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Resumo 

O objetivo deste estudo foi conhecer sobre o uso do checklist em cirurgia 

segura, utilizado como ferramenta de gestão de risco em centro cirúrgico e a 

participação da enfermagem nesse processo. Como método foi utilizado uma 

revisão narrativa da literatura, realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) e Scientific Eletronic Library Online (Scielo), com os descritores: 

Enfermagem, Centro Cirúrgico e Cirurgia, que resultou num total de 2710 artigos que 

foram filtrados de modo a atender aos seguintes critérios de inclusão: na forma de 

artigo, no idioma português, publicada no período de 2008 a 2016. Foram excluídos 

aqueles artigos que não atendiam o objetivo do estudo. O período de busca de 

materiais foi de Janeiro de 2016 até Março de 2017. Resultou em um total de 09 

publicações na íntegra, dois livros didáticos e três documentos oficiais. A revisão da 

literatura apontou que a utilização do checklist minimiza danos ao paciente 

submetido à cirurgia. Concluiu-se que o uso deste instrumento do programa 

“Cirurgias Seguras Salvam Vidas” contribui para a implementação de importantes 

medidas de segurança aos pacientes submetidos a cirurgias. O enfermeiro é 

fundamental para sua implementação, com vista a assegurar o processo efetivo 

cirurgia segura, minimizando erros e efeitos adversos, auxiliando a equipe a reduzir 

a ocorrência de danos e favorecendo a segurança do paciente.  

Palavras chave: Enfermagem; Centro Cirúrgico; Cirurgia. 

 

Introdução 

O centro cirúrgico é local onde são realizadas as cirurgias, é uma das 

unidades mais complexas do hospital, pela sua especificidade, presença constante 

de estresse e possibilidade de risco à saúde a que os pacientes estão sujeitos ao 

serem submetidos à intervenção cirúrgica (1).  

Neste setor, além de cirurgias, são realizados exames, aplicação de 

medicações e atendimento pós-anestésico aos pacientes, sendo necessária a 

gestão de riscos, para tanto se utiliza indicadores e um monitoramento constante 

dos mesmos (2).  
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O centro cirúrgico é interligado a vários setores, possui aparelhos de alta 

tecnologia os e para seu funcionamento adequado, os critérios destas relações entre 

os setores devem ser bem definidos (3).  

Vale considerar que no Centro Cirúrgico os profissionais enfrentam duas 

grandes dificuldades: a falibilidade da memória e da atenção humana, 

negligenciadas com facilidade diante da pressão de acontecimentos mais urgentes e 

a dificuldade igualmente traiçoeira, quando as pessoas enganam a si mesmas 

achando que podem suprimir passos, mesmo quando se lembram deles. Diante 

dessas dificuldades o uso de checklist pode oferecer proteção contra essas falhas, 

uma vez que ele lembra as tarefas mínimas necessárias e as tornam explícitas (4). 

O programa “Cirurgias Seguras Salvam Vidas” foi criado com a finalidade de 

reduzir o número de mortes causadas por procedimentos cirúrgicos no mundo todo. 

Seu objetivo é unir comprometimento político e clínico direcionados para importantes 

medidas de segurança, minimizando erros que podem colocar em risco a vida e o 

bem estar dos pacientes, além de agregar valor clínico e socioeconômico, 

garantindo que nenhuma das etapas a serem seguidas durante o processo de 

cirurgia seja esquecida (5). 

Criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) o programa prioriza dez 

passos básicos para qualquer caso cirúrgico, onde a equipe deverá: operar o 

paciente certo e o local correto; evitar danos decorrentes da administração de 

anestésicos; atuar perante sinais e sintomas de risco de morte; atuar frente ao risco 

de acentuada perda de sangue; evitar reação alérgica ou reações adversas a 

medicamentos; diminuir o risco de infecção no local da cirurgia; atenção na 

conferência de instrumentos e compressas nas feridas cirúrgicas; armazenar e 

identificar amostras cirúrgicas; praticar comunicação eficaz que contribua para o 

aumento da segurança nas cirurgias. Diante destes quesitos, o sistema de saúde 

deve estabelecer, como último passo, a vigilância epidemiológica como rotina, 

permitindo monitorização da capacidade cirúrgica, bem como controle destes 

resultados (6). 

As questões são verbalizadas em voz alta de maneira que toda a equipe se 

detenha na pergunta e confirme ou não a resposta.  O checklist deve ser 

incorporado ao trabalho rotineiro e a qualquer não conformidade a equipe é 
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responsável por interromper o ato e solucionar a questão, antes de qualquer evento 

(7). 

Assim, o checklist pode ser considerado como uma simples conferência de 

atividades desenvolvidas em um determinado local, com um determinado objetivo, 

checagem dos dados do paciente, informações clínicas da pessoa, disponibilidade e 

bom funcionamento de todos os materiais e equipamentos, podendo impedir o início 

de uma série de complicações para o paciente (8). 

No cotidiano da prática cirúrgica observa-se que a implementação do 

programa “Cirurgias Seguras Salvam Vidas”, com o uso de checklist, depende muito 

da atuação do enfermeiro, que fica responsável pela sua aplicação, avaliação e 

elaboração de relatórios relacionados ao cumprimento das metas a serem 

alcançadas. Para alcançar o máximo de segurança preconizada para execução de 

uma cirurgia segura, as unidades hospitalares têm se preocupado em elaborar 

instrumentos de checklist com a finalidade de padronizar os procedimentos durante 

todo o processo cirúrgico de modo a minimizar erros e efeitos adversos, auxiliando 

as equipes a reduzirem as ocorrências de danos ao paciente submetido ao ato 

cirúrgico (4). 

O tema escolhido referente ao uso de checklist na cirurgia segura no Brasil se 

deu após observação de índices elevados de erros e danos ao paciente quando 

submetidos a cirurgias, muitas vezes noticiados em telejornais de grande circulação 

e outros meios de comunicação, além de possíveis óbitos causados por erros graves 

e grosseiros, como cirurgias no membro errado, órgão errado, paciente errado, 

dentre outros, reforçando de maneira convincente a importância e a necessidade de 

conhecer sobre a prevenção e utilização de mecanismos que possam aumentar a 

segurança do paciente que vai ser submetido a uma cirurgia. 

Diante dessas considