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Rua Stº Antonio, 27 Esquina c/ 15 de Novembro-CEP: 68.580-000 -  Itupiranga – Pará -  TELEFAX:  0 (xx)94 3333-1136 

RESOLUÇÃO DO CMSI Nº 12, DE 12 DE AGOSTO DO ANO DE 2022. 

 

Dispõe sobre aprovação do Protocolo de Cirurgias 

Operacional Padrão (POP) de Cirurgias Eletivas 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, CMSI, no uso de suas 

competências, regimentais e atribuições conferidas pela lei nº. 8.080 de 19 de 

setembro de 1990 e lei de nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 e nº 021 de 26 de 

novembro de 1996, alterada pela lei 043 de 09 de novembro de 2009. Alterada pela 

lei 145 de 18 de julho de 2016 e em consonância as deliberações em reunião 

Extraordinária realizada no dia 12 de agosto de 2022  

 
 

Considerando a necessidade de proporcionar um acolhimento aos usuários na rede 

para realização de procedimento cirúrgicos eletivo; 

 

Considerando que o agendamento cirúrgico é uma medida de planejamento da 

execução de um procedimento cirúrgico; 

RESOLVE, 

 

 
Artigo 1º - Aprovar Protocolo Operacional Padrão (POP) de Cirurgias Eletiva 

 

Francinete Marques dos Reis 

Presidente do CMSI 

 

Homologo a Resolução CMSI nº 12 de 12 de agosto de 2022, nos termos da lei nº 

021 de 26 de novembro de 1996, alterada pela lei 043 de 09 de novembro de 2009. 

Alterada pela lei 145 de 08 de novembro de 2001 

 

Wanderil de Jesus Ribeiro Lima 

Secretário Municipal de Saúde 
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PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO 

 CIRURGIAS ELETIVAS 

 Título: AGENDAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS 

 

Responsável: REGULAÇÃO, HOSPITAL 

1 – Objetivo 

Proporcionar um acolhimento ao usuário (a) na rede para realizar procedimento eletivo. 

2. Definição: O agendamento cirúrgico é uma medida de planejamento da execução de um procedimento 

cirúrgico. 

3. Finalidade:  

• Planejamento da assistência cirúrgica realizada no Hospital Municipal de Itupiranga;  

• Verificar a necessidade de intervenção cirúrgica através da consulta clínica, no ambulatório e tele saúde. 

4 - Área ou setor envolvido 

Secretaria Municipal de Saúde, Central de Regulação e Hospital Municipal. 

5 - Equipamentos, materiais e instrumentos necessários: 

• Conhecimento do fluxo para acolhimento do usuário nos serviços; 

• Checklist de documentação e exames necessários para o paciente ser submetido à cirurgia eletivas; 

• Materiais cirúrgicos para realizar o procedimento; 

• Construção do mapa cirúrgico a partir da regulação. 

6 - Padrões de Segurança / Precauções 

• Realizar os procedimentos de maneira segura; 

• Não poderá realizar suspensão de cirurgias devido as demais urgências. Os procedimentos de 
urgência deverão ocorrer antes, entre e após as cirurgias eletivas,. 

• Realizar levantamento dos materiais necessários para só agendar cirurgias que sejam possíveis de 
serem realizadas; 

• Não poderá ocorrer suspensão de cirurgias devido a falta de materiais, a possibilidade de falta dos 
mesmos deverá ser observada antes da marcação e da confirmação da cirurgia ao paciente; 

• O paciente não deverá ser encaminhado ao centro cirúrgico caso seja observado sinais de infecção 
e sem os exames pré-operatórios atualizados e adequados para a realização do procedimento; 

7 - FLUXO GERAL DE ATENDIMENTO DO USUÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA ELETIVA 

• AGENDAMENTO CIRÚRGICO 

1. O usuário acolhido nas unidades básicas de saúde, no pronto atendimento hospitalar, na unidade  

Tele Medicina e Tele Saúde, que necessitem de uma avaliação acerca de encaminhamento para 
cirurgias eletivas, terá seu caso avaliado a partir dos dados clínicos necessários, e a partir da devolutiva, 
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será feito a orientação a equipe de saúde que está acompanhando o caso, para que seja realizado o 
encaminhamento para o agendamento da consulta com o cirurgião responsável pela especialidade 
requerida. 
2. Para realizar o agendamento cirúrgico, o usuário deverá realizar os exames solicitados pelo médico 

que está realizando o encaminhamento para cirurgia eletiva, (os exames pré operatórios e o risco 
cirúrgico, quando necessário, deverão seguir o check list padronizado pela regulação e deverão ser 
providenciados junto a Secretaria Municipal de Saúde); 

3. O usuário deverá se direcionar ao local agendado para a consulta com cirurgião com os exames 
pré-operatórios realizados, realizará o eletrocardiograma e se tiver necessidade será avaliado pelo 
cardiologista; 

4. Sendo confirmado à necessidade da realização da cirurgia, o medico emite laudo conforme 
classificação de risco e prioridade; 

5. O usuário com a confirmação que será necessária a realização da cirurgia, deverá ser avaliado pela 
equipe multiprofissional do hospital no dia e horário agendado; 

6. O usuário deverá levar o laudo de solicitação de cirurgia para o local destinado pela Secretaria 
Municipal de Saúde para inserir a cirurgia no Sistema de Regulação – SISREG para que a mesma seja 
agendada; 

7. O usuário com a confirmação do agendamento da cirurgia, deverá se direcionar ao hospital no dia e 
horário agendado; 

8. Em caso de usuários que estejam internados e que precisem realizar uma cirurgia eletiva, estes 
deverão ter a solicitação do procedimento cirúrgico solicitado pelo NIR da unidade hospitalar e 
poderá permanecer internado na unidade onde foi atendido ou ser encaminhado para algum outro 
hospital de referência. Na unidade que os mesmos estiverem aguardando o procedimento deverão 
ser solicitados os exames pré-operatórios necessários assim como o risco cirúrgico. No dia anterior 
ao procedimento cirúrgico o paciente realizará a avaliação pré-operatória anestésica na unidade e 
diante estado geral do mesmo será realizada a cirurgia. 

9. Após o procedimento, o paciente será acompanhado pela equipe cirúrgica no pós- operatório e 
será realizado o agendamento da consulta de revisão da cirurgia.  

10. Na alta hospitalar o paciente receberá laudo pós-operatório com recomendações necessárias e 
será encaminhado para acompanhamento pela equipe do Programa Melhor Em Casa. 

8 ADMISSÃO NA ENFERMARIA E ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE AO CENTRO CIRURGICO 

1. O usuário que for admitido na enfermaria deverá ter conferido todos os documentos e exames para 
ver a validade dos mesmos, se o mesmo cumpriu o preparo solicitado e será avaliado pelo 
anestesista antes do procedimento e, estando com tudo organizado de forma adequada, será 
encaminhado para a realização do procedimento; 

2. O paciente cumprirá o jejum prescrito pelo cirurgião e será encaminhado ao centro cirúrgico para 
realizar o procedimento de acordo com a solicitação do mapa de agendamento dos procedimentos 
elaborado pelo centro cirúrgico.  

9 MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS QUE REALIZARÃO AS CIRURGIAS 

1. O hospital terá um funcionário para realizar o monitoramento dos serviços que precisam estar 
articulados para que a cirurgia aconteça. Esse servidor deverá: 

• Fazer um acompanhamento dos tipos de materiais usados e se eles estão disponíveis na 
instituição para informar diariamente ao centro cirúrgico quais cirurgias a unidade tem 
condições de realizar e construir conjuntamente ao centro cirúrgico o mapa de cirurgias 
eletivas (previsão de números de cirurgias por sala cirúrgica por turno). Deverá monitorar 
setores como central de materiais e esterilização, almoxarifado e centro cirúrgico; 



 
 

 
 

CNPJ N° 05.077.102/0001-29 – www.itupiranga.pa.gov.br - Av. 14 de Julho, n° 12 - Centro - CEP 68580-000 - Itupiranga- PA 

 

condições de realizar e construir conjuntamente ao centro cirúrgico o mapa de cirurgias 
eletivas (previsão de números de cirurgias por sala cirúrgica por turno). 

• Seguir a padronização de insumos necessários para realizar cirurgias eletivas de acordo 
com o protocolo dos procedimentos cirúrgicos em relação ao uso dos materiais a serem 
utilizados e adquiridos pela instituição; 

 

• Informar ao núcleo interno de regulação ou ao setor responsável pela regulação local, o 
mapa cirúrgico com os tipos de cirurgias que a unidade poderá realizar no mês 
subsequente. 
 
 

•  • PLANEJAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 
  
 Previsão dos Recursos Materiais  

 

➢ Um levantamento as necessidades de recursos materiais do setor, identificando as 
quantidades e especificidades dos mesmos. 

➢ A reposição de materiais no setor; 

➢ Solicitar o material no almoxarifado, receber e guardar;  

➢ Kit de consumo dos materiais para cada procedimento cirúrgico. 

 ➢ Gerenciamento dos recursos humanos 

10- MARCAÇÃO DAS CIRURGIAS 

1. A marcação das cirurgias será realizada via regulação pela solicitação ambulatorial municipal 
conforme o fluxo de atendimento etapa 7. 

2. Os pacientes que entram diretamente pelos pronto-atendimentos hospitalar poderão ter o 
procedimento realizado de urgência e poderá necessitar de internamento para estabilizar o 
quadro e neste caso a solicitação do procedimento eletivo acontecerá pelo NIR junto  a central 
de regulação seja para aguardar na própria unidade seja para iniciar tratamento e retornar nos 
dias subsequentes para realizar o procedimento no local agendado. Seguindo assim as mesmas 
etapas de admissão dos pacientes nas unidades. 

11- RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1. O cirurgião juntamente com o setor que agenda marcação de procedimentos eletivos no 
hospital deverão informar a data do retorno ao cirurgião para que os pacientes possam ser 
reavaliados após a cirurgia. 

12- RESULTADOS ESPERADOS: 

 • SEGURANÇA DOS PACIENTES  

•  Procedimento cirúrgico anestésico realizado livre de dano à paciente.  

•  A realização da cirurgia segura na unidade. 
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13 – Fluxograma do processo de trabalho para o acontecimento das cirurgias eletivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitação ao tele saúde acerca da 

indicação para cirurgia 

Autorização para consulta com o cirurgião 

geral 

A Regulação agenda e informa ao paciente que 

deverá comparecer ao hospital para receber 

orientações Pré-operatória 

O cirurgião geral concluindo que a cirurgia 

será necessária, emite o laudo de solicitação de 

cirurgia identificando a classificação de riscos 

A B C e o usuário deverá se direcionar ao setor 

na secretaria para inserir a solicitação da 

cirurgia no agendamento (agendamento para 6 

meses no máximo, devido validade dos 

exames) 

Usuário realiza os exames (exames 

laboratoriais e ECG, risco cirúrgico e 

avaliação cardiológica se necessário), agenda a 

consulta de avaliação dos exames com 

cirurgião geral.  

1ª Avaliação da condição clínica do usuário com 

solicitação dos exames para investigação do 

diagnóstico. 

Avaliação nos serviços de atenção 

Primária. 

Comissão Disciplinar avalia e 

classifica as prioridades, informa a 

regulação responsável pela elaboração 

do mapa cirúrgico. 

Comunica ao Centro Cirúrgico para providencias. 

necessárias. Solicita os kits cirúrgicos. 

2ª Avaliação Social, documentos, CNS, 

solicitação de exames, recebe orientações e 

avaliação da condição do usuário mediante o 

processo de investigação cirúrgica.  

Obs. Paciente entra na fila 

Usuário interna um dia antes ou no próprio dia da 

cirurgia de acordo com cada caso 

Usuário realiza cirurgia e é acompanhado 

durante o período pós operatório imediato. 

Usuário recebe laudo de alta cirúrgica com o 

agendamento de retorno pós-operatório e segue para 

acompanhamento SAD-Melhor em Casa 
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14 IDENTIFICAÇÃO DOS PERIODOS  

PERIODO PRÉ-OPERATÓRIO  

• Internação no dia anterior ou na manhã do procedimento; o Identificar, reduzir e minimizar o 

nível de ansiedade da paciente; o Verificar as dúvidas e necessidades da paciente e família em 

relação ao ato anestésico cirúrgico; 

•  Verificar se o prontuário está em ordem, observando as anotações da equipe multiprofissional;  

•  Realizar a continuidade da assistência prestada aos pacientes nos setores de internação e centro 

obstétrico;  

• Esclarecimento das rotinas do centro cirúrgico;  

• Realizar entrevista com a paciente, verificando exames e as informações do prontuário; a 

Identificação de alergias, através da colocação de pulseira; a Identificação de risco de queda; a 

Retirada de adornos e próteses dentárias; o Jejum de no mínimo oito horas nas cirurgias eletivas; o 

Tonsura supra púbica;  

PERÍODO TRANSOPERATÓRIO  

• O/A paciente é admitido/a no centro cirúrgico pelos enfermeiros do setor, o mesmo se apresenta 

com nome e categoria funcional.  O enfermeiro verifica ade identificação do paciente. Encaminha 

o/a paciente faz a verificação de todas as informações do prontuário e faz a anamnese da 

paciente.  O enfermeiro explica o procedimento ao paciente e a encaminha para o banho de 

aspersão. O enfermeiro comunica a equipe médica a presença da paciente para a cirurgia eletiva.  

