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RESUMO 
 
 
Esta tese aborda a identificação e análise das relações causais de incidentes (acidentes e quase-
acidentes) no ato anestésico, em salas cirúrgicas, considerando os aspectos humanos, técnicos e 
organizacionais envolvidos. 
Inicialmente, realizou-se revisão sistemática em estudos de casos (no Brasil e Estados Unidos da 
América - USA), sendo seu modelo descritivo, a direcionalidade retrógrada e o sentido temporal 
histórico. Procurou-se analisar e sintetizar as evidências sobre incidentes, onde foram identificadas 
oportunidades de melhorias nos modelos utilizados. 
A seguir, foram conduzidas pesquisas quali-quantitativas com questionários validados, cujos dados 
puderam revelar a existência de condutas sistemáticas conduzindo a desfechos desfavoráveis. 
A última etapa foi a aplicação de questionário adaptado da técnica NASA/TLX (National Aeronautics 
and Space Adiministration/Task Load) para avaliar o nível da carga de trabalho percebido pelos 
anestesiologistas durante a realização do ato anestésico. 
Dos resultados obtidos pôde-se constatar que 81,7% dos anestesiologistas têm a percepção que para 
ser um bom anestesiologista é necessário dar segurança aos pacientes. Dos estudos de casos de 
incidentes no ato anestésico, onde nos relatos são atribuídos 100% de falhas técnicas do dispositivo 
médico, os resultados refutaram esse dado e indicaram que 87,5% (Food and Drug Administration - 
FDA/USA), 66,7% (Sociedade Brasileira de Anestesiologia - SBA/BRASIL) e 94% (Estudo 
Exploratório - EE/BRASIL) foram falhas organizacionais. Identificou-se, na amostra estudada, que 
50% (FDA), 58,8% (EE), 44,4% (SBA) das falhas humanas foram relacionadas a pouca familiaridade 
do anestesiologista com as tecnologias (dispositivo médico), ou seja , são problemas com a calibração 
do conhecimento. Os resultados mais significativos em relação à conseqüência dos incidentes foram: 
6,3% (quase-acidentes) e 16,5% (acidentes) foram a óbito, 11,4% (quase-acidentes) e 17,7% 
(acidentes) sofreram seqüelas permanentes, 31,6% (quase-acidentes) e 46,8% (acidentes) sofreram 
internação prolongada. O fator de prevenção que mais se destacou foi a maior vigilância e constatou-
se que os anestesiologistas acreditam que 63,4% dos quase-acidentes e 50,7% dos acidentes podem ser 
evitados.  
Os modelos mentais pré-estabelecidos para análise de falhas em incidentes no ato anestésico que 
consideram apenas o fator humano-máquina não são mais suficientes, estes são sintomas de grandes 
problemas do sistema organizacional e, se não forem valorizados e analisados, podem realizar seu 
potencial.  

 
 
Palavras chave: 
ato anestésico – incidente – sistema organizacional 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
This thesis approaches the identification and analysis of the causal relationships of incidents (accident 
and quasi-accident) during the anesthetic act in surgical rooms, taking into account the human, 
technical and organizational aspects involved. Initially, the systematic review of the case studies (in 
Brazil and in the United States of America – USA) has been made based on retrograde directionality 
and the historical temporary sense as a descriptive model. We have tried to analyze and synthesize the 
evidences on incidents in which we have identified improvement opportunities in the models used 
herein. 
Then, we have carried out quali-quantitative research with validated questionnaires whose data could 
reveal the existence of systematic procedures leading to favorable outcomes. The last stage was the 
application of a questionnaire adapted from the NASA/TLX (National Aeronautics and Space 
Administration/Task Load) technique in order to evaluate the level of workload felt by the anesthetists 
during the anesthetic act. 
From the obtained results we can certify that 81.7% of the anesthetists believe that in order to be a 
good anesthetist one has to offer safety to the patients. Among the case studies of incidents in the 
anesthetic act, in which 100% of the technical failures are attributed to the device, the results have 
refuted these data and pointed that 87.5% (Food and Drug Administration – FDA/USA) and 66.7% 
(Sociedade Brasileira de Anestesiologia – SBA – BRAZIL) and 94% (Exploratory Studies/BRAZIL) 
have been organizational failures. In the studied sample, we have identified that 58.8% (EE), 50% 
(FDA) and 44,4% (EE) of the human failures have been related to poor familiarity of the anesthetist 
with the technologies (medical devices), that is, there are problems with knowledge calibration. The 
most significant results relating to the consequence of the incidents have been: 6.3% (quasi-accidents) 
and 16.5% (accidents) have died, 11.4% (quasi-accidents) and 17.7% (accidents) have suffered 
permanent sequels, 31.6% (quasi-accidents) and 46.8% (accidents) have undergone prolonged stay in 
hospital. The most outstanding prevention factor has been the increased vigilance and we have 
certified that the anesthetists believe that 63.4% of the quasi-accidents and 50.7% of the accidents can 
be avoided. 
The preestablished intellectual models for failure analysis of incidents in the anesthetic act that only 
take into account the man-machine factor are no longer enough. These are symptoms of severe 
problems in the organizational system and if they are not valued and analyzed they can there can be a 
serious outcome. 
 
Key words 
anesthetic act – incident – organizational system 
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INTRODUÇÃO 

 

As intervenções de atenção à saúde se realizam com o propósito de beneficiar os pacientes, mas 

também podem causar danos. A combinação complexa de processos, tecnologias e interações humanas 

que constituem o sistema moderno de prestação de serviços à saúde podem contribuir com benefícios 

importantes, mas também, introduz riscos que podem ocasionar incidentes (OMS, 2002). 

O ato anestésico é uma atividade humana com riscos próprios e, portanto, não pode livrar-se da 

ocorrência de incidentes inesperados. A atividade do anestesiologista mudou de simples provedor de 

analgesia, inconsciência e relaxamento muscular na cirurgia para o manejo avançado do estresse 

cirúrgico e complexas tecnologias. 

A realização de procedimentos invasivos e a administração de fármacos potencialmente perigosos, 

associados aos efeitos do trauma cirúrgico e as condições prévias dos pacientes, nem sempre são ideais 

e fazem do ato anestésico uma situação com potencial risco de complicações graves onde podem 

conduzir a incidentes. 

O estudo da mortalidade em anestesiologia está documentado, geralmente em trabalhos retrospectivos 

por expoentes da anestesiologia. Harrison (1992) postulava que os casos de mortalidade, 

provavelmente, são a parte superior do iceberg devido a condução inadequada no ato anestésico. 

Embora discutível, a concepção de que as mortes durante o ato anestésico sejam todos conseqüentes 

da condução inadequada, como apontam autores como Keats (1990) Barreiro e Garat (1992) e outros, 

a definição de iceberg é atraente. Quantos mais quase morrem? E se fosse possível estudar os quase-

acidentes? 

Este estudo procurou localizar e estudar os incidentes (acidentes e quase-acidentes), talvez, o 

contingente que fica abaixo da linha de flutuação do iceberg e assim, poder conhecer as reais causas 

dos fatores que geram incidentes. Haveria benefício aos pacientes através das medidas preventivas 

tomadas diante do reconhecimento precoce das situações suscetíveis aos incidentes. 

Segundo Lefant (2003), a grande oportunidade para melhorar os desfechos dos pacientes está em 

transformar as terapias conhecidas em alternativas mais seguras e efetivas, mais do que na descoberta 

de novas terapias. O Institute of Medicine, em 2001, publicou o estudo To Err is Human onde estimou 
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que acontecem 44.000 a 98.000 mortes por ano nos hospitais americanos que poderiam ser evitadas, o 

limite inferior da estimativa, 44.000 por ano, é mais do que as mortes anuais por acidente de trânsito, 

AIDS ou câncer de mama que acontecem naquele país  (OMS, 2002; KOHN, CORRIGAN e 

DONALDSON, 2001). O Departamento de Saúde do Reino Unido publicou que, no ano de 2000, 

ocorreram eventos adversos em 11% das hospitalizações, aproximadamente 850.000 eventos adversos 

por ano (DEPARTMENT OF HEALTH, UK, 2003). Segundo a OMS, o Quality in Australian Health 

Care Study (1997) informou que 16,6% dos pacientes hospitalizados sofreram eventos adversos no 

ano de 1995. O Grupo de Trabalho em Atenção a Saúde da Comunidade Econômica Européia afirmou 

que um a cada dez pacientes de hospitais europeus, no ano de 2000, sofreu incidentes que podem ser 

evitados (OMS, 2002). Um relatório apresentado à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados 

Norte-Americana, em 1989, concluiu que os aparelhos de anestesia ocupam o terceiro lugar entre os 

disposit ivos médicos que com maior freqüência apresentam mau funcionamento, atrás dos 

ventiladores pulmonares e dos marca-passos cardíacos.  

O que se faz necessário é desenvolver estratégias preventivas visando a diminuição do número dos 

casos de morte e danos ao paciente (NOCITE,1991, NOCITI, 1999 e KATZ, 2001). Com uma visão 

mais ampla do problema, Woods et al. (1994) e Gaba (1991) relatam que os cenários que levam aos 

incidentes são multifatoriais e erros cometidos por anestesiologistas podem ter conseqüências 

catastróficas se não forem corrigidos. O sucesso em desenvolver estratégias para prevenir a falha 

relacionada à tecnologia depende da identificação das causas de incidentes para estabelecer as relações 

entre a organização do trabalho e os fatores de risco.  

Apesar da anestesiologia ter dado importante e largo passo na melhoria da segurança do paciente, 

ainda há um longo caminho com muitos desafios pela frente, o fatalismo nos incidentes deve ser 

combatido.  

 

1.1 Justificativa do Trabalho 

Esta pesquisa é prosseguimento da dissertação de mestrado da autora que teve como objetivo 

desenvolver metodologia de manutenção preventiva em sistemas de anestesia. Na dissertação, com a 

aplicação da metodologia, demonstrou-se uma redução da incidência das falhas técnicas relacionadas 

aos equipamentos.  

Nesta tese, foi-se em busca de outros fatores relacionados aos incidentes/equipamentos. Em uma visão 

mais ousada, busca-se conhecimentos para identificar falhas associadas não apenas ao sistema técnico, 

mas também ao ser humano e à organização. 
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1.2 Objetivos 

Objetivo Principal 

Identificar e analisar as causas de incidentes no ato anestésico, em salas cirúrgicas, considerando os 

aspectos humanos, técnicos e organizacionais envolvidos. 

 

Objetivos Secundários 

1. Avaliar a percepção da equipe médica em relação aos incidentes com dispositivos médicos de 

anestesia; 

2. Desenvolver técnica de análise de incidentes com dispositivos médicos no ato anestésico; 

3. Identificar os fatores de risco enquadrando-os segundo suas causas-raiz: o sistema humano, o 

sistema técnico e o sistema organizacional; 

4. Estabelecer a correlação dos fatores de risco com aos incidentes. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

Esta tese está estruturada em cinco capítulos. Na introdução são apresentados a justificativa e os 

objetivos.  

No capítulo 2, é apresentado o embasamento teórico sobre relações causais de incidentes no ato 

anestésico e o sistema organizacional. 

No capítulo 3 descrevem-se os métodos utilizados, apresentando-os em cinco fases: pesquisa 

qualitativa, revisão sistemática de estudos de casos sobre incidentes em anestesiologia relatados pela  

Food and Drug Administration (FDA) e pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), estudo 

exploratório de casos de incidentes relatados pela equipe de anestesiologistas de hospitais do estado do 

Rio Grande do Sul e pesquisas quali-quantitativa com questionários de Barreiro e Garat, Fogliato e 

Guimarães e NASA/TLX. 

O capítulo 4 apresenta os resultados, discussões e análise crítica. 

O capítulo 5 apresenta as conclusões da pesquisa e sugestões para estudos futuros.  
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2 BASE TEÓRICA SOBRE A ANESTESIOLOGIA 

 

A humanidade comportou-se, durante o seu percurso no tempo, como tendo sérias razões para pensar 

que a dor e o sofrimento são indispensáveis ao dinamismo individual e coletivo do ser humano. O 

homem é o animal que levou à alta perfeição a arte de fazer sofrer a si mesmo e de fazer sofrerem 

seus semelhantes. Desse singular fato surgem forças para contrapor-se em obras de virtude e cultura 

que emergem como história e monumentos. A anestesiologia é uma delas (POLLARD, 2001). 

A prática anestésica consiste na administração de drogas, empregando inúmeras técnicas cujas 

manobras requerem habilidades específicas, treinamento rigoroso e a utilização de equipamentos que 

necessitam conhecimento de seu bom e mau funcionamento (IMBELLONI, 1989). Ou, ainda, segundo 

Vieira (1997), a anestesiologia é o ramo da medicina que trata da ciência e da arte de tirar a dor e dar 

conforto físico e mental, uma especialidade que atua junto com a especialidade médico-cirúrgica.  

A relação de dependência mútua entre cirurgiões e anestesiologistas é única na medicina, onde dois 

especialistas trabalham lado a lado ao mesmo tempo, cada um com suas respectivas responsabilidades, 

mas ambos assegurando uma assistência ótima ao paciente através da comunicação, cooperação e 

competência (DENTZ et al., 1997). 

A dor foi oficialmente vencida por Willian T. G. Morton que foi apontado como o homem que, em 

Boston, em 16 de outubro de 1846, mostrou ao mundo que o éter era capaz de funcionar como 

anestésico. Porém, sua demonstração pública histórica sucedeu aos esforços antecedentes de homens 

menos reverenciados que tornaram possível o triunfo de Morton (KATZ, 2001). 

O éter dietílico certamente era conhecido no século XVI por Valerius Cordus e por Paracelso. Esse 

último observou que o composto fazia as galinhas adormecerem e acordarem ilesas; ele deve ter tido 

conhecimento das suas qualidades analgésicas, porque relatou que poderia ser recomendado para uso 

em enfermidades dolorosas, mas não há registro de que sua sugestão tenha sido seguida. Por três 

séculos, esse composto simples permaneceu um agente terapêutico com utilização ocasional. Sua única 

aplicação rotineira aconteceu como droga para entretenimento social: juntamente com o óxido nitroso, 

os divertimentos com éter introduziram o conceito de inalar um vapor para o alívio transitório da dor. 

Em 1800, Humphry Davy, após uma série de investigações, publicou o livro intitulado Nitrous Oxide, 

onde havia a afirmativa: “como o óxido nitroso em sua operação extensa parece capaz de destruir a 

dor física, ele provavelmente pode ser usado com vantagens durante cirurgias nas quais não ocorra 

grande derramamento de sangue”. Como Davy se concentrou em pesquisa básica, coube a Horace 

Wells, em 1844, em Connecticut, EUA, reconhecer o potencial analgésico do óxido nitroso em sua 

prática odontológica (CALVERLEY, 1996). 
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No Brasil, a primeira anestesia geral pelo éter foi praticada no Hospital Militar do Rio do Janeiro pelo 

médico Roberto Jorge Haddock Lobo, em 25 de maio de 1847 (MARCOLIN, 2004). Os dados da 

World Population Bureau, Organização Panamericana de Saúde revelam que existem, no Brasil, 6,5, 

em cuba 7,0, Uruguai 9,0 e na América Latina 4,6 anestesiologistas por 100.000 habitantes, (VIEIRA, 

1997). A prática exclusiva da administração da anestesia no Brasil foi definida no Decreto 20.931 de 

11 de janeiro de 1932 – Diário Oficial da União. 

O foco do anestesiologista mudou de simples provedor de analgesia, inconsciência, e relaxamento 

muscular na cirurgia para o manejo avançado do estresse cirúrgico e de doenças prévias associadas, 

assim como dos parâmetros hemodinâmicos. Tudo isso requer um conhecimento extenso integrado de 

farmacologia, fisiologia, anatomia e patologia. Torna-se oportuno acrescentar a ampliação do papel do 

anestesiologista além dos limites da sala cirúrgica; unidades de cuidados intensivos, clínicas de 

tratamento de dor e equipes de emergência são as novas oportunidades. 

 

2.1 Risco Anestésico-Cirúrgico 

Todos os pacientes e seus familiares devem ser alertados para os riscos, ainda que pequenos, do ato 

anestésico-cirúrgico (IMBELLONI, 1990). É fundamental que o paciente seja informado sobre a 

escolha da anestesia, principalmente no que se refere aos seus riscos mais comuns, suas 

conseqüências e suas vantagens para aquele tipo de indicação. O dever de informar é imperioso como 

requisito para o consentimento e a legitimidade da opção anestésica. Isso atende ao principio de 

autonomia ou da liberdade, onde todo indivíduo tem por consagrado o direito de ser autor do seu destino 

e de escolher o que lhe convém. O paciente tem também o direito de recusar um tipo de anestesia, 

desde que isso não lhe traga prejuízos. Fazer qualquer anestesia contra a vontade do paciente é 

violência física e desrespeito aos mais elementares princípios de civilidade. 

O risco anestésico-cirúrgico depende de fatores ligados ao paciente, à cirurgia e à anestesia. 

O Paciente: é influenciado pelo seu estado físico. Uma classificação de estado físico foi elaborada por 

Saklad, em 1941, considerando a mortalidade secundária à anestesia e as condições clínicas pré-

operatórias associadas. Após adição da quinta classe, ela foi adotada pela American Society of 

Anesthesiologists (ASA) e é hoje empregada quase universalmente. Prevê cinco categorias de 

pacientes: 

ASA 1 - nenhuma doença, exceto a patologia cirúrgica. Exemplo: herniorrafia inguinal em paciente 

sem qualquer outra patologia. 
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ASA 2 – distúrbio sistêmico moderado por patologia geral ou cirúrgica. Exemplo: a mesma herniorrafia 

inguinal num paciente com hipertensão essencial. Alguns incluem aqui os extremos etários, como o 

neonato e o octogenário, mesmo sem nenhuma doença sistêmica detectável, e também a obesidade 

extrema. 

ASA 3 – distúrbio sistêmico severo por patologia geral ou cirúrgica que limita a atividade, mas não 

incapacita. Exemplo: paciente com angina de peito. 

ASA 4 – distúrbio sistêmico grave com risco de vida. Exemplo: paciente com insuficiência renal 

terminal programado para transplante. 

ASA 5 – moribundo que não se espera sobreviver por mais do que 24 horas com ou sem cirurgia. 

Exemplo: paciente com trombose mesentérica extensa afetando quase todas as alças do intestino 

delgado e do grosso. Por definição, ASA 5 é sempre uma emergência. 

A letra E é colocada ao lado do número do estado físico quando o paciente for operado como 

emergência. Embora essa classificação seja de fácil aplicação, não é suficientemente precisa para 

assegurar que todos os anestesiologistas irão classificar um determinado paciente da mesma forma. 

Estudos têm mostrado estreita relação entre morbidade e mortalidade anestésica e o estado físico 

(JOHNSTON e BERRY, 1996). 

A Cirurgia: associam-se a maiores índices de mortalidade e morbidade as cirurgias extensas, as 

localizadas em órgãos vitais (como o coração, o cérebro, o pulmão) e as de emergência.  

A Anestesia: entre os fatores de risco ligados ao ato anestésico, há os decorrentes da atividade do 

anestesiologista e os inerentes à anestesia em si. Assim, a seleção inadequada de técnica e/ou de 

agentes pode aumentar o risco. A duração da anestesia também contribui não só pela agressão 

farmacológica continuada, como pela fadiga que se apossa de todos os participantes, levando à redução 

da atenção e aumento de erros (PEIXOTO, 2002). 

 

2.2 Técnicas Anestésicas  

Em geral, as técnicas anestésicas são divididas em duas categorias: anestesia geral e anestesia 

regional. 

A anestesia geral envolve a indução de um estado de inconsciência com analgesia, amnésia e 

relaxamento muscular (imobilidade). Este objetivo pode ser alcançado com a combinação de drogas 

intravenosas e inalatórias (anestesia geral balanceada). Na anestesia geral intravenosa total, 

combinam-se drogas intravenosas, tais como opióides e propofol, para produzir anestesia efetiva, 

evitando a poluição atmosférica decorrente de gases anestésicos e reduzindo as complicações 
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respiratórias pós-operatórias da anestesia. Essa técnica anestésica é freqüentemente usada em 

procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, assim como em procedimentos de longa duração. 
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Figura 1 - Exemplo simples de seqüência de anestesia geral. Figura cedida gentilmente pelo anestesiologista 

Renato Michelon Naconecy. 

 

A Figura 1 mostra um exemplo simplificado dos passos de uma anestesia geral. Os agentes de indução, 

como o fármaco tiopental, promovem transição suave do estado consciente para o inconsciente. 

A principal característica da anestesia geral, desde a indução, é possuir algum grau de controle da via 

aérea do paciente. A ventilação com máscara facial é realizada com pressão positiva quando 

necessária. Dependendo do procedimento cirúrgico e das doenças associadas, o anestesiologista 

poderá escolher entre continuar com a ventilação com máscara facial, colocar máscara laríngea, ou 

intubar o paciente com tubo endotraqueal. A manutenção durante o tempo em que o paciente encontra-

se anestesiado é caracterizada pelo ajuste do plano de anestesia (do superficial ao profundo) ao 

estímulo cirúrgico (dor), pela monitorização das funções vitais, pelo tratamento das anormalidades 

hemodinâmicas e de outros órgãos e pela obtenção do campo cirúrgico “quieto“. A recuperação da 

anestesia ocorre ao final da cirurgia (MILLER, 2005). 

A anestesia regional pode ser classificada de acordo com o local da injeção do anestésico: a) anestesia 

tópica, b) anestesia infiltrativa, c) bloqueio de nervo periférico, d) bloqueio peridural, e) bloqueio 

subaracnóideo (raquianestesia). 

Na anestesia tópica, os anestésicos locais são usados através da aplicação nas membranas mucosas. A 

anestesia infiltrativa envolve a administração de anestésico local por via extravascular ou intravascular, 

com a subseqüente difusão em direção às terminações nervosas, onde é bloqueada a excitação. O 

bloqueio de nervo periférico pode ser subdividido em bloqueios maiores (dois ou mais nervos distintos 

são bloqueados) ou menores (um único nervo). Esse bloqueio é realizado através da injeção de 

anestésico local nas proximidades de nervo periférico ou de plexo nervoso (POLARD, 2001). 
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O bloqueio peridural e o subaracnóideo objetivam a interrupção dos impulsos neurais aferentes através 

do depósito de drogas próximo à medula espinhal. No primeiro, punciona-se o espaço peridural com 

agulhas especiais e colocam-se anestésicos locais e/ou opióides. O segundo envolve o uso de drogas 

anestésicas no espaço subaracnóideo, via punção da dura-máter. Em ambos, o paciente pode ter 

controle da sua função respiratória; recebe menos drogas objetivando a anestesia e a analgesia pós-

operatória é aumentada (ARAGÃO et al., 2001). 

 

2.3 Equipamentos de Anestesia 

Nas duas últimas décadas, o equipamento de anestesia evoluiu para tornar-se um dos mais importantes 

objetos na sala de cirurgia. Médicos que no passado praticavam anestesia com um pano e um frasco, 

ficariam pasmos em observar as tecnologias (máquinas, fármacos e técnicas) da atualidade. Fluxos de 

gases medidos com precisão, fração pré-determinada que é desviada através do vaporizador, o gás e a 

mistura de vapor que entram no circuito são umidificados e aquecidos durante a administração para o 

paciente, monitores automatizados continuamente mostrando números e sinais para refletir o bem-estar 

do paciente e o desempenho do equipamento de anestesia - tudo isso é obtido em modernos 

equipamentos de anestesia (HOLSBACH, 2000). 

Vieira e Zairo (1992) relataram que os defeitos e falhas da aparelhagem causam incidentes que podem 

levar a lesões irreversíveis ou à morte. “Sistemas de anestesia que funcionam inadequadamente 

aumentam o risco para o paciente, além de mostrarem dados errados, falsos-positivos ou falsos-

negativos, induzindo no anestesiologista uma enganosa sensação de segurança”. 

A introdução de segurança em equipamentos de anestesia foi coordenada pela American National 

Standards Institute  (ANSI), Comitê Z 79, o qual foi responsável, desde 1956 até 1983, pela American 

Society of Anesthesiologists. Desde 1983, representantes da indústria, governo e profissionais da 

saúde têm encontros no Comitê Z 79 da American Society para testes de segurança. São 

estabelecidas metas voluntárias, que podem tornar-se padrões nacionais aceitos para a segurança dos 

equipamentos de anestesia (HOLSBACH, 2000). 
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Figura 2 - Diagrama do fluxo de gás (cortesia da K. Takaoka), partes que compõem o equipamento de anestesia e 

os blocos que representam as tecnologias que poderão ser incorporadas (Instrumentos para monitorar 

o equipamento de anestesia, instrumentos e equipamentos para monitorar o paciente, sistema 

antipoluição).  

 
O equipamento de anestesia é destinado à administração de gases e/ou vapores anestésicos ao 

paciente, através de ventilação espontânea ou controlada manual ou mecanicamente. A Figura 2 

mostra as três partes de que são constituídos os equipamentos de anestesia: seção de fluxo contínuo, 

sistema respiratório e ventilador pulmonar. 

Seção de Fluxo Contínuo - tem a função de misturar os gases e/ou vapores anestésicos para serem 

administrados ao paciente através do sistema respiratório (NBR 13730/1996). É constituído por bloco 

de fluxômetros (rotâmetro) e vaporizadores. 

Sistema respiratório - Conjunto de dispositivos que permite ao anestesiologista fornecer uma mistura 

de gases e vapores anestésicos ao paciente (NBR 13730/1996). Classifica-se em: sem absorvedor de 

CO2 e com absorvedor de CO2. 

Ventilador pulmonar - É o equipamento conectado às vias aéreas do paciente, projetado a prover ou 

completar a ventilação pulmonar (NBR 13763/1996). Os tipos de ventiladores pulmonares são: controle 

pneumático e controle eletrônico. 

Atualmente, com a evolução da tecnologia, poderão ser incorporados ao equipamento de anestesia, 

além das três partes básicas citadas na norma brasileira (NBR 13730/1996), os sistemas antipoluição, 
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instrumentos para monitorar o equipamento de anestesia e instrumentos e equipamentos para monitorar 

o paciente (HOLSBACH, 2000). Esse conjunto de equipamentos compõe um sistema de anestesia  

conforme a nomenclatura internacional. Nesta pesquisa será utilizado o termo “equipamento”, 

“aparelho”, “dispositivo médico” ou “tecnologia” para referir-se a esse conjunto e não “sistema” para 

não confundir o leitor com outros sistemas descritos na tese. 

 

2.4 Relação do Anestesiologista com a Sala Cirúrgica 

Imbelloni (1989) define que a prática da anestesia consiste na administração de uma variedade de 

drogas, empregando inúmeras técnicas cujas manobras requerem habilidades específicas e treinamento 

rigoroso e a utilização de equipamentos que necessitam conhecimento de seu bom e mau 

funcionamento. 

A Figura 3 ilustra que o ato anestésico pode ser comparado à manipulação de um sistema com 

inúmeros subsistemas interligados e interdependentes. A complexidade e o firme acoplamento dos 

subsistemas aumentam sua vulnerabilidade. Pequenas falhas ou eventos aparentemente sem 

significação em um ou mais subsistemas podem gerar uma reação em cadeia resultando em incidentes 

graves ou fatais. Destaca-se que a Figura ilustra uma situação do ano de 1991, atualmente existem 

outros fatores que são abordados no item Ergonomia e Anestesiologia dessa tese. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Complexidade do sistema final, evidente a partir das possíveis inter-relações entre os diversos 

subsistemas que podem compor o quadro final de uma anestesia (PEREIRA, 1991). 
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A soma de todos estes componentes (instrumental cirúrgico, drogas anestésicas, equipamentos de 

anestesia, monitores, paciente, doenças pré-existentes, drogas em uso) conduz a um sistema de grande 

complexidade. No centro desse sistema se situa o anestesiologista, tentando detectar imediatamente 

qualquer anormalidade e corrigindo-a momento a momento. Conforme Gaba (1989), quanto mais 

complexo é um sistema, maior é sua exposição à ocorrência de incidentes. Perrow (1984), em estudos 

sobre acidentes nucleares, aeroespaciais e industriais, identificou três tipos de sistemas vulneráveis a 

acidentes: 

Complexidade Intrínseca – sistemas de alta tecnologia utilizando componentes de precisão 

estreitamente acoplados; 

Complexidade de Proliferação – sistemas simples com grande número de componentes simples; 

Complexidade de Incerteza – sistemas simples, mas com relação de causa e efeito nem sempre 

evidentes e com elevado grau de imprevisibilidade. 

Pereira (1991) relacionou o sistema onde o anestesiologista se situa com os sistemas estudados por 

Perrow (1984): 

Sistema de Complexidade Intrínseca – a ressecção de um aneurisma tóraco-abdominal com a 

utilização de um aparelho completo de anestesia (vaporizador calibrado, ventilador pulmonar, sistema 

de reaproveitamento de sangue, monitores de oximetria e capnografia) e monitorização hemodinâmica 

caracteriza a presença de um sistema de complexidade intrínseca; 

Sistema de Complexidade de Proliferação – pode ser exemplificada pela estrutura de transporte de 

oxigênio do reservatório situado fora do hospital até os pulmões do paciente, passando por tubulações, 

manômetros, fluxômetros, conexões e extensões diversas; 

Sistema de Complexidade de Incerteza – conforme Pereira (1991), nada é mais imprevisível do que 

as reações de um paciente com doenças pré-existentes do sistema nervoso central e alterações 

cardiopulmonares, quando submetido à ação de drogas que deprimem esses sistemas em grau variável. 

Em qualquer desses sistemas, conforme a tecnologia nuclear, aeroespacial e industrial, pequenas falhas 

podem se propagar e interagir com outros componentes causando impactos incontroláveis, 

independente da sofisticação dos dispositivos de segurança adotados. Com esses estudos, pode-se 

entender que o ponto crítico a ser considerado é a capacidade do anestesiologista de evitá-los ou 

corrigi-los, impedindo sua propagação dentro do sistema em que surgem e sua interação entre os 

demais. 

 

2.5 Considerações Conceituais sobre Incidentes e Acidentes e Quase-Acidentes 
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A importância dessa revisão conceitual reside no fato de que o entendimento de incidentes e acidentes 

é importante para identificar as relações com os fatores de risco e assim poder conhecer, prevenir e 

minimizá-los.  

Na literatura da área da saúde, no Brasil, usa-se o termo “evento adverso” para definir situações que 

produzem, ou potencialmente podem produzir, resultados inesperados ou indesejados que afetem a 

segurança, de paciente, usuários ou outros (http:/www.anvisa.gov.br/tecovigilancia/notifica.htm, 

acessado em 11/11/04). Nos Estados Unidos da América e no Reino Unido é usado o termo “evento 

adverso” ou “incidente” para definir uma situação que causou ou teve a contribuição para a morte ou 

provocou sérios danos à saúde. Definem-se como danos sérios: a ameaça à vida, o que pode resultar 

em deficiência permanente e/ou significativa na estrutura ou função do corpo, situação que necessita 

intervenção médica/cirúrgica para evitar o dano ou deficiência permanente, situação que exija ou 

prolongue a hospitalização e anomalia congênita (Departamento Americano de Saúde e Serviços 

Humanos, divisão Food and Drug Administration, Agency of Department of Saúde – Medicine 

and Healthcare Products Regulatory Agency - MHRA 2003). 

Na literatura da área mais específica, isto é, na área de anestesiologia, a terminologia mais usada para 

a definição de acontecimento imprevisto que resulte em danos para o paciente é geralmente chamado 

de “incidente crítico”, termo originário da aviação (HELMREICH, 2000).  

Cooper, Newbower e Kitz (1978, 1984) definiu incidente critico em anestesia como erro humano ou 

falha de equipamento, que se não for detectado e corrigido a tempo, pode causar morbidade ou 

mortalidade ao paciente. Torregrosa (1994) mostrou que o incidente crítico em anestesia  corresponde a 

um fato que pode levar à morte, à incapacidade permanente ou a um prolongamento na hospitalização. 

Aitkenhead (1999) definiu um acidente em anestesia como um evento adverso com um resultado 

negativo para o paciente e um incidente é definido como um evento involuntário que reduz a segurança 

do paciente, sendo que o resultado não causa dano ao mesmo. O autor salienta que nem todos os 

acidentes são associados aos erros. 

Observa-se que a terminologia na literatura da área não é consensual e que muitas vezes os mesmos 

termos são usados por diferentes autores para expressar conceitos distintos. Logo, as definições de 

incidente e acidente adotadas nesta tese, são as propostas por Guimarães e Costella (2004). Os autores 

definem o incidente como toda ocorrência não desejada que modifique ou põe fim ao andamento 

normal de qualquer tipo de atividade. Dentro desta categoria, pode-se classificar o incidente em dois 

tipos, de acordo com o grau de interferência que ele tem em um dado sistema: quase-acidente e 

acidente. Os quase–acidentes são definidos como ocorrências que tiveram características e potencial 

para causar algum dano às pessoas, mas que não chegaram a causar, de modo que não deixam marcas 
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como os acidentes. O acidente é definido como um incidente que tem como conseqüência a ocorrência 

de lesão corporal, com perda ou redução da capacidade, permanente ou temporária ou morte. 

Logo, nesta tese, daqui para frente, optou-se por usar o termo incidente de forma abrangente que 

poderá significar: incidente do tipo acidente e incidente do tipo quase-acidente. 

2.6 Breve Descrição de Organismos que Investigam Incidentes 

Neste tópico é feita uma breve descrição sobre alguns organismos internacionais e nacionais que 

protegem a saúde da população e efetuam investigação de incidentes. 

O órgão federal norte-americano que regulamenta a comercialização de produtos médicos para a 

saúde é o Food and Drug Administration (FDA). É uma divisão operacional do Departamento 

Americano de Saúde e serviços Humanos, órgão responsável pela proteção da saúde da população 

norte americana. O FDA tem dois programas de relatos de eventos adversos à saúde: o Medical 

Device Reporting (MDR) e o MedWatch.  O primeiro é um programa que determina aos fabricantes, 

usuários e distribuidores de produtos para a saúde a notificação ao FDA sobre eventos adversos que 

causem ou contribuam para a morte ou danos à saúde. O MedWatch é um programa em que o 

governo norte-americano incentiva usuários (pacientes) e profissionais da saúde, tais como gerentes de 

risco, administradores, engenheiros biomédicos, engenheiros clínicos, médicos e enfermeiras a relatar 

eventos adversos que causem ou contribuam para a morte ou danos à saúde ao fabricante e ao FDA.  

Estima-se que 2000 a 3000 relatos voluntários sobre incidentes com os produtos médicos são recebidos 

anualmente pelo MedWatch, e 20.000 a 30.000 são recebidos pelo Medical Device Incident – 

Investigation and Reporting, (MDR, 2001). 

 

2.6.1 Critérios definidos pelo FDA para Análise do Relato de Incidentes 

Para a análise de incidentes, o FDA define alguns critérios: O incidente causou ou teve a contribuição 

para a morte ou sérios danos à saúde relacionada com o produto médico. Este 

pode ter sido o fator de morte ou danos sérios, incluindo eventos que ocorreram por: falha do 

equipamento/acessório, defeito do fabricante, mau funcionamento, projeto inadequado, etiquetas 

inadequadas e erro do usuário. O FDA define como doença ou dano sério relacionado ao produto 

médico como ameaça à vida, o que resulta em dano ou deficiência permanente na estrutura ou função 

do corpo, o que necessita intervenção médica/cirúrgica para evitar o dano ou deficiência permanente 

na estrutura ou função do corpo (MEDWATCH, 2000, 2001). 

Para identificar e evitar incidentes, o FDA classifica os problemas nas seguintes categorias: 
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a) Problemas de projeto - inclui mau funcionamento (elétrico, mecânico ou de software), defeitos 

de projetos dos fabricantes ou defeitos de material. 

b) Problemas de uso – podem ser causados por uso inadequado de produtos, etiquetas trocadas, 

instruções confusas, embalagem inadequada, design com problemas que dificultam o uso, 

treinamento inadequado. 

c) Problemas clínicos – podem ocorrer com pacientes alérgicos ou que tenham uma condição 

clínica preexistente que torna difícil ou arriscado o uso do produto médico ou ainda um risco 

inerente no uso do produto. 

 

2.6.2 ECRI (Emergency Care Research Institute) 

Emergency Care Research Institute  é uma agência de pesquisa de saúde, sem fins lucrativos. É um 

centro colaborador da Organização Pan-Americana da Saúde, organismo regional da Organização 

Mundial da Saúde. Sua missão inclui a centralização de toda a informação disponível relacionada à 

tecnologia da saúde e à promoção de conceitos de segurança para seu uso mais eficiente e mais 

eficaz. 

O ECRI foi fundado em 1955 e tem uma equipe de 250 funcionários, incluindo engenheiros, médicos, 

cientistas, pesquisadores e advogados. Sua matriz se localiza nos Estados Unidos da América, porém, 

conta com escritórios na Europa e na Ásia (ANTUNES et al., 2003). Oferece um grande arquivo 

informatizado sobre problemas com equipamentos médicos, avaliações de equipamentos médicos e 

tecnologias de saúde. O Instituto é independente de governos e não se limita aos produtos 

comercializados na América do Norte, e sim, ao mundo todo. Seu nome não pode ser veiculado a 

propagandas de indústrias farmacêuticas e/ou equipamentos médicos e seus funcionários estão 

impedidos de possuir ações de companhias da área de tecnologia médica ou de receber honorários ao 

prestar consultoria às mesmas. 

 

2.6.3 Método Sheppherd  

O método Sheppherd, criado por Marvin D. Sheppherd (DEVTEQ, 1998) analisa o incidente causado 

por dispositivo médico utilizando os fatores básicos tais como: dispositivo médico, operador, paciente, 

instalações e ambiente de trabalho. 

Os dispositivos médicos e as instalações poderão ser subdivididas em defeito de projeto (causado por 

fatores humanos), falhas aleatória de partes ou circuitos, manutenção inadequada e desgaste de 

partes/peças. 
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O paciente é subdividido em ativo e passivo. O ativo poderá ser classificado como paciente ativo 

educado e não educado. 

O operador é subdividido como mau uso, falta de atenção e abuso das atribuições. O ambiente de 

trabalho é subdividido em interferências externas e internas. As interferências são subdivididas em 

radiação eletromagnética, condições climáticas e outras.  

 
2.7 Causas mais Freqüente Relatada na Literatura Médica sobre Incidentes em 

Procedimentos Anestésicos 

Nesta seção são apresentados alguns relatos de causas mais freqüentes, descritos na literatura médica, 

sobre incidentes em procedimentos anestésicos. 

Cooper, Newbower e Kitz (1984) relatam que os ventiladores pulmonares utilizados em procedimentos 

anestésicos ocupam o “topo da lista de incidentes críticos”, sendo que a maior incidência dessas 

ocorrências está relacionada à desconexão de circuito respiratório durante a ventilação mecânica.  

Imbelloni (1990) comenta que as causas mais freqüentemente relatadas em incidentes anestésicos são: 

desconexão ou conexão errada do sistema respiratório, sobredose inadvertida de agentes venosos ou 

falhas de técnica ou de julgamento, intubação do esôfago ou endobrônquica e extubação precoce ou 

acidental. Pereira (1991) afirma que as maiores causas de incidentes em anestesia estão relacionadas 

com a desconexão de circuito respiratório, trocas de seringas e ampolas, erros no fluxo de gases, 

desconexão de linhas venosas e extubação acidental.  

Nocite (1988) relata que os eventos que mais contribuem para a mortalidade em anestesia estão 

relacionados com: aspiração de vômito, hipotensão acidental, erros grosseiros no manuseio clínico, 

hipoventilação pulmonar, intubação esofágica, balanço de fluidos inadequados, pré-medicação 

excessiva e ausência de pré-oxigenação em paciente de risco.  

Nocite (1990) constata que a hipoxemia associada à falha na ventilação pulmonar aparece como a 

principal causa onde a anestesia contribuiu definitivamente para a morte. Ferez (2004) descreveu que 

40% de incidentes relacionados com a hipóxia é provocada pela obstrução do tubo traqueal por 

secreção, extubação acidental, reação tóxica a anestésicos locais, sobredose de anestésico inalatório. 

Hipoxemia e hipóxia foram definidas por Fortis e Nora (2000) como: “hipoxemia é a redução do 

conteúdo arterial de oxigênio (CaO2) e hipóxia como sendo a inadequada oxigenação tecidual. A 

hipóxia freqüentemente é resultado da hipoxemia, mas, em algumas situações, pode acontecer com 

CaO2 normal, como no caso de envenenamento pelo monóxido de carbono ou pelo cianeto”. 

Tinker et al. (1989) escreveram que “afirmar que o risco anestésico pode e deve ser zero é uma 

falácia.” Diante das complexidades e possibilidades inerentes a desastres decorrentes do uso de 
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relaxantes musculares, morfinominéticos, anestésicos inalatórios, anestésicos locais, equipamentos de 

anestesia e monitores sofisticados e sistemas de administração de drogas  não se pode chegar à 

conclusão de que a soma total do risco da anestesia deva ser zero. Eles, com essa assertiva, ampliam o 

debate para o estudo de riscos associados aos incidentes em procedimentos anestésicos. 

 

2.8 Fatores de Risco Freqüentemente Associados com Incidentes em Procedimentos 

Anestésicos  

Neste tópico, serão relatados, na percepção de alguns autores, estudos descritivos sobre tipos de falhas 

cometidas e como elas podem ser associadas a incidentes causando danos ao paciente.  

Segundo Macintosh (1945), “todas as mortes em anestesia são evitáveis, e o principal fator de risco 

associado a incidentes são os erros que se constituem nas causas de todas as mortes em 

procedimentos anestésicos”. Estudos posteriores sobre mortalidade em anestesiologia mostraram uma 

evolução nesses conceitos. Essa evolução conceitual ocorreu paralela ao desenvolvimento de novos 

métodos e fármacos. No passado, pensava-se que os anestésicos inalatórios, introduzidos através dos 

pulmões entravam e saiam do organismo sem sofrer alterações em sua estrutura química. Segundo 

Nociti (1999) hoje sabe-se que todos os anestésicos inalatórios, desde éter etílico até o sevoflurano, 

sofrem algum grau de biotransformação, com risco potencial para o desenvolvimento de complicações. 

Harrison (1992) deduziu que os casos de mortalidade são provavelmente a parte superior do iceberg 

dos problemas devidos à condução inadequada da anestesia. 

Nocite (1997), em estudo prospectivo, demonstrou mortes associadas à anestesia. A análise constou de 

348 casos de morte ou lesão cerebral irreversível ligados à anestesia e ocorridos na Grã-Bretanha, na 

Austrália  e no Canadá. Conclui que, em 65,3% deles, a anestesia pode ter contribuído em algum grau 

para a fatalidade. Em 1982, um outro estudo analisando 365 casos de mortes ocorridas no Reino Unido 

concluiu que, em 46,3% dos casos, a anestesia teve alguma contribuição e, em 15,9%, foi totalmente 

responsável. Em 1986, foram publicados, na França, resultados de estudos de casos onde 22% dos 

incidentes fatais foram atribuídos à anestesia. Em 1988, no hospital Karolinska, na Suécia, foi publicado 

estudo prospectivo segmentado em 17 anos, onde 15% das mortes foram atribuídos à anestesia.  

Buck, Devifin e Lunncitm (1987) citaram, como os principais fatores de risco responsáveis pela 

mortalidade associada à anestesia, os seguintes: falha em aplicar conhecimentos, mau padrão da 

prática, falha organizacional, falta de experiência e falha do equipamento.  

Gaba (1991) relatou que existem alguns fatores relacionados ao desempenho dos profissionais que 

podem influenciar a qualidade do serviço proporcionado: processo de tomada da decisão deficiente 

devido à limitação do desempenho humano; performance deficiente devido à má concepção 
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ergonômica do equipamento de anestesia; efeitos de fatores limitantes do desempenho (excesso de 

trabalho, fadiga, nível de ruído e uso de drogas) sobre o fatores humanos; problemas de coordenação 

da equipe dificultando um bom atendimento ao paciente. Pode-se observar, ainda, a falta de 

reconhecimento de problemas mais sérios, falha em iniciar em primeiro lugar as medidas de sustento da 

vida, falta de equipamentos de segurança e de suporte, falta de conhecimento dos procedimentos 

apropriados de recuperação, implementação inadequada de procedimentos de recuperação conhecidos, 

inadequado acompanhamento na recuperação do paciente.  

Barreiro e Garrat (1992) concluíram que os fatores de risco mais freqüentes relacionados aos 

incidentes em procedimentos anestésicos são: falta de comunicação entre a equipe cirúrgica e 

anestésica e falta de revisão pré-operatória do aparelho de anestesia. Ward (2000) prioriza vigilância e 

habilidade de tomar decisões. 

Torregrosa (1994) concluiu estudo descritivo onde demonstrou que existem fatores de risco 

freqüentemente associados com incidentes anestésicos evitáveis. Segundo o entendimento do autor, 

esses fatores são: pouca experiência e familiaridade com os equipamentos ou com o procedimento 

cirúrgico, má comunicação com o cirurgião, falta de supervisão de anestesiologistas experientes, casos 

de emergência, fadiga, aborrecimento e campo visual restrito.  

Weinger e Englund (1990) comentaram que os incidentes em procedimentos anestésicos poderão 

continuar a existir até que os fatores que influenciam a ocorrência de erros em anestesia sejam 

completamente entendidos.  

Imbelloni (1990) afirmou que, raramente, os problemas com os equipamentos anestésicos causam 

incidentes sem a associação com o fator humano. Quase todas as pesquisas relacionadas às causas de 

morte associada com a anestesia demonstraram que os mais importantes fatores são: erro humano e 

avaliação deficiente do paciente. Observa-se que os fatores, erro humano e avaliação deficiente do 

paciente, na percepção do autor, são fatores com conceitos distintos. 

Esses relatos sinalizam que os fatores de risco associados a incidentes em procedimentos anestésicos 

podem ser evitados com um controle maior sobre os fatores de risco. 

 

2.9 Analogia do Anestesiologista com o Piloto de Aeronave 

O estudo de incidentes é uma técnica que surgiu na aviação (HELMREICH e MERRIT, 1998). A 

literatura na área de anestesiologia mostra que muitos dados sobre incidentes em aviação podem ser 

relacionados com a anestesiologia. Helmreich (2000) relata que a razão para isso é que existem 

similaridades entre a administração da anestesia e o procedimento de pilotar uma aeronave.  
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Anestesiologistas e pilotos de aeronaves operam em ambientes complexos onde as equipes interagem 

com inovações tecnológicas. Tanto na aviação quanto na medicina, é exigido trabalho de equipe, e a 

falha da equipe pode ser definida como ação ou falta de ação que leva a desvios das intenções 

organizacionais ou da própria equipe. A aviação utiliza cada vez mais estratégias de gerenciamento de 

falhas humanas para aumentar a segurança. O gerenciamento de falhas é baseada no entendimento da 

natureza e o tipo de falha, na mudança das condições que induzem a falha, na determinação dos 

comportamentos que evitam ou abrandam a falha e no treinamento de pessoal para seu uso. 

Na presente pesquisa, utilizaram-se dados originários de ambientes que não são os da anestesia, porém 

esses dados são relevantes e espera-se ajudar a aumentar a segurança dos pacientes. Os dados sobre 

a vigilância (atenção contínua) e a habilidade de tomar decisões foram contribuições vindas da área da 

aviação e entende-se que esses são dois importantes atributos que devem ser considerados em uma 

condução segura da prática da anestesia, assim como de uma viagem em aeronave. Porém, evidencia -

se que, apesar de algumas similaridades, os cenários são diferentes, assim como seus impactos, as 

salas cirúrgicas não são cabines de aeronaves, os sistemas organizacionais das duas profissões são 

diferentes, daí a necessidade de estudos realizados na área da anestesiologia. 

Na aviação, são necessários exames periódicos (a cada seis meses) para verificar o estado de saúde 

física, mental e emocional dos pilotos e ainda simulações de vôo para certificação dos procedimentos.  

Embora a literatura na área da anestesiologia considere os dados sobre incidentes na área da aviação 

para estudos em anestesiologia, infelizmente não adota os cuidados para preveni-los. Nos Estados 

Unidos existem leis com a preocupação do estado de saúde física, mental e emocional do 

anestesiologista, o que não ocorre no Brasil.  

 

2.10 O Papel do Anestesiologista com o Ambiente de Trabalho 

Weinger e Englund (1990) definiram o papel do anestesiologista e consideraram que a relação com a 

sala de cirurgia pode ser vista como um “complexo sistema homem-máquina”. Sendo que os 

componentes que influenciam o desempenho nesse sistema poderão ser divididos em duas categorias 

gerais: ambiente e humano-máquina. O trabalho do anestesiologista deverá ser estudado na sala de 

cirurgia pois os componentes do ambiente podem influenciar o desempenho do anestesiologista. A 

prática da anestesia é uma tarefa complexa que exige muita atenção ou vigilância. Essa vigilância, 

segundo a visão dos autores, poderá ser dividida em três distintas partes: alerta, seleção de informações 

e decisões. 

 

 
Ambiente Cirúrgico 
(homem-máquina) 

 
Vigilância 

Atenção 
Seleção de informações 

Decisões 
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Figura 4 – Relação do anestesiologista e a sala de cirurgia como um “complexo sistema humano-máquina”.  

 

A Figura 4 mostra o anestesiologista e a sala de cirurgia que poderão ser vistos como um “complexo 

sistema humano-máquina”, segundo Weinger e Englund (1990). 

 

2.11 Ergonomia e a Anestesiologia 

A visão macro da ergonomia atual focaliza o homem, a organização, o ambiente e a máquina como um 

todo de um sistema mais amplo (HOLSBACH, GUIMARÃES e VARANI, 2002). Conforme 

Guimarães (2000, 2002) pode-se considerar que ergonomia — também fatores humanos (human 

factors) ou engenharia humana (human engineering), termos muitas vezes utilizados na América do 

Norte ao invés de ergonomia — é uma ciência humana aplicada, que objetiva transformar a tecnologia 

para adaptá-la ao ser humano. Por várias décadas, a ergonomia concentrou-se no estudo das 

características humanas para aplicá-lo no projeto da interface humano-máquina. Paralelamente, os 

estudiosos também preocuparam-se com as questões do ambiente físico para o projeto da interface 

humano-ambiente. O desenvolvimento e a aplicação da tecnologia dessas interfaces causaram 

impactos em segurança, eficiência e conforto em muitos sistemas em todo o mundo.  

Manica (2004) relatou que nos últimos 150 anos de anestesia, para que o risco anestésico pudesse ser 

reduzido, seus componentes foram estudados em separado, desenvolvendo-se fármacos específicos 

para determinadas ações (barbitúricos, opióides, bloqueadores neuromusculares), conquistando o 

controle da respiração, avançando na monitorização, controlando a dor pós-operatória e a recuperação 

anestésica. Mas a responsabilidade em reduzir riscos também é da organização, do ambiente, das 

instalações e dos equipamentos. Como equilibrar, de modo preciso, risco e beneficio, ainda hoje é um 

problema.  

Gaba (1991) mostrou que “fatores de risco” do sistema organizacional podem influenciar o 

desempenho do anestesiologista. Esses fatores podem contribuir significativamente para as causas de 

incidentes em anestesiologia. A identificação desses fatores, que podem ser determinantes nas causas 

de incidentes, é, portanto, de vital importância.  

Nesta tese, esses fatores de risco foram divididos em três: equipamento, ambiente de trabalho e 

organizacional/humano (GUIMARÃES, 1999). O primeiro fator foi abordado na dissertação de 

mestrado da pesquisadora (HOLSBACH 2000), onde aplicaram-se conhecimentos de manutenção 

preventiva em equipamentos para prevenir incidentes nos procedimentos de anestesia. Os demais 

fatores passam a ser estudados, nos itens 2.11.1 e 2.11.2, centrados em conceitos da ergonomia, e são 
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apresentadas abordagens de fatores do ambiente de trabalho e humano, que potencialmente podem ter 

alto impacto para a redução de incidentes em anestesiologia. 

 

2.11.1 Fator Ambiente de Trabalho 

Neste tópico passa-se a descrever alguns fatores que podem influenciar no ambiente de trabalho 

(ruído, iluminação, temperatura e umidade, poluição de gases e campo de visão na sala cirúrgica) e 

provocar incidentes no ambiente cirúrgico.  

Santos et al. (2002) aplicaram pesquisa para avaliar o ambiente de trabalho do anestesiologista, em 

uma amostra aleatória de 142 anestesiologistas. O método utilizado foi pesquisa com perguntas abertas, 

onde foram colocadas algumas situações como: banco ou cadeira do anestesiologista, EPIs, material 

adequado para anestesia, climatização, poluição de gases, conversa e música em sala cirúrgica. Os 

resultados encontrados foram: ambiente de trabalho: 76 (54,60%) consideram-no bom, 60 (42,90%) 

regular e 04 (2,80%) ruim; satisfação com o trabalho: 59 (42,60%) muito satisfeitos, 47 (34,00%) 

razoavelmente satisfeitos, 29 (21,00%) plenamente satisfeitos e 03 (2,20%) pouco satisfeito com o 

exercício da profissão; relação com outros médicos do centro cirúrgico: 121 (87,00%) boa, 17 (12,20%) 

regular e 01 (0,80%) ruim; modo de trabalho: 99 (69,70%) trabalham conversando com os outros 

membros da equipe, 28 (19,70%) em silêncio e 13 (9,20%) ouvindo música; estrutura das salas de 

cirurgia:  113 (80,10%) afirmam que não há proteção radiológica, 97 (68,80%) não dispõem de óculos 

protetor, 39 (27,70%) trabalham sem material anestésico adequado, 33 (23,40%) dizem não haver um 

sistema de climatização adequado e somente 29 (20,60%) trabalham em salas com sistema antipoluição 

de gases.  

A partir dos resultados observados na pesquisa, pode-se inferir que, a despeito dos grandes avanços da 

área médica, ainda persistem problemas nas salas de cirurgia, impedindo o exercício adequado da 

prática anestésica e influenciando não só a satisfação com o trabalho, como também a relação com 

outros profissionais do centro cirúrgico. 

As condições ambientais geralmente encontradas nos centros cirúrgicos são: 

 

Ruído - A sala de cirurgia deveria ser calma e silenciosa, mas dificilmente atende essa recomendação, 

sendo que normalmente apresenta grande variedade de sons incômodos, denominados ruídos. Esses 

ruídos, sons moderadamente altos, são decorrentes da conversa da equipe médica e do funcionamento 

dos equipamentos médico-hospitalares e seus alarmes.  

Veit (1999) demonstrou que os alarmes dos equipamentos, como, monitores cardíacos, oxímetros de 

pulso e sistemas de anestesia atingem entre 60 a 70 decibéis – dB(A). No entanto, os ruídos podem 
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ultrapassar esses níveis, atingindo mais de 100dB(A), como ocorre durante o funcionamento de 

aparelhos de ar condicionado, de ventiladores pulmonares, de aspiradores ou até mesmo durante 

discussões entre os membros da equipe.  

Holsbach et al. (2003) estudaram a faixa de ruído de 45 a 85dB(A), em uma unidade de terapia 

intensiva, e mostraram que essa faixa de ruído poderá induzir o trabalhador a sentir medo e irritação, 

podendo não ser uma causa direta do adoecimento do trabalhador, mas uma fonte de contribuição. 

Esse adoecimento poderá influenciar o desempenho do anestesiologista e causar impactos à saúde do 

paciente.  

O ruído em salas cirúrgicas pode causar distrações durante procedimentos mais complexos e 

influenciar na atenção do anestesiologista ou cirurgião. Conforme Braz e Vane (2004), os ruídos 

determinam perda de atenção, diminuição da eficiência mental e da memória, irritabilidade, fadiga, 

aumento da liberação de catecolaminas, elevação da freqüência cardíaca e respiratória e da pressão 

arterial, vasoconstrição periférica, aumento da secreção e da motilidade gástrica, além de contração 

muscular. Weinger e Englund (1990) afirmaram que o nível de ruído em uma sala de cirurgia pode 

interferir no desempenho das tarefas do anestesiologista e acrescentou que o problema é maior quando 

o nível de ruído somado a outros fatores humanos (fadiga, privação de sono). 

O conceito de permeabilizar as paredes à água é um fator positivo para o controle de infecção 

hospitalar mas deve-se levar em consideração que esta permeabilização aumenta ainda mais o nível 

dos ruídos na sala cirúrgica pois as superfícies refletem o som. 

 

Iluminação – A má iluminação da sala cirúrgica pode contribuir para a ocorrência de graves prejuízos 

para o paciente.  

“A iluminação do ambiente deve atender à tarefa visual, ponto de partida capital para qualquer análise, 

sendo o sistema de iluminação escolhido apenas uma conseqüência decorrente” (COSTA, 1998). 

Baskett (1988) afirmou que em uma sala cirúrgica deve existir uma iluminação com capacidade para 

variar sua intensidade. O anestesiologista deve ter um foco de luz para assisti-lo em seus 

procedimentos técnicos. A iluminação deve refletir a verdadeira cor do paciente, para permitir 

avaliação correta da cianose e outros fenômenos. Pereira (1991) relatou que a iluminação adequada é 

indispensável para o anestesiologista poder verificar a cor do paciente e com isso controlar sua 

oxigenação (fração inspirada de oxigênio). 

É preciso enfatizar que a iluminação não deve ser um fator de interferência na temperatura do 

ambiente. 



2 Base teórica sobre a anestesiologia 35 

 

 

Temperatura e Umidade - Fine e Kodrick (1987) relataram que salas cirúrgicas com temperaturas e 

umidades desconfortáveis, abaixo de 210C e acima de 300C, podem levar à fadiga e influenciar o 

desempenho dos profissionais envolvidos. 

Epstein et al. (1980) mostraram que com temperaturas de 30 e 350C em tarefas que exigiam maior 

atenção, os erros aumentaram significativamente. Weinger e Englund (1990) mostraram que a 

incidência de erros dos anestesiologistas pode ser alta em salas de cirurgia com temperaturas acima ou 

abaixo do intervalo de 17 – 230 C, principalmente quando outros fatores danosos (ruído e poluição de 

gases) existem no ambiente cirúrgico. O periódico da Lifetime Learning Pliblications recomenda 

trabalhar em salas cirúrgicas com temperatura em torno de 17- 180C e umidade em torno de 50% 

(ERGONOMIC DESIGN FOR PEOPLE AT WORK, 1983). O ambiente cirúrgico e as técnicas 

anestésicas e operatórias podem, isoladamente ou em combinação, provocar profundas alterações na 

temperatura do paciente (FREITAS e SAVARIS, 2004). 

Esses relatos sugerem que a incidência de falhas do anestesiologista pode aumentar em salas de 

cirurgia com temperatura e umidade inadequadas. 

Poluição de Gases - Os agentes anestésicos inalatórios são os mais importantes poluentes das salas 

cirúrgicas. As concentrações dos anestésicos no meio ambiente são sempre relacionadas em partes 

por milhão (ppm). Braz e Vane (2004) relataram que em salas cirúrgicas não providas de exaustão ou 

de sistemas antipoluição nos equipamentos de anestesia, têm sido encontrados junto às válvulas de 

escape ou alívio, halotano em até 50 ppm e óxido nitroso em 500 ppm, que são considerados níveis 

altos. 

Na literatura, existem controvérsias quanto à influência no desempenho do anestesiologista em salas 

com exposição a vapores de gases. Bruce, Bach e Arbit (1974) relataram estudos em voluntários com 

exposição de 550 ppm de óxido nitroso e 14 ppm de halotano que resultaram em significativo 

decréscimo no desempenho de tarefas complexas. Entretanto, Smith e Shirley (1978) realizaram estudo 

exploratório em voluntários expostos a vapores de gases em salas de cirurgia e não encontraram 

efeitos no desempenho dos profissionais. 

Com base em muitos dados, o National Institute of Occupational Safety and Hygiene (NIOSH) e o 

American Conference of Government Industrial Higienists padronizaram a exposição máxima de 

gases para trabalhadores em ambientes de saúde: oxido nitroso em 25 ppm e halogenados em 2 ppm 

(ECRI, 2001).  

No Brasil, não existe nenhuma padronização ou recomendação para a exposição de vapores de gases 

anestésicos em salas de cirurgia.  
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Silva, Garcia e Vieira (2001) relatam que o anestesiologista exposto a longas jornadas diárias inala 

drogas que, pelo seu efeito residual e aditivo, podem trazer conseqüências nocivas à sua saúde. 

Segundo Vane et al. (1990), a ação dos poluentes de sala cirúrgica sobre o sistema nervoso central 

ocasiona sintomas como fadiga, cefaléia, redução das acuidades visual, auditiva e olfatória, além de 

inapetência, irritabilidade, náuseas, sonolência e alteração da memória, causando sério prejuízo na 

atuação dos profissionais sujeitos a essa poluição. Conforme Weinger e Englund (1990), vapores de 

gases anestésicos e odores fecais ou odores de abscesso podem afetar significativamente a vigilância 

do anestesiologista. 

Estudos desenhados para verificar a exposição crônica de anestésicos e o desempenho cognitivo de 

anestesiologistas não encontraram correlação. Esse assunto permanece controverso, considerando que 

outros estudos, desenhados com o mesmo objetivo, demonstraram alterações cognitivas em 

anestesiologistas expostos. Assim a prudência indica que os aparelhos de anestesia devem ser 

equipados com sistemas antipoluição e as salas cirúrgicas com sistemas de renovação de ar 

constantes.  

 

Campo de Visão - Organização em Salas Cirúrgicas - MacDonald e Dzwonczyk (1988) sugeriram 

que a maioria dos locais dos equipamentos nas salas de cirurgia é escolhida ao acaso. A 

desorganização da sala cirúrgica pode ser a falta de valorização da dinâmica da equipe cirúrgica-

anestésica, humano-máquina e humano-ambiente ou estudos insuficientes da necessidade do design da 

sala cirúrgica e das necessidades do anestesiologista.  

Diniz (2003) relatou que as características do projeto eficiente de uma sala de operação foram 

amplamente discutidas e os padrões para a construção dessa foram publicados pelo American College 

of Surgeons Commitee e pelo Instituto Americano do Comitê de Arquitetos sobre Arquitetura para 

Saúde, em 1987.  

MacIntery (1982) realizou estudos em salas cirúrgicas sobre a importância do campo de visão para as 

tarefas de vigilância clínica estudando a posição do anestesiologista em relação ao paciente e à 

monitorização do equipamento. Ele descobriu que o ângulo de visão mais comumente escolhido é entre 

1300 e 1700, sendo que, assim, o operador assumirá uma posição que permita uma quantidade mínima 

de trabalho físico para agrupar a informação necessária para desempenhar a tarefa. Os resultados do 

estudo apresentaram limitações, devido ao fato de o anestesiologista não ter tido a permissão de 

reposicionar a mesa de operação e nem o equipamento de anestesia.  

Childs e Halcomb (1972) afirmaram que tanto a duração quanto a intensidade do trabalho do 

anestesiologista rotineiramente incluem permanecer na posição em pé, deslocar-se, ajustar os 
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equipamentos e desempenhar muitas manipulações rápidas e sutis. Essas exigências físicas, quando 

combinadas com as restrições audiovisuais do ambiente cirúrgico, podem interagir para diminuir a 

eficiência geral do trabalho do anestesiologista. Aikenhead (1999) afirmou que muitas vezes, para um 

posicionamento melhor do cirurgião e do paciente, o anestesiologista permanece numa posição 

desconfortável e com visibilidade do campo cirúrgico limitada.  

Existem situações em que cirurgião pode desejar diminuir a luminosidade da sala cirúrgica para algum 

tipo de procedimento, resultando em dificuldades para o anestesiologista visualizar os controles do 

equipamento de anestesia ou até mesmo a cor do paciente. Essa “desorganização” do espaço no 

ambiente de trabalho pode contribuir para que o anestesiologista cometa falhas. 

 

2.11.2 Fator Organizacional/Humano 

Os conceitos apresentados neste tópico refletem idéias às vezes conflituosas que passam a não ser 

suficientes para identificar e explicar os incidentes que são influenciados pelo sistema organizacional. 

Deste modo, relatou-se essas formas de pensamento das diversas áreas da ciência com o intuito de 

fortalecer e enfatizar algumas características para permitir a construção de novos conceitos que 

auxiliem na identificação e prevenção dos incidentes. 

Os fatores humanos têm sido uma grande preocupação de sistemas aeroespaciais, nucleares, 

petroquímicos e muitos outros sistemas, desde a sua concepção até sua operacionalização. Uma 

análise dos últimos 30 anos mostra que nos sistemas aeroespaciais têm-se porcentagens de falhas 

creditadas ao erro humano entre 50 e 75% (LAFRAIA, 2001). 

Em anestesiologia, as evidências estatísticas mostram que 70% dos incidentes em procedimentos 

anestésicos podem ser atribuídos a erros humanos e somente 13% são devidos à falha genuína de 

equipamentos (WARD, 2000). Conforme Gaba (1989), os erros humanos tornaram-se o foco da 

segurança do paciente em anestesia, porque são as decisões e intervenções dos anestesiologistas que 

podem evitar o desencadeamento de eventos ou impedir um acidente antes que ocorra. 

Porém, a segurança do paciente é um processo e não um evento isolado. O incidente é causado por 

uma seqüência de eventos que, juntos, definem o cenário de uma cadeia de falhas. As decisões e 

intervenções dos anestesiologistas dependem da relação comportamental e de seu contexto. Ainda, 

neste cenário, existem, também, a incorporação de novas tecnologias e o aumento da complexidade das 

técnicas anestésicas que surgiram com o intuito de melhorar o desempenho dessas técnicas e aumentar 

a segurança do paciente. Porém, essas contribuições, para a melhoria da anestesia, podem também 

trazer contribuições para aumentar as falhas humanas. 



2 Base teórica sobre a anestesiologia 38 

 

Alguns especialistas acreditam que enquanto a tecnologia vem aumentando a confiabilidade dos 

equipamentos, a “confiabilidade humana” de sua operação vem diminuindo bastante (SEIXAS, 2003). 

Moore, em 1984, já abordava que a condição mais importante para que sejam evitados desastres em 

anestesia venosa regional não se referia ao método ou à droga, mas a quem ou como ele foi utilizado. 

Cooper (1989) concluiu, com estudos observacionais, que um terço da morbidade relacionada à 

anestesia são preveníveis e a falha humana continua sendo um importante fator no desencadear desses 

incidentes. 

Na visão de Weinger e Englud (1990), os fatores humanos, tais como falta de sono, fadiga e estresse, 

não somente são fatores potenciais para causar erro como também são fatores que podem impedir que 

situações de perigo possam ser controladas. Eles mostraram que prevenir a mortalidade anestésica 

continua sendo um sério problema, e o erro humano é o que mais contribui para essa mortalidade. 

Conforme Helmreich (2000), o erro resulta de limitações humanas (fisiológicas e psicológicas) sendo 

que as causas de erro incluem fadiga, carga de trabalho e medo, bem como sobrecarga de trabalho, 

comunicações interpessoais deficientes, processamento imperfeito de informações e tomada de 

decisões equivocadas. O autor observa que “erros de procedimentos podem resultar de limitações 

humanas ou de procedimentos inadequados que precisam ser mudados. Os erros premeditados ou 

violações podem originar-se de cultura de não-cumprimento, de idéias de invulnerabilidade ou de 

procedimentos deficientes”. Imbelloni (1990) definiu o erro humano em procedimentos anestésicos 

como troca de drogas, erro na colocação do vaporizador, erro na conduta e “falta do anestesiologista”. 

O autor identificou como “falta do anestesiologista” as situações em que o anestesiologista sai da sala 

de cirurgia para tomar café ou atender telefone. Gaba, Maxwell e DeAnda (1987) concluíram que 

falsas hipóteses como “o anestesiologista tem o comportamento ansioso ou distraído” pode dificultar a 

identificação das causas dos incidentes em procedimento anestésico. 

Nocite (1993) enfatizou que um incidente anestésico conduz a duas possibilidades:  nenhum erro foi 

cometido e a complicação resultou de uma circunstância  inevitável, e houve erro, que pode ter sido 

mecânico ou humano. O erro mecânico foi definido quando ocorre falha do equipamento e o erro 

humano foi dividido em três categorias: de julgamento, técnico e de vigilância. 

 Erro de Julgamento  - ocorre por processos de decisão falhos, como, por exemplo, administrar 

anestesia sob máscara em um paciente com estômago cheio. 

Erro Técnico - ocorre quando o ato praticado não é o pretendido. Este tipo de erro envolve equívoco 

na execução de uma decisão. 

 Erro de Vigilância - está associado à falta de atenção geral. 
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Reason (1987, 1995), Rasmussen, Pejtersen e Goodstein (1994) classificaram o erro como ativos e 

passivos ou latentes. Os erros ativos são comumente precursores imediatos de um incidente e os erros 

latentes ou fatores condicionantes ocorrem freqüentemente muito antes do caso e podem influenciar o 

resultado das intenções e planos de execução. Aitkenhead (1999), Weinger e Englund (1990) aplicaram 

esta classificação de erros ativos na área da anestesiologia. Esses erros foram analisados como erros 

contextuais (descrevendo ações específicas em ambientes específicos) ou modais (categorização de 

erros, por exemplo, erros de omissão, substituição ou outros). Os autores, entretanto, consideraram que, 

em anestesia, é mais vantajoso classificar os erros de acordo com os mecanismos subjacentes, isto é,  

uma técnica que permite que os erros do mesmo tipo sejam analisados juntos, embora os casos 

específicos possam ser muito diferentes. Segundo essa ótica, os erros ativos foram classificados  de 

acordo com os níveis:  

Erros Baseados em Conhecimentos – esses erros resultam da formação de uma atenção 

inapropriada ou do desenvolvimento de um planejamento inapropriado devido ao conhecimento ou 

experiência inapropriada; 

Erros Baseados em Regras – esses são erros que envolvem falha em aplicar uma regra designada a 

evitar o erro ou a minimizar o risco de um resultado adverso, aqueles que envolvem a aplicação de uma 

regra ou uma regra inadequada ou ainda aqueles que envolvem a aplicação errada de uma regra em 

algumas situações de resolução de problemas; 

Erros Baseados em Habilidades – esses erros também são conhecidos como “deslizes ou lapsos”, e 

têm a possibilidade de ocorrer em atividades nas quais o indivíduo é habilidoso e experiente. Pode-se 

considerar que resultam na dissociação temporária entre “modos de controle” automático e o 

consciente. O sistema automático de controle engloba os padrões de ações pré-estabalecidos 

(armazenados) baseados em habilidades e experiência, que podem ser executadas de maneira rápida e 

eficiente, com muito pouca atenção. O sistema de controle consciente é utilizado para verificar que as 

ações não desviem do padrão automático normal e também é empregado em situações novas. É mais 

lento, porém mais flexível. Entretanto, vez que outra o sistema consciente não consegue ser um monitor 

eficaz do sistema automático. Um exemplo de deslize seria tentar induzir a anestesia com um 

antibiótico ao invés de droga anestésica quando as duas drogas estão em seringas de 20ml e 

corretamente etiquetadas. Um exemplo de lapso seria omitir a administração de neostigmine no final do 

procedimento, apesar de haver preenchido a seringa com a droga, devido a distração por outras 

atividades exigidas simultaneamente. 

Erros Técnicos – são erros que surgem quando um resultado não ocorre ou o resultado errado é 

produzido porque a execução de uma ação foi imperfeita, apesar das intenções e execução do plano 
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serem corretas. Eles podem ser devidos a uma anatomia ou fisiologia desconhecida anormal. Um 

exemplo seria a ocorrência de pneumotórax após a inserção de cateter venoso central utilizando 

técnica correta. Em muitos casos esses não são, na verdade, erros, mas são conseqüências naturais 

das imperfeições intrínsecas aos procedimentos que envolvem pacientes cuja anatomia não é a 

esperada (normal). 

Em outra abordagem, Gaba (1989) construiu a definição de erro humano em anestesia, a partir dos 

conceitos de Reason (1987) como:  

(1) Deslize – ação (ou falta de ação) por parte do anestesiologista que não tenha ocorrido 

conforme planejado, ou; 

(2)  Erro (mistake1) – decisão resultante em ação (ou falta de ação) por parte do anestesiologista 

que é casualmente ligada a resultado possível ou realmente adverso. 

Da mesma forma, o autor levou os conceitos de Rasmussen (1986) para o contexto da anestesiologia e 

enfatizou a categorização comum de erros (errors) de omissão (fazer a coisa certa ou errada) versus 

erros (errors) de comissão (fazer a coisa errada, ou fazer a coisa certa de maneira imprópria). Um 

deslize deve ser considerado um erro mesmo que não seja casualmente ligado a resultado adverso. 

Uma decisão pode apenas ser julgada como um erro (mistake) determinando se essa pode ser 

relacionada a um resultado adverso. 

Os erros latentes foram exemplificados, em anestesiologia, por Aitkenhead (1999) como problemas que 

advém de: exigências de tarefas, projeto dos equipamentos e produtos médicos, organização do espaço 

de trabalho, treinamentos, políticas e regras do hospital, fatores sócio-culturais.  

Ainda é preciso identificar e enfatizar os fatores humanos, elementos decisivos na prevenção de 

incidentes em procedimentos anestésicos. Em qualquer sistema, o fator humano é a chave do processo 

e, na maioria das vezes, esses fatores podem influenciar o comportamento humano e aumentar a 

probabilidade de incidentes. Para que esses fatores abordados nessa tese possam ser melhor 

identificados, foram divididos em dois grupos (A e B), conforme Figura 5: 

 

Grupo A Grupo B 

Carga de Trabalho e suas Características Características da Personalidade 

falta de sono, carga de trabalho excessiva (horário de 

descanso), estresse, monotonia (falta de motivação), 

capacitação, experiência, regras do hospital, fadiga, falta 

uso e abuso de substâncias, habilidade da tomada de 

decisões, fatores interpessoais (comunicação) e fatores 

culturais.  

                                                                 
1 Há, na língua inglesa, diferença de intensidade/gravidade entre os vocábulos mistake (mais brando) e error (mais intenso), 
ambos significando, em português, “erro”. 
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de supervisão e vigilância ou atenção continua  

 
Figura 5 – Fatores que podem influenciar o comportamento humano 
 

Grupo A - Carga de Trabalho e suas Características  

Carga de Trabalho Excessiva (horário de descanso) – carga de trabalho excessiva pode provocar 

problemas não só para a saúde do anestesiologista como dos pacientes que estão sob sua 

responsabilidade.  

Hewer (1973) definiu que os profissionais cuja ocupação está relacionada com a segurança de outras 

pessoas não deveriam trabalhar além de determinado número de horas, a fim de se evitar riscos 

ocasionados pela fadiga e pela perda de eficiência nas funções percebidas pelos órgãos sensoriais. 

Diniz (2003) mostrou, em pesquisa sobre cirurgiões torácicos, que é necessário a reavaliação de postos de 

trabalho e a carga horária excessiva de trabalho, a fim de se procurar medidas adequadas para a melhoria do 

trabalho e atender as necessidades específicas de cada especialidade.  

Braz e Vane (2004) recomendam horário de descanso em longas jornadas de trabalho. Para isso, é 

necessário planejamento do trabalho com horários definidos e não superiores a 8 horas diárias, plantões 

não ultrapassando 24horas, além de pelo menos um dia de descanso por semana.  

Romero et al. (2002) realizaram uma pesquisa sobre descanso em 142 anestesiologistas e obtiveram o 

seguinte resultado: sobre descanso anual, 40 (36,40%) têm mais de três semanas de férias, 19 

(14,40%) não têm férias anuais e 69 (49,20%) têm entre uma a três semanas de descanso. Sobre 

descanso semanal (sábado e domingo): somente 48 (36%) descansam durante os dois dias citados.  

Cooper, Newbower e Kitz (1984) relataram que quando os anestesiologistas são substituídos para 

tomar café, o anestesiologista que recebe o paciente ocasionalmente descobre pequenos erros que 

poderiam conduzir a falhas irreversíveis. Essa situação mostra a importância do intervalo de descanso. 

Para Aitkenhead (1999), o anestesiologista deve ter intervalos de descanso durante os procedimentos 

longos, mas os departamentos de anestesia, muitas vezes, podem não dispor de recursos para fornecer 

intervalo para descanso durante procedimentos longos, cujo resultado, às vezes, é deixar o paciente 

sem atendimento. 

O Estado de Nova Iorque aprovou uma legislação que proíbe médicos de trabalharem mais de 24 horas 

sem intervalo de 8 horas de descanso. Outros estados dos Estados Unidos da América têm legislações 

semelhantes (HOLSBACH, 2000). 
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 Privação de Sono - O primeiro estudo sobre o desempenho do anestesiologista sob o efeito da falta 

de sono foi feito por Beatty e seus colegas, em 1977. O estudo foi realizado com seis anestesiologistas 

residentes e suas conclusões mostraram que a falta de sono interferiu negativamente no desempenho 

dos anestesiologistas. Denisco, Drummond e Gravenstein (1987) mostraram, em estudo experimental 

com 21 residentes de anestesiologia, durante 6 – 7 dias com uma média de 2 - 3 horas de sono por dia 

que, após 30 minutos em simulação de anestesia, os residentes achavam a tarefa monótona e 

apresentaram sinais de distração e fadiga. No decorrer do estudo, ocorreram duas trocas de fluxo de 

gás anestésico (resultando em uma mistura hipóxica) e cometeram oito erros significativos de leitura 

nos monitores de sinais vitais. Weinger e Englund (1990) pesquisaram sobre a privação de sono e o 

desempenho dos médicos, e concluíram que os cuidados com pacientes podem ser comprometidos se 

médicos com privação de sono realizarem cirurgias, atos anestésicos ou outros procedimentos médicos. 

Mais tarde, em 2001, novos estudos realizados por Mathias et al. com residentes de anestesiologia 

mostraram resultados comprometidos com o desempenho dos anestesiologistas com privação do sono.  

 

Monotonia – Guimarães (2002) relatou que a monotonia é a reação do indivíduo a trabalhos que não 

compreendem ações interessantes, a trabalho repetitivo prolongado e a trabalho prolongado de controle 

e de vigilância. Existem fatores psicológicos e fisiológicos relacionados com a monotonia sendo que 

alguns dos fatores pessoais que podem tornar o indivíduo mais suscetível a considerar situações como 

sendo monótonas são: fadiga, despreparo físico, baixa motivação, acentuado desnível entre capacitação 

oferecida e a requisitada.  

Para Grandjean (1998), a monotonia é uma reação do organismo a uma situação pobre em estímulos ou 

em condições com pequenas variações dos estímulos. Os mais importantes sintomas de monotonia são 

os sinais de fadiga, sonolência, falta de disposição e redução de atenção. O autor relatou que o grau de 

complexidade do trabalho é indicador do surgimento de monotonia ou sobrecarga.  

Weinger e Englund (1990) confirmaram que a monotonia geralmente ocorre quando as tarefas são 

repetitivas, desinteressantes e pouco exigentes. Ela resulta da necessidade de manter a atenção na 

ausência de informação da tarefa relevante e é mais provável que ocorra em tarefas semi-automáticas 

que impeçam a desatenção, mas que não exijam a atenção total. O autor descreve que a monotonia é 

problema de “subcarga” de informação. 

Vigilância ou Atenção Contínua – A atenção contínua ou vigilância é a faculdade que mantém a 

vigília em níveis adequados por um tempo prolongado (GRANDJEAN, 1998). A vigilância em 

anestesia foi definida por Gravenstein, Cooper e Orkin (1990) como um estado acordado no qual as 

condições perigosas são sempre percebidas e antecipadas. 
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Pereira (1991) relatou que considerando inevitável a ocorrência de incidentes, a chave para a 

segurança do paciente é o reconhecimento imediato de que algo está errado. A vigilância propicia esse 

reconhecimento, definida como a capacidade de manter a atenção durante todo o procedimento 

anestésico. O exercício efetivo dessa capacidade requer a permanente presença, nas salas de cirurgia, 

de anestesiologista qualificado a dispensar os cuidados necessários aos pacientes. Cooper, Newbower 

e Kitz, (1984) relataram que, em um procedimento anestésico, o período de maior risco não é a indução 

anestésica ou a recuperação, senão a fase de manutenção da anestesia, quando a atenção geralmente 

é menor. 

Drui, Behm e Martin (1973) realizaram pesquisa sobre o tempo que o anestesiologista usa na sala de 

cirurgia. A principal descoberta foi que o anestesiologista dirige atenção ao paciente 42% de tempo. 

Esses autores também notaram que em 40% do tempo, o anestesiologista ficava ocioso (não 

realizavam nenhuma tarefa aparentemente ativa). Eles acreditaram que esse tempo, entretanto, era 

produtivo, isto é, o anestesiologista podia olhar o monitor, pensar e analisar.  

Boquet, Bushman e Davenport (1980) analisaram 16 horas de filme em procedimentos anestésicos e 

descobriram que 60% das atividades visuais eram direcionadas ao paciente e ao campo cirúrgico. 

Somente 10% foi gasto olhando o reservatório de ar do sistema de anestesia, e menos de 5% era 

direcionado aos monitores. Setenta e dois por cento do tempo dos anestesiologistas era ocioso.  

Em 1988, novos estudos foram realizados por MacDonald e Dzwonczyk analisando 32 procedimentos 

cirúrgicos. Desse estudo, resultou que 39% do tempo do anestesiologista era gasto com atividades não 

relacionadas com o cuidado imediato do paciente. 

 

Fadiga - O conceito de fadiga, muitas vezes, não é claro principalmente com a multiplicidade de usos 

da expressão “fadiga do trabalho”, “fadiga mental”, e outros. O fenômeno fadiga é difícil de definir e 

medir.  

Grandjean (1998) define fadiga como a falta de habilidade ou falta de vontade para realizar tarefa 

física ou mental contínua e eficiente. Em geral, relaciona-se fadiga com capacidade de produção 

reduzida e perda de motivação para qualquer atividade. A distinção entre fadiga muscular e fadiga 

generalizada é a mais significativa. A primeira é acontecimento agudo, doloroso, que o atingido sente 

em sua musculatura sobrecarregada de forma localizada. A fadiga generalizada é sensação difusa, que 

é acompanhada de indolência e falta de motivação para qualquer atividade; é a sensação subjetiva de 

cansaço. Essas duas formas de fadiga estão baseadas em fenômenos fisiológicos completamente 

diferentes. O autor mostrou que as causas da fadiga generalizada são de natureza muito variada, 

conseqüências da soma dos fatores de exigências das pessoas tais como: intensidade e duração do 
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trabalho físico e mental, responsabilidades, ansiedades, conflitos, doenças, dores, clima, luz, ruído e 

alimentação. Ainda, o autor destaca que os sintomas da fadiga generalizada são de natureza subjetiva e 

objetiva e alguns desses sintomas são: falta de atenção, dificuldade para pensar e lentidão e 

amortecimento das percepções. 

Mathias et al. (2001) realizaram pesquisa com o objetivo de avaliar a fadiga entre residentes de 

anestesiologia. Foram avaliados 11 médicos residentes, sem distúrbios de sono, sem uso de drogas e/ou 

fármacos, divididos em situações distintas, a saber: às 7 horas da manhã, sem plantão de véspera; às 7 

horas da manhã e às 13 horas, tendo dado plantão na véspera e permaneciam acordados o tempo todo. 

Foi usado um equipamento de eletroencefalografia onde foram registrados sinais de sono. Na análise 

do eletroencefelógrafo, foi solicitado o tempo para ser considerado como dormindo, ou a latência do 

sono. Verificaram que houve uma diferença significativa entre a latência do sono dos residentes que 

não deram plantão na véspera, mostrando realmente um estado importante de fadiga pós-plantão. 

Nesta pesquisa, ficou evidenciado que a latência do sono é muito pequena nesse horário, refletindo a 

fadiga extrema em que eles se encontravam e o perigo de se manter realizando atos anestésicos, 

indivíduos com o sistema de vigíla comprometido.  

Aitkenhead (1999) relatou que, por razões desconhecidas ou motivos financeiros, os médicos tendem a 

ignorar a fadiga. Continuam a trabalhar mesmo estando doentes. Nesse contexto, alguns médicos 

procuram orientação médica, aderem ao simples repouso ou, então, automedicam-se. O grau de 

interferência no desempenho do anestesiologista devido à fadiga e à automedicação é desconhecido. 

Conforme o autor, os médicos são provavelmente o grupo na sociedade que mais tem resistência a 

admitir fadiga, pois tentam passar a imagem de “macho”(expressão utilizada pelo autor); isso pode 

explicar por que a fadiga raramente é citada como um fator que contribui para incidentes médicos. 

Estresse – Grandjean (1998) definiu o estresse como a reação do organismo a uma situação 

ameaçadora. Os estressores (ou agentes estressantes) são as causas externas, enquanto que o 

estresse é a resposta do corpo humano aos estressores. O estresse no trabalho pode ser definido como 

o estado emocional causado por uma discrepância entre o grau de exigência do trabalho e os recursos 

disponíveis para gerenciá -lo. Para o autor, pode-se concluir que no ambiente de trabalho algumas 

condições podem representar sobrecargas no sentido do estresse, tais como: 

Insatisfação e Estresse no Trabalho - dependem do conteúdo e da carga de trabalho; 

Responsabilidade pela Vida e pelo Bem-Estar dos outros – pode ser um fator de carga mental; 

Grau de Complexidade do Trabalho – caracteriza a pluralidade de exigências, é indicador do 

surgimento de monotonia (quando o trabalho é muito simples) ou de sobrecarga, (quando o trabalho é 

muito complexo). O grau de complexidade muito alto pode representar exigências tão grandes que o 



2 Base teórica sobre a anestesiologia 45 

 

trabalho não possa mais ser dominado, gerando sentimentos de exigência excessiva. Por outro lado, 

grau de complexidade muito baixo também pode ser um risco de estresse. 

Segundo Félix et al. (2002), a atividade do médico, anestesiologista em especial tem sido relacionada, 

pelo senso comum e por outros profissionais de saúde, com alto grau de responsabilidade e tensão. Tais 

condições de trabalho levam o individuo ao desgaste, envelhecimento e a doenças somáticas. Os 

autores realizaram pesquisa sobre o estresse profissional e suas manifestações clínicas, físicas e 

emocionais em 142 anestesiologistas com o objetivo de detectar a ocorrência de estresse entre 

anestesiologistas e identificar a ocorrência de algumas manifestações clínicas por ele provocadas. Os 

resultados encontrados foram que 83 (63,8%) anestesiologistas sentem-se estressados com o tipo de 

trabalho que desenvolvem. As manifestações clínicas foram: 98 (70%) relataram sonolência; 97 

(69,3%) fadiga; 93 (66%) irritabilidade; 84 (60%) cefaléias; 48 (34%) taquicardia; 31 (22,1%) tonturas, 

20 (14%) náuseas e 14 (10%) referiram anorexia. Nas manifestações clínicas específicas, 45 (32%) 

referem gastrite, tendo 2 (4,4%) desses apresentado úlcera péptica; 34 (24,3%) são hipertensos e 4 

(2,9%) foram acometidos por, no mínimo, um episódio de angina. Em relação à saúde mental, 46 

(32,9%) relataram ansiedade, 18 (12,9%) sofrem de crise de angústia e 14 (10%) afirmaram sofrer de 

depressão. Medidas de apoio usadas: 30 (21,4%) consultaram pelo menos uma vez psiquiatra/psicólogo, 

24 (17,3%) fizeram tratamento psiquiátrico e 12 (8,6%) fazem uso de psicofármacos habitualmente. Os 

autores concluíram que as doenças psicossomáticas são manifestações comuns relacionadas ao 

estresse, e o desenvolvimento das atividades que visem a minimizar esse estresse pode propiciar uma 

melhoria nas manifestações clínicas em questão. 

 

Capacitação - Schwid e O´Donnel (1992) e Nocite (1993) realizaram pesquisas aplicadas sobre 

conhecimento em anestesiologia. Foi utilizado simulador de anestesia para avaliar o desempenho, em 

situações de emergência, de 10 médicos residentes em anestesiologia, 10 professores e 10 

anestesiologistas da prática privada. Dessa avaliação, foram observados diversos erros em todos os 

trinta profissionais. Dos resultados obtidos, apenas 12 (40%) dos anestesiologistas diagnosticaram 

corretamente uma reação anafilática, 7 (26%) trataram adequadamente uma isquemia  miocárdica e 9 

(30%) trataram corretamente uma parada cardíaca. Erros de fixação ou falhas na revisão do plano 

anestésico na presença de um problema foram cometidos por 20 (63%) dos anestesiologistas 

observados. Um sistema eficiente de ensino-aprendizado, capaz de formar anestesiologistas com a 

soma necessária de conhecimento que lhes permitam reconhecer e tratar os desvios do normal no pré-, 

trans-e pós-anestésico é indispensável para a redução de incidentes. Criteriosa revisão periódica nos 

conteúdos a que se deva dar mais ênfase a esse processo pode auxiliar significamente nessa tarefa. 
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Pereira (1991) relatou que a constante introdução de novas drogas, equipamentos, os novos 

conhecimentos sobre mecanismos de ação, interação e toxicidade das drogas em uso indicam a 

necessidade de programas próprios de educação continuada. O uso de simuladores de anestesia pode 

ser de grande auxilio no desenvolvimento de habilidades no manejo de incidentes críticos e deveria ter 

seu uso estimulado.  

Neto (1991) definiu que, no Brasil, nas ultimas décadas, fatores têm condicionado o aumento de 

potencial de risco, tais como: formação profissional comprometida pela baixa qualidade do ensino 

vigente, desde o primeiro grau, passando pela graduação universitária e chegando às estruturas que 

ministram a especialização; más condições de trabalho em função de estruturas obsoletas e da falta de 

equipamentos básicos de terapia e vigilância; remuneração ao profissional, tanto por instituições 

públicas como privadas, com base exclusiva em princípios quantitativos, sem qualquer estímulo à 

qualificação.  

Baskett (1988) afirma que o principal fator envolvido na administração segura e eficaz da anestesia 

repousa no treinamento e nas habilidades do anestesiologista, que deve ter consciência tanto do 

potencial como das falhas das instalações, dos equipamentos e das drogas que são utilizadas. Na visão 

de Imbelloni (1990) a formação profissional influencia na qualidade do serviço oferecido. 

 

Regras do Hospital – As regras do hospital devem ser do conhecimento de todos os componentes da 

equipe, principalmente das equipes cirúrgicas, de forma clara e precisa. É necessário que as regras 

sejam entendidas e quais são os impactos causados, caso elas não sejam seguidas.  

Aitkenhead (1999) definiu que as falhas humanas ocorrem quando não são seguidas as práticas usuais 

e habituais, ditadas pela infraestrutura sistêmica. Ele relatou que um departamento de anestesiologia do 

hospital pode e deve adotar regras ou procedimentos para evitar o aumento de riscos por erros. Por 

exemplo, introduzir cursos para novos membros da equipe, treinamentos de equipamentos novos para a 

equipe já existente. Na visão do autor, em alguns departamentos, é “induzida” a utilização de alguns 

tipos de fármaco, esses podem ser inapropriados para alguns tipos de procedimentos específicos ou 

para alguns pacientes em especial. O autor enfatiza que as regras podem se tornar ultrapassadas, logo 

é necessário atualizá-las. Também, são comuns outros grupos (enfermeiras, cirurgiões e gerentes do 

centro cirúrgico) não seguirem as regras adotadas pelos anestesiologistas, o que poderá causar 

incidentes.  

O anestesiologista tem responsabilidade conjunta com o cirurgião para assegurar que a cirurgia correta 

seja realizada no paciente correto (porque o anestesiologista é responsável pelo bem-estar do paciente), 

mas em muitas instituições não há mecanismo formal para essa averiguação. 
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De acordo com Woods et al. (1994) o impacto de conflitos potencias pode ser bem difícil para o 

anestesiologista avaliar. Por exemplo, o maior objetivo do anestesiologista é proteger a segurança do 

paciente. Mas este não é o único objetivo, há outros objetivos menos explícitos. Esses objetivos incluem 

redução de custos, manter boas relações com o serviço cirúrgico e outros. 

Supervisor/Assistente e Experiência – Gaba e DeAnda (1988) mostraram que os médicos 

residentes de anestesiologia com maior experiência apresentaram resposta melhor na solução de 

problemas surgidos repentinamente. No entanto, Aitkenhead (1999) mostrou que as qualificações e a 

experiência dos anestesiologistas assistentes variam amplamente. O anestesiologista pode ser solicitado 

a trabalhar com um assistente pouco qualificado ou inexperiente ou, devido aos padrões de mudanças e 

às rotações internas, com um assistente cuja experiência e qualificações sejam desconhecidas. Os 

anestesiologistas assistentes inexperientes podem realizar procedimentos inadequados, seja devido ao 

procedimento cirúrgico planejado ou devido a fatores relacionados ao paciente em particular com 

supervisão inadequada; assim, a inexperiência pode resultar em falha humana. 

 

Grupo B – Características da Personalidade  

Uso e Abuso de Substâncias - Depender física ou psicologicamente de substâncias implica ausência 

de controle de seu uso. Neste tópico, as substâncias que serão abordadas referem-se a drogas lícitas 

(medicamentos) ou álcool de maneira inadequada, mas não em proporção de dependência.  

Spielgelman, Saunders e Mazze (1984) mostraram que o abuso de drogas é potencialmente sério entre 

os anestesiologistas. Herdon, Weinger e Englund (1992) realizaram pesquisa anônima com 

anestesiologistas sobre o consumo de álcool. Tiveram como resultado que 75% tomam drinques 

regularmente, quase 10% responderam que vão para o trabalho ainda com indisposição de quem bebeu 

(ressaca) e 40% anestesiam seus pacientes num período de 12 horas após a ingestão de álcool. Dos 

entrevistados, 84% responderam que acreditavam que o álcool não interferia no desempenho da 

anestesia.  

Conforme Braz e Vane (2004), entre as principais causas de dependência de drogas em anestesia 

estão: a facilidade de obtenção, o estresse ocupacional, o desejo da experimentação aliado ao 

sentimento de invencibilidade, as situações de dor física ou emocional, a baixa auto-estima, a 

predisposição genética e o uso de drogas que levam rapidamente ao abuso e à dependência, como os 

opióides fentanil e sufentanil.  

A Federal Aviation Administration (FAA) – USA determinou, para pilotos privados e comerciais que 

antes de exercer suas atividades profissionais devem observar um intervalo mínimo de 08 horas de 

abstinência de álcool ou drogas que possam afetar seu desempenho e comprometer a segurança dos 
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passageiros. Weinger e Englund (1990) questionaram se os anestesiologistas não deveriam ter 

padronização semelhante. 

 

Calibragem do conhecimento – Woods et al. (1994) definem em fatores para prevenir incidentes 

que os profissionais geralmente não estão cônscios de falhas e problemas no seu modelo de dispositivo 

ou sistema devido a várias fatores. Esse problema, segundo os autores, é definido como calibragem do 

conhecimento. Todos nós temos áreas no qual nosso conhecimento é mais completo e preciso do que 

em outras áreas. Os indivíduos são bem calibrados se forem conscientes do quanto eles sabem o que 

sabem, e são mal calibrados se tiverem excesso de confiança e acreditarem que compreendem áreas 

nas quais, na verdade, o seu conhecimento é incompleto ou falho. 

Esses fatores são divididos em três classes de fatores cognitivos que governam a maneira em que as 

pessoas formam as intenções de agir: A Figura 6 fornece uma visão geral esquemática 

 

• Fatores do conhecimento  – fatores relativos ao conhecimento que podem ser utilizados na 

resolução de problemas em contexto. 

• Dinâmica de atenção – fatores que governam o controle da atenção e o gerenciamento da 

carga de trabalho à medida que as situações evoluem ao longo do tempo. 

• Fatores estratégicos – as trocas entre diferentes objetivos conflitantes, principalmente quando 

as pessoas envolvidas na situação devem agir sob incerteza, risco e a pressão de recursos 

limitados (por exemplo, pressão do tempo e custo das oportunidades). 

 

 

Categoria Incidente Exemplar Questões Cognitivas 
Exemplos de Conflitos 

Presentes 

Fatores do 
conhecimento 

Infarto do miocárdio em 
um paciente de cirurgia 
vascular 

r Conhecimento falho 
r Modelos mentais  
r Calibragem do 

conhecimento 
r Conhecimento inerte 
r Simplificações e 

heurística 
r Conhecimento 

impreciso 

Conhecimento imperfeito, 
contraditório, incompleto da 
área 

Dinâmica da 
atenção 

Hipotensão durante 
cirurgia cardíaca 

r Consciência das 
situações 

r Fixações 

Recurso de atenção limitado 
exigido por fatores de atração 

Fatores 
estratégicos 

Agenda de operações da 
semana cheia 

r Trocas de objetivos e 
escolha de decisões 

r Avaliação de risco 

Trocas de objetivos 
 
Normas procedurais  que não 



2 Base teórica sobre a anestesiologia 49 

 

se aplicam a todos os casos 
 
Dilemas organizacionais  

 
Figura 6. Categorias de fatores cognitivos (retirada e traduzida de Woods et al., 1994) 
 

Há diversos fatores que poderiam contribuir para a mal calibragem da consciência que os profissionais 

têm do seu conhecimento da área e da tecnologia com a qual trabalham. Em primeiro lugar, áreas de 

conhecimento incompleto ou falho podem permanecer escondidas dos profissionais porque eles têm a 

capacidade de trabalhar ao redor dessas áreas, aferrando-se a poucos métodos bem-praticados e bem-

entendidos. Em segundo lugar, situações que desafiem os modelos mentais dos profissionais ou os 

forcem a confrontar áreas em que o seu conhecimento é limitado e mal calibrado podem surgir com 

pouca freqüência. Em terceiro lugar, estudos de calibragem têm indicado que a disponibilidade do 

retorno, a forma do retorno e as exigências de atenção para processar o retorno podem afetar a 

calibragem do conhecimento. 

Os problemas com a calibragem do conhecimento podem ser graves, principalmente quando a 

tecnologia da informação estiver envolvida. 

A má calibragem do conhecimento é importante em diversos aspectos. Primeiro, pode levar a relatos 

falhos de problemas com o uso acanhado da tecnologia. Segundo, quando combinada com modelos 

mentais falhos, pode contribuir para problemas na reconstrução da seqüência de fatos na investigação 

de acidentes na qual a interação ser humano-máquina desempenhou um papel. 

 

Habilidade de Tomada de Decisões – A prática anestésica exige habilidades na resolução de 

problemas e nas decisões que respondam às situações emergenciais. Ward (2000) definiu que a 

habilidade para a tomada de decisões por parte do anestesiologista é dependente do treinamento, da 

experiência e do conhecimento prévio das informações clínicas do paciente, do aparelho de anestesia, 

dos equipamentos de monitorização e das necessidades do cirurgião e da cirurgia. Avaliações 

psicológicas, segundo o autor, têm mostrado que o cérebro humano está hábil para tomar somente uma 

decisão em dado momento. 
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Figura 7 – Processamento da informação humana, adaptada de Ward, 2000. 
 
A Figura 7 mostra esquematicamente as chegadas dos estímulos físicos que são percebidas pelos 

órgãos sensoriais. A percepção é necessária para se ter a certeza de que um estímulo está dentro de 

um amplo espectro e que a amplitude é percebida por estes órgãos. O cérebro não perceberá 

necessariamente a mesma mensagem do estímulo em cada ocasião, pois a percepção depende do 

contexto e das experiências prévias em como lidar com estímulos similares. A informação é filtrada e 

esses filtros são controlados pelo feedback. Nesse estágio, segundo Ward (2000), algumas das 

informações podem ser descarregadas da mente em espaços de tempo muito curtos e podem ser 

perdidas se outras informações bombardearem os sentidos simultaneamente, pois o cérebro humano 

tem somente um canal de decisão. Uma pessoa pode atender a somente um pensamento em dado 

momento, embora possa alterar a forma de pensar rapidamente em uma situação de perigo.  

