
Realização: Apoio:

 

 

TÍTULO: CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTES NO USO DE ELETROCIRURGIA: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA

 

CATEGORIA: CONCLUÍDO

 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE

 

SUBÁREA: Enfermagem

 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRAN

 

AUTOR(ES): MYLLENA NILCE DE FREITAS SURMANO

 

ORIENTADOR(ES): JULIO CESAR RIBEIRO

 

COLABORADOR(ES): VANDA MARIA GIMENES, JULIANA MACHADO CAMPOS FLECK, KENNY DIAS
GRANERO

 



1 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi analisar as evidências científicas relacionadas aos 

cuidados de enfermagem ao paciente no uso de eletrocirurgia. Tratou-se de uma 

Revisão Integrativa da literatura, que é um método que tem a finalidade de reunir e 

sintetizar resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, de maneira 

sistemática e ordenada. A questão norteadora deste estudo foi: Quais são os 

cuidados de enfermagem ao paciente no uso de eletrocirurgia? Os descritores em 

ciências da saúde (DeCS) adotados para os cruzamentos foram: Eletrocirurgia; 

Enfermagem Perioperatória; Cuidados de Enfermagem. A base de dados escolhida 

foi a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os critérios de inclusão estabelecidos 

foram: textos disponíveis na íntegra; limites: humanos, adultos, independente do 

sexo; língua: inglês e português (independente do país de origem); tipo de 

documento: artigo; ano de publicação: 2009 a 2019. O critério de exclusão adotado 

foi a repetição dos artigos. O resultado da revisão foi 02 artigos. Os cuidados de 

enfermagem essenciais são a escolha do melhor local para colocação da placa 

dispersiva, sem pelos, longe de proeminências ósseas, em local mais próximo 

possível da incisão cirúrgica, proteção contra o risco de molhar a placa, 

posicionamento do paciente, e o não uso de substâncias antissépticas alcoólicas. 

Concluiu-se que os cuidados de enfermagem ao paciente em uso de eletrocirurgia 

são essenciais para a prevenção de complicações graves como as queimaduras, e 

que a equipe deve ser treinada e capacitada constantemente para que possa prestar 

uma assistência de qualidade aos pacientes em uso deste dispositivo. 

 

Palavras-chave: Eletrocirurgia; Enfermagem Perioperatória; Cuidados de 

Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os procedimentos cirúrgicos são caracterizados pelo trabalho manual ou 

instrumental, realizado pelo médico cirurgião na sala de operação e são utilizados 

para o diagnóstico e tratamento de afecções, correções (externa ou internamente) e 
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fins estéticos. Para o sucesso destes procedimentos é necessário uma estrutura 

física adequada, equipamentos específicos e profissionais devidamente capacitados 

para cada um dos procedimentos a serem realizados. A equipe de profissionais deve 

ser composta por médico cirurgião e auxiliar, corpo de enfermagem e médico 

anestesista (1,2). 

Na idade média as técnicas cirúrgicas não eram tão avançadas como hoje, 

por isso os médicos só realizavam os procedimentos quando estes se tornavam 

inevitáveis e a cirurgia compreendia três grandes desafios: a dor, a hemorragia e a 

infecção. Com o passar dos anos e o desenvolvimento tecnológico, o século XX 

marcou e revolucionou a história da cirurgia com a invenção e evolução da 

eletrocirurgia (unidade eletrocirúrgica, bisturi elétrico ou eletrocautério), e a partir de 

então, com um único objeto produz-se efeitos de eletrodissecação e 

eletrocoagulação (3). 

A eletrocirurgia consiste na utilização de corrente elétrica de alta frequência, 

que ao encontrar resistência dos tecidos é transformada em calor resultando na 

obtenção dos efeitos terapêuticos almejados pelo profissional, sejam eles corte ou 

coagulação. Para obter tais efeitos há dois métodos: sistema monopolar e sistema 

bipolar. No primeiro, A corrente elétrica, que é produzida por um gerador e liberada 

através de um eletrodo ativo, percorre o corpo do paciente e sai através de um 

eletrodo neutro ou dispersivo (placa de dispersão) (4). 