A equipe da anestesia explica o procedimento anestésico.  A sala operatória é preparada pelos 

técnicos de enfermagem. O/A paciente é encaminhada para a sala operatória pelo enfermeiro. O 

procedimento cirúrgico pode atrasar o início devido as urgências e as emergências obstétricas, 

neste caso, o/ a paciente aguarda no setor, porém tudo é comunicado antecipadamente, evitando 

assim ansiedade nos pacientes.  O procedimento cirúrgico anestésico é realizado.  

 PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO 

• O/A paciente se recupera do procedimento cirúrgico anestésico no pós-operatório. E 

posteriormente ocorrerá a alta hospitalar. Caso tenha ocorrido alguma intercorrência durante o 

procedimento cirúrgico anestésico, o/a paciente continuará centro cirúrgico para ser monitorado 

continuamente.  

 

8 – Ações corretivas 

Em caso de necessidade de reavaliação do fluxo aqui estabelecido será feito adequações para melhor 

atender os usuários. 

Não é permitido favorecimento de pacientes extras à lista da regulação na entrada de pacientes nas 

instituições onde estão sendo realizadas as cirurgias eletivas. Todas as cirurgias a serem realizadas devem 

ser as reguladas. Os procedimentos só serão realizados e pagos pelo SUS se agendados no mapa de cirurgia 

de acordo com a regulação. 
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ANEXO 

 

1- SOLICITAÇÃO DO KIT CIRURGICO 

2- MAPA CIRURGICO 

3- LAUDO PÓS-ALTA 

4- CLASSIFICAÇÃO CIRURGICA 

 

 

EQUIPE DE ELABORAÇÃO: 

 

______________________________ _                               __________________________________ 

Francinete Marques dos Reis                        Thiago André Santana de Almeida 

       Assistente Social                                                        Diretor do Hospital 
 

 

 

 

 

Aprovação no Conselho de saúde em 12 de agosto 2022. 

Resolução número:12/2022 
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PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO 

CIRURGIAS ELETIVAS 

 FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇAO DO KIT CIRURGICO E MEDICAMENTOS 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE:  

 

IDADE:  CNS 

DIAGNÓSTICO: CONTATO: 

 

O procedimento(s) se enquadra(m) em urgência, emergência ou eletivo: 

urgência (  ) emergência (  ) eletivo (  ) 

 

Descrever detalhadamente a/s Cirurgia(s) necessária(s): 

 

 

 

 

 

 

Descrever detalhadamente o tipo de material necessário para a realização do procedimento: 

Materiais e medicamentos Quantidade  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Data:_______________ 
_______________________ 

Assinatura do solicitante 
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    MAPA CIRURGICO    
PACIENTE SEXO IDADE  CNS  TIPO DE CIRURGIA MED.SOLICITANTE  AGENDA BANCO SANGUE 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

DATA_________________ 
 

_______________________________ 
RESPONSAVEL PELA LABORAÇÃO 

 
 
 
 

GRAUS DE PRIORIDADE DE CIRURGIAS ELETIVAS 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D 

ATÉ 60 DIAS ATÉ 100 DIAS ATÉ 180 DIAS ATÉ 250 DIAS 
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Histerectomia Urgente 
Prolapsos uterinos grave 
Suspeita de câncer 
Conificação 
Hérnias c/ risco urgênte de 
encarceramento. 

Histerectomia simples 
Perineplastia 
Prolapso Uterino simples. 
Hérnias c/ risco moderado de 
encarceramento. 
Colecistectomia c/ risco de 
pancreatite. 
 

Colecistectomia c/ risco 
moderado de pancreatite 
Hérnias simples 
Laqueadura tubária c/ risco 
complicação. 

Laqueadura tubária 
simples. 
Vasectomia 
Reparações 
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LAUDO PÓS ALTA HOSPITALAR 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE:  

 

IDADE:  CNS 

DIAGNÓSTICO: CONTATO: 

PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS 
 

Histórico:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Recomendações: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Retorno :____________________________ 

 

 

Itupiranga :___  /_____________/_______ 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do médico CRM 