 
Fatores Interpessoais (comunicação) e Fatores culturais e Sociais – Os erros de comunicação 

ocorrem quando a informação é transmitida incorretamente, ou ainda, quando essa comunicação é mal 

interpretada. 

Helmreich (2000) sugeriu que erros de comunicação exigem treinamento da equipe e relatou que erros 

de comunicação (má comunicação) podem contribuir para aumentar os incidentes em anestesia. 

Weinger e Englund (1990) relataram que a comunicação pode ser mais difícil quando outros fatores, 

tais como fadiga, falta de sono afetam algum dos membros da equipe. Os autores sugeriram que o 

anestesiologista deve fazer parte da equipe da sala de cirurgia em tempo integral. Eles compararam o 

anestesiologista com os pilotos de aviação por serem profissionais que executam tarefas altamente 

complexas. As equipes de pilotos de aviação geralmente trabalham e treinam juntos por um longo 

período de tempo antes de executar o plano de vôo. Em contraste, em uma sala cirúrgica, os membros 

da equipe geralmente não trabalham juntos em tempo integral, logo, a eficiência da comunicação do 

anestesiologista e outros membros da equipe da sala cirúrgica pode afetar significativamente a 

qualidade dos cuidados do paciente. Os autores sugerem que o anestesiologista deve se comunicar de 
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maneira clara, objetiva e sem envolvimentos pessoais com o cirurgião, enfermeiras ou médicos 

residentes de anestesiologia em uma sala cirúrgica, principalmente em situações estressantes. Santos et 

al. (2002) mostraram que as condições de trabalho do anestesiologista não só influenciam o exercício 

adequado da prática anestésica como também a relação com outros profissionais do centro cirúrgico. 

Aitkenhead (1999) relatou que a prática de trocas de anestesiologistas durante uma cirurgia é outra 

fonte potencial de erros devido à comunicação inadequada. Em outra abordagem, o autor enfatizou que 

anestesiologistas que trabalham juntos em diferentes níveis de hierarquia podem criar condições 

favoráveis para aumentar os erros. Muitas vezes, em cirurgias complexas, podem atuar 

anestesiologistas assistentes. Nestes casos, o anestesiologista atuante poderá ficar relutante em 

demonstrar a falta de seus conhecimentos e poderá agir inapropriadamente, enquanto o anestesiologista 

assistente poderá ficar relutante em intervir para não causar constrangimentos ao colega. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  
 
Esse estudo foi dividido em cinco fases que descrevem o cenário no qual foi construída a tese. 

A primeira fase foi estruturada em uma pesquisa com abordagem qualitativa para avaliar a percepção 

de médicos e enfermeiros sobre o que significa ser um bom anestesiologista. Utilizou-se a técnica do 

Design Macroergonômico proposta por Fogliato e Guimarães (1999) que permite obter a declaração 

espontânea dos profissionais sobre o seu trabalho. 

Na segunda fase, utilizou-se o método de revisão sistemática, que consiste em uma síntese da literatura 

para avaliar e confirmar informações da consistência de oito relatos de casos (relatos de incidentes no 

ato anestésico sistemático envolvendo dispositivos médicos publicados pelo FDA) para encontrar 

novas hipóteses para as fases seguintes da pesquisa. 

A terceira fase foi a revisão de nove relatos de casos de incidentes apresentados pela Sociedade 

Brasileira de Anestesiologia (SBA), ocorridos no ato anestésico envolvendo dispositivos médicos, 

utilizando-se o método da segunda fase com a aplicação dos novos achados.  

A quarta fase foi a análise de 17 relatos de casos de incidentes no ato anestésico, envolvendo 

dispositivos médicos, ocorridos em hospitais no estado do Rio Grande do Sul. Essa pesquisa 

caracterizou-se como descritiva de cunho exploratório e delineamento dinâmico, onde foram aplicados 

os novos achados da segunda e terceira fases confirmando assim, ser reprodutível em outro local. A 

quinta fase foi o desenvolvimento e aplicação de pesquisa quali-quantitativa no território nacional, 

utilizando-se os subsídios das etapas anteriores. Essa fase foi elaborada em três etapas: a primeira 

consistiu em buscar a percepção dos anestesiologistas sobre a ocorrência de incidentes derivados de a 

interface ser humano-organização; a segunda parte consistiu na busca de dados para obter a percepção 

de riscos e satisfação com a organização do trabalho e a terceira parte, por sua vez, consistiu na 

aplicação de um questionário buscando-se avaliar o nível de carga de trabalho, tanto no aspecto físico 

quanto o aspecto mental. Nesta fase, utilizaram-se pesquisas validadas elaboradas por 

anestesiologistas (BARREIRO e GARAT, 1992) e pesquisas com abordagem quantitativa e qualitativa 

definidas a partir de resultados de fases anteriores.  

A revisão bibliográfica foi desenvolvida ao longo de todo o período da pesquisa, tendo como objetivo 

estabelecer a base teórica. 



3 Materiais e Métodos 50 

 

O delineamento da presente tese, com as técnicas empregadas, em cada fase, é apresentado na Figura 

8. 
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Revisão 
em 
oito relatos 
de casos de 
incidentes 
notificados 
ao FDA. 
 
Método: 
Revisão 
Sistemática 
(Mulrow 
1996; 
Petiti 
1994). 
 

 
Revisão de 
nove relatos 
de casos de 
incidentes 
apresentados 
pela SBA. 
 
Método: 
Revisão 
Sistemática 
com 
aplicação de 
novos 
achados. 

 
Análise e 
aplicação 
dos novos 
achados em 
17 relatos de 
casos, 
incidentes 
ocorridos 
nos hospitais  
sentinelas 
do RS. 
 
Método: 
Estudo 
Exploratório. 

 
Pesquisa quant. 
Avaliar a 
percepção dos 
anestesiologistas 
sobre a 
ocorrência de 
incidentes 
derivados da 
interface 
homem-
organização. 
 
Pesquisa 
validada, 
elaborada por 
Barreiro e 
Garat (1992). 

 
Pesquisa 
qual/quat 
Avaliar a 
percepção 
de riscos e 
satisfação 
com a 
organização 
do trabalho 
 
Técnica: 
Design 
Macro- 
ergonômico.  
Fogliato e 
Guimarães 
(1999).  

 
Aplicação 
de um 
questionário 
para avaliar 
o nível de 
carga de 
trabalho, 
fís ico e 
mental. 
 
Técnica: 
NASA/TLX. 

 

Figura 8 – Delineamento das técnicas empregadas em cada fase do estudo. 

 

A seguir, são detalhados os desenvolvimentos de cada fase. 

 
3.1 Fase I - Pesquisa Qualitativa 

Nesta primeira fase, utilizou-se a técnica de entrevistas individuais (ANEXO D) com o propósito de 

compreender o público, descobrir e observar fenômenos sobre a percepção de ocorrências de 

incidentes, em procedimentos anestésicos procurando analisá-los, classificá-los e interpretá-los. A 

técnica utilizada foi a do Design Macroergonômico proposta por Fogliato e Guimarães (1999) que 

permite obter a declaração espontânea dos profissionais sobre o seu trabalho, após serem estimulados 

por uma questão única: “Em sua opinião, o que significa ser um bom anestesiologista?”. 

O planejamento da pesquisa foi estruturado nas seguintes etapas: escolha do local, definição da 

população da pesquisa e população efetivamente pesquisada. Após o levantamento de dados, foram 

realizadas a análise, e as interpretações dos dados seguida da conclusão. 

Definiu-se que os profissionais entrevistados seriam cirurgiões, anestesiologistas e enfermeiras, 

considerando-se: 

Anestesiologistas - o fator (ou variável) principal para a construção do cenário da tese; 
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Cirurgiões – pela existência de dependência mútua entre cirurgiões e anestesiologistas, onde os dois 

especialistas trabalham lado a lado ao mesmo tempo, cada um com suas respectivas responsabilidades, 

mas ambos assegurando assistência ao paciente através da comunicação, cooperação e competência 

(DENTZ et al., 1997) e; 

Enfermeiras - foram definidas como importantes profissionais por auxiliarem no apoio técnico, no 

procedimento cirúrgico, à equipe de médicos em salas cirúrgicas. 

Selecionaram-se dois centros cirúrgicos de dois hospitais com especialidades em cirurgia geral 

localizados nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, que por definição da pesquisa, não serão 

identificados. Nas salas de estar dos médicos e enfermeiras, foram realizadas 42 entrevistas, sendo 22 

com anestesiologistas, 13 com cirurgiões e sete com enfermeiras. A população da pesquisa, nos dois 

centros cirúrgicos foi 23 anestesiologistas, 25 cirurgiões e 12 enfermeiras.  As entrevistas foram 

realizadas nos meses de março e abril de 2003.  

 
3.2 Fase II - Revisão Sistemática de Relatos de Casos sobre Incidentes em Anestesiologia -Food 

and Drug Administration – FDA/USA 

Na segunda fase, utilizou-se revisão sistemática que é um método de síntese da literatura, reprodutível, 

que permite extrapolar achado de estudos independentes, avaliar a consistência de cada um deles e 

explicar as possíveis inconsistências e conflitos. Trata-se de um método que aumenta a precisão dos 

resultados, melhorando a precisão das estimativas de efeito de uma determinada intervenção clínica 

(MULROW, 1996). Os objetivos são confirmar informações, encontrar erros, resolver controvérsias, 

aumentar o poder estatístico dos achados, buscar achados adicionais e encontrar novas hipóteses para 

futuras pesquisas (PETITI, 1994). 

As etapas básicas da revisão sistemática são: especificar o problema de interesse; especificar os 

critérios para a inclusão dos estudos; identificar todos que atendem aos critérios de inclusão; 

classificar as características e resultados dos estudos (de acordo com características dos estudos como 

por exemplo, o tipo de delineamento, características metodológicas, como por exemplo, o tamanho da 

amostra, resultados e tipos de parâmetros estatísticos derivados); combinar os achados dos estudos 

usando unidades comuns; relacionar estes achados às características do estudo; executar análise de 

sensibilidade pela alteração de um ou mais parâmetros de interesse e apresentar resultados (OXMAN, 

COOK e GUYATT, 1994). 

Nos oito relatos de casos foram analisados utilizando-se o método revisão sistemática, sendo a 

direcionalidade retrógrada e o sentido temporal histórico. A busca dos dados se deu através de relatos 

do MedWatch, ECRI e Medical Device Safety Report. 

Os critérios de inclusão foram relatos de casos de incidentes no ato anestésico cuja causa do incidente 

tivesse relação com o dispositivo médico, e ocorridos no ano de 2001, nos meses de julho a dezembro, 



3 Materiais e Métodos 52 

 

com as evidências preservadas e a disponibilidade para publicação de toda a investigação, se 

necessário. A seleção do ano de 2001 deve-se às tecnologias incorporadas aos equipamentos e/ou 

acessórios (dispositivo médico) serem mais próximos dos utilizados na elaboração dessa tese. Os 

incidentes revisados ocorreram com agravos considerados sérios à saúde, conforme os critérios da 

FDA (MEDWATCH, 2000, 2001). Esses incidentes foram relatados ao FDA através do MDR e 

investigados também pelo ECRI. 

A agência reguladora de saúde norte-americana (FDA) aplica a técnica de Sheppherd para realizar as 

investigações de incidentes com os dispositivos médicos nos Estados Unidos. Nesta técnica, os 

incidentes são classificados em três tipos de agravos com o propósito de compreender, classificar, 

identificar e evitar as irregularidades (MEDWATCH, 2000, 2001): 

 

a) Problemas de projeto - inclui mau funcionamento (elétrico, mecânico ou de software), defeitos 

dos fabricantes de projetos ou desenvolvimento ou material; 

b) Problemas de uso – podem ser causados por uso inadequado, etiquetas de identificação 

trocadas, instruções confusas, embalagem inadequada, design com problemas que dificultam o 

uso, treinamento inadequado; 

c) Problemas clínicos – podem ocorrer com pacientes alérgicos ou que tenham condição clínica 

preexistente que torna difícil ou arriscado o uso do dispositivo médico ou ainda risco inerente 

ao uso do dispositivo médico. 

 

A Figura 9 mostra a classificação desses agravos, segundo FDA. 

 

Problemas do dispositivo médico Problemas de uso Problemas clínicos 

Mau funcionamento (elétrico, mecânico ou 
de software) 
Defeitos dos fabricantes de projetos ou 
desenvolvimento ou material 

Uso inadequado 
Etiquetas trocadas  
Instruções confusas  
Embalagem inadequada 
Design com problemas que 
dificultam o uso 
Treinamento inadequado 

Pacientes alérgicos 
Condição clínica preexistente 
que torna difícil ou arriscado 
o uso do dispositivo médico 
Risco inerente ao uso do 
dispositivo médico 

 

Figura 9 - Classificação da FDA dos tipos de agravos para identificar os incidentes com dispositivos médicos nos 

Estados Unidos. 

 

A classificação dos tipos de agravos com os dispositivos médicos é utilizada pela FDA na análise dos 

incidentes dos relatos que são apresentados como potencial de pesquisa para cada investigador. Os 

tipos de agravos, segundo o método adotado, são classificados em cinco categorias de fatores de risco 
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que envolvem dispositivos médicos para analisar os relatos de incidentes notificados ao FDA: falhas 

do dispositivo médico, erros do usuário, falhas no fator externo, falha do suporte e falha intencional.  

Falha do Dispositivo Médico – esta falha pode ocorrer devido a uma variedade de causas, tais como o 

defeito de projeto do equipamento/acessórios, erro do fabricante, falha aleatória, falha de acessórios, 

manutenção inadequada, pré-teste ineficiente, interação entre equipamentos na sala cirúrgica e erros 

nas embalagens dos insumos; 

Erros do Usuário – este fator é atribuído a erros cometidos por conexões incorretas e ou acessórios 

misturados dos dispositivos médicos, avisos que são ignorados, uso clínico incorreto, pré-teste dos 

equipamentos não realizado, instruções que foram passadas de forma incorreta e erros de inspeção dos 

dispositivos médicos; 

Falha no Fator Externo – são as falhas causadas por falhas no suprimento de gases medicinais e 

vácuo, interferências eletromagnéticas/radiofreqüência que possam causar problemas nos 

equipamentos e falha nos controles de temperatura, umidade e iluminação dos ambientes de trabalho 

que possam contribuir para os incidentes; 

Falha do Suporte – são as falhas do sistema de sustentação. Estas falhas, sob a ótica da FDA, são 

causadas devido as investigações de incidentes mal conduzidas, as avaliações ineficientes de pré-

aquisição de dispositivos médicos e recall, as falhas de capacitação dos usuários dos dispositivos 

médicos, uso inapropriado do dispositivo médico, falha na inspeção do pré-teste dos produtos 

médicos , limpeza, esterilização/estocagem inapropriadas e erro nas regras de rotina do hospital; 

Falha intencional – é a falha induzida intencionalmente. 

Cabe ressaltar que o termo utilizado nesta tese “dispositivo médico”é o termo proveniente da 

Legislação Européia que é denominada Diretiva 93/42/CEE (Comunidade Econômica Européia). A 

Legislação Sanitária Brasileira é regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e 

descrita pela Resolução de Diretoria Colegiada 185/2001 que adota o termo de “Produto para a 

Saúde”. A Legislação Norte Americana, Medical Device Amendments of 1976, Safe Medical Device 

Act of 1990 e Safe medical Device Amendments of 1992, adota o termo “Medical Device”. Os três 

termos citados expressam o mesmo conceito, isto é: “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

material ou outro artigo, utilizado isoladamente ou combinado, incluindo os suportes lógicos 

necessários para o seu bom funcionamento, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos 

para a prevenção, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, 

imunológico ou metabólico para realizar sua principal função, podendo, entretanto, ser auxiliado em 

suas funções por tais meios”. O método utilizado para as investigações de incidente realizada pela 

FDA consta das seguintes etapas de trabalho: a análise da notificação do incidente; a investigação do 

dispositivo médico envolvido com base no histórico do produto; classificação do tipo de agravo à 

saúde (problemas do dispositivo médico, problemas de uso e problemas clínicos) que é classificado 
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em uma das 5 categorias de fatores de risco e a análise da conseqüência. Após essas etapas de 

trabalho, são publicados os relatórios onde constam as ações recomendadas e os alertas necessários. 

Nestas investigações, a FDA utiliza uma equipe multidisciplinar de profissionais para a análise 

formada por organismos governamentais e não-governamentais.  

Os relatos de casos de incidentes revisados nesta fase da pesquisa foram investigados e classificados 

pela FDA e o ECRI. Portanto, a partir desse parágrafo, será utilizada a sigla ECRI junto ao FDA 

(FDA/ECRI). 

 

A Figura 10 mostra a classificação das cinco categorias de fatores de risco causadores de incidentes 
usadas pela FDA/ECRI na investigação de incidentes com dispositivos médicos. 
 

Fatores do 

dispositivo médico 

 

Erro do usuário 

Falha do 

suporte 

 

Fator externo 

 

Falha 

intencional 

Causas da falha: 
Defeito de projeto 
Erro do fabricante 
Software deficiente 
Falha aleatória 
Falha de acessórios 
Manutenção inadeq. 
Pré-teste ineficiente 
Interação entre disp. 
Erros de embalagem 
 

Avisos ignorados 
Acessórios misturados 
Conexões incorretas 
Uso clínico incorreto 
Abuso 
Pré-teste não 
realizado 
Comandos incorretos 
Erros de inspeção  

Falha na investig. 
de incidentes 
Avaliação de pré-
aquisição inefic. 
Recall ineficiente 
Falhas de capacit. 
Uso inapropriado 
do disp. méd. 
Falha na insp. pré-
teste 
Limpeza, esteril., 
e estocagem 
inapropriada 
Erro nas regras do 
hospital 

Falha no suprimento de 
gases medicinais  
Interferência 
eletromagnética / 
radiofreqüência 
Controles de 
temperatura, umidade e 
iluminação 

Falha 
induzida 
intencional-
mente 

 

Figura 10 - Classificação das categorias de fatores de risco causadores de incidentes associados com tecnologia 

utilizada pelo ECRI/FDA na investigação de incidentes com dispositivos médicos. 

Apesar do sucesso alcançado por essa forma de investigação que estendeu-se a todo o mundo, através 

da revisão sistemática identificou-se novos fatores de riscos capaz de explicar alguns incidentes, e 

também, identificou-se que o conceito de “erro do usuário” apresentava -se de forma confusa. Na fase 

seguinte, procurou-se elaborar esses novos fatores e diminuir esses conflitos, fundamentado na revisão 

teórica.  
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3.3 Fase III - Revisão Sistemática de Relatos de Casos de Incidentes - Sociedade Brasileira de 

Anestesiologia (SBA)/BRASIL 

Nesta terceira fase da tese, utilizou-se o método de revisão sistemática confirmando-se os dados 

obtidos sobre as causas das falhas nos incidentes no ato anestésico da segunda fase, buscou-se novos 

achados e relacionou-se as características do estudo.  

A revisão da literatura realizada no capítulo 2 teve um papel fundamental nesta fase da pesquisa já que 

o embasamento teórico permitiu vislumbrar que havia outros fatores de riscos na falha organizacional 

e, assim, contribuiu para identificar as causas de incidentes no modelo adaptado. 

O estudo foi descritivo, direcional retrógrado no sentido temporal e histórico e a análise quali-

quantitativa. A busca dos dados se deu através de relatos de casos apresentados pelo SBA no ano de 

2002 no 480 Congresso Brasileiro de Anestesiologia e 70 Congresso Sul-Americano de Anestesiologia. 

A seleção dos relatos do ano de 2002 deve-se à sua proximidade com a realização desta pesquisa e, 

pelas tecnologias incorporadas aos dispositivos médicos serem mais próximas das utilizadas nos dias 

atuais. Estabeleceram-se, ainda, os seguintes critérios de inclusão: os relatos de casos deveriam ser 

relatos de incidentes voluntários e consistentes, isto é, com a apresentação de todas as evidências e 

com a identificação do relator, e que a causa do incidente fosse relacionada ao dispositivo médico em 

procedimentos anestésicos.  

Cabe enfatizar que os relatos de casos de incidentes dos Congressos de Anestesiologia analisados, 

nesta fase, foram relatados de forma casual, não seguindo nenhum padrão de notificação e sob a ótica 

de cada anestesiologista envolvido no incidente. A amostra foi de nove relatos de casos. 

Com base no enquadramento de fatores de risco e revisão da literatura de Guimarães (2002), foi 

possível reorganizar, numa visão sistêmica, os fatores de risco utilizados no método da FDA/ECRI, e 

pôde-se agrupar as “falhas do usuário”, “falhas do suporte” e “falhas dos fatores externos” em um 

único fator sob a denominação “falha do sistema organizacional”. Portanto, a classificação dos fatores 

de risco utilizada pelo método da FDA/ECRI, que é dividida em cinco categorias, neste modelo 

proposto ficou dividida em três categorias: falhas do dispositivo médico, falhas do sistema 

organizacional e falha intencional.  

De acordo com os fundamentos teóricos de Gaba (1989, 1991), Aitkenhead (1999), Weinger e 

Englund (1990) e Guimarães (2002) podê-se adicionar novos achados de tipos de falhas potenciais no 

fator do sistema organizacional, para auxiliar na identificação das causas de incidentes em 

procedimentos anestésicos, tais como: 

Falha do Usuário/Operador – no método FDA/ECRI, o termo utilizado para identificar as falhas é 

chamado de “erro do usuário”. Na nova proposta, este termo passou a denominar-se “falha do 

usuário/operador” (justificado no final da terceira fase). 
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 Neste fator de risco, confirmou-se a causa de falhas utilizadas no método da FDA/ECRI e foram 

adicionados novos achados para as causas prováveis das falhas como: o excesso de confiança, 

inexperiência, fadiga, pressa, sonolência, privação do sono, doença (abuso de drogas/substâncias), 

falta de atenção, estresse, carga de trabalho, falta de comunicação, supervisão, fatores culturais, troca 

de equipe, falta de familiarização com os equipamentos e falta de capacitação. 

Falha do Suporte – neste fator de risco, foram adicionadas ao método utilizado pela FDA/ECRI, 

outras causas prováveis como: a instalação imprópria e deterioração do equipamento. 

Falha do Fator Externo – neste fator foram adicionados a falha no suprimento de energia, o campo de 

visão e ruído. 

Falhas do dispositivo médico e falha intencional – neste fator de risco, confirmaram-se as causas de 

falhas utilizadas na revisão sistemática dos relatos de casos apresentados por FDA/ECRI, não havendo 

nenhuma contribuição.  
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A Figura 11 mostra os fatores de risco que foram acrescidos na classificação de categorias da FDA/ECRI.  

 
 Falha do sistema organizacional 

(fator acrescido) 
 

 

Fatores do 

dispositivo médico 

(fator adaptado) 

Falha do 

usuário/operador 

 

Falha do suporte 

 

Fatores externos 

 

Falha 

intencional 

Causas da falha: 
Causas da falha:  
Defeito de projeto 
Erro do fabricante 
Software deficiente 
Falha aleatória 
Falha de acessórios 
Manutenção inadeq. 
Pré-teste ineficiente 
Interação entre disp. 
Erros de embalagem 
 

Avisos ignorados 
Acessórios misturados 
Conexões incorretas 
Uso clínico incorreto 
Abuso 
Pré-teste não realizado 
Comandos incorretos 
Erros de inspeção 
 

Falha na investig. 
de incidentes 
Avaliação de pré-
aquisição insufic. 
Recall ineficiente 
Falhas de capacit. 
Uso inapropriado 
do disp. méd. 
Falha na insp. pré-
teste 
Limpeza, esteril., 
estocagem inaprop 
Erro nas regras do 
hospital 

Falha no suprimento 
de gases medicinais  
Interferências 
eletromagnéticas/ 
radiofreqüência 
Controles de 
temperatura, 
umidade e 
iluminação 
 

Falha induzida 
intencionalmente 

Novos achados: fatores de risco acrescidos 
 
 Excesso de confiança 

Inexperiência 
Fadiga 
Pressa 
Privação do sono 
Doença (abuso de 
drogas) 
Falta de atenção 
Estresse 
Falta de comunicação 
Troca de equipe 
Falta de 
familiarização 
com os equipamentos 
Falta de capacitação 
Monotonia da tarefa 
Supervisão 
Fatores culturais  
 

Instalação impróp. 
Deterioração do 
equip. 

Falha no suprimento 
de energia 
Campo de visão 
(organização da sala) 

 

 

Figura 11 – Classificação das categorias de fatores de risco (SBA) que causam incidentes, adaptada do 

ECRI/FDA. 

 

Nesta fase do estudo, buscou-se minimizar os conflitos existentes entre os conceitos de erro, falha, 

usuário e operador utilizados na área médica, utilizando-se os fundamentos teóricos, do Capítulo 2, 

para construir conceitos mais claros e precisos. 

Erro do usuário x erro do usuário/operador: 
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O termo “erro do usuário”, utilizado pelo método FDA/ECRI, foi considerado como “falha do 

usuário/operador”, justificado a seguir. 

Na literatura em geral, são utilizados os conceitos de erro do usuário e erro do operador sem distinção. 

Em DEVTEQ (1998) há a preocupação com a confusão dos termos, e são definidos os conceitos de 

usuário e operador: 

Erro de Usuário: incidente relacionado ao dispositivo médico é considerado erro de usuário se a causa 

for o componente do sistema diretamente controlável pelo gerenciamento dos recursos da unidade de 

saúde. 

Erro de Operador: incidente relacionado ao dispositivo médico é considerado erro de operador se a 

causa for uma ação ou falta dela, por parte da pessoa que interage com o dispositivo médico ou o 

aplica ao paciente. Todos os erros de operador são erros de usuário. 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária define somente o termo operador: 

“Operador – pessoa que desenvolve a atividade profissional utilizando um produto médico.” 

Com base na revisão da literatura, fez-se uma síntese de alguns guias de padronização e leis norte 

americanas que empregam esses conceitos e que podem gerar conflitos: 

 
Associação Nacional de Proteção Contra o Fogo (NFPA)- National 

fire Protection Association (NFPA) : o Padrão para os equipamentos/materiais 
para a Saúde da NFPA indica que há dois tipos de manuais: manuais de usuário e 
manuais de operador. Mas não apresenta distinção entre os conceitos. 
 

Padrões ou Diretrizes da AAMI (Association for Advancement of 
Medical Instrumentation): A AAMI possui muitos padrões e diretrizes que incluem 
referência a usuários e operadores de equipamentos/materiais. Em sua Diretriz para 
Estabelecer e Gerenciar Programas de Manutenção de Instrumentação Médica, 
usuário e operador são sinônimos em algumas seções e diferentes em outras. 
 

Padrões IEC: No padrão da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), 
intitulado Diretrizes para as Equipes Administrativa, Médica e de Enfermagem 
Relacionados com o Uso Seguro de Equipamentos Eletromédicos, os redatores 
tendem a utilizar “usuário” e “operador” apresentando o mesmo significado. 
 

Série de Programas de Gerenciamento: Tecnologia e Segurança da 
JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations): 
iniciando em 1989, os manuais de aprovação da JCAHO incluem exigências na 
Seção de Administração de Equipamentos com programas para identificar e 
documentar incidentes com equipamentos, falhas dos equipamentos e erros de 
usuários (neste contexto, usuário parece ser aquele que opera, limpa ou monta o 
equipamento). Em outro parágrafo “....deve existir programa para reduzir falhas, 
para treinar usuários e operadores dos sistemas” (neste contexto há distinção entre os 
termos, mas não existe definição dos conceitos). 
 

Leis Federais: o Ato do Equipamento Médico Seguro de 1990 (SMDA-
90) utiliza a expressão “recurso do usuário do equipamento” para referir-se a locais 
de tratamento de saúde. Não tenta definir “operador” de equipamento ou “usuário” 
de equipamento. Segundo o Ato, essas definições deverão aguardar regulamentações 
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revisadas da FDA. As Emendas para os Equipamentos Médicos de 1976  incluem, 
em primeiro lugar, as exigências para o usuário de equipamento na seção de 
rotulagem. Definições para usuário ou operador também não são fornecidas nas 
emendas. 

 
Adotando os conceitos de “erro de operador” e “erro de usuário”, utilizado por DEVTEQ (1998) e, 

assim, associado a uma visão ergonômica, onde, o erro não intencional é do sistema e não do ser 

humano (GUIMARÃES, 2004), neste contexto, propôs-se definir que o usuário é o próprio sistema 

organizacional. Com o intuito de identificar a causa ou as causas dos incidentes, parte-se do suposto 

que o sujeito que opera (manuseia) o equipamento ou material de anestesia é também usuário do 

sistema organizacional, logo o erro do operador é erro, também, do sistema. Sob essa lógica, adotou-se 

usar o termo “erro do usuário/operador”. 

 

Justificativa da troca do termo “erro” por “falha”: 

A língua inglesa utiliza duas palavras para expressar erro, falta ou desvio, quais sejam, error e 

mistake, sendo a segunda utilizada para expressar um engano mais suave e menos formal. 

Na língua portuguesa, numa tentativa de reproduzir essa distinção preferiu-se usar a palavra “falha” 

em lugar de erro, por entender ser essa mais suave (não intencional). Dessa forma, propôs-se usar o 

termo falha do usuário/operador. 

 

A Figura 12 ilustra as definições adotadas e a relação de dependências entre elas. 

 

Sistema Organizacioal 
 

Usuário 

Operador 

(ação com dispositivo médico) 

Anestesista 

Paciente 

Anestesista 

 

Figura 12 – Componentes do sistema organizacional 

 

3.4 Fase IV - Análise de Relatos de Casos de Incidentes - Hospitais do Estado do Rio Grande do 

Sul/BRASIL – Estudo Exploratório 

Com a revisão sistemática dos relatos de casos nas fases II e III, foi possível estabelecer estudos de 

comparação com essa fase onde foi aplicado estudo exploratório de rela tos de casos com os novos 

achados. Utilizou-se pesquisa descritiva com o objetivo de conhecer e interpretar a realidade sem 

interferir para modificá-la, pois a pesquisa descritiva deseja conhecer a natureza do fenômeno, sua 

composição, processos que o constituem ou que nele se realizam. A coleta de dados foi prospectiva 

iniciando após o planejamento da investigação. O interesse da pesquisa foi sentir e observar os 
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fenômenos, procurando descrevê-los e classificá-los de acordo com o método proposto na fase 

anterior. A análise dos dados foi quali-quantitativa e foram coletados em hospitais do Rio Grande do 

Sul e foi realizada seguindo o método desenvolvido na fase anterior (fase III), e desenvolvido no 

período de maio a novembro do ano de 2003, pela equipe  médico-cirúrgica do próprio hospital.  

Os critérios de seleção para inclusão dos estudos de casos foram os relatos voluntários de incidentes 

notificados por algum membro da equipe cirúrgica que tenha presenciado o incidente, com a 

apresentação e a preservação de todas as evidências e com a identificação do relator, sendo a causa 

inicial do incidente a relação do dispositivo médico no ato anestésico.  

A investigação desses incidentes foi acompanhada pelo gerente de risco e pela equipe de engenharia 

clínica do hospital. 

Após o relato voluntário do incidente, a gerência de risco do hospital utilizou a descrição do incidente 

com as recomendações do roteiro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Sistema de 

Tecnovigilância do Brasil (ANEXOS I/J/K/L/M), para fazer a notificação. A descrição dos incidentes 

incluía as seguintes questões: 

O que aconteceu? 

Quando aconteceu? 

Por que aconteceu? 

Qual o impacto atual e potencial?  

Quais as medidas tomadas? 

Produto – nome, número de série, marca, modelo, data de aquisição, data da última manutenção. 

Quando o produto era descartável, foram identificados o lote, a data da validade, a data da 

esterilização — se pertinente — e o histórico do uso. 

Outras informações. 

 

3.5 Fase V - Pesquisa Quali-Quantitativa 

Na última fase da pesquisa, tem-se uma abordagem quali-quantitativa definida a partir dos 

aprendizados adquiridos nas fases anteriores. A pesquisa foi aplicada em diferentes regiões do Brasil: 

Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e a população pesquisada foram os anestesiologistas que 

trabalham em hospitais de capitais brasileiras. Foram enviados 90 (100%) questionários aos 

anestesiologistas e obteve-se um retorno de 79 (87,8%) dos questionários enviados. 

Na analise descritiva, foi utilizado o software SPSS para Windows versão 11.0 e, após a análise 

inferencial, utilizou-se o cruzamento de variáveis. 

O questionário foi elaborado em três etapas. 
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3.5.1 Questionário de Escolhas Múltiplas - Primeira etapa  

O questionário de escolhas múltiplas, utilizado (ANEXO E) foi elaborado e validado pelos 

anestesiologistas Gonzalo Barreiro e Juan Garat em Montevidéu, 1992. No cabeçalho do questionário, 

justificou-se a pesquisa, esclareceram-se os objetivos e apresentaram-se as informações sobre a 

aplicação e a forma de preenchimento do questionário. Este continha uma lista de 81 incidentes e 

acidentes2 para que os anestesiologistas marcassem aquele ou aqueles que recordassem tê-los vivido 

ou presenciado nos últimos 5 anos. O anonimato das informações foi assegurado, impedindo qualquer 

identificação posterior. O objetivo da aplicação do questionário foi ratificar que os incidentes em 

procedimentos anestésicos ocorrem no Brasil e, em primeira análise, buscar as evidências e relacionar 

as causas dessas ocorrências. 

