência cirúrgica ocorra de maneira eficaz, a competência relacional e o 

uso de uma comunicação assertiva, se mostra necessária para a colaboração 

entre os profissionais que atuam no centro cirúrgico. 



Em concordância com o autor, Bohomol, et al (2017) refere que o bom 

cuidado ao paciente é dependente de uma comunicação efetiva entre os 

profissionais e quando ela não ocorre pode ocultar situações importantes 

colocando o paciente frente a algum tipo de evento adverso. 

Para Riegel et al (2017), a competência do tipo gerencial é necessária, 

pois faz com que os conflitos entre os diversos saberes da equipe sejam 

barrados no momento da assistência, já que quando mal gerenciada, a equipe 

pode trazer malefícios ao paciente. 

Assim sendo, para Santos et al (2020), é fulcral que a equipe  esteja 

atenta a essa problemática uma vez que esses conflitos são comuns, e a sua 

existência deve-se ao processo de hierarquização na saúde. 

A comunicação como parte da competência gerencial, pode ser 

trabalhada, aprimorada e sistematizada, melhorando o desempenho entre 

profissionais e consequentemente elevando a qualidade do cuidado prestado 

ao paciente. 

 

6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

             Essa revisão integrativa limitou-se a estudos de acesso livre nas bases 

pesquisadas, de forma que foram analisados poucos estudos, restritos a 

publicações nacionais e que evidenciam a comunicação como uma ferramenta 

essencial no centro cirúrgico.  

  

7. CONTRIBUIÇÕES PARA A ÁREA DA SAÚDE 

Os resultados obtidos por esse estudo evidenciam a necessidade de 

mais pesquisas sobre a comunicação entre os diversos profissionais atuantes 

nas unidades cirúrgicas. Sem embargo, as instituições devem reforçar a 

utilização de ferramentas como SBAR, SAEP e Checklist de Cirurgia Segura, 

tornando a comunicação nesta unidade padronizada, objetiva e assertiva, de 

forma a assegurar que a segurança do paciente seja preservada, conflitos 

evitados e reduzindo as chances do paciente adquirir algum evento adverso no 

período transoperatório. 



8. CONCLUSÃO 

Os estudos apresentados nesta revisão estavam alinhados quanto a 

importância de uma comunicação estruturada e fatores limitantes a essa prática. 

Com isso, esse estudo conclui que há a necessidade de se usar estratégias para 

melhorar a adesão dos profissionais de saúde nas unidades cirúrgicas e 

reforçando como a comunicação é importante para prestar um cuidado de 

qualidade visando sempre a segurança do paciente neste período 

transoperatório. 
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