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O centro cirúrgico é um dos setoresmais complexos do hospital, em razão das suas 

especificidades, dos procedimentos realizados e dascondições favoráveis ao estresse, 

implicando em elevado risco para a saúde, podendo comprometer a qualidade do cuidado e a 

segurança dos pacientes submetidos às intervenções cirúrgicas. Sendo assim, no sentido de 

gerenciar o risco e garantir a segurança do paciente, foi criado o programa “Cirurgias Seguras 

Salvam Vidas” com a finalidade de reduzir o número de mortes causadas por procedimentos 

cirúrgicos em todo o mundo, o qual inclui o checklist“Cirurgia Segura”, objetivando 

promover a padronização do ato cirúrgico, maior integração da equipe multiprofissional e 

atuação conjunta,gerando uma assistência segura e de qualidade ao paciente cirúrgico. O 

presente estudo tem como objetivo analisaras produções científicas nacionais publicados entre 

os anos de 2015 a 2017, sobre o uso do checklistde cirurgia segura na perspectiva da garantia 

da segurança do paciente. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa com levantamento 

de dados nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Scientific Eletronic Library 

Online (SCIELO), utilizando como descritores: Segurança do Paciente, Centros Cirúrgicos e 

Cirurgias. Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: estudos completos, publicados 

em português entre 2015 e 2017.Foram excluídos artigos que não atenderam os critérios de 

inclusão.Dentre os08 artigos encontrados, foram selecionados03 artigos que tratam da 

eficiência do checklist nos centros cirúrgicos, garantindo a segurança do paciente. Os autores 

defendem a ideia de que a utilização do checklist tem sido eficaz, pois com o seu uso é 

possível gerenciar o risco e reduzir a ocorrência de eventos adversos e danos ao paciente 

submetido à cirurgia, a exemplo de cirurgias feitas em pacientes errados ou membros errados. 

As publicaçõesapontam que é preciso disseminar e conscientizar os profissionais atuantes no 

centro cirúrgico sobre a importância da realização do checklist em diferentes procedimentos, 

visto que a obrigatoriedade do mesmo não é capaz, por si só, de compelir os profissionais a 

fazer uso dessa ferramenta.Conclui-se que a utilização do checklistnos setores cirúrgicos é um 

instrumento necessário para a redução da ocorrência de complicações nas cirurgias, visto que, 

a utilização assegura a diminuição dos fatores de riscos, minimizando erros e eventos 

adversos, auxiliando a equipe assistencial e favorecendo a segurança do paciente. 

 

 

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Centros Cirúrgicos. Cirurgias. 