 

3.5.2 Questionário de Escolhas Simples - Segunda etapa 

Na segunda etapa um questionário (ANEXO E) foi elaborado para entender a percepção e quantificar a 

satisfação e a importância dada pelos entrevistados ao ambiente de trabalho e a descrição do que 

poderia evitar os incidentes/acidentes. O questionário continha perguntas de escolha simples, 

perguntas abertas e perguntas fechadas, a serem avaliadas por meio de escala contínua de 15 cm com 

duas âncoras  nas extremidades (pouco e muito) onde o sujeito deve marcar a sua percepção sobre os 

riscos envolvidos e a satisfação com os equipamentos e com o ambiente de trabalho. 

As perguntas abertas, do questionário, foram para a caracterização e a priorização de fatores 

relacionados ao risco, cansaço, estresse físico, estresse mental e nível de dificuldades encontradas para 

realizar procedimentos anestésicos. Nas perguntas de escolha simples, foram solicitados dados do 

sujeitos sobre o número de locais de trabalho, treinamentos dos equipamentos, troca de informações 

com os pacientes, campo visual de trabalho, descrições de como evitar acidentes e o que melhor 

descreve um incidente/acidente. 

 

3.5.3 Avaliação Subjetiva da Carga de trabalho - Terceira etapa- NASA/TLX (National 

Aeronautics and Space Administration - Task  Load Index) 

 A terceira e última etapa foi à aplicação do questionário adaptado da técnica NASA/TLX (National 

Aeronautics and Space Administration - Task Load Index) (ANEXO B) para avaliar o nível de carga 

de trabalho percebido pelos anestesiologistas durante a realização do ato anestésico. É um resultado de 

pesquisas teóricas e empíricas para a definição de fatores que são relevantes para experiências 

subjetivas relacionadas a carga de trabalho e para avaliação formal desta carga ao longo de uma 

variedade de atividades (NASA/TLX, 1986; HART, 1982; LUXIMON e GONETILLEKE, 2001). O 

NASA Task Load Index é uma técnica que lança mão de uma escala multidimensional que resulta 

                                                                 
2 Cumpre esclarecer que o questionário foi aplicado no período em que a revisão da literatura estava em andamento, e para os 
fins desta pesquisa, não havia sido feita a escolha da padronização dos conceitos existentes de acidentes. 
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num escore geral de carga de trabalho percebida pelos sujeitos da pesquisa baseado na ponderação 

média dos resultados de seis sub-escalas (também contínuas com 15 cm e duas âncoras nas 

extremidades pouco e muito) que avaliam as demandas físicas, mentais e temporais, o esforço físico e 

mental, o desempenho e o nível de frustração, mostrado abaixo. 

 

Demanda mental – atividade mental requerida para a realização do trabalho (exemplo como:tomada 

de decisões). 

Demanda física – atividade física para a realização do trabalho. 

Demanda temporal – nível de pressão imposto para a realização do trabalho. 

Esforço (físico e mental) – o quanto que se tem que trabalhar física e mental para atingir um nível 

desejado de desempenho ou performance. 

Desempenho – nível de satisfação com o desempenho pessoal par a realização do trabalho; o quanto 

de satisfação se teve com o desempenho para alcançar o desfecho final. 

Nível de frustração – o quanto se é irritado, desencorajado, contrariado, inseguro versus satisfeito, 

motivado, relaxado, seguro ao que se sente durante a realização d tarefa. 

 

A técnica combina o resultado da classificação dos fatores que mais influenciam a carga de trabalho 

com os resultados do que foi marcado, pelo sujeito objeto da pesquisa, nas sub-escalas relativas aos 

seis fatores. O processo de avaliação inicialmente é feito pela comparação entre as escalas, ou seja, o 

pesquisado escolhe, entre cada par de escalas a ele apresentado, qual a que tem maior influência ou 

contribui para a carga de trabalho. No total são feitas quinze comparações entre as escalas. O segundo 

passo requer que o pesquisado assinale o nível de influência ou contribuição de cada escala para a 

carga de trabalho. A compilação dos dados do questionário segue o seguinte roteiro: primeiramente, 

são tomados os números de vezes em que cada fator foi escolhido quando da comparação entre os 

outros fatores e o número total de vezes é multiplicado pelo resultado encontrado do nível de 

influência ou contribuição de cada escala. Assim, os resultados das multiplicações são somados 

resultando em um valor que será dividido por quinze (que é resultado do somatório das vezes em que 

cada fator foi escolhido quando da comparação entre os outros fatores) e o resultado dessa divisão é o 

peso final da carga de trabalho percebida por cada sujeito pesquisado (DINIZ, 2003; LUXIMON e 

GONETILLEKE, 2001; NASA/TLX, 1986; HART, 1982). 

O Capítulo a seguir apresenta os resultados da pesquisa. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Fase I - Abordagem Qualitativa para Avaliar a Percepção de Médicos e Enfermeiras quanto 

à Qualidade da Anestesiologia 

O desenho da pesquisa foi em dois centros de cirurgia de hospitais universitários, com especialização 

em cirurgia geral, composta de 23 anestesiologistas, 25 cirurgiões e 12 enfermeiras. Os dados das 

entrevistas foram compilados e transcritos na tabela 1 que mostra, sob a ótica dos anestesiologistas, 

cirurgiões e enfermeiras, uma súmula do que é ser um bom anestesiologista. Os entrevistados falaram 

fluentemente sobre o tema sem intervenção do entrevistador.  

 

Tabela 1 – Percepção dos entrevistados 

Ser um bom anestesiologista é: Anestesiologista 
(22) 

Cirurgião  
(13) 

Enfermeira 
(7) 

Ter bom conhecimento da técnica anestésica 
Dar segurança ao paciente 
Ter segurança nas decisões  
Dar acompanhamento pós-operação 
Ter respeito, bom relacionamento (equipe), honestidade, 
não ler jornal durante a cirurgia 

8 (36,4%) 
18 (81,1%) 
5 (22,7%) 
3 (13,6%) 
8 (36,4%) 

9 (69,2%) 
13 (100% ) 
2 (15,4%) 
3 (23,1%) 
9 (69,2%) 

6 (85,7%) 
7 (100%) 
5 (71,4%) 
5 (71,4%) 
5 (71,4%) 

 

As respostas mostram que, dos 22 anestesiologistas entrevistados, 8 (36,4%) consideram ser 

importante ter bom conhecimento da técnica anestésica, 18 (81,8%) dar segurança ao paciente, 5 

(22,7%) ter segurança nas decisões, 3 (13%) e 8 (36,4%) citaram ter respeito com o paciente, ter bom 

relacionamento com a equipe, honestidade e não ler jornal durante a cirurgia. O significado da palavra 

honestidade, quando inquirida pela pesquisadora, foi esclarecido como: explicar ou responder com 

sinceridade para o paciente. As respostas dos 13 cirurgiões e das sete enfermeiras foram 

respectivamente: ter bom conhecimento da técnica anestésica (9 respostas ou 69,2% e 6 respostas ou 

85,7%), dar segurança ao paciente (13 respostas ou 100% e 7 respostas ou 100%), ter segurança nas 

decisões (2 respostas ou 15,4% e 5 respostas ou 71,4%), dar acompanhamento pós-cirúrgico (3 

respostas ou 23,1% e 5 respostas ou 71,7%), ter respeito com o paciente, ter bom relacionamento com 

a equipe, honestidade e não ler jornal durante a cirurgia (9 respostas ou 69,2% e 5 respostas ou 

71,4%). Da população estudada, na amostra analisada, pode-se filtrar alguns dados relevantes: a 

maioria dos entrevistados, ou seja, 100% dos cirurgiões e das enfermeiras e 81,1% dos 

anestesiologistas, tem a percepção que  ser bom anestesiologista é dar segurança ao paciente.  

Pode-se observar que são vários os fatores que contribuem para ser bom anestesiologista mas o fator 

de oferecer segurança ao paciente é o que surge de forma mais expressiva nas três classes dos 

profissionais entrevistados. Na percepção dos profissionais, segurança ao paciente significa realizar o 

ato anestésico sem incidentes e/ou acidentes Na população pesquisada foi possível identificar que 

esses profissionais estão preocupados em aumentar a possibilidade de desfechos desejáveis. 
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Justificando-se então, os propósitos de estudar situações que possam revelar a existência de condutas 

que influenciam negativamente nos resultados finais. 

 

4.2 Fase II - Revisão Sistemática dos Relatos de Casos de Incidentes - FDA/ECRI/USA.  

A seguir são descritos os resumos dos relatos de oito casos de incidentes ocorridos no ano de 2000, em 

procedimentos anestésicos, envolvendo material ou equipamento de anestesia (dispositivo médico). 

Foram relatados e notificados ao FDA por provocar danos sérios, irreversíveis, e/ou morte aos 

pacientes como, hipoxemia, hipóxia, hipercapnia e danos cerebrais. Na visão do relator, o dano ao 

paciente foi causado pelo dispositivo médico. No resumo é descrita a conseqüência, a causa provável 

do incidente segundo o relato inicial, a análise e a causa identificada com a classificação do fator de 

risco após o método aplicado. 

 

Caso 1 – FDA/ECRI 

Conseqüência: Complicação Respiratória - Hipercapnia  

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Falha de absorção de dióxido de carbono. 

Análise: A hipercapnia pode ocorrer se a remoção de dióxido de carbono ou gás carbônico (CO2) pelo 

processo de respiração não for adequado (FREITAS e SAVARIS, 2004). O absorvente tem a 

finalidade de reter o CO2 proveniente dos gases exalados do paciente. Existem vários tipos de 

absorvedores, os mais utilizados são: cal com hidróxido de bário e cal com hidróxido de sódio (cal 

sodada). No Brasil, a mais usada é cal sodada. Sua função é retirar CO2 da mistura a ser inalada pelo 

paciente através de reação de neutralização, onde a base é um hidróxido e o ácido é o ácido carbônico. 

A reação do CO2 é exotérmica, com formação de água. O calor e a umidade gerados são incorporados 

aos gases inspirados pelos pacientes, climatizando-os. Quando totalmente saturados, a mudança da cor 

do absorvedor indica necessidade de troca, pois o mesmo não se liga mais ao dióxido de carbono. O 

corante violeta-de-etila é utilizado para o acompanhamento do gasto da cal sodada conforme esta é 

consumida e a coloração torna-se arroxeada devido à mudança de pH do meio (HOLSBACH, 2000). 

O controle da troca do absorvedor é função do anestesiologista.  

Causa identificada: A causa do incidente foi a umidade no absorvedor impedindo a remoção adequada 

de dióxido de carbono. A inspeção inadequada do absorvedor foi o fator causa inicial do aparelho de 

anestesia, especificamente o absorvedor, antes do uso. Foi considerada falha do usuário (a análise foi 

realizada pela FDA/ECRI, conservou-se o termo original “usuário”). 
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Caso 2 – FDA/ECRI 

Conseqüência: Complicação Respiratória - Hipoxemia 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Aparelho de anestesia com problemas. 

Análise: A hipoxemia é definida como a redução do conteúdo arterial de oxigênio (CaO2). Embora a 

pressão parcial de O2 no sangue arterial (PaO2) seja a medida convencional do grau de oxigenação do 

sangue, outras variáveis como a saturação arterial de O2(SaO2), a concentração de hemoglodina (Hb) e 

a afinidade do oxigênio à Hb estão incluídas na determinação do conteúdo arterial O2 (Ca O2) 

(FORTIS e NORA, 2000). 

Portanto, após a análise, verificou-se que o segmento inspiratório estava obstruído por fragmento de 

esparadrapo. Após análise da situação, verificou-se que o anestesiologista que havia usado o sistema 

anteriormente colocou esparadrapo por perceber que havia vazamento na conexão (estava mal 

conectado). Ao verificar o aparelho de anestesia, o anestesiologista percebeu que o circuito 

respiratório não estava adequadamente conectado e ao conectá-lo o esparadrapo foi se alojar no 

interior do segmento inspiratório obstruindo a passagem e provocando o acidente. 

Causa identificada: Neste caso a causa do incidente foi a obstrução do fluxo de gases. Segundo a 

FDA/ECRI houve a falta ou má inspeção do usuário. 

 

Caso 3 – FDA/ECRI 

Conseqüência: Complicação Respiratória - Hipoxemia  

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Vazamento de oxigênio  

Análise Ao  inspecionar o circuito respiratório, na análise verificou-se a presença de substância oleosa 

no mesmo. Descobriu-se que o anestesiologista, ao abrir o frasco de agente anestésico inalatório, o 

mesmo impregnou acidentalmente o circuito respiratório e este reagiu com o material formando 

porosidade, provocando vazamento de oxigênio que seria conduzido ao paciente. 

Causa identificada: A causa do incidente foi a presença de anestésico na forma liquida no circuito 

respiratório ocasionando vazamentos. Houve a falha do usuário.  

 

Caso 4 – FDA/ECRI 

Conseqüência:– Complicações Cardiovasculares - Hipertensão 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Aparelho de anestesia com problemas. 

Análise:A hipertensão é caracterizada, no perioperatório, por cifras tensionais acima de 20% do basal 

do paciente. Produz risco de isquemia miocárdica ou acidente vascular cerebral (FREITAS e 

SAVARIS, 2004).  
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Após investigação do incidente, verificou-se que o circuito respiratório estava desconectado do 

aparelho de anestesia. A desconexão acidental durante a ventilação mecânica não foi detectada, 

levando o paciente a hipoxemia. 

Causa identificada: A causa do incidente foi atribuída à desconexão do circuito respiratório. Houve 

falta de monitoração, falha do usuário. 

 

Caso 5 – FDA/ECRI 

Conseqüência : Complicações cardiovasculares – Hipoxemia 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Falta de fornecimento de oxigênio no aparelho 

de anestesia. 

Análise: Após análise no sistema de anestesia, foi verificado vazamento do sistema respiratório 

circular. Conforme Fortis e Fortis (2004), esse sistema é um circuito que forma uma alça fechada 

constituída de tubos respiratórios que configuram um círculo. Com esse sistema, é possível a 

realização de ventilação espontânea, assistida, controlada manual ou mecânica. Esses sistemas com 

absorvedor podem ser montados de diversas maneiras. Existem vantagens e desvantagens no uso desse 

sistema: uma das desvantagens é o grande número de componentes que o compõe existindo riscos de 

montagem incorreta ou má função.  

Causa identificada: Após a análise de todo o aparelho de anestesia, verificou-se que haviam 

vazamentos nas conexões devido a montagem inadequada. Houve falha do usuário. 

 

Caso 6 – FDA/ECRI 

Conseqüência: Complicação Respiratória - Asfixia 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Vazamento no circuito respiratório. 

Análise: A asfixia ocorre por obstrução da circulação pulmonar (FORTIS e FORTIS, 2004). 

Após análise no sistema de anestesia, verificou-se que o anestesista, ao tornar o circuito respiratório 

mais longo, obstruiu o caminho ao tentar unir duas conexões, e uma delas ficou internamente dobrada 

obstruindo a passagem. 

Causa identificada: A causa do incidente foi a obstrução do circuito respiratório. Houve a falha do 

usuário. 

 

Caso 7 – FDA/ECRI 

Conseqüência: Morte 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Aparelho de anestesia não fornecia oxigênio. 
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Análise: Após análise no sistema de anestesia, foi verificado que este estava em condições seguras de 

funcionamento. Ao conectar o analisador de gases no sistema para monitorar as concentrações de 

gases medicinais, verificou-se que o mesmo identificado no cilindro como oxigênio consistia de gás 

hélio. A etiqueta de identificação do cilindro estava errada.  

Causa identificada: A causa foi classificada como fator externo, já que o incidente foi causado pela 

etiqueta que identificava o tipo de gás medicinal, a qual foi trocada no momento de fixação no cilindro 

na fábrica. O fator externo, no caso, foi o fabricante.  

 

Caso 8 – FDA/ECRI 

Conseqüência: Complicações neurológicas (anóxia cerebral) – Hipóxia 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Aparelho de anestesia não fornecia oxigênio  

Análise: A hipóxia é definida como sendo a inadequada oxigenação tecidual. Freqüentemente, é 

resultado da hipoxemia mas, em algumas situações, pode acontecer com CaO2 normal, como no caso 

de envenenamento pelo monóxido de carbono ou pelo cianeto (FORTIS e NORA, 2000). 

A anóxia cerebral é a complicação mais temida do sistema neurológico central, e pode ocorrer por 

diminuição da oferta de oxigênio com perfusão cerebral normal (hipóxia) ou diminuição da perfusão 

cerebral com conteúdo de oxigênio normal (isquemia) (FORTIS e FORTIS, 2004).  

Causa identificada: Após análise no sistema de anestesia foi verificado que as conexões do aparelho 

com o circuito de anestesia estavam com vazamentos (conexões com bitolas inapropriadas). Logo, 

nesse caso houve falha do usuário.  

A Figura 13 mostra o resumo dos incidentes relatados pela FDA/ECRI com os relatos iniciais, as 

causas e os incidentes na visão do relator e a análise da FDA/ECRI, após investigação, mostrando as 

causas dos incidentes classificadas de acordo com os fatores de risco. O asterisco (*), inserido na 

Figura, significa a falta de familiarização do anestesiologista com a tecnologia (dispositivo médico).  
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 Incidentes relatados pela FDA/ECRI 
 Relato inicial 

 Causas 

 

Análise do FDA/ECRI 

  
Relato 

Dispositivo 
médico 

 

Falha do 
dispositivo 

médico 

 
Erro do usuário 

 
Falha 

suporte 

 
Fator 

externo 

Falha 
intenci
onal 

 
caso 

1 
 

Hipercapnia falha de 
absorção de 
dióxido de 
carbono 

umidade no 
absorvedor 

falta ou má 
inspeção antes do 
uso* 

   

 
caso 

2 

Hipoxemia aparelho de 
anestesia 
com 
problemas 

circuito 
respiratório 
obstruído por 
esparadrapo 

falta ou má 
inspeção antes do 
uso 

   

 
caso 

3 

Hipoxemia vazamento 
de oxigênio 

substância 
oleosa no 
circuito 
respiratório  

respingou agente 
anest. forma 
líquida, reação 
com material 

   

 
caso 

4 

Complicação 
cardiovascu- 
lar 
hipertensão 

aparelho de 
anestesia 
com 
problemas 

circuito 
respiratório 
desconectado 
do aparelho 

falta de 
monitoração* 

   

 
caso 

5 

Hipoxemia Sistema não 
fornecia 
oxigênio  

montagem 
inadequada 
do circuito 
respiratório  

técnica ou 
inspeção antes do 
uso* 

   

 
caso 

6 

Asfixia 
 

vazamento 
no circuito 
respiratório. 

circuito 
respiratório 
obstruído 

ao tentar tornar 
mais longo o 
circuito obstruiu 
o caminho. 

   

 
caso 

7 

Morte  sistema de 
anestesia 
não fornecia 
oxigênio 

sistema de 
anestesia não 
fornecia 
oxigênio 

  Etiqueta 
cilindro 
de gás 
medicinal 
errada 

 

 
caso 

8 

Danos 
cerebrais  
dificuldade 
de ventilar 
paciente 

sistema de 
anestesia 
não fornecia 
oxigênio 

 conexões com 
bitolas 
inadequadas 
causando 
vazamentos* 

   

 
Figura 13 - Resumo dos incidentes relatados pelo FDA/ECRI com os relatos iniciais, as causas e os incidentes na 

visão do relator e a análise da FDA/ECRI, mostrando as causas dos incidentes classificadas de 

acordo com os fatores de risco. 

 
Nos relatos dos oito estudos de casos, as causas iniciais dos incidentes eram os equipamentos, 

acessórios e material utilizado em anestesia. Após a investigação e análise realizada pela FDA/ECRI, 

foi concluído que sete desses relatos eram erros do usuário e uma causa foi classificada como fator 

externo. 
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4.3 Fase III – Revisão Sistemática dos Relatos de Casos de Incidentes – SBA/BRASIL. 

A seguir são descritos os resumos dos relatos de nove casos de incidentes, fornecidos pela SBA, 

ocorridos em 2002, que provocaram danos sérios e/ou morte aos pacientes durante os procedimentos 

anestésicos, com os dispositivos médicos de anestesia. Esses casos foram relatados por 

anestesiologistas que vivenciaram o evento para quem o dano ao paciente foi devido aos dispositivos 

médicos. No resumo é descrita a conseqüência, a causa provável do incidente segundo o relato inicial, 

a análise e a causa identificada com a classificação do fator de risco após o método aplicado. 

 

Caso 1 - SBA 

Conseqüência: Complicações respiratórias – Hipercapnia  

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Hipoventilação 

Análise: Na análise verificou-se a situação da cal sodada, para observar a possibilidade de estar 

saturada e nada foi constatado. Ao analisar-se o sistema de anestesia, percebeu-se que as válvulas do 

sistema respiratório estavam com ruídos anormais. Ao verificá-las contatou-se que as válvulas 

apresentavam a face lisa para cima (o correto é a parte lisa para baixo e a parte com saliências, tipo 

dentes, para cima). Pôde se observar, claramente, que ambas as válvulas se movimentavam ao mesmo 

tempo na inspiração e expiração. 

Causa identificada: A causa do incidente foi a montagem das válvulas de maneira incorreta, causando 

reinalação de CO2 e a falta (ou má) inspeção do sistema de anestesia antes do uso, Houve a falha 

organizacional, falha do usuário/operador. 

 
Caso 2 - SBA 

Conseqüência: Hipertensão - Hipoxemia 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Aparelho de anestesia não fornecia oxigênio  

Análise: Após análise no sistema de anestesia, percebeu-se obstrução no fornecimento de oxigênio. 

Foi detectada a presença de esparadrapo na conexão do circuito respiratório formando um tampão no 

ramo inspiratório, impedindo a passagem de fluxo de oxigênio.  

Causa identificada: Após investigação, descobriu-se que o esparadrapo havia sido colocado, na 

cirurgia anterior, para aderir a conexão com bitola maior usada em lugar da conexão correta. Este é 

semelhante ao caso 2 da FDA/ECRI relatado na fase anterior. 

Portanto, a causa do incidente foi a obstrução do circuito respiratório, falta ou má inspeção antes do 

uso. Houve falha organizacional, falha do usuário/operador. 
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Caso 3 - SBA 

Conseqüência: Parada cardiocirculatória  

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Equipamento de anestesia com problemas 

“após mudar de lugar” 

Análise: Tinha-se no relato do incidente que, durante a cirurgia, o aparelho foi puxado para trás e 

afastado cerca de meio metro por solicitação do cirurgião para que o aparelho ficasse em local mais 

conveniente, para permitir seus movimentos no campo operatório. Neste momento, foi observado que 

o ventilador disparou e o borbulhamento do anestésico aumentou abruptamente. O fluxômetro foi 

fechado, o ventilador pulmonar desligado e os tubos desconectados do paciente, enquanto era 

confirmado o quadro de parada cardiocirculatória. Após análise cuidadosa do aparelho de anestesia, 

notou-se que ele não possuía manômetro de baixa pressão e o aparelho e/ou rede de oxigênio não 

possuíam válvula reguladora. O anestesiologista relatou que, ao iniciar a anestesia, a pressão da rede 

estava seguramente abaixo da pressão de serviço. Dessa forma, o fluxômetro teve de ser mais aberto 

para liberar o fluxo basal de oxigênio e, coincidentemente, o funcionário que cuidava da rede de gases, 

ao observar que a rede de oxigênio estava com baixa pressão, liberou o outro lado do conjunto de 

cilindros, provocando súbita elevação da pressão da rede para a pressão de serviço e, 

conseqüentemente, provocando elevação do fluxo e freqüência do ventilador. O fluxo elevado 

provocou overdose de halogenado. O incidente poderia ter sido evitado se houvesse manômetro de 

baixa pressão no aparelho de anestesia. A válvula reguladora na saída de oxigênio também forneceria 

essa informação, além de não permitir a súbita elevação da pressão, desde que fosse regulada pelo 

anestesiologista. Ambos os conjuntos de cilindros devem ficar abertos. O conjunto de pressão mais 

alta alimenta a rede e bloqueia a saída de oxigênio do lado de pressão mais baixa. Quando acaba o 

oxigênio deste conjunto, a pressão começa a cair. Ao atingir a pressão mínima de trabalho (4Kg/cm2) 

equilibra-se com o outro lado que começa a fornecer o oxigênio para a rede, sem alteração no fluxo de 

gases do aparelho de anestesia, desde que a fonte tenha válvula reguladora interna calibrada para 

manter constante a pressão (HOLSBACH, 2000).  

Causa identificada: Pelo relato inicial, pode-se verificar que o fato de mudar o aparelho de anestesia 

de lugar não provocou o incidente mas, sim, a negligência do responsável técnico do aparelho, do 

responsável pela rede de gases medicinais e do anestesiologista que deveria conhecer o equipamento 

que está usando e poder detectar problemas atuais e prever os futuros. Na visão de Baskett (1988) 

“todos os aparelhos de anestesia, seus suprimentos de gases e sistemas ventilatórios devem obedecer 

as normas de segurança e o anestesiologista deve estar familiarizado com esses aparatos”. Nesse caso 

houve falha organizacional, falha do usuário/operador e do suporte técnico.  

 

Caso 4 - SBA 

Conseqüência: Mão do paciente mostrava-se cianótica 
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Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Equipamento de pressão não invasiva 

Análise: Após análise, verificou-se que a braçadeira do equipamento de pressão não invasiva não 

desinflava em sua totalidade logo o fluxo sangüíneo estava obstruído. Foi detectado defeito na placa 

eletrônica do equipamento. 

Causa identificada A causa do incidente foi confirmada como falha do equipamento 

 

Caso 5 - SBA 

Conseqüência: Complicações respiratórias 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Monitor de oximetria com defeito. 

Análise: O monitor de oximetria realiza a medida da concentração de oxigênio no aparelho de 

anestesia ou no ventilador, e ele é fundamental em estados críticos como choque, quando há hipofluxo 

nas extremidades e em situações onde há possibilidade de erros. O sistema de oximetria de pulso é 

monitorização de rotina em blocos cirúrgicos, antecipando situações de dano irreversível ou óbito 

(NACONECY, 2004). 

Após análise, verificou-se que o sensor de oximetria, que deveria estar conectado ao dedo do paciente, 

estava fora do mesmo e os campos cirúrgicos estavam cobrindo o local. Em avaliação do monitor de 

oximetria, também verificou-se que o alarme de desconexão do sensor não estava funcionando e o 

aparelho marcava em seu display a ultima leitura de oximetria que havia sido medido (dentro dos 

parâmetros normais). 

Causa identificada:  Neste caso houve o problema técnico do equipamento. Faltou a onda 

pletismográfica que se realizada, teria dado o diagnóstico em tempo real. Também faltou a 

monitoração do anestesiologista de verificar a conexão do sensor no dedo do paciente. Portanto, como 

houve a falta (ou má) inspeção do aparelho de oximetria antes do uso, houve falha organizacional, 

tanto a falha do usuário/operador quanto a falha do equipamento. 

 
Caso 6 - SBA 

Conseqüência: Hipoxemia 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Aparelho de anestesia com problemas 

Análise: Em circuito de anestesia existem inúmeras conexões. A maioria delas é do tipo “encaixe” por 

deslizamento e as peças permanecem juntas em função do atrito existente entre elas (PIMENTA e 

NUNES, 2001). 

Neste caso, houve desconexão do circuito respiratório durante ventilação controlada mecânica. A 

desconexão passou desapercebida, pelo anestesiologista, por ficar coberta pelos campos operatórios. A 
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cirurgia estava sendo realizada na região da cabeça e a conexão deve ter se soltado pela movimentação 

da cabeça do paciente, que é necessária, neste tipo de cirurgia, em algumas situações. 

Causa identificada: Nesse caso, a causa do incidente  foi atribuída à desconexão do circuito. Mas 

houve a falha de monitoração do anestesiologista sobre o paciente. Ocorreu falha organizacional, falha 

do usuário/operador. 

 

Caso 7 - SBA 
Conseqüência: Choque anafilático com parada cardíaca  

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Não identificada 

Análise: A reação anafilática é também chamada de reação de hipersensibilidade imediata ou reação 

alérgica propriamente dita. No choque anafilático, há resposta generalizada imediata, com o 

comprometimento de vários sistemas (cutâneo, cardiovascular e respiratório) e muitas vezes sobrevém 

a parada cardiorespiratória, podendo levar a morte. Os mecanismos que levam a reações anafiláticas 

podem ser de origem imunológica ou não imunológica, sendo difícil, senão impossível, pelo quadro 

clínico identificar qual deles está envolvido. Em 1979, foi descrito o primeiro caso de alergia ao látex. 

A via de contato com os derivados ao látex pode ser mucosa, cutânea ou inalatória, o que implica 

latência maior para o surgimento dos primeiros sinais e sintomas. A reação anafilática durante o ato 

anestésico-cirúrgico caracteriza-se por início tardio (MATHIAS e MATHIAS, 2004). 

Neste caso, as manifestações cardiovasculares e pulmonares puderam ser observadas somente após 60 

minutos de anestesia. Reescrevendo, Mathias e Mathias, a avaliação pré-anestésica é necessária para 

diminuir a morbidade e a mortalidade perioperatória. O Conselho Federal de Medicina (CFM) no uso 

de suas atribuições, decidiu, em sessão plenária, em 13/03/1993, no artigo primeiro “que os médicos 

que praticam anestesia, antes da realização da cirurgia, devem realizar anamnese, investigação de 

eventuais riscos do anestésico e de outras drogas, eventualmente associadas”. É importante sempre que 

houver quadro de alteração hemodinâmica e/ou pulmonar inexplicável, pensar na hipótese de reação 

anafilática ao látex. Neste caso o paciente era portador de distúrbio na formação do tubo neural, o que 

aumenta de forma significativa a incidência de hipersensibilidade ao látex e existem testes para 

identificar o paciente alérgico ao látex. 

Os produtos que estavam sendo usados derivados do látex eram: circuitos ventilatórios, 

esfigmomanômetro e luvas.  

Causa identificada: Alergia ao látex. O paciente deve ser cuidado de forma pessoal, isto é, o 

anestesiologista deve conhecer o paciente, estabelecer (com ele) vínculo de confiança, examiná-lo 

detidamente, dirigir o preparo da anestesia e cuidá-lo durante e após o ato cirúrgico. Portanto, nesse 

caso, a causa do incidente atribuída foi a alergia do paciente ao látex. Houve falha organizacional. 
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Caso 8 - SBA 

Conseqüência: Hipercapnia  

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Hipoventilação 

Análise: Ao analisar o aparelho de anestesia (recipiente do absorvedor de dióxido do carbono), 

verificou-se que este estava com o volume de cal sodada maior que o indicado. Ao preencher o 

reservatório, os grânulos do absorvedor foram comprimidos de tal maneira que fez aumentar a 

resistência à passagem do ar levando o paciente à hipoventilação.  

Causa identificada: A causa do incidente foi a quantidade de cal sodada excessiva. Neste caso,  houve 

falha organizacional, falha do usuário/operador pela má ou falta de inspeção. 

 
Caso 9 - SBA 

Conseqüência: Arritmias 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Hipotensão – Vaporizador descalibrado 

Análise: Hipotensão arterial é a queda da pressão arterial (PA) a mais de 20% do seu valor inicial, em 

valores absolutos, a pressão sistólica inferior a 90 mmHg ou a pressão arterial média menor do que 60 

mmHg. A pressão arterial é determinada pelo débito cardíaco e pela resistência vascular sistêmica. Sua 

queda durante a anestesia, ou na sala de recuperação, é decorrente da redução da pré-carga, de menor 

contratilidade miocárdica e de diminuição da resistência vascular sistêmica (FREITAS e SAVARIS, 

2004). 

Ao analisar o aparelho de anestesia, verificou-se que o vaporizador estava inclinado de modo a 

permitir que o anestésico líquido vazasse pelo ramo inspiratório em conjunto com os gases frescos. O 

vaporizador estava com a calibração correta. 

Causa identificada: A causa da hipotensão foi a dose excessiva de agente anestésico, pois o anestésico 

na forma líquida foi introduzido na linha de gases frescos decorrente da inclinação do vaporizador. O 

anestésico foi introduzido no sistema circular, via fluxo de gases frescos, e devido a grande área, 

volatilizou-se rapidamente determinando aumento de concentração inspirada do anestésico. Houve 

falha organizacional, falha na falta ou má inspeção do usuário/operador.  
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 Incidentes relatados pela SBA 
 Análise com o método adaptado da FDA/ECRI 
 

 
Relato inicial Causas 

 Causas  Falha organizacional  
 Relato Dispositivo 

médico 
Dispositivo 
médico 

Usuário/ 
operador 

suporte Fator 
externo 

Inten 
cional 

 
Caso 

1 
 

Hipercapnia absorvedor 
com problemas 

válvula do 
circuito 
invertida 

montagem errada e 
ou falta (ou má) 
inspeção* 

   

 
Caso 

2 

Hipertensão aparelho não 
fornecia 
oxigênio  

obstrução no 
circuito 
respiratório 

falta (ou má) 
inspeção antes do 
uso 

   

 
Caso 

3 

Parada cardíaca equipamento 
com problemas 
ao mudar de 
lugar 

equipamento 
não tinha 
manômetro 
de baixa 
pressão 

falta (ou má) 
inspeção antes do 
uso* 

 apoio fez 
manobras/ 
oxigênio 
estava no 
final 

 

 
Caso 

4 

Mão direita do 
paciente 
mostrava-se 
cianótica  

equipamento 
de pressão não 
invasiva com 
problemas 

foi 
confirmada a 
falha do 
equipamento 

    

 
Caso 

5 

Complicações 
respiratórias 

monitor de 
oximetria com 
defeito 

falha na 
detecção do 
alarme de 
oximetria 

sensor estava 
desconectado do 
paciente e falta 
e/ou má inspeção  

falta de 
alarme 
do 
sensor/  

  

 
Caso 

6 

Hipoxemia Apar. de anest. 
com problemas 

circuito 
respiratório 
desconectado 

falta e/ou má 
inspeção*  

   

 
Caso 

7 

Choque 
anafilático 

alergia ao látex  alergia 
 ao látex  

avaliação pre-
anestésica 

   

 
Caso 

8 

Hipoventilação cal sodada não 
reteve CO2 

capacidade 
maior do 
volume de cal 
sodada 

falta e/ou má 
inspeção  

   

 
Caso 

9 

Arritmias ventilador 
descalibrado 

overdose de 
agente anest./  
vaporizador. 
inclinado 

falta e/ou má 
inspeção*  

   

 
Figura 14 - Resumo dos incidentes relatados pelo SBA e a análise com o método adaptado da FDA/ECRI 

mostrando as causas dos incidentes classificadas de acordo com os fatores de risco. 