No sistema bipolar, diferentemente do anterior, os eletrodos estão separados 

por uma distância mínima de 1 a 3 milímetros e isso diminui a distância que a 

corrente elétrica percorre até chegar ao eletrodo de retorno (4,5). 

Durante o processo eletrocirúrgico é de extrema importância que a equipe de 

enfermagem, responsável pela preparação cirúrgica, garanta a segurança do 

paciente colocando em prática os conhecimentos acerca dos cuidados deste 

procedimento e prevenindo a ocorrência de possíveis complicações. A equipe deve 

estar atenta ao posicionamento cirúrgico, colocação da placa dispersiva e presença 

ou não de adornos metálicos, que se não retirados podem trazer consequências 

graves ao paciente (3). 

Frente ao exposto, com vistas à uma melhor capacitação da equipe de 

enfermagem por meio da busca contínua de conhecimentos atualizados, optou-se 

pela condução deste estudo a fim de que o mesmo possa servir de subsídio para o 
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cuidado de enfermagem a pacientes em uso de eletrocirurgia. 

 

OBJETIVO 

 

Diante disso, o objetivo deste estudo foi analisar as evidências científicas 

relacionadas aos cuidados de enfermagem ao paciente no uso de eletrocirurgia. 

 

METODOLOGIA 

 

Tratou-se de uma Revisão Integrativa (RI) da literatura. A RI da literatura é um 

dos métodos de pesquisa utilizados na Prática Baseada em Evidências  que permite 

a incorporação das evidências na prática clínica. Esse método tem a finalidade de 

reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, de 

maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do 

conhecimento do tema investigado (6).  

A questão norteadora deste estudo foi: Quais são os cuidados de 

enfermagem ao paciente no uso de eletrocirurgia? 

Os descritores em ciências da saúde (DeCS) adotados para os cruzamentos 

foram: Eletrocirurgia; Enfermagem Perioperatória; Cuidados de Enfermagem. A base 

de dados escolhida para o levantamento dos referenciais foi a Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). 

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: textos disponíveis na íntegra; 

limites: humanos, adultos, independente do sexo; língua: inglês e português 

(independente do país de origem); tipo de documento: artigo; ano de publicação: 

2009 a 2019. 

O critério de exclusão adotado foi a repetição dos artigos. 

O cruzamento dos descritores deu-se como segue no quadro 1. 

Quadro 1. Cruzamento dos descritores para a Revisão Integrativa. Franca – SP. 2019. 

Base de Dados Descritores e Cruzamento 

Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) 

Eletrocirurgia AND 

Enfermagem Perioperatória AND 

Cuidados de Enfermagem 

                            Elaborado pelos autores 
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O cruzamento dos descritores foi feito utilizando todas as combinações 

possíveis entre eles, e o resultado foi sempre o mesmo. 

A figura 1 aponta a seleção e exclusão dos artigos apontando os resultados 

em cada filtro (critério) aplicado. 

Para a construção da introdução, foram utilizados livros disponibilizados no 

acervo da Biblioteca da Universidade de Franca (UNIFRAN), bem como artigos 

levantados na BVS utilizando-se dos mesmos descritores adotados para a RI, de 

maneira isolada. 

Figura 1. Busca dos referenciais 

DESENVOLVIMENTO: 

 

Após o cruzamento dos descritores e aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão dos artigos, o resultado apontou 2 artigos,  conforme Quadro 2.  

