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Um dos princípios da “Cirurgia Segura” é o checklist, objetivando promover maior integração 

da equipe multiprofissional e atuação conjunta, gerando uma assistência segura e de qualidade 

ao paciente cirúrgico. Este trabalho tem por objetivo levantar as produções científicas em 

relação á utilização do checklist como instrumento para cirurgia segura no Brasil, no período 

de 2013 a julho de 2017. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa com levantamento de 

dados nas bases Scielo e Lilacs, utilizando como descritores: Segurança do Paciente, Centros 

Cirúrgicos e Lista de Checagem. Tendo como critérios de inclusão: estudos que descrevem o 

tema proposto. E critérios de exclusão: não expor sobre o tema supracitado, não produzidos em 

português e inferiores a 2013. Dentre 31 artigos encontrados, foram selecionados 4 artigos que 

tratam da eficiência do checklist nos centros cirúrgicos. O conteúdo dos textos se assemelha, 

pois, defendem a idéia de que a utilização do checklist nas cirurgias tem sido eficaz na redução 

dos riscos operatórios. O aspecto positivo desse instrumento não se restringe a “mesa de 

cirurgia”, mas, também, nas relações interpessoais entre os profissionais e seus pacientes. As 

publicações apontam que é preciso disseminar e conscientizar os profissionais, sobre a 

importância da realização do checklist em diferentes procedimentos cirúrgicos, visto que a 

obrigatoriedade do mesmo não é capaz, por si só, de compelir os profissionais a fazer uso dessa 

ferramenta. Diante do exposto, conclui-se que a baixa utilização do checklist em hospitais, 

culmina no aumento das complicações operatórias e pós-operatórias, assim, faz-se necessário a 

implementação dessa ferramenta de maneira mais efetiva, afim de assegurar a diminuição dos 

fatores de risco eventualmente existentes. 
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