 

A Figura 14 mostra o resumo dos incidentes relatados pela SBA com os relatos iniciais, as causas e os 

incidentes na visão do relator e a análise aplicando o método adaptado da FDA/ECRI mostrando as 

causas dos incidentes classificadas de acordo com os fatores de risco. O asterisco (*) significa a falta 

de familiarização do anestesiologista com a tecnologia (dispositivo médico).  

Foram relatados nove casos em que as causas iniciais do incidente, na visão do relator 

(anestesiologista), eram atribuídas aos dispositivos médicos utilizados em anestesiologia. 
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Após a análise realizada pela SBA (2002) e a classificação dos fatores de risco utilizando o método 

adaptado FDA/ECRI, resultou que sete desses relatos eram erro do usuário/operador, dois foram 

classificados como falha do equipamento e um como falha do fator externo. 

Salienta-se que duas falhas foram atribuídas ao equipamento sendo que, em uma delas, o sensor de 

oximetria estava desconectado do dedo do paciente. Pode-se concordar que o equipamento não atendia 

as normas técnicas de segurança e mesmo assim, foi colocado em uso. Entende-se que o 

usuário/operador deveria fazer a inspeção de pré-uso e este equipamento não deveria ser usado. 

Observa-se que há indícios de que o paciente não foi monitorado constantemente. Portanto, pode-se 

atribuir a falha do usuário/operador, primeiro por ser permitido o uso desse equipamento e, segundo, 

por não ter sido detectado a desconexão do sensor. Faltaram dados para esclarecer o uso do 

equipamento sem segurança, logo desconsiderou-se essa hipótese.  

 
4.4 Fase IV – Análise dos Relatos de Casos de Incidentes - Hospitais do Rio Grande do Sul – 

Estudo Exploratório. 

A seguir são descritos os resumos de 17 casos de incidentes que ocorreram durante o período de 

observação, em hospitais do Rio Grande do Sul, no ano de 2003, que provocaram danos sérios e/ou 

morte aos pacientes durante procedimentos anestésicos com os disposit ivos médicos de anestesia. A 

análise foi realizada com o Método Adaptado da FDA/ECRI, Aplicado na da Fase III. 

Obs: A sigla será usada com EEHRS (Estudo Exploratório em hospitais do Rio Grande do Sul). 

 

Caso 1 - EEHRS 

Conseqüência: Hipercapnia 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Peça (conector) em Y com problemas 

Análise: Nesse caso, o material foi enviado ao fabricante que efetuou os testes de inspeção visual, 

funcionamento e vazamento. Nos testes de inspeção e funcionamento do material, os resultados se 

apresentaram normais e no teste de vazamento foi constatado escape de pequena monta no ramo 

expiratório, o qual é conectado em forma de rosca e dotado de anel de borracha de vedação. O ramo da 

válvula encontrava-se frouxo.  

Causa identificada: A causa provável foi atribuída à montagem incorreta após a assepsia e/ou 

esterilização. Houve falha do sistema organizacional, falha do usuário/operador por pressa, falta de 

conhecimento do dispositivo médico ou descuido.  

 

Caso 2 - EEHRS 

Conseqüência : – Hipoxemia ou Hipercapnia  

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Ventilador pulmonar não fornecia oxigênio  
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Análise: Após análise no sistema de anestesia, percebeu-se obstrução no fornecimento de fluxo de 

oxigênio. Foi detectada a presença de gaze na conexão do circuito respiratório formando tampão, que 

impedia a ventilação. Após investigação, descobriu-se que a gaze havia sido colocada, na cirurgia 

anterior, para “erguer”o circuito (como um braço) numa posição mais adequada. Acredita-se que, ao 

desconectar o circuito após a cirurgia para assepsia a gaze tenha se alojado na parte inferior do 

circuito. 

Causa identificada: A causa do incidente foi o circuito respiratório obstruído. Houve falha 

organizacional, houve a falta ou má inspeção do usuário/operador antes do uso. 

 

Caso 3 - EEHRS 

Conseqüência: – Hipercapnia 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Ventilador pulmonar com problemas (alarmes 

descalibrados) 

Análise: Neste caso, após breve análise no aparelho de anestesia, foi verificado que o recipiente do 

absorvedor estava solto, isto é, fora do encaixe. Após análise detalhada, concluiu-se que ao mudar o 

aparelho de lugar durante a cirurgia (em alguns tipos de cirurgia o paciente pode ser mudado de 

posição e conseqüentemente o aparelho), a conexão deve ter se soltado e não foi percebido pelo 

anestesiologista. Foi entendido, pela equipe, que os alarmes do aparelho de anestesia estavam fora dos 

limites de alerta.  

Causa identificada: Nesse caso, a causa do incidente foi o recipiente do absorvedor solto, isto é, fora 

do encaixe. Portanto, houve a falta ou má inspeção do usuário/operador. Provavelmente, o 

usuário/operador não tinha familiaridade com o aparelho. 

 

Caso 4 - EEHRS 

Conseqüência: – Hipercapnia  

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Sistema respiratório com vazamentos 

Análise: O sistema respiratório tem como finalidade permitir ao anestesiologista fornecer ao paciente 

mistura de gases e/ou vapores anestésicos provindas do aparelho de anestesia. São constituídos de 

tubos, válvulas, conexões, bolsa reservatória (HOLSBACH, 2000). 

Neste caso, após breve análise no aparelho de anestesia, foi verificado que o circuito respiratório não 

estava com vazamentos conforme o relato e, sim, montado de forma inadequada. A montagem afetou a 

eficiência na eliminação do CO2  causando hipercapnia ao paciente. O circuito respiratório que estava 

sendo usado era um sistema circular (com absorvedor) e este, apesar de algumas vantagens (por 
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exemplo, conservação de calor e umidade), tem uma desvantagem que é o grande número de 

componentes o que pode ser um problema se a montagem não é adequada (FORTIS e FORTIS, 2004).  

Causa identificada: A causa do incidente foi atribuída à montagem inadequada do circuito 

respiratório. Houve falha do usuário/operador, que pode ter sido pela pressa, falta de conhecimento do 

dispositivo médico ou descuido. 

 

Caso 5 - EEHRS 

Conseqüência: – Barotrauma 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Sistema respiratório com vazamentos 

Análise: O barotrauma pode ser causado pela alta pressão no trato respiratório (FEREZ, 2004). Em 

análise inicial verificou-se que o circuito respiratório estava montado de forma inadequada. Na 

montagem do circuito, o ramo expiratório estava obstruído por dobra do circuito, causando aumento 

de pressão das vias aéreas.  

Causa identificada: O circuito não estava com vazamentos conforme o relato e sim montado de forma 

inadequada (dobra interna). Se houvesse vazamentos, conforme o relato, haveria uma queda na 

pressão das vias aéreas e não um aumento como foi identificado. A causa do incidente foi a dobra 

interna do circuito. Houve falha organizacional, falta ou má inspeção ou ainda falta de familiaridade 

do dispositivo médico do usuário/operador.  

 

Caso 6 - EEHRS 

Conseqüência: – Barotrauma 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Sistema respiratório com problemas 

Análise: Após análise no aparelho de anestesia, foi verificado que o circuito respiratório estava 

montado de forma inadequada e por isso a válvula de escape não permitia o escape dos gases 

expirados, causando aumento de pressão nas vias respiratórias. A válvula de escape permite a saída de 

maneira controlada do excesso de gases no sistema. O circuito não estava com vazamentos conforme o 

relato e, sim, montado de forma inadequada. 

Causa identificada: A causa do incidente foi atribuída à montagem inadequada do circuito (válvula). 

Houve falha organizacional, falta ou má inspeção do usuário/operador. 

 

Caso 7 - EEHRS 

Conseqüência: – Hipercapnia 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Equipamento de anestesia com problemas 
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Análise:Após breve análise no aparelho de anestesia, verificou-se que a cal sodada estava saturada e 

conseqüentemente houve reinalação de CO2.  

Causa identificada: A causa do incidente foi atribuída a cal sodada vencida. Houve falha 

organizacional, falta ou má inspeção do usuário/operador. O aparelho de anestesia não apresentava 

defeitos. 

 

Caso 8 - EEHRS 

Conseqüência: Cirurgia suspensa por “cheiro” de anestésico no aparelho de anestesia causando mal 

estar na equipe . 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Vaporizador com vazamentos 

Análise: Após os testes de funcionamento e vazamento no vaporizador de sevorane, constatou-se o 

perfeito funcionamento e não foi constatado vazamento. Após análise em todo o contexto, verificou-se 

que, antes da cirurgia, ao preencher o vaporizador com o líquido anestésico. O mesmo foi derramado  

para a ambiente externo impregnando a sala com o vapor anestésico. Desta forma, a equipe cirúrgica 

começou a sentir indisposição pelo forte cheiro de anestésico e o paciente já estava em sala preparado 

para a cirurgia quando esta foi suspensa. 

Causa identificada: A causa do incidente foi atribuída à falha organizacional, houve falha do 

usuário/operador. 

 

Caso 9 - EEHRS 

Conseqüência: Suspensa cirurgia  

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: O Aparelho de anestesia acionava 

continuamente os alarmes.  

Análise: Neste caso o anestesiologista retirou o equipamento de uso e substituiu por outro, pois 

segundo o seu relato o equipamento “não parava de alarmar”. 

Após análise, verificou-se que o sensor de espirometria do aparelho de anestesia foi mal encaixado 

acionando os alarmes. O anestesiologista não estava familiarizado com o equipamento. 

Causa identificada: A causa do incidente foi atribuída à falha organizacional, houve falha do 

usuário/operador, este usou um equipamento que não o conhecia. 

 

Caso 10 - EEHRS 
Conseqüência: Barotrauma 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Reservatório de cal sodada com problemas 
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Análise: Um sistema antipoluição é definido como o equipamento destinado a coletar e remover o 

expirado e o excesso de vapores e gases anestésicos liberados de válvulas ou saídas de equipamentos 

usados para administrar anestésicos sob condições normais de operação ou exalados pelo paciente 

quando conectado a tais sistemas. O recipiente que contém o absorvente (cal sodada) é denominado 

canister (FORTIS e FORTIS, 2004) a finalidade do absorvedor já foi abordado no caso 1 – 

FDA/ECRI. 

Neste caso, após breve análise no aparelho de anestesia verificou-se que faltava a válvula de escape de 

pressão positiva no circuito anti poluição.  

Causa identificada: O sistema foi montado inadequadamente e o sistema de coleta de gases para 

recolher os gases anestésicos expirados retornava ao paciente. Houve falha organizacional, falta ou má 

inspeção ou ainda falta de familiaridade do dispositivo médico do usuário/operador. 

 

Caso 11 - EEHRS 

Conseqüência: Reação do paciente - Hipertensão 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Vaporizador descalibrado  

Análise: Neste caso, foi analisado o vaporizador em questão de anestésico líquido (sevorane) pois ao 

abrí-lo constatou-se que o líquido apresentava-se sem o odor característico do mesmo. Foi enviada 

amostra para o laboratório especializado e o resultado da análise mostrou que o líquido era água 

potável. O caso foi encaminhado ao diretor do hospital como falha premeditada. 

Causa identificada: Falha premeditada. 

 

Caso 12 - EEHRS 

Conseqüência: Hipercapnia 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial:Aparelho de anestesia com problemas – 

retenção de CO2 

Após análise do aparelho de anestesia foi constatado que a cal sodada estava com umidade, o sistema 

antipoluição estava sem o balão (reservatório de silicone) com um esparadrapo na ponta para tapar a 

conexão impedindo, assim, a liberação dos gases. 

Causa identificada: A cal sodada estava úmida e não havia reservatório de água no circuito. Houve 

falha organizacional, falta ou má inspeção ou ainda falta de familiaridade do dispositivo médicodo 

usuário/operador. 
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Caso 13 - EEHRS 

Conseqüência: Hipoxemia 

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Aparelho de anestesia com problemas  

Análise: Foi constatado que o sensor de espirometria estava conectado em local inadequado, o 

aparelho de anestesia estava sendo usado desligado da rede elétrica com o ventilador à bateria e o 

vaporizador desligado. Dessa forma com o vaporizador desligado não é possível conhecer a 

porcentagem do gás anestésico que estava sendo liberado ao paciente. Neste caso, fica evidente a falta 

de familiaridade do anestesiologista com o equipamento. 

Causa identificada:Vaporizador desligado, sensor de espirometria conectado em local errado. Houve 

falha organizacional, falta ou má inspeção do usuário/operador. 

 

Caso 14 - EEHRS 

Conseqüência:Hipóxia  

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Ventilador pulmonar com problemas na fase 

inspiratória  

Análise: Foi constatado que o filtro antibactéria estava desconectado no circuito do ramo inspiratório. 

Numa análise mais detalhada, observou-se que a mangueira, traquéia ou tubo do circuito estava com 

um rasgo quinze centímetros após uma das conexões. 

Causa identificada: O filtro antibactericida estava desconectado e o circuito com um rasgo, permitindo 

vazamentos causando hipoventilação ao paciente. Houve falha organizacional, falta ou má inspeção do 

usuário/operador. 

 

Caso 15 - EEHRS 

Conseqüência : Reação motora do paciente  

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: Mau funcionamento do vaporizador universal 

Análise: Foi constatado que o diafragma da válvula direcional do rotâmetro estava rompido. Ao 

verificar todo o contexto, constatou-se que, na válvula reguladora da parede da rede do hospital, a 

pressão de alimentação de oxigênio estava selecionada em 5,5Kgf/cm2 (pressão total). Conforme a 

recomendação das normas técnicas (NBR 13730/1996) a válvula reguladora (estabilizadora) de 

pressão deve ser ajustada para 3,5 – 4,0Kgf/cm2. 

Causa identificada: O diafragma da válvula  direcional estava rompido devido a pressão de 

alimentação de oxigênio estar selecionada acima da permitida. Houve falha organizacional, falta ou 

má inspeção ou ainda falta de familiaridade do dispositivo médico do usuário/operador. 
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Caso 16 - EEHRS 

Conseqüência Hipoxemia:  

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: vaporizador descalibrado 

Analise: O vaporizador de uso clínico é equipamento destinado a facilitar a mudança de estado físico 

de um agente volátil de líquido para vapor: ele deve liberar vapor de agente anestésico de maneira 

quantificada e controlada no fluxo de gases que se dirige ao paciente (FORTIS e FORTIS, 2004). 

No Brasil, existem vaporizadores calibrados (específico para cada tipo de anestésico), vaporizadores 

universais com fluxômetro e vaporizadores universais sem fluxômetro sendo que esses últimos não 

são específicos para cada tipo de gás. Os anestésicos inalatórios utilizados (halotano, enflurano, 

desflurano, isofluorano e sevoflurano) são líquidos voláteis a temperatura e pressão ambiente 

(HOLSBACH, 2000; FORTIS e FORTIS, 2004). 

Neste caso, o vaporizador em uso era calibrado para isofluorano e o líquido anestésico colocado no 

vaporizador era halotano. Por características do halotano o uso em concentração inadequada levou o 

paciente a depressão cardiovascular, o que provavelmente levou o relator do caso a estimar a 

conseqüência como hipoxemia. 

Causa identificada: Houve a troca de anestésicos. Existiu falha organizacional, houve falta de atenção 

ou desconhecimento sobre e vaporizadores por parte do usuário/operador.  

 

Caso 17 - EEHRS 

Conseqüência: Hipercapnia  

Causa provável do incidente segundo o relato inicial: ventilador pulmonar com problemas 

Análise: Após verificação no aparelho de anestesia foi constatado que no lugar da válvula de 

segurança do ventilador pulmonar estava uma válvula de escape fechada, de marca diferente da do 

aparelho. 

Causa identificada: O anestesiologista não estava familiarizado com o equipamento trocou as 

válvulas. Houve falha organizacional, falha do usuário/operador. Falta de familiaridade do dispositivo 

médico. 

 

A Figura 15 mostra o resumo dos incidentes ocorridos em hospitais do EEHRS (2003) com os relatos 

iniciais, as causas e os incidentes na visão do relator e a análise aplicando o método adaptado da 

FDA/ECRI mostrando as causas dos incidentes classificadas de acordo com os fatores de risco. O 

asterisco (*), inserido na Figura 15, significa a falta de familiarização do anestesiologista com a 

tecnologia (dispositivo médico).  
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Incidentes ocorridos em hospitais do EEHRS 
Análise com o método adaptado da FDA/ECRI  

Relato inicial Causas 
Causas  Falha organizacional  

 

Relato Dispositivo 
médico 

Dispositivo médico Usuário/ 
operador 

Fator 
suporte 

Fator 
externo 

Inten 
cional 

caso 
1 

Hipercapnia peça em Y com 
defeito 

montagem errada do 
conector 

falta ou má 
inspeção 
pré-uso* 

   

caso 
2 

Hipoxemia ventilador 
pulmonar com 
problemas 

corpo estranho no 
circuito resp. 

falta ou má 
inspeção 
pré-uso 

   

caso 3 Hipercapnia equipamento 
ventilador com 
problemas 

recipiente do 
absorvedor solto 

falta ou má 
inspeção 
pré-uso* 

   

caso 4 Hipercapnia sistema 
respiratório com 
vazamentos 

montagem inadequada 
do circuito respiratório  

falta ou má 
inspeção 
pré-uso* 

   

caso 5 Barotrauma sistema 
respiratório com 
vazamentos 

ramo expiratório  do 
circuito respiratório 
obstruído 

falta ou má 
inspeção 
pré-uso 

   

caso 6 Barotrauma sistema 
respiratório com 
vazamentos 

válvula de escape 
invertida 

falta ou má 
inspeção 
pré-uso* 

   

caso 7 Hipercapnia aparelho de 
anestesia com 
problemas 

cal sodada saturada falta ou má 
inspeção 
pré-uso 

   

caso 8 Cheiro de 
anestésico 
muito forte/ 
mal estar na 
equipe 

vaporizador com 
problemas 

respingos de 
anestésico líquido no 
aparelho de anestesia 

falta de 
cuidados/ 
pressa 

   

Caso 
9 

Alarme não 
parava de 
tocar 

falta de man 
adequada ao 
aparelho 

sensor de espirometria 
mal conectado 

falta de 
*familiariz. 
com o equip 

   

 
Caso 
10 

Barotrauma canister com 
problemas 

faltava a válvula de 
escape da pressão 
positiva 

falta ou má 
inspeção 
pré-uso* 

   

Caso 
11 

Reação do 
paciente- 
hipertensão 

vaporizador 
descalibrado 

    água 
no 
vapori
zador 

Caso 
12 

Hipercapnia aparelho de 
anestesia com 
defeito/retenção 
de CO2 

cal sodada com 
umidade, falta de 
reservatório 

falta ou má 
inspeção 
pré-uso* 

   

Caso 
13 

DISCUTIR aparelho de 
anestesia com 
defeito 

vaporizador desligado falta ou má 
inspeção 
pré-uso* 

   

Caso 
14 

Hipóxia ventilador com 
problemas na 
fase inspiratória 

circuito desconectado falta ou má 
inspeção 
pré-uso 

   

Caso 
15 

Reação do 
paciente 

mau 
funcionamento 
do vaporizador 

pressão de 
alimentação de 
oxigênio inadequada 

falta ou má 
inspeção 
pré-uso* 

   

Caso 
16 

Hipoxemia vaporizador 
descalibrado 

troca de gases 
anestésicos no 
vaporizador 

falta ou má 
inspeção 
pré-uso 
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Incidentes ocorridos em hospitais do EEHRS 
Análise com o método adaptado da FDA/ECRI  

Relato inicial Causas 
Causas  Falha organizacional  

 

Relato Dispositivo 
médico 

Dispositivo médico Usuário/ 
operador 

Fator 
suporte 

Fator 
externo 

Inten 
cional 

Caso 
17 

Hipercapnia aparelho de 
anestesia com 
problemas 

válvula de escape de 
marca x no lugar da 
válvula de segurança 
do ventilador de marca 
y 

falta de 
familiariz. 
com o equip 
* 

   

 

Figura 15 - Resumo dos incidentes ocorridos em hospitais do EEHRS e a análise com o método adaptado da 

FDA/ECRI mostrando as causas dos incidentes classificadas de acordo com os fatores de risco. 

 

Nos 17 casos de incidentes analisados, obteve-se: 16 (94%) foram classificadas como falha 

organizacional, falha do usuário/operador e uma (6%) foi considerada falha premeditada. Enfatiza-se 

que dos casos analisados, 10 (58,8%) foram falhas cometidas devido à pouca familiaridade do 

anestesiologista com o equipamento. 

 

Análise Comparativa entre as Fases II, III e IV 

Na análise dos dados, os relatos de casos de incidentes foram aceitos como verdades onde procurou-se 

as relações de causa-efeito de acordo com os métodos empregados. Na população estudada, as falhas 

do usuário/operador, ou falhas humanas, foram as falhas de maior incidência dos incidentes e não as 

falhas dos dispositivos médicos, conforme foram atribuídas no relato inicial. 

As falhas que aparecem com maior freqüência são as desconexões dos circuitos respiratórios, 

conexões trocadas, inadequada remoção do dióxido de carbono em função do absorvedor e falta de 

familiaridade do usuário/operador com o dispositivo médico. Com os resultados obtidos nessas fases, 

pode-se averiguar que 66,7% (mínimo) a 94,0% (máximo) das causas da falhas dos incidentes 

ocorridos em anestesiologia e atribuídos aos dispositivos médicos não estão corretas. Essas falhas são 

potencialmente evitáveis e passíveis de correção. Observou-se, ainda, que somente os dados sobre a 

incidência das falhas por desconexão dos circuitos respiratórios assemelharam-se com a literatura 

mundial. 

Conforme o quadro comparativo da Figura 16, as falhas do usuário/operador surgiram com uma 

freqüência de 87,5% (falta de familiarização da tecnologia - FFT- 50%) na fase II (FDA), 66,7% (falta 

de familiarização da tecnologia 44,4%)  na fase III (SBA) e 94% (falta de familiarização da tecnologia 

58,8%) na fase IV (EEHRS), conforme o quadro comparativo da Figura 16. 
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Causa inicial do 

relato 

 

Causa do incidente após análise 

Usuário/operador 

 

Disposit. 

médico 

Usuário/ 

operador 

Dispositivo 

médico  FFT 

Fase II – revisão sistemática - FDA 8 (100%) 0 (0%) 1 (12,5%) 7 (87,5%) 50% 

Fase III – revisão sistemática - SBA 9 (100%) 0 (0%) 3 (33,4%) 6 (66,7%) 44,4% 

Fase IV – estudo exploratório - 

EEHRS 

17 (100%) 0 (0%) 1 (6%) 16 (94,0%) 58,8% 

 

Figura 16 – Quadro comparativo sobre causas dos incidentes resultante das três fases do estudo. 

 

4.5 Fase V – Pesquisa Quali-quantitativa  

População estudada 

A população amostral foi composta por anestesiologistas que trabalham em hospitais de capitais 

brasileiras, sendo que setenta e nove anestesiologistas entre os noventa contatados responderam à 

pesquisa. Para compor o perfil do anestesiologista estudado, foram analisados o local de trabalho, 

escolaridade, tempo de serviço, sexo, tipo do hospital e do público alvo dos anestesiologistas. Esses 

resultados podem ser apreciados nas tabelas 2, 3 e 4. 

 

Tabela 2– Perfil da amostra de anestesiologistas estudado indicando o local, escolaridade, tempo de serviço e 

sexo. 

Estado  Escolaridade  Tempo de serviço  Sexo  

AC 1 (1,5%) Graduação 5 (6,3%) Até 10 35 (44,3%) Mas. 59 (74,7%) 
BA 3 (3,8%) Especialidade 63 (79,7%) Mais de 10 até 20 22 (27,8%) Fem. 17 (21,5%) 
ES 3 (3,8%) Mestrado 4 (5,1%) Mais de 20 17 (21,5%)   
MG 8 (10,1%) Doutorado 3 (3,8%)     
PB 4 (5,1%) Pós-doutorado 1 (1,3)     
RJ 16 (20,3%)       
RS 30 (38,0%)       
SP 14 (17,7%)       
NR  NR 3 (3,8%) NR 5 (6,3%) NR 3 (3,8%) 

 
Total 79 (100%) Total 79 (100%) Total 79 (100%) Total 79 (100%) 
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Tabela 3 – Tipo do hospital que trabalha 

Tipo do hospital no  anestesiologistas % 

Universitário 39 49,4 
Privado 67 84,8 
Público 38 48,1 
Filantrópico 25 31,6 

 

Tabela 4 – Tipo do público alvo 

Público alvo no  anestesiologistas % 
Atendimento sus 63 79,7 
Atendimento convênio  69 87,3 
Particular 63 79,7 

 

4.5.1 Questionário de Escolhas Múltiplas – Quase-acidente/Acidente 

Nesta etapa são apresentados os resultados do questionário, de escolha múltipla, aplicado. 

Ratifica-se que os questionários dessa fase foram aplicados no período em que a revisão da literatura estava em 

construção e, portanto não havia sido feita a escolha da padronização dos conceitos de incidentes. Utilizaram-se 

os conceitos de acidente e incidente nas seguintes situações (Guimarães, 2002). 

Acidente : Situação que levou à morte, seqüelas, internação na unidade de tratamento intensiva não prevista 

ou internação mais prolongada. 

Incidente/Quase-acidente: Situação que provavelmente teria uma destas conseqüências mas foi descoberta 

e corrigida a tempo, (quase acidente). 

 

A freqüência relativa dos incidentes e acidentes relacionados à via aérea é apresentada na tabela 5, 

destacando-se os incidentes: intubação difícil (77,2%), broncopasmo (77,2%), laringospasmo (75,9%), 

intubação esofágica (68,4%), intubação impossível (51,4%), extubação demasiada precoce (48,1%) e 

extubação acidental (46,8%). Os demais podem se vistos na tabela 5. 
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Tabela 5 - Incidentes e acidentes relacionados à via aérea que os anestesiologistas presenciaram ou vivenciaram 

(amostra de 79 anestesiologistas). 

Incidentes/acidentes relacionados a via aérea n0 anestesiologistas % 
Intubação esofágica 
Intubação difícil 

54 
61 

68,4 
77,2 

Intubação impossível 41 51,4 
Intubação prolongada 28 35,4 
Erosão de faringe 7 8,9 
Sangramento de cornetos 35 44,3 
Corpo estranho intra-traqueal 10 12,7 
Aspiração de dentes  4 5,1 
Obstrução respiratória alta (ORA) 30 38,0 
ORA por prótese dentária 5 6,3 
ORA relacionado à hiperinsuflação do manguito 8 10,1 
ORA relacionado ao acotovelamento de sonda 24 30,4 
Extubação demasiada precoce 38 48,1 
Extubação acidental 37 46,8 
Laringospasmo  60 75,9 
Broncopasmo  61 77,2 
ORA por edema de glote 28 35,4 
Lesão esofágica por prótese dentária 2 2,5 

 

A tabela 6 mostra os incidentes e acidentes relacionados a alterações ventilo-respiratórias 

evidenciando a depressão respiratória pós-operatória imediata em 62% e aspiração de vômito em 

40,5% dos casos. 

 

Tabelas 6 - Incidentes e acidentes relacionados a alterações ventilo-respiratórias que os anestesiologistas 

presenciaram ou vivenciaram (amostra de 79 anestesiologistas). 

Incidentes/acidentes relacionados a alterações ventilo-
respiratórias 

n0 anestesiologistas % 

Aspiração de vomito 32 40,5 
Pneumotórax per-anestésico, sem relação com a via venosa central 19 24,1 
Depressão respiratória pós-operatório imediata 49 62,0 
Edema pulmonar agudo alérgico 28 35,4 

 

Na população estudada, encontrou-se (tabela 7) os porcentuais: mau funcionamento do laringoscópio 

(63,3%), desconexão (62%) e má montagem do circuito (41,8%), mau funcionamento valvular 

(58,2%), mau funcionamento do aspirador (53,2%), falha do ventilador (50,6%) e mau funcionamento 

da cal sodada (48,1%) relacionados ao mau funcionamento dos equipamentos. Todas essas causas, 

com exceção do mau funcionamento do aspirador, assemelham-se às causas relacionadas a incidentes 

nos estudos dos relatos de casos de incidentes da FDA, SBA e EEHRS. A relação do incidente com o 

mau funcionamento do laringoscópio (63,3%) destacou-se como a maior causa de incidente no 

questionário, porém não foi constatada nos estudos de relatos dos casos analisados. Justifica-se que a 

razão desse dado seja porque, na literatura mundial de anestesiologia, o laringoscópio é considerado 

um instrumento de trabalho que realiza a observação direta no interior da laringe, não pertencente ao 

equipamento de anestesiologia. 



4 Resultados e Discussão 87 

 

Tabela 7 – Incidentes e acidentes relacionados ao mau funcionamento dos equipamentos que os anestesiologistas 

presenciaram ou vivenciaram (amostra de 79 anestesiologistas). 

Incidentes/acidentes relacionados ao mau funcionamento dos 
equipamentos 

n0 anestesiologistas % 

Mau funcionamento do laringoscópio 50 63,3 
Mau funcionamento do aspirador 42 53,2 
Mau funcionamento valvular 46 58,2 
Falha do ventilador 40 50,6 
Falha do aporte de oxigênio  28 35,4 
Má montagem do circuito 33 41,8 
Desconexão do circuito 49 62,0 
Vaporizador desconectado 29 36,7 
Vaporizador invertido 12 15,2 
Dois vaporizadores usados ao mesmo tempo 7 8,9 
Mau funcionamento da cal sodada 38 48,1 

 

Na freqüência relativa dos incidentes e acidentes relacionados à via venosa ou arterial, o maior 

destaque foi a desconexão da via venosa (60,8% dos casos) seguido de injeção extra-venosa (34,2%), 

desconexão da via arterial (32,9%), penumotórax por vvc e excessiva reposição parenteral (25,3%) e 

os demais apresentados na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Incidentes e acidentes relacionados à via venosa ou arterial que os anestesiologistas presenciaram ou 

vivenciaram (amostra de 79 anestesiologistas). 

Incidentes/acidentes relacionados à via venosa ou arterial n0 anestesiologistas % 
Hemotórax por via venosa central (vvc) 12 15,2 
Pneumotórax por vvc 20 25,3 
Injeção ext ra -venosa 27 34,2 
Injeção intra-arterial 8 10,1 
Excessiva reposição parenteral (soro excessivo) 20 25,3 
Desconexão da via venosa 48 60,8 
Desconexão da via arterial 26 32,9 

 

Na tabela 9, os incidentes e acidentes relacionados a erros de medicação, o fator overdose de agente 

inalatório (53,1%), foi a causa mais freqüente existindo uma coincidência com os estudos de relatos de 

casos de incidentes do FDA, SBA e EEHRS. Os demais foram overdose de agente venoso (49,4%), 

erro de seringa (35,4%), excessiva sedação pré-operatória (32,9%) e erro de ampola (21,5%), 

conforme mostrado na tabela. 



4 Resultados e Discussão 88 

 

Tabela 9 – Incidentes e acidentes relacionados a erros de medicação que os anestesiologistas presenciaram ou 

vivenciaram (amostra de 79 anestesiologistas). 

Incidentes/acidentes relacionados a erros de medicação n0 anestesiologistas % 
Erro de seringa 28 35,4 
Erro de ampola 17 21,5 
Erro de medicação pré-operatória 5 6,3 
Excessiva sedação pré-operatória 26 32,9 
Overdose de agente venoso 39 49,4 
Overdose de agente inalatório 42 53,1 

 

Na esfera de incidentes e acidentes relacionados a erros nos agentes inalatórios, os fatores 

apresentados na tabela 10 não mostraram significância estatística.  

 

Tabela 10 – Incidentes e acidentes relacionados a erros nos agentes inalatórios que os anestesiologistas 

presenciaram ou vivenciaram (amostra de 79 anestesiologistas). 

Incidentes/acidentes relacionados a erros nos agentes inalatórios n0 anestesiologistas % 
Oxido nitroso como gás único 6 7,6 
Inundação pulmonar por agente inalatório 3 3,8 
Relacionados a bloqueios regionais – seqüelas neurológicas 7 8,9 

 

Em relação à pergunta relacionada a incidentes e acidentes em anestesiologia ou bloqueios regionais, 

os fatores punção acidental dura-mater (70,9%), convulsão (40,5%) e colocação intra-venosa de 

cateter (35,4%) foram as mais lembradas ou vivenciadas pelos anestesiologistas, conforme mostrado 

na tabela 11. 