 

Quadro 2- Síntese dos artigos selecionados para a RI. Franca, SP-2019 

Artigo Autores Ano Título Objetivo Resultado Conclusão 

Revisão Integrativa 

Cruzamento dos descritores 

na BVS= 17 Artigos 

Critérios de inclusão: 

Disponíveis:04 Limites:03; 

Língua:03 

Critério de exclusão: 

Repetição: 01 

Revisão Integrativa 

Selecionados: 02 
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1 Brito 
MF, 

Galvão 
CM 

2009 Os cuidados 
de 

enfermagem 
no uso da 

eletrocirurgia 

Buscar e 
avaliar o 

conheciment
o científico 

já produzido 
sobre os 

cuidados de 
enfermagem 
relacionados 

ao uso de 
eletrocirurgi
a no período 

intra-
operatório 

O estudo apontou que a 
maioria das complicações 

ocorridas estavam 
relacionadas ao eletrodo 

dispersivo e que estes são 
de total responsabilidade 

da equipe de enfermagem, 
pois o posicionamento da 

placa dispersiva é 
atribuição do circulante de 
sala. Os fatores que mais 

colaboram para a 
incidência dessas 

complicações são a falta 
de conhecimento da 

equipe de enfermagem 
acerca dos cuidados com 

a placa neutra e a carência 
de materiais de apoio e 

pesquisa para a educação 
continuada e capacitação 

destes profissionais. 
 

Concluiu-se que as 
complicações mais frequentes 
no uso da eletrocirurgia são as 
queimaduras.  Apontou-se a 
escassez de pesquisas sobre 
essa técnica – seus riscos e 
benefícios – e a educação 

continuada, como cruciais para 
uma cirurgia segura para os 

profissionais e para o paciente. 
 
 
 
 
 
 

 
Artigo 

 
Autores 

 
Ano 

 
Título 

 
Objetivo 

 
Resultados 

Continua 
Conclusão 

2 Olímpio, 
MAC, 

Sousa, 
VEC, 

Ponte, 
MAV. 

2016 O uso do 
bisturi elétrico 

e cuidados 
relacionados: 

Revisão 
Integrativa 

Analisar 
evidencias 
científicas 
sobre a 

utilização do 
bisturi 

elétrico e os 
cuidados de 
enfermagem 
relacionados 

ao uso 
desse 

equipament
o. 

Foram discutidos os riscos 
associados ao uso do 

bisturi elétrico como tempo 
de exposição à corrente 
elétrica, a não aderência 

completa da placa de 
dispersão à pele do 

paciente e o déficit de 
conhecimento dos 

profissionais a respeito do 
funcionamento, da 

utilização e dos cuidados 
necessários para o uso 

seguro do bisturi elétrico. 
Também foi falado sobre o 

papel do enfermeiro na 
prevenção de riscos 

associados à 
eletrocirurgia, como a 
utilização da solução 

antisséptica aquosa ao 
invés da alcoólica e a 
criação do plano de 

cuidados de enfermagem 
no transoperatório. 

Concluiu-se que existe uma 
carência de materiais 

científicos relacionados ao uso 
do bisturi elétrico. Ficou 

evidente também a importância 
da equipe de enfermagem e da 

equipe multidisciplinar na 
prevenção dos riscos 

associados aos procedimentos 
cirúrgicos. 

      Concluído 

 

 

 RESULTADOS 

 

O mau uso da unidade eletrocirúrgica, como falta de manutenção, 

procedimentos impróprios, falta de conhecimento acerca do equipamento e 

preparação cirúrgica inadequada podem levar a complicações com grande potencial 

de dano aos pacientes. As complicações mais frequentes são: queimaduras no local 

da placa dispersiva ou adornos metálicos não retirados e choques elétricos, tanto no 
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paciente como na equipe (7). 

 Para um procedimento seguro, com baixos riscos de complicações por 

eletrocautérios, é imprescindível que as instituições ofereçam educação continuada 

para que a equipe de enfermagem (circulantes de sala), esteja sempre capacitada e 

atualizada sobre técnicas e cuidados acerca da eletrocirurgia. Além disso, os 

profissionais devem garantir a segurança do paciente, de modo que realizem 

procedimentos de acordo com seus conhecimentos, estando sempre atentos aos 

possíveis fatores que podem interferir no bom andamento e sucesso da cirurgia (3). 

Em resposta a questão norteadora desta RI: Quais são os cuidados de 

enfermagem ao paciente no uso de eletrocirurgia? Os referenciais selecionados 

apontaram que o planejamento dos cuidados é imprescindível para a prevenção de 

complicações em decorrência do uso da eletrocirurgia. 