 

Tabela 11 – Incidentes e acidentes relacionados a anestesiologia ou bloqueios regionais que os anestesiologistas 

presenciaram ou vivenciaram (amostra de 79 anestesiologistas). 

Incidentes/acidentes relacionados a anestesiologia ou bloqueios regionais n0 anestesiologistas % 
Fratura de agulha 10 12,7 
Anestesia subaracnóidea total 26 32,9 
Convulsão  32 40,5 
Punção acidental da dura-mater 56 70,9 
Fratura de cateter  4 5,1 
Colocação intra -venosa de cateter 28 35,4 
Colocação subdural de cateter 9 11,4 

 

Destacam-se a freqüência relativa de incidentes e acidentes relacionados a erro de intervenção o fato 

erro de lado da operação (16,8%), engano de procedimento (6,3%) e engano de paciente (3,8%) 

mostrado na tabela 12. Esses fatos não foram encontrados em estudos na literatura. 
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Tabela 12 – Incidentes e acidentes relacionados a erros de intervenção que os anestesiologistas presenciaram ou 

vivenciaram (amostra de 79 anestesiologistas). 

Incidentes/acidentes relacionados a erros de intervenção n0 anestesiologistas % 
Erro de lado de operação 13 16,5 
Engano de procedimento 
Engano de paciente 

5 
3 

6,3 
3,8 

 

Com relação aos incidentes e acidentes relacionados a traumas ou similares, o fato que mais se 

destacou foi as queimaduras (45,6%). Chama atenção o dado apresentado de queda do paciente ao 

chão (25,3%). Os demais fatos são lesão de membros por mau posicionamento (24,1%), dano ocular 

(19%), acidentes elétricos (21,5%) e explosões (1,3%), mostrado na tabela 13. 

 

Tabela 13 – Incidentes e acidentes relacionados a traumas ou similares que os anestesiologistas presenciaram ou 

vivenciaram (amostra de 79 anestesiologistas). 
Incidentes e acidentes relacionados a traumas ou similares n0 anestesiologistas % 
Queda de paciente ao chão 20 25,3 
Lesão de membros por mau posicionamento 19 24,1 
Dano ocular 15 19,0 
Queimaduras  36 45,6 
Acidentes elétricos 17 21,5 
Explosões 1 1,3 

 

Entre outras causas, as mais freqüentes em relação a alterações hemodinâmicas, referem-se a arritmias 

(78,5%), crise hipertensiva (73,4%), choque hipovolêmico (62,0%) e hipotensão arterial grave 

(55,7%), parada cardíaca inesperada (39,2%), choque séptico (38%) e choque anafilático (34,2%). A 

lista completa de causas pode ser vista na tabela 14. 
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Tabela 14 – Incidentes e acidentes relacionados a alterações hemodinâmicas que os anestesiologistas 

presenciaram ou vivenciaram (amostra de 79 anestesiologistas). 
Incidentes/acidentes relacionados a alterações hemodinâmicas n0 anestesiologistas % 
Falha cardíaca 15 19,0 
Parada cardíaca inesperada 31 39,2 
Edema pulmonar cardiogênico 23 29,1 
Arritmias 62 78,5 
Crise hipertensiva 58 73,4 
Hipotensão arterial grave 44 55,7 
Choque hipovolêmico 49 62,0 
Choque séptico 30 38,0 
Choque anafilático 27 34,2 
Choque de causa não esclarecida 11 13,9 
Falha renal aguda 10 12,7 
Embolia gasosa 6 7,6 
Tromboembolismo pulmonar 19 24,1 

 

Com respeito aos incidentes e acidentes relacionados a alterações pós-operatórias e à anestesiologia, 

os fatores mais significativos foram vômitos incoercíveis (55,7%) e alterações psiquiátricas pós-

operatórias (32,9%), apresentados na tabela 15. 

 

Tabela 15 – Incidentes e acidentes relacionados a alterações pós-operatórias relacionadas a anestesiologia que os 

anestesiologistas presenciaram ou vivenciaram (amostra de 79 anestesiologistas). 

Incidentes e acidentes relacionados a alterações 

pós-operatórias e a anestesiologia 
n0 anestesiologistas % 

Vômitos incoercíveis 44 55,7 
Falha hepática 6 7,6 
Alterações psiquiátricas pós-ope ratórias 26 32,9 
Falha renal aguda (sem causa hemodinâmica)  12 15,2 

 

Nas tabela 5 a 15, são apresentados 82 incidentes e acidentes que 79 anestesistas lembraram de ter 

presenciado ou vivenciado. No questionário, solicitou-se aos entrevistados considerarem apenas os 

fatos sem que houvesse qualquer interpretação da relação do acontecimento. 

 

4.5.2 Questionário de Escolhas Simples – Quase-acidente/Acidente 

Nesta etapa, o questionário continha perguntas de escolha simples, perguntas abertas e perguntas 

fechadas, a serem avaliadas por meio de uma escala contínua com duas ancoras nas extremidades 

(pouco e muito) para avaliar riscos e a satisfação com os equipamentos e ambiente de trabalho. 

Chama-se atenção que nessa fase foram usados a terminologia: acidente e quase-acidente (incidente) 

Na tabela 16, pode-se observar que 63,4% anestesiologistas da população estudada têm a percepção 

que os incidentes podem ser evitados com melhor tecnologia, outra técnica e melhor equipe treinada; 

22,8% consideram o incidente inevitável e 13,9% não assinalaram nenhum dos itens propostos. 
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A tabela 17 mostra que 27,8% dos anestesiologistas pesquisados consideram o acidente inevitável. No 

entanto, 50,7% anestesiologistas têm a percepção que os acidentes podem ser evitados: com melhor 

tecnologia (22,8%), com equipe melhor treinada (16,5%), com a aplicação de outra técnica (11,4%) e 

21,5% não assinalaram nenhum dos itens propostos.  

Nestes dois questionamentos, chama a atenção os dados em que nenhum dos itens propostos foram 

assinalados (13,9% dos incidentes e 21,5% dos acidentes). Embora seja um dado sem possibilidade de 

extrair uma incidência, reconhece-se que na elaboração dessas questões deveria estar incluído um 

espaço para permit ir que o entrevistado apontasse outro fator de prevenção. 

 

Tabela 16 – Descrição de um incidente na percepção dos anestesiologistas  

O que melhor descreve um incidente no  anestesiologistas % 

Inevitável 18 22,8 
Evitável com melhor tecnologia 21 26,6 
Evitável com outra técnica 10 12,7 
Evitável com uma equipe melhor treinada 19 24,1 
Não responderam 11 13,9 
Total 79 100 

 
Tabela 17 – O que melhor descreve o acidente 

O que melhor descreve o acidente no anestesiologistas   % 

Inevitável 22 27,8 
Evitável com melhor tecnologia 18 22,8 
Evitável com outra técnica 9 11,4 
Evitável com equipe melhor treinada 13 16,5 
Não responderam 17 21,5 
Total 79 100 

 

Na população pesquisada (tabela 18), 72,2% dos anestesiologistas descrevem como fator de prevenção 

de incidentes: maior vigilância (30,4%), trabalhar com equipamento de segurança e suporte (22,8%) e 

maiores informações sobre o paciente (8,9%), campo visual irrestrito sobre o ambiente cirúrgico 

(3,8%) e maior familiaridade com os equipamentos (6,3%). 

Os fatores de prevenção dos acidentes são apresentados na tabela 19, 68,4% dos anestesiologistas 

entendem que o acidente pode ser evitado, principalmente com: maior vigilância (29,1%), 

equipamento de segurança e suporte (24,1%). Com menor destaque, os anestesiologistas consideram 

informações sobre o paciente (8,9%), campo visual irrestrito sobre o ambiente cirúrgico (5,1%) e 

maior familiaridade com os equipamentos (1,3%).  

Observa-se que, na Fase IV desse estudo, nos relatos de casos de incidentes de EEHRS, identificou-se 

que dez (58,8%) incidentes de um total de 17 casos (100%) foram provocados pela pouca 

familiaridade dos equipamentos. Portanto, não houve concordância dos dados coletados no 
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questionário com os relatos de casos. Chama atenção que quase 32% dos entrevistados não 

responderam à questão sobre acidentes e 27,8% sobre incidentes. 

 

Tabela 18 - Contribuição para evitar o incidente 

O que melhor contribuiria para evitar o incidente no anestesiologistas % 

Maior vigilância 24 30,4 
Maiores informações sobre o paciente 7 8,9 
Campo visual irrestrito sobre o ambiente cirúrgico 3 3,8 
Maior familiaridade com os equipamentos 5 6,3 
Equipamento de segurança e suporte 18 22,8 
Não responderam 22 27,8 
Total 79 100 

 

Tabela 19 – Melhor contribuição para evitar o acidente 

O que melhor contribuiria para evitar o acidente no anestesiologistas % 

Maior vigilância 23 29,1 
Maiores informações sobre o paciente 7 8,9 
Campo visual irrestrito sobre o ambiente cirúrgico 4 5,1 
Maior familiaridade com os equipamentos 1 1,3 
Equipamentos de segurança e suporte do ambiente cirúrgico 19 24,1 
Não responderam 25 31,6 
Total 79 100 

 

Em relação à conseqüência do incidente, os anestesiologistas responderam que 44,3% dos pacientes 

não sofreram nenhuma conseqüência, 31,6% tiveram internação prolongada, 11,4% sofreram seqüelas 

permanentes, 6,3% dos entrevistados não lembraram à conseqüência do incidente e 6,3% foram a 

óbito, conforme mostrado na tabela 20.  

De acordo com a tabela 21, em relação à conseqüência do acidente, 46,8% dos pacientes apresentaram 

internação prolongada, 17,7% sofreram seqüelas permanentes, 16,5% tiveram morte como 

conseqüência do acidente, enquanto que, 15,2% não sofreram nenhuma conseqüência e 3,8% dos 

anestesiologistas não lembraram à conseqüência do acidente.  

Enfatiza-se que na época em que foi aplicado o questionário usou-se como definição de acidente a 

morte, seqüela e internação prolongada e definiu-se incidente como quase acidente, isto é, sofre a 

interferência para um desfecho favorável. 

Em 44,3% dos incidentes e 15,2% dos acidentes, nos quais os pacientes não sofreram nenhuma 

conseqüência, foram tomadas intervenções que trouxeram desfechos favoráveis. O reconhecimento 

das situações suscetíveis aos incidentes e acidentes e a intervenção trouxeram benefícios aos pacientes. 

Vale ressaltar que embora a tese não aborde o tema custos, o fator, a internação prolongada em 

incidentes (31,6%) e acidentes (46,8%) é um potencial para aumentar os custos dos hospitais com o 

ato anestésico. Os custos com a saúde nos Estados Unidos em 1997 somaram mais de um trilhão de 
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dólares, o que corresponde a 14% do produto interno bruto e, desde 1990, os custos hospitalares têm 

aumentado 4 a 5% acima da inflação naquele país (ANTHONY; YOUNG, 2003). 

 

Tabela 20 – Conseqüências do incidente 

Conseqüência do incidente no anestesiologistas % 
Morte 5 6,3 
Seqüela permanente 9 11,4 
Internação prolongada 25 31,6 
Nenhuma  35 44,3 
Não lembra 5 6,3 
Total  79 100 

 
Tabela 21 – Conseqüências do acidente 

Conseqüência do acidente no anestesiologistas  % 
Morte 13 16,5 
Seqüela permanente 14 17,7 
Internação prolongada 
Nenhuma  

37 
12 

46,8 
15,2 

Não lembra 3 3,8 
Total  79 100 

 
Um elemento claramente favorável, mostrado na tabelas 22 e 23, é que em 84,8% dos  

incidentes foram descobertos e, em 93,7% foram corrigidos pelo anestesiologista atuante. As tabelas 

24 e 25, indicam que  83,5% dos acidentes foram descobertos e 82,3% corrigidos pelo anestesiologista 

atuante o que mostra que o anestesiologista atuante estava presente na sala de cirurgia. Destaca-se, 

porém, que a sua presença na sala não caracteriza atenção contínua. Os dados mostram que, na 

população estudada, 15,2% dos incidentes foram descobertos, 22,8% corrigidos e 16,4% dos acidentes 

foram descobertos, 25,4% corrigidos por pessoas da equipe médica e, não, pelo anestesiologista. Esses 

dados podem sugerir fatores ambientais e humanos limitantes, como por exemplo: campo de visão 

limitado sobre o paciente (tabela 29). 
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Tabela 22 – Identificação do incidente 

Incidente descoberto por: n0 anestesiologistas % 
Anestesiologista atuante  
Outro anestesiologista 

67 
7 

84,8 
8,9 

Cirurgião 2 2,5 
Auxiliar do anestesiologista 
Outra pessoa 
Não lembra 

1 
2 
0 

1,3 
2,5 
0 

Total 79 100 
 

Tabela 23 – Correção do incidente 

Incidente corrigido por: n0 anestesiologistas % 
Anestesiologista atuante  
Outro anestesiologista 

74 
12 

93,7 
15,2 

Cirurgião 
Auxiliar do anestesiologista 
Outra pessoa 
Não lembra 

6 
2 
2 
1 

1,3 
2,5 
2,5 
1,3 

Total 79 100 
 
 

Tabela 24 – Identificação do acidente 

Acidente descoberto por: n0 anestesiologistas  % 
Anestesiologista atuante  
Outro anestesiologista 

66 
3 

83,5 
3,8 

Cirurgião 6 7,6 
Auxiliar do anestesiologista 
Outra pessoa 
Não lembra 

2 
2 
0 

3,2 
3,2 
0 

Total  79 100 
 
 

Tabela 25- Correção do acidente 

Acidente corrigido por: n0 anestesiologistas % 
Anestesiologista atuante  
Outro anestesiologista 

65 
13 

82,3 
16,5 

Cirurgião 3 3,8 
Auxiliar do anestesiologista 
Outra pessoa 
Não lembra 

0 
4 
1 

0 
5,1 
1,3 

Total 79 100 
 
O número de locais de trabalho, apresentado na tabela 26, indica que 76% dos anestesiologistas atuam 

em mais de dois locais de trabalho. Pode-se observar de maneira surpreendente que 17,7% 

anestesiologistas atuam em quatro locais de trabalho e 38% atuam em mais de quatro locais de 

trabalho, 11,4% trabalham em um local e 11,4% trabalham em dois locais. Salienta-se que essa 

pesquisa foi realizada nas capitais dos estados brasileiros e apenas as capitais, Rio Branco (Acre, 01 

entrevistado), João Pessoa (Paraíba, 04 entrevistados) e Vitória (Espírito Santo, 03 entrevistados) têm 

população inferior a um milhão de habitantes. Esse fato pode influenciar para quem trabalha em mais 

de quatro locais em cidades de grande população, podendo ocasionar ao anestesiologista 
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aborrecimento, ansiedade e, até mesmo, estresse emocional ao se confrontar com as dificuldades do 

trânsito no deslocamento entre um local e outro antes de realização ato anestésico. 

 
Tabela 26 - Número de locais de trabalho do anestesiologista 

Trabalha em quantos locais no anestesiologistas % 

Um 9 11,4 
Dois  9 11,4 
Três 16 20,3 
Quatro 14 17,7 
Mais de Quatro 30 38,0 
Não responderam 1 1,3 
Total 79 100 

 
De acordo com a tabela 27, a maioria dos entrevistados (73,1%) trocam informações com o cirurgião 

sobre o paciente antes da cirurgia, 21,5% algumas vezes, 1,3% não respondeu e 3,8% dos 

entrevistados não trocam informações com o cirurgião sobre o paciente, antes da cirurgia. 

 
Tabela 27 – Troca de informações do anestesiologista com o cirurgião sobre o paciente 

Troca de informações antes da cirurgia no anestesiologistas % 
Não 3 3,8 
Sim 58 73,4 
Algumas vezes 17 21,5 
Não 1 1,3 
Total 79 100 

 
Com respeito ao vinculo empregatício, 39,2% dos entrevistados responderam são autônomos, 38% 

tem contrato de 20 horas semanais com a Instituição de trabalho e, confirmando assim a tabela 28, em 

que a maioria trabalha em três, quatro e mais de quatro locais. 

 
Tabela 28 – Vinculo empregatício do anestesiologista 

Vinculo empregatício: n0 anestesiologistas % 
Contrato de 20 horas semanais  
Contrato de 40 horas semanais  

30 
11 

38 
13,9 

Contrato exclusivo 7 8,9 
Autônomo 31 39,2 

 
O número de horas de sono que o anestesiologista costuma dormir antes do ato anestésico é 

apresentado na tabela 29. Os entrevistados responderam que 62% dormem mais de cinco horas e 

29,1% dormem cinco horas antes da cirurgia, apenas 5,1% dormem quatro horas e 1,3% dormem 

menos de três horas. Não houve possibilidade de extrair alguma incidência. 
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Tabela 29 – Número de horas de sono antes da cirurgia 
N0 de horas de sono antes da cirurgia n0 anestesiologistas % 

Menos de três horas  1 1,3 
Quatro horas 4 5,1 
Cinco horas 23 29,1 
Mais de cinco horas 49 62,0 
Não responderam 2 2,5 
Total 79 100 

 
O treinamento dos equipamentos com os anestesiologistas (tabela 30) é apresentado que 68,4% dos 

anestesiologistas receberam treinamento sobre os equipamentos de anestesia, 12,7% não receberam 

treinamento e 19% não responderam a questão. 

 

Tabela 30 – Treinamento com os equipamentos 

Recebeu treinamento sobre os equipamentos no anestesiologistas % 

Sim 54 68,4 
Não 10 12,7 
Não responderam 15 19 
Total 79 100 

 
A tabela 31 revela que 51,9% dos anestesiologistas objetam que o campo visual sobre o paciente é 

adequado para trabalhar, mas 44,3% assinalaram que este é restrito e parcialmente restrito, sendo 

30,4% parcialmente restrito e 13, 9% restrito. A tabela 32 apresenta que 63,3% dos anestesiologistas 

indicam que o campo visual sobre o ambiente é adequado, 24,1% parcialmente restrito e 8,9% restrito. 

Salienta-se que 44,3% consideram o campo visual sobre o paciente de restrito e parcialmente restrito e 

33% consideram o campo visual sobre o ambiente restrito e parcialmente restrito. 

A administração da anestesia é uma atividade complexa exigindo um alto grau de vigilância clínica e 

habilidade para enfrentar as dificuldades que pode colocar a vida de um paciente em risco 

(GUIMARÃES, 2004). O anestesiologista deverá ter o campo de visão sobre o paciente e ambiente 

sem limitações para permitir que se lide com emergências inesperadas e para que as tarefas possam ser 

desempenhadas com eficiência e segurança.  

 
Tabela 31 – Campo visual do anestesiologista sobre o paciente 

Campo visual sobre o paciente no anestesiologistas % 

Restrito 11 13,9 
Parcialmente restrito 24 30,4 
Adequado 41 51,9 
Não responderam 3 3,8 
Total 79 100 

 
. 
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Tabela 32– Campo visual do anestesiologista sobre o ambiente 

Campo visual sobre o ambiente no anestesiologistas % 

Restrito 7 8,9 
Parcialmente restrito 19 24,1 
Adequado 50 63,3 
Não responderam 3 3,8 
Total 79 100 

 

A tabela 33 mostra que a mais de 88% dos entrevistados trabalham com os equipamentos exigidos 

pela Resolução CFM n0 1.363/93 para conduzir com segurança o ato anestésico. O equipamento 

analisador de gases anestésicos (58,2%) não é exigido pela Resolução. A população efetivamente 

pesquisada mostrou-se homogenia em relação ao uso dos equipamentos para segurança do ato 

anestésico e apresentam características de interesse para o desfecho. 

 
Tabela 33- Equipamentos que o anestesiologista pesquisado trabalham 

Equipamentos mais usados n0 anestesiologistas % 
Oxímetro 76 96,2 
Capnógrafo 73 92,4 
Monitor de ECG 71 89,9 
Pressão não invasiva 70 88,6 
Analisador de gases 46 58,2 
Ventilador pulmonar 75 94,9 

 
 
4.5.3 Avaliação Subjetiva da Carga de Trabalho – NASA/TLX 
 

Tabela 34 – Avaliação do nível de carga de trabalho (mental, físico, temporal, esforço e frustração) 

Nível de carga de trabalho no  anestesiologistas % 

5 a 7 4 5,1 

7,01 a 9 17 21,5 

9,01 a 11 26 32,9 

11,01 a 13 21 26,6 

13,01 a 15 3 2,5 

 

A tabela 34 apresenta o resultado da técnica NASA/TLX (National Aeronautics and Space 

Administration - Task Load Index) aplicado aos anestesiologistas que responderam o questionário 

desta fase na primeira e segunda etapa, com o escore final atribuído à carga de trabalho. Os sujeitos 

expressaram suas avaliações subjetivas de acordo com os seis fatores relacionados à carga de trabalho. 

Para uma apresentação gráfica mais clara, agrupou-se os sujeitos em intervalos na tabela 34 para que 

as classes pudessem ser representativas dos indivíduos pesquisados e iniciou-se os escores com o nível 

de avaliação no nível 5 porque não houve sujeitos abaixo deste nível e oito sujeitos pesquisados não 

responderam ao questionário. Utilizou-se o desvio padrão, para este caso, de 2,07 para obter a 

amplitude das classes. Nota-se que quatro sujeitos (5,1%) alcançaram o escore de 5 a 7, considerado 
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de médio risco, 43 sujeitos (53,9%) obtiveram o escore de 7,01 a 11 que pode ser considerado com um 

nível de percepção de carga de trabalho de alto risco e 24 sujeitos (29,1%) de 11,01 a 15, considerado 

de máximo risco. De posse desses resultados, pode-se assumir que no caso do trabalho dos 

anestesiologistas, 89% apresentaram escores elevados, considerados de alto e máximo risco. 

 

4.5.4 Considerações Gerais sobre os Resultados  

De maneira geral, os resultados da presente tese fortalecem e evidenciaram os dados da literatura da 

área (GABA, 1989, 1991; IMBELONI, 1990; WEINGER e ENGLUD 1990; BARREIRO e GARAT, 

1992; TORREGROSA, 1994; AITKENHEAD, 1999) em relação aos incidentes ocorridos durante o 

ato anestésico. 

Na revisão sistemática, nos relatos de estudos de casos, identificou-se que a maior incidência de falhas 

humanas (usuário/operador) ocorridas durante o ato anestésico está associada ao uso da tecnologia. 

Constatou-se ainda, que essas falhas estão relacionadas à falta de familia rização da utilização do 

usuário/operador com a tecnologia. No estudo exploratório, ratificaram-se esses resultados. 

Woods et al. (1994) comentam que em cenários complexos, como a anestesiologia, um dos fatores do 

cognitivo que governam a maneira em que as pessoas formam a intenção de agir é o fator do 

conhecimento. Geralmente os profissionais não estão conscientes do seu grau de conhecimento e esse 

problema é definido como “calibração do conhecimento”. Os autores definem que os indivíduos são 

bem calibrados no conhecimento se forem conscientes do quanto eles sabem o que sabem, mas são 

mal calibrados se tiverem excesso de confiança e acreditarem que compreendem áreas nas quais, na 

verdade, o seu conhecimento é incompleto ou falho. Os problemas com a calibração do conhecimento 

se agravam principalmente quando a tecnologia está envolvida. Nos resultados apresentados, nas fases 

II, III e IV, constatou-se que os anestesiologistas não estão familiarizados com o uso da tecnologia e 

na fase V constatou-se que eles não estão cônscios do seu grau de conhecimento. 

Observa-se que a literatura da área não evidencia esse tipo de falha e ainda, as falhas como as 

desconexões e conexões trocadas dos circuitos respiratórios são rotuladas, por autores da área, como 

falha dos equipamentos. Enfatiza-se que essa tese não explorou que o erro do usuário/operador poderá 

ser originado do erro do design do equipamento. 

Destaca-se o número de incidentes (acidentes e quase-acidentes) assinalados pelos 79 anestesiologistas 

que responderam a pesquisa (todas as opções oferecidas foram assinaladas). Embora seja um dado sem 

denominador e, portanto sem possibilidade de extrair incidências, fica claro que os incidentes ocorrem 

durante o ato anestésico, e acontecem em todas as áreas, desde a respiratória até a queda do paciente 

ao chão, com conseqüências transitórias a óbitos. Os resultados do questionário dessa fase 

apresentaram que os anestesiologistas receberam treinamentos e conhecem a tecnologia que a usam 

durante o ato anestésico, o que não coincidiu com os resultados das análises dos estudos das fases 
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anteriores. Fato, esse, inquietante e merece total prudência. Mas um dos resultados positivos dessa fase 

foi a conscientização de que esses incidentes podem ser evitadas. 

Outras variáveis importantes, mas que não foram exploradas, foram os resultados da avaliação 

subjetiva da carga de trabalho da NASA/TLX. Na pesquisa, 43 sujeitos (53,9%) obtiveram o escore de 

7,01 a 11 que pode ser considerado com um nível de percepção de carga de trabalho de alto risco e 24 

sujeitos (29,1%) de 11,01 a 15, considerado de máximo risco. Os resultados mostraram que 83% dos 

pesquisados trabalham em níveis considerados alto e máximo risco. Esses resultados podem ser 

associados aos dados obtidos sobre a demanda física, mental e temporal e desempenho associado ao 

nível de esforço e frustração com os resultados da fase V e então precisar a relação da causa dos 

acidentes e quase-acidentes ocorridos. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo principal identificar e compreender as relações causais de 

incidentes no ato anestésico, em salas cirúrgicas, considerando os aspectos humanos, técnicos e os 

organizacionais envolvidos. Para atingir o objetivo, foram desenvolvidas cinco fases. 

Na primeira fase, foi aplicada a pesquisa qualitativa que, apesar de limitar-se a possíveis inferências, a 

partir de seus resultados na população pesquisada, mostrou que esses profissionais têm em comum a 

preocupação em aumentar a possibilidade de desfechos favoráveis. Dos resultados obtidos e 

analisados, pôde-se constatar que 81,1% dos anestesiologistas e 100% dos cirurgiões e enfermeiras 

têm a percepção que ser bom anestesiologista é dar segurança ao paciente, isto é, conduzir sem 

incidentes o ato anestésico.  

A percepção é conhecida como uma definição do método científico. Suas idéias, ampliadas, refinadas 

e analisadas constituem a interpretação indutiva da ciência. Com os resultados dessa fase, justifica-se o 

propósito de estudar, nas fases II e III, as situações para que possam revelar a existência de condutas 

que influenciam negativamente nos desfechos finais. 

Foram desenvolvidas, nas fases II e III, revisões sistemáticas com relatos de casos de incidentes em 

anestesiologia em duas distintas populações pesquisadas (FDA/USA, SBA/BRASIL). A síntese dos 

casos analisados foi realizada de maneira qualitativa e quantitativa, esta última geralmente referida 

como metanálise. O conhecimento prévio desses relatos de casos não fornecia respostas a todas as 

indagações pertinentes. As revisões e observações realizadas nessas fases, nos estudos retrospectivos, 

conduziram a novos fatos que ampliaram o conhecimento e, sob esse enfoque, refutou-se o fato de que 

a tecnologia (dispositivo médico) é a causa de maior incidência de falhas nos incidentes no ato 

anestésico. Nessas fases, o método aplicado permitiu identificar novos fatores de risco e o que mais se 

destacou foi a pouca familiaridade do anestesiologista com a tecnologia. Com os resultados, pôde-se 

constatar em um intervalo compreendido entre 66,7% a 87,5% das causas atribuídas à tecnologia, não 

existem evidências que provam sua veracidade. As causas identificadas no estudo da tese são 

atribuídas aos aspectos organizacionais, isto é, são falhas do usuário/operador, ou seja, são falhas 

humanas relacionada à tecnologia. Nos resultados da população pesquisada da fase II (FDA), 87,5% 

das falhas foram atribuídas as falhas humanas relacionadas às tecnologias e 12,5% a causa inicial, ou 
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seja, somente à tecnologia e na fase III (SBA), 66,7% são falhas humanas relacionadas a tecnologia e 

33,4% somente à tecnologia. Justifica-se essa diferença de 20,8% (33,4% - 12,5%), aos diferentes 

critérios de inclusão da pesquisa das duas populações pesquisadas. Nos critérios da FDA, são aceitas 

notificações de incidentes de qualquer cidadão norte americano e na SBA foram analisados casos 

relatados por médicos anestesiologistas.  

As falhas que aparecem, nessas fases, com maior freqüência são as falhas causadas pelo sistema 

organizacional, geradas pelo usuário/operador como: as desconexões dos circuitos respiratórios, 

conexões trocadas, inadequada remoção do dióxido de carbono em função do absorvedor e falta de 

familiaridade com a tecnologia. Essas falhas são potencialmente evitáveis e passíveis de correção. 

Identificou-se, ainda, que somente os dados sobre a incidência das falhas por desconexão dos circuitos 

respiratórios assemelham-se com a literatura mundial, porém, enfatiza-se que esse dado na literatura 

não é relacionado aos aspectos organizacionais. 

Na fase IV (EEHRS), com os novos achados aplicados pôde-se ampliar o conhecimento por meio de 

estudo exploratório observacional sistematizado, em uma série de estudos de casos, com um 

delineamento dinâmico, isto é, o estudo tornou-se mais confiável aumentando a precisão dos 

resultados, pois baseiam-se em casos novos que ocorreram durante o período da observação. Com os 

resultados, pôde-se identificar que 100% dos casos classificados como falha técnica da tecnologia pelo 

relator devem ser refutados. As evidências mostraram que 94% foram falhas humanas associadas às 

tecnologias. Pôde-se afirmar, ainda, que 58,8% (EEHRS), 50% (FDA) e 44,4% (SBA) dessas falhas 

foram relacionadas à pouca familiaridade do anestesiologista com o uso da tecnologia. No entanto, 

enfatiza-se que na fase (EEHRS) foram aceitos relatos de incidentes de qualquer membro da equipe 

médica que o tenha presenciado, e não somente de anestesiologistas. Esse critério evidenciou a 

diferença entre FDA e SBA, (FDA–SBA=20,8%) o que pode sinalizar que alguns incidentes, para o 

anestesiologista, tornam-se banais e não são relatados, ou então que os relatos dos incidentes são 

dissimulados para encobrir falhas pelo temor do uso em eventuais ações judicia is ou ainda, por 

preconceitos (vergonha da falha). 

Portanto, a revisão sistemática das fases II e III pode ser reprodutível em outro local, isto é, foi 

reproduzida na fase IV, justificando e confirmada, assim, a definição do método científico empregado.  

A entrevista (fase V), que apesar de utilizar um método simplificado permite ter uma representação da 

realidade, foi uma ferramenta preciosa pela dificuldade dessas situações serem registradas de maneira 

sistemática. A descrição foi voluntária, colhida de maneira sistemática com o auxílio apresentado de 

um conjunto de 82 incidentes (acidentes e quase-acidentes) onde se solicitava aos entrevistados 

considerarem apenas os fatos sem que houvesse qualquer interpretação da relação com o incidente. 

Tomou-se essa medida por temer uma redução não justificada de informação, já que aquilo que o 

entrevistado julgasse inevitável (fosse ou não) não necessitaria de registro.  
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O questionário foi planejado previamente, o que diminuiu a possibilidade de subjetividade tanto do 

entrevistado como do investigador. Os dados foram obtidos daqueles que estão na melhor posição para 

fazer, ou seja, os anestesiologistas. A análise de dados das conseqüências potenciais pôde revelar a 

existência de padrões de condutas que conduzem a desfechos adversos. 

Na primeira etapa, dessa fase, o que chamou a atenção é que todos os incidentes sugeridos na lista 

foram assinalados pelos anestesiologistas. Portanto, pode-se identificar que os incidentes acontecem 

durante o ato anestésico e são de todos os tipos. 

Na segunda etapa, os resultados mais significativos foram: o campo visual de trabalho restrito e 

parcialmente restrito sobre o ambiente e paciente, o número elevado de locais onde estes profissionais 

trabalham, fatores estes que foram identificados (novos achados) nas fases II e III, que podem 

influenciar o desempenho do ato anestésico. Obteve-se, também, resultados sobre os incidentes que 

foram descobertos (quase-incidentes (15,2%) e acidentes (16,4%)) e corrigidos (quase-acidentes 

(22,8%) e os acidentes (25,4%)) por outra pessoa da equipe médica e, não o anestesiologista, embora 

este estivesse presente na situação, o que não caracteriza, necessariamente a falta de vigilância e 

podem ser explicados através dos resultados obtidos, citados acima (por exemplo: campo de visão e 

número de locais de trabalho, calibração do conhecimento e outros fatores estudados no Capítulo 2). 

Em relação à conseqüência dos incidentes, os anestesiologistas responderam que 6,3% (quase-

acidentes) e 16,5% (acidentes) foram a óbito, 11,4% (quase-acidentes) e 17,7% (acidentes) sofreram 

seqüelas permanentes, 31,6% (quase-acidentes) e 46,8% (acidentes) sofreram internação prolongada. 

A divulgação desses achados justifica o propósito de identificar as relações causais dos incidentes no 

ato anestésico. Esse dado nos permite desafiar a área da anestesiologia a conduzir estudos prospectivos 

que permitam inferências mais seguras. 

O retorno dos entrevistados foi enfático ao afirmar que 63,4% dos quase-acidentes e 50,7% dos 

acidentes podem ser evitados, fato considerado positivo. 

O componente de prevenção que mais se destacou foi a maior vigilância, estado de atenção que é 

ressaltado, pela maioria dos estudiosos da área como o fator principal para prevenir os incidentes  

durante o ato anestésico, o que é ratificado nesta tese apesar de se enfatizar a necessidade do 

anestesiologista perceber que a vigilância está relacionada a outros fatores: esta não é um evento 

isolado, é a conseqüência de uma série de fatores relacionados ao ambiente e à carga de trabalho e, 

ainda, às características da personalidade.  

Para a questão da carga de trabalho (física e mental) os resultados da técnica NASA/TLX 

identificaram que o nível de carga de trabalho dos pesquisados (89%) teve um escore considerado alto 

e máximo risco. Esses resultados sinalizam que é necessário rever essa situação. No entanto, é preciso 

um maior aprofundamento nos resultados relacionando à demanda física, mental e temporal e o 

desempenho associado ao nível de esforço e frustração de cada pesquisado com os dados obtidos na 
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pesquisa da fase IV (número de locais de trabalho, troca de informações sobre o paciente com o 

cirurgião, treinamento com os equipamentos usados, campo visual sobre o paciente e ambiente, 

número de horas de sono antes da realização do ato anestésico). 

O componente de prevenção “maior familiaridade” com as tecnologias nas entrevistas não apresentou 

significância estatística, contudo, nos estudos de casos de incidentes e no estudo exploratório, com os 

três tipos de população estudada, identificou-se que essa falha foi a maior causa de incidentes. Esse 

problema é descrito nas considerações históricas sobre a anestesiologia (Capítulo 2) como a má 

calibração de conhecimentos, pois os anestesiologistas pesquisados mostraram relutância em se 

conscientizar do seu grau de conhecimento relacionado à tecnologia usada durante o ato anestésico. O 

ponto crítico é, portanto, a disposição do anestesiologista rever modelos mentais pré-estabelecidos, 

revisar paradigmas, compreender e aceitar que os problemas com a calibragem do conhecimento 

podem ser graves e conduzir aos incidentes principalmente quando a tecnologia estiver envolvida.  

Neste universo de incremento contínuo de inovações e dependência tecnológica cada vez maior, as 

falhas humanas relacionadas à tecnologia são sintomas de grandes problemas do sistema 

organizacional e se não forem analisados e valorizados podem realizar seu potencial. Parece oportuno 

se repensar nos modelos mentais pré-estabelecidos de análise e identificação de falhas em incidentes 

no ato anestésico que consideram apenas fator humano-máquina ou somente máquina. Em suma, 

falhas humanas, em sistemas de muitas variáveis, como o ato anestésico, estão intrinsecamente 

relacionadas às falhas do sistema organizacional. 

Finalmente, vale ressaltar que a contribuição da pesquisa, sob o ponto de vista do avanço do 

conhecimento, diz respeito ao fato que, neste estudo, foram identificados, explorados, analisados e 

questionados os fatores que interferem no desempenho do ato anestésico e podem gerar incidentes, 

assim como o rompimento de paradigmas. Foram identificadas oportunidades de melhoria nos 

modelos aplicados com os novos achados (fatores de risco da Figura 10) para análise das causas dos 

incidentes.  
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5.1 – Sugestões para Estudos Futuros  

 

A partir dos resultados apresentados e discutidos, pode-se perceber que existem várias linhas de 

pesquisa que podem ser exploradas em função da grande quantidade e complexidade dos fatores que 

conduzem aos incidentes. Recomendam-se as sugestões para estudos futuros como: 

- Estudos de custos das internações hospitalares que são prolongadas devido aos incidentes. 

Com os resultados apresentados nesta pesquisa, pode-se obter informações sobre os custos de 

internações hospitalares causadas por incidentes durante o ato anestésico. 

- Estudos sobre o campo visual apropriado do anestesiologista sobre o paciente e ambiente em salas 

cirúrgicas. A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, é possível ampliar os conhecimentos sobre o 

tema. 

- Desenvolvimento de dispositivos que possam recomendar os fabricantes de aparelhos de 

anestesiologia os incidentes ocorridos, fundamentado na freqüência de incidentes/acidentes 

relacionados ao mau funcionamento dos equipamentos apresentados no gráfico três. 

- Aprofundamento no resultado obtido na população pesquisada do BRASIL/SBA sobre os incidentes 

relatados. São necessários estudos investigatórios aprofundados sobre os motivos que levam os 

anestesiologistas a não relatarem os incidentes. 

- Aprofundamento nos resultados obtidos da técnica NASA/TLX sobre os escores apresentados de 

altos e máximos riscos da carga de trabalho dos anestesiologistas e o possível comprometimento com 

o desempenho do ato anestésico. Ficou evidente nos resultados da presente tese que os 

anestesiologistas têm uma carga de trabalho mental e física elevada o que poderá ser relacionada aos 

incidentes. 

- Desenvolvimento de uma zona de riscos (similar a usada nas CIPAs) com variáveis do sistema 

organizacional, fator humano versus fator ambiente versus tecnologia. Esses fatores receberiam 

pontuações e cores para baixo, médio e alto risco que somados poderiam alertar sobre a situação de 

risco em que encontra-se o anestesiologista. Essa zona de riscos poderá contribuir como ações 

preventivas. 
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APÊNDICE A - Parecer para Apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa da Irmandade Santa Casa 
de Misericórdia de Porto Alegre 

 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Ergonomia 
 
 
 

Porto Alegre, 05 de junho de 2003. 

 

 

Caro Dr. Teloken  

Coordenador do CEP da Irmandade Santa Casa de Misericordia de Porto Alegre 

 

 

Solicito por meio desta o seu parecer sobre a necessidade de encaminhamento do projeto de pesquisa 

da tese de doutorado para apreciação do Comite de Ética em Pesquisa da ISCMPA. Tendo em vista a 

necessidade da aplicação de uma pesquisa para levantamento de dados sobre situações de risco em 

anestesia onde o médico anestesista tenha vivenciado ou presenciado um acidente e/ou incidente em 

qualquer local ou situação. 

 Os dados obtidos na pesquisa serão utilizados para desenvolvimento de minha tese de doutorado na 

UFRGS,  com o objetivo de mapear  situações de riscos em procedimentos anestésicos.  

O público alvo da pesquisa serão médicos anestesistas de todo o território nacional inclusive 

profissionais que trabalham nesta Instituição. Durante todo o trabalho a única etapa de contato com o 

ser humano será o referido formulário. 

Salienta-se que no formulário, em anexo, o profissional, a instituição e o local  não serão identificados. 

Aguardo suas considerações. 

Atenciosamente, 

 

 

Léria Rosane Holsbach 

Doutoranda da UFRGS e funcionária da ISCMPA 
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APÊNDICE B - Questionário Aplicado na Fase I 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
Ergonomia 

 

Prezados Senhores e Senhoras 

 

A presente pesquisa tem por finalidade obter dados das situações de risco para o desenvolvimento de 

uma tese de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientada pela Doutora Lia 

Buarque de Macedo Guimarães. A partir da análise dos mesmos e de estudos, tentar-se-á contribuir 

para a redução de incidentes e acidentes na área de anestesiologia. Para isto a pesquisa investiga a 

incidência de incidentes e acidentes. 

Será considerado acidente, incidente uma das seguintes situações (Guimarães, 2002). 

Acidente: Situação que levou à morte, seqüelas, internação na UTI não prevista ou internação 

mais prolongada. 

Incidente: Situação que provavelmente teria uma destas conseqüências mas foi descoberta e 

corrigida a tempo, (quase acidente) 

Este questionário não é obrigatório, mas suas respostas serão muito importantes e de grande valia. Não 

escreva seu nome no questionário. As informações serão sigilosas. 

Muito obrigada. 

Léria Rosane Holsbach 

Questionário: 
 
Dados Pessoais: 

Sexo:  Masculino _____________ Feminino ______________ 

Escolaridade (marque com um X):  

Graduação:          Mestrado:          Especialização:          Doutorado:          Pós-doutorado:           

Tempo de serviço (anos): ___________ 

Em sua opinião o que significa ser um bom anestesiologista: 
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ANEXO A - Exemplo de Tratamento dos Dados da técnica NASA/TLX 

 
Development of NASA-TLX 

 
APPENDIX A: Sample Application of the NASA-TLX 

 
Example: 
COMPARE WORLOAD OF TWO TASKS THAT REQUIRE A SERIES OF DISCRETE RESPONSES. THE 
PRIMARY DIFFICULT MANIPULATIONS IS THE INTER-STIMULUS INTERVAL (ISI) – (TASK 1 – 500 msec. 
TASK 2 – 300 msec) 
 
PAIR-WISE COMPARISONS OF FACTORS: 
INSTRUCTIONS: SELE THE MEMBER OF EACH PAIR THAT PROVIDED THE MOST SIGNIFICANT SOURCE 
OF WORKLOAD VARIATION THESE TASKS 
 
         TALLY OF IMPORTANTE 
          SELECTIONS 

PD MD  TD PD  TD FR    =  
TD MD  OP PD  TD EF  MD | | | = 3 
OP MD  FR PD  OP FR  PD  = 0 
FR MD  EF PD  OP EF  TD | | | | | = 5 
EF MD  TD OP  EF FR  OP |  = 1 

         FR | | | = 3 
         EF | | | = 3 

SUM  = 15 
 
RATING SCALES: 
INSTRUCTIONS: PLACE A MARK ON EACH SCALE THAT REPRESENTS THE MAGNITUDE OF EACH 
FACTOR IN THE TASK YOU JUST PERFORMED 
 
DEMANDS  RATINGS FOR TASK 1  RATING  WEIGHT  PRODUCT 

MD LOW |____x________________
| 

HIGH 30 X 3 = 90 

PD LOW |__x__________________
| 

HIGH 15 X 0 = 0 

TD LOW |___________x_________
| 

HIGH 65 X 5 = 150 

OP EXCL |_______x_____________
| 

POOR 40 X 1 = 40 

FR LOW |_____x_______________
| 

HIGH 30 X 3 = 90 

EF LOW |_______x_____________
| 

HIGH 40 X 3 = 120 

SUM   = 490 
WEIGHTS ( TOTAL )  = 15 
MEAN WWL SCORE = 32 

 
DEMANDS  RATINGS FOR TASK 1  RATING  WEIGHT  PRODUCT 

MD LOW |____x________________
| 

HIGH 30 X 3 = 90 

PD LOW |__x__________________
| 

HIGH 25 X 0 = 0 

TD LOW |___________x_________
| 

HIGH 70 X 5 = 350 
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OP EXCL |_______x_____________
| 

POOR 50 X 1 = 50 

FR LOW |_____x_______________
| 

HIGH 50 X 3 = 150 

EF LOW |_______x_____________
| 

HIGH 30 X 3 = 90 

SUM   = 730 
WEIGHTS ( TOTAL )  = 15 
MEAN WWL SCORE = 49 

RESULTS: 
SUBSCALES PINPOINT SPECIFIC SOURCE OF WORKLOAD VARIATION BETWEEN TASKS (TD). THE WWL 
SCORE REFLECYS THE IMPORTANCE OF THIS AND OTHER FACTORS AS WORKLOAD-DRIVERS THEIR 
SUBECTIVE MAGNITUDE IN EACH TASK. 
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ANEXO B - Exemplo do Questionário Adaptado NASA/TLX 

 

Questionário (Adaptado) de validação da carga de trabalho 

(Autorizado pela NASA-TLX) 

 

A seguir, solicito que marque com um X, entre os pares relacionados, o fator que mais representa a carga 
de trabalho durante a realização do seu trabalho (conforme o Exemplo 1 de preenchimento na 
página seguinte). Por fim, solicito que marque com um X, na escala apresentada, a resposta que melhor 
representa sua opinião com relação aos diversos itens apresentados (conforme o Exemplo 2 de 
preenchimento na página seguinte). 
 

Abaixo seguem dois modelos exemplificando o preenchimento: 
 
Exemplo 1  
 

Demanda Mental  X  Demanda Física 

     
Demanda Temporal  X  Demanda Física 

     
Demanda Temporal  X  Nível de Frustração 

     
Demanda Temporal  X  Demanda Mental 

     
Performance  X  Demanda Física  

     
Demanda Temporal  X  Esforço (físico e mental) 

     
Performance  X  Demanda Mental 

     
Nível de Frustração  X  Demanda Física 

     
Performance  X  Nível de Frustração 

     
Nível de Frustração  X  Demanda Mental 

     
Esforço (físico e mental)  X  Demanda Física 

     
Performance  X  Esforço (físico e mental) 

     
Esforço (físico e mental)  X  Demanda Mental 

     
Demanda Temporal  X  Performance 
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Esforço (físico e mental)  X  Nível de Frustração 

 
Exemplo 2 
 
36 – Demanda Mental no seu trabalho 
 
Pouco  Muito 
 

Por favor, marque um dos fatores, entre os pares abaixo, que você considera como a fonte mais 
significativa para a carga de trabalho durante a realização de suas tarefas 
 

Demanda Mental -  atividade mental requerida para realização de um trabalho 
  

Demanda Física -  atividade física requerida para a realização de um trabalho 
  

Demanda Temporal - nível de pressão imposta para a realização de um trabalho 
  

Performance - Nível de satisfação com desempenho pessoal para a realização de um 
trabalho 

  
Esforço - O quanto que se tem que trabalhar física e mentalmente para atingir um 

nível desejado de performance ou desempenho 
  

Nível de Frustração - Nível de fatores que inibem a realização do trabalho (insegurança, irritação, 
falta de estímulo, estresse, contrariedades). 

 
Demanda Mental  X  Demanda Física 

     
Demanda Temporal  X  Demanda Física 

     
Demanda Temporal  X  Nível de Frustração 

     
Demanda Temporal  X  Demanda Mental 

     
Performance  X  Demanda Física  

     
Demanda Temporal  X  Esforço (físico e mental) 

     
Performance  X  Demanda Mental 

     
Nível de Frustração  X  Demanda Física 
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Performance  X  Nível de Frustração 
     

Nível de Frustração  X  Demanda Mental 
     

Esforço (físico e mental)  X  Demanda Física 
     

Performance  X  Esforço (físico e mental) 
     

Esforço (físico e mental)  X  Demanda Mental 
     

Demanda Temporal  X  Performance 
     

Esforço (físico e mental)  X  Nível de Frustração 
 
 

Marque na escala qual a sua opinião sobre o nível de influência dos fatores abaixo para a 
realização do seu trabalho 
 
37 – Demanda Mental no seu trabalho 
 
Pouco  Muito 
 
38 – Demanda Física no seu trabalho 
 
Pouco  Muito 
 
39 – Demanda Temporal no seu trabalho 
 
Pouco  Muito 
 
40 – Performance ou desempenho no seu trabalho 
 
Pouco  Muito 
 
41 – Esforço (Físico e Mental) no seu trabalho 
 
Pouco  Muito 
 
42 – Nível de Frustração no seu trabalho 
 
Pouco  Muito 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
Ergonomia 

 

Prezados Senhores e Senhoras 

 

A presente pesquisa tem por finalidade obter dados das situações de ris co para o desenvolvimento de uma tese 

de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é orientada pela Doutora Lia Buarque de 

Macedo Guimarães. A partir da análise dos mesmos e de estudos, tentar-se-á contribuir para a redução de 

incidentes e acidentes, especificamente na área de anestesiologia. Para isto a pesquisa investiga a incidência de 

incidentes e acidentes. 

Será considerado acidente, incidente uma das seguintes situações (Guimarães, 2002). 

Acidente: Situação que levou à morte, seqüelas, internação na UTI não prevista ou internação mais 

prolongada. 

Incidente: Situação que provavelmente teria uma destas conseqüências mas foi descoberta e corrigida a 

tempo, (quase acidente) 

Parte desta pesquisa foi desenvolvida pelos anestesiologistas Gonzalo Barreiro e Juan Garat em Montevidéu, 

1990 e NASA (National Aeronautics And Space Administration). 

A primeira parte do formulário, número 1 a 12, contém uma lista de incidentes e acidentes em anestesia. Junto ao 

nome de cada incidente e/ou acidente deverá ser preenchido, nos quadradinhos correspondentes, o número de 

vezes que Você se recorda de ter vivido ou  tê-lo presenciado, de preferência nos últimos 10 anos. 

 

Este questionário não é obrigatório mas suas respostas serão muito importantes e de grande valia. Não 

escreva seu nome no questionário. As informações serão sigilosas. 

Muito obrigada. 

 

Léria Rosane Holsbach 
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Dados pessoais 
Sexo 
� Masculino  � Feminino 

 
Escolaridade: 
� Graduação  � Doutorado 
� Especialização  � Pós-doutorado 
� Mestrado    

 
Tempo de serviço:  anos 
 
Em que estado do Brasil que você trabalha: 
 
Tipo do hospital que você trabalha (Marque com um X quantas vezes for necessário) 
� Universitário  � Filantrópico 
� Privado    
� Publico    

 
Publico alvo (Marque com um X quantas vezes for necessário) 
� SUS  � Particular 
� Convênio    
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Incidentes e Acidentes em Anestesia 
 
1 - Relacionados a Via Aérea 
� Intubação esofágica  � ORA por prótese dentária 
� Intubação difícil  � ORA relacionado à hiperinsulflação do manguito 
� Intubação impossível  � ORA relacionado a acotovelamento de sonda 
� Intubação prolongada  � Extubação demasiado precoce 
� Erosão da faringe  � Extubação Acidental 
� Sangramento de cornetos  � Laringospasmo  
� Corpo estranho intra-traqueal  � Broncopasmo 
� Aspiração de dentes   � ORA por edema de Glote 
� Obstrução respiratória alta (ORA)  � Lesão esofágica por prótese dentária 

 
2 - Relacionados a Alterações Ventilo-Respiratórias 
� Aspiração de vômito  � Edema pulmonar agudo  
� Pneumotorax per-anestésico, sem relação a via 

venosa central 
   

� Depressão respiratória pós-operatória imediata    
 
3 - Relacionado ao mau funcionamento dos aparelhos 
� Mau funcionamento do laringoscópio  � Desconexão do circuito 
� Mau funcionamento do aspirador  � Vaporizador desconectado 
� Mau funcionamento valvular  � Vaporizador invertido 
� Falha do ventilador  � Dois vaporizadores usados ao mesmo tempo 
� Falha do aporte de O2  � Cal sodada vencida 
� Má montagem do circuito    

 
4 - Relacionado à via venosa ou arterial 
� Hemotórax por via venosa central (VVC)  � Excessiva reposição parenteral (soro excessivo) 
� Pneumotórax por VVC  � Desconexão da via venosa 
� Injeção extra-venosa  � Desconexão da via arterial 
� Injeção intra-arterial    

 
5 - Relacionado a erro de medicação 
� Erro de seringa   � Excessiva sedação pré-operatória 
� Erro ampola  � Sobredose de agente venoso 
� Erro de medicação pré-operatória     

 
6 - Relacionados a erro no agente inalatório 
� Sobredose de agente inalatório  � Inundação pulmonar por agente inalatório 
� Óxido Nitroso com gás único    

 
7 - Relacionados a anestesias ou bloqueios regionais 
� Seqüelas neurológicas  � Punção acidental da dura-mater 
� Fratura de agulha  � Fratura de cateter 
� Anestesia “subaracnóidea total”   � Colocação intra-venosa de cateter 
� Convulsão  � Colocação subdural de cateter 

 
8 - Relacionados a erro de intervenção 
� Erro de lado de operação  � Engano de paciente 
� Engano de procedimento    
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9 - Relacionados a acidentes traumáticos ou similares 
� Queda de paciente ao chão  � Queimaduras 
� Lesão de membros por mau posicionamento  � Acidentes elétricos 
� Dano ocular  � Explosões 

 
10 - Relacionados a alterações hemodinâmicas 
� Falha cardíaca  � Choque séptico 
� Parada cardíaca inesperada  � Choque anafilático 
� Edema pulmonar cardiogênico  � Choque de causa não esclarecida 
� Arritmias  � Falha renal aguda 
� Crises hipertensivas  � Embolia gasosa 
� Hipotensão arterial grave   � Tromboembolismo pulmonar 
� Choque hipovolêmico    

 
11 - Alterações pós-operatórias relacionadas à anestesia 
� Vômitos incoersíveis   � Alterações psiquiátricas pós-operatórias 
� Insuficiência hepática  � Insuficiência renal aguda (sem causa 

hemodinâmica) 
 
12 - Na ocorrência de um ACIDENTE: Foi descoberto por 
� Anestesista atuante       � Auxiliar de anestesia      
� Outro anestesista       � Outra pessoa         
� Cirurgião  � Não lembra 

 
Corrigido por:      
� Anestesista atuante       � Auxiliar de anestesia      
� Outro anestesista       � Outra pessoa         
� Cirurgião  � Não lembra 

 
Conseqüência:          
� Morte  � Nenhuma 
� Seqüela permanente        � Não lembra 
� Internação prolongada    

 
13 - Assinale com um x  a resposta que ao seu entender melhor descreve um acidente : 
� Inevitável  � Evitável com outra técnica 
� Evitável com melhor tecnologia       � Evitável com uma equipe melhor treinada 

 
14 - Assinale com um x  a resposta que ao seu entender melhor contribuiria para evitar um acidente. 
� Com maior vigilância                               � Com maior familiaridade com os equipamentos    
� Com maiores informações sobre o paciente  � Com equipamentos de segurança e suporte 
� Com o campo visual irrestrito sobre o ambiente 

cirúrgico 
   

 
15 - Na ocorrência de um INCIDENTE: Foi descoberto por 
� anestesista atuante       � auxiliar de anestesia      
� outro anestesista       � outra pessoa         
� cirurgião  � não lembra 

 
Corrigido por:      
� Anestesista atuante       � Auxiliar de anestesia      
� Outro anestesista       � Outra pessoa         
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� Cirurgião  � Não lembra 
 
Conseqüência:          
� Morte  � Nenhuma 
� Seqüela permanente        � Não lembra 
� Internação prolongada    

 
16 - Assinale com um x  a resposta que ao seu entender melhor descreve um incidente : 
� Iinevitável  � Evitável com outra técnica 
� Evitável com melhor tecnologia       � Evitável com uma equipe melhor treinada 

 
17 - Assinale com um x  a resposta que ao seu entender melhor contribuiria para evitar um incidente. 
� Com maior vigilância                               � Com maior familiaridade com os equipamentos    
� Com maiores informações sobre o paciente  � Com equipamentos de segurança e suporte 
� Com o campo visual irrestrito sobre o ambiente 

cirúrgico 
   

 
18- Em quantos locais você trabalha ? 
� Um  � Quatro 
� Dois   � Mais de quatro   
� Três      

 
19 – Qual é o vínculo empregatício  que você tem com o(s) lugar(es). 
� Contrato 20 horas semanais   � Contrato exclusivo 
� Contrato 40 horas semanais     

 
20 – Você troca informações com o cirurgião sobre o paciente antes da cirurgia ? 
� Não  � Algumas vezes                
� Sim    

 
21 – Marcar os equipamentos que você costuma trabalhar 
� Oximetro  � PNI 
� Capinógrafo  � Analisador de gases 
� ECG  � Ventilador pulmonar 

 
22 – Você recebeu treinamento sobre os equipamentos ? 
� Sim  � Não   

 
Se você respondeu não a pergunta anterior como aprendeu a opera-lo? 
 
 
 
23- Qual o intervalo de tempo que geralmente há entre uma cirurgia e outra que você realiza? 
� meia hora   � 2 horas 
� 1 hora  � + 3 horas 

 
24- Como é o seu campo visual sobre o paciente 
� Restrito  � Adequado 
� Parcialmente restrito    
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25- Como é o seu campo visual sobre o  ambiente 
� Restrito  � Adequado 
� Parcialmente restrito     

 
 
26- Quantas horas você costuma  dormir antes de iniciar a primeira cirurgia ? 
� Menos de 3 horas   � 5 horas  
� 3 horas   � Mais 5 horas 
� 4 horas     

 
Exemplo: Marque na escala a sua opinião quanto às seguintes questões. 
VC está  satisfeito com seu time de futebol? 
 
Pouco  Muito 
 
27- Durante a anestesia você se ausenta da sala cirúrgica ? 
 
Pouco  Muito 
 
28- Você atende ao telefone durante a cirurgia ? 
 
Pouco  Muito 
 
29- Você costuma colocar os possíveis riscos da anestesia para o paciente ? 
 
Pouco  Muito 
 
30- Você está satisfeito com o ambiente cirúrgico 
 
Pouco  Muito 
 
31- Você está satisfeito com os equipamentos 
 
Pouco  Muito 
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32 - Considerando que seu trabalho envolve risco , relacione por ordem de prioridade os fatores que 
contribuem para tal. 
 
 
 
 
 
33 - Quais as dificuldades que você encontra para realizar a anestesia ? 
 
 
 
 
 
34 - Quais as melhores situações que você encontra para realizar a anestesia? 
 
 
 
 

 
35  - O que deixa você mais cansado fisicamente em uma anestesia ? 
 
 
 
 E mentalmente cansado ? 
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ANEXO D - Resultados TLX 

 
Repeticao Qst1 Qst2 Qst3 Qst4 Qst5 Qst6 Qst7 Qst8 Qst9 Qst10 Qst11 

1 2,24 10,37 11,99 2,13 2,06 10,95 3,65 13,64 12,67 10,51 4,77 
2  1,86 9,85 11,68 11,75 7,39 1,25 12,32 13,62 9,94 4,76 
3 0,04 4,11 14,21 15 13,7 12,62 7,78 9,99 15 5,66 0 
4            
5 2,69 6,23 6,86  5,82 6,58 5,78 9,57 9,65 8,34 2,55 
6 0,92 5,27 5,71 7,48 6,23 6,82 5,86 9,3 9,02 7,06 2,89 
7 0,51 5,04 0,44 11,25 7,54 7,26 0,76 1,44 13,76 7,34 2,73 
8 2,33 10,23 1,15 1,18 8,02 13,32 7,34 13,2 3,57 9,79 12,75 
9 1,03 11,94 7,33 6,01 5,16 11,82 10,17 11,1 12,39 10,34 10,42 
10 1,41 1,52 7,22 7,3 7,22 2,61 2,57 7,66 11,95 2,25 6,58 
11 0,48 8,07 11,76 11,31 11,35 12,66 6,73 13,51 13,27 12,94 12,42 
12  0 15 10,54 11,12 13,02 7,28 13,71 11,9 13,32 9,74 
13 1,59 3 13,56 13,44 13,3 9,04 3,61 2,23 11,8 4,5 1,7 
14 2,36 12,3 1,51 8,24 0,7 10,88 8,01 14,84 10,07 11,68 4,97 
15 3,07 3,25 7,54 8,42 7,28 9,97 6,15 8,61 8,12 10,78 9,09 
16 0,44 3,1 3,13 6,38 3,72 11,9 10,4 9,35 11,81 8,67 11,53 
17 0,74 14,04 7,22 13,82 4,68 11,94 11,9 15 6,23 7,76 0,68 
18 9,11 9,19 10,63 8,74 8,67 10,96 8,29 9,87 10,23 11,24 8,45 
19 5,64 7,65 10,99 5,72 9,84 11,88 6,73 9,49 10,99 11,76 4,42 
20 8,68 8,79 4,84 7,13 9,79 14,55 5,04 4,31 10 13,66 6,26 
21 1,33 4,96 14,41 8,85 4,67 10,65 10,73 10,65 10,81 10,81 11,01 
22 0 2,03 15 4,91 4,84 14,72 11,07 10,99 10,91 11,59 9,02 
23 4,83 11,54 12,64 7,92 11,31 12,86 12,82 12,98 9,31 9,35 4,64 
24 1,25 13,86 13,78 13,64 13,53 11,77 11,73 11,77 13,71 11,77 2,46 
25 0,55 14,34 14,45 14,34 14,3 14,56 14,52 14,48 14,44 14,48 14,31 
26 0 3,39 5,16 9,29 9,99 11,66 6,88 2,53 12,1 12,23 12,47 
27 1,14 1,25 4,57 4,86 5,05 12,83 3,3 7,52 13,15 7,32 7,4 
28 2,36 1,58 0,7 5,09 6,12 11,62 11,06 7,24 8,93 9,09 4,38 
29 0,77 0,88 11,57 9,88 9,8 10,42 10,29 10,58 10,9 10,78 10,98 
30 1,63 1,63 2,99 9,37 11,35 13,44 10,68 13,18 11,59 12,97 10,12 
31 4,07 4,11 13,63 13,59 10,85 13,32 4,53 3,41 12,87 4,73 1 
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32 0,58 7,85 10,05 6,34 8,51 10,96 4,81 11,43 9,33 9,8 10,62 
33 2,1 2,34 9,86 7,48 7,4 11,03 9,14 10,09 10,82 8,58 12,5 
34 0 3,38 13,33 9,95 3,15 12,28 7,59 13,49 11,16 9,48 2,2 
35  5,48 14,38 10,1 8,82 12,8 12,02 4,24 13,01 7,05 3,41 
36 1,67 3,19 10,22 9,48 9,79 7,41 7,24 9,22 8,15 10,65 12,5 
37 0,55 1,47 13,6 7,44 10,61 13,14 13,1 8,53 11,85 12,9 4,77 
38 1,85 1,37 9,09 10,09 6,91 10,82 5,23 8,88 9,32 9,2 5,07 
39 0 3,02 5,24 1,47 7,46 13,14 4,55 10,97 10,92 11,36 7,46 
40 0,52 7,1 13,41 3,73 3,65 11,11 9,29 10,89 10,85 10,37 6,18 
41 0 2,48 13,45 12,75 9,27 12,65 10,42 15 13,22 10,95 7,01 
42 6,34 12,79 12,71 13,3 13,38 13,48 4,8 7,16 13,52 13,36 1,72 
43 2,29 13,85 13,82 13,93 7,76 13,48 13,64 8,88 13,64 13,52 12,64 
44 1,59 5,32 11,15 10,79 8,41 10,29 4,71 11,97 11,02 7,22 7,56 
45 0,33 0,56 14,56 14,22 14,26 7,3 0,4 14,28 14 7,22 0,44 
46 1,14 13,9 7,5 1,18 4,56 7,12 5,72 13 2,56 5,96 13,16 
47 0,55 5,54 14,11 8,24 7,39 12,19 4,89 13,24 10,51 10,87 13,16 
48 1,11 1,11 13,74 7,89 8,04       
49 2,03 3,13 11,31 7,85 3,91 12,55 12,27 11,46 10,94 10,74 2,65 
50 0 3,21 5,43 7,68 6,24 12,23 6,9 10,11 13,56 8,58 11,43 
51            
52 1,77 2,91 0,48 5,49 3,13 13,48 7,36 4,32 8,44 7,96 8 
53 0,55 0,63 0,48 14,52 14,23 14,52 14,32 14,44 14,44 14,52 14,4 
54 1,11 4,72 12,38 11,83 4,53 13,31 13,43 13,31 13,27 13,51 13,51 
55 1,11 2,51 14,41 7,3 6,89 12,22 8,87 8,43 13,47 12,9 2,42 
56 1,37 7,02 1,92 1 1,55 11,64 12,08 12,2 12,52 11,28 3,2 
57 0 8,13 10,62 0,19 0,19 9,84 1,61 10,08 0,56 10,16 11,05 
58 0,55 7,2 11,67 7,2 1,51 14,23 14,56 8,13 14,39 14,27 1,05 
59 2,4 13,92 7,15 4,21 1,31 9,24 7,31 12,16 8,21 10,06 5,5 
60      5,92 1,64 1,84 13,04 1,56 1,56 
61 0,26 2,72 11,35 6,36 6,33       
62 0 8,97 14,12 9,15 4,12 13,04 1,4 10,08 2,76 11,68 7,32 
63  7,76 14,93 2,73 1,88       
64 0,3 6,83 13,82 9,79 10,05 12,1 9,96 12,74 12,26 12,66 11,69 
65 0,15 10,61 4,28 2,69 1,22 13,44 12,91 13,96 14,12 13,88 10,23 
66 0,48 1,88 7,19 7,11 7,22 13,79 13,03 14,08 14,36 14,4 7,6 
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67 0,55 2,73 6,74 10,8 10,69 13,59 5,43 11,78 10,13 10,98 3,7 
68 0,55 14,41 14,45  0,63 14,52 14,44 14,48 14,52 14,6 0,48 
69 3,2 8,97 4,12 5,77 6,21 6,98 8,5 10,75 7,3 7,9 10,83 
70 1,69 0,59 6,76 6,73 3,42 10,66 4,5 11,82 13,23 12,39 12,63 
71 0,55 0,48 0,51 0,33 0,37 14,6 0,69 0,73 14,6 0,57 0,69 
72 4,13 5,75 2,32 4,09 4,64 3,74 4,1 8,4 7,32 9,85 7,88 
73 2,33 6,87 1,7 2,03 5,21 7,88 6,64 9,49 7,8 9,29 9,61 
74 6,32 5,84 5,69 7,06 6,39 6,34 8,46 6,18 9,18 5,94 7,38 
75 5,37 6,63 2,81 6,59 5 3,78 6,22 6,02 8,17 8,17 9,84 
76 1,48 4,36 2,59 6,32 5,02 8,27 6,09 9,88 6,49 8,91 9,64 
77 4,69 5,47 3,14 5,5 4,73 4,18 2,96 6,16 6,57 6,04 7,54 
78 6,11 7,96 4,63 5,89 6,63 7,28 8,49 5,94 5,86 7,08 8,25 
79 0,48 0,63 13,96 7,15 2,48 8,94 4,04 7,96 8,57 5,86 6,71 
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