As complicações apontadas nos estudos são em decorrência da não adoção 

dos cuidados de enfermagem essenciais como escolha do melhor local para 

colocação da placa dispersiva (sem pelos, longe de proeminências ósseas, em local 

mais próximo possível da incisão cirúrgica, proteção contra o risco de molhar a 

placa), e também em decorrência da falta de conhecimento da equipe de 

enfermagem acerca dos riscos do uso da eletrocirurgia, como as queimaduras por 

exemplo (artigo 1). 

Outro cuidado de enfermagem importante apontado é com relação ao uso de 

solução antisséptica aquosa ao invés de alcoólica para antissepsia cirúrgica, uma 

vez que o álcool é um grande facilitador da ocorrência de queimaduras (artigo 2). 

Fica evidente nos 2 artigos selecionados na RI que o conhecimento da equipe 

de enfermagem acerca dos cuidados, e principalmente dos riscos acerca do uso da 

eletrocirurgia, é fator importantíssimo na prevenção das complicações. 

Diante disso, torna-se relevante, ressaltar que a capacitação da equipe de 

enfermagem do centro cirúrgico (circulantes de sala) é atribuição e competência do 

enfermeiro responsável pelo setor (3). 

 Frente aos resultados dos estudos incluídos na RI, nota-se que na maioria 

dos procedimentos cirúrgicos utiliza-se o bisturi elétrico, devido à sua capacidade de 

realizar duas técnicas importantes simultaneamente: eletrodissecação e 

eletrocoagulação. Como já citado anteriormente, a corrente elétrica de alta 

frequência é liberada através do eletrodo ativo, passa pelas células dos tecidos- 
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alvo, causando uma colisão entre os íons e contra as organelas intracelulares, 

produzindo calor dentro das células (5,7). 

 Conforme a intensidade e o tempo de exposição à essa corrente de elétrons, 

atinge-se os efeitos terapêuticos desejados. Quando o aquecimento é leve, acontece 

a evaporação da água e redução do volume celular, resultando no efeito de 

coagulação. Para atingir o efeito de corte a corrente elétrica deve ser mais intensa e 

rápida, a fim de resultar na explosão da membrana celular e evaporação do 

conteúdo intracelular. E então, finalmente a corrente elétrica sai pelo eletrodo 

dispersivo ou placa neutra (5). 

 Porém, apesar de seus inúmeros benefícios, há também alguns riscos para o 

profissional e para o paciente, associados ao uso desse equipamento, como 

queimaduras relacionadas à placa neutra e choques elétricos. Muitas vezes estes 

acidentes são atribuídos a fatores naturais ou a outros fatores comuns em 

internações, pois são eventos na maioria das vezes pouco aparentes, e geralmente 

o paciente está incapacitado de reagir (devido a anestesia), dificultando a 

observação do profissional (7). 

Embora essas complicações sejam raras, elas acontecem e trazem malefícios 

ao paciente. As queimaduras são a intercorrência mais comum e estas  podem ser 

divididas em quatro grupos: queimaduras por contato direto devido ao uso 

inadequado de eletrodos, como a exposição à corrente  elétrica por longos períodos 

sem interrupção; queimaduras relacionadas à placa dispersiva, devido ao mal 

posicionamento ou aderência da placa; lesão por eletrodos molhados; queimaduras 

por circuito alternativo da corrente elétrica, quando esta realiza um percurso no 

corpo do paciente que não o da placa neutra (8,9). 

 Uma das razões desse incidente é o mau posicionamento ou não aderência 

da placa dispersiva à pele do paciente e/ou o contato com superfícies metálicas, seja 

a mesa cirúrgica ou os adornos do próprio paciente, pois cria-se assim a 

possiblidade de uma via alternativa para a saída da corrente elétrica, causando 

queimaduras (4). 

 É responsabilidade da equipe de enfermagem, mais precisamente do 

circulante de sala, o posicionamento do eletrodo dispersivo. Ele deve ter tamanho 

suficiente para manter a ampla área de dispersão da eletricidade, ser posicionado o 

mais próximo possível do campo operatório, em tecidos vascularizados e de maior 
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musculatura, em pele limpa e seca e com auxílio de pastas que aumentam o contato 

da placa com a superfície. Deve-se evitar superfícies com cicatrizes e tatuagens, 

pelos e proeminências ósseas; também é necessário retirar todo adorno metálico 

(9). 

Outro cuidado essencial é com o posicionamento do paciente na mesa 

cirúrgica, pois o contato do paciente com a superfície metálica da mesa também 

pode causar lesões. Os pacientes usuários de marcapasso devem ser monitorados 

rigorosamente a fim de garantir sua integridade e funcionalidade intactas, e sempre 

que possível, optar pela utilização do sistema bipolar nestes pacientes. É essencial a 

presença de um cardiologista na sala operatória desses pacientes (4). 

 Apesar de o bisturi elétrico ser um instrumento comum nos centros cirúrgicos, 

utilizado todos os dias em praticamente todos os procedimentos, muitos profissionais 

ainda desconhecem seu funcionamento e riscos associados. Segundo o estudo 

realizado com 57 profissionais de enfermagem atuantes em sala operatória (SO) de 

diferentes hospitais, 64,9% não tiveram treinamento sobre o bisturi elétrico, além da 

apresentação de quando um equipamento novo é comprado; 45,6% não receberam 

treinamento específico nem mesmo quando foram admitidos no centro cirúrgico; 

28,1% dos profissionais posicionam a placa dispersiva em local inadequado ou 

sempre em um mesmo local, e 70% desconhecem a conduta correta em relação aos 

pacientes que utilizam marcapasso (3). 

 Ainda de acordo com o estudo supra citado, 47,4% dos profissionais que 

participaram desconhecem o sistema de Monitorização do Retorno de Eletrodo 

(REM), sistema cuja energia liberada retorna ao próprio aparelho, causando menor 

risco de queimaduras no paciente. O estudo evidenciou a falta de conhecimento dos 

profissionais e a importância da capacitação e educação continuada destes que 

atuam direta ou indiretamente com o bisturi elétrico, haja visto a complexidade 

destes aparelhos e seus potenciais riscos (3). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante dos referenciais levantados por esta RI, concluiu-se que os cuidados 

de enfermagem ao paciente em uso de eletrocirurgia devem estar embasados em 

um plano de assistência elaborado pelo enfermeiro responsável pelo centro 
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cirúrgico. 

 Estes cuidados devem estar focados no preparo, treinamento e capacitação 

da equipe. 

 Os cuidados com a colocação da placa neutra do bisturi elétrico, bem como o 

posicionamento correto e seguro do paciente devem ser o eixo central da assistência 

de enfermagem ao paciente em uso de eletrocirurgia. 

 A placa deve sempre ser colocada em local limpo e seco, sem pelos, longe de 

proeminências ósseas, e o mais perto possível do local a ser operado. 

 O uso de substâncias antissépticas não alcoólicas é uma medida 

extremamente importante na prevenção das complicações em decorrência do uso da 

eletrocirurgia. 

 O treinamento, capacitação e atualização contínuos da equipe são essenciais 

para uma assistência de enfermagem livre de riscos. O conhecimento dos diferentes 

tipos de dispositivo de eletrocirurgia, bem como o uso adequado de seus acessórios, 

como bisturi bipolar e placa com sistema REM, minimizam a ocorrência de eventos 

desagradáveis no paciente e na equipe (que também pode ser acometida por 

choques elétricos decorrentes de manuseio inadequado do equipamento). 

 Ressalta-se ainda, a escassez de materiais científicos acerca desta temática 

na literatura científica. O resgate de somente 2 artigos abordando o assunto na BVS, 

deixa claro a existência de uma lacuna de conhecimentos sobre a eletrocirurgia, 

demonstrando a necessidade de que mais estudos sejam conduzidos no sentido de 

se estabelecer um corpo de informações mais denso sobre o assunto, o que poderia 

subsidiar uma melhor a assistência de enfermagem. 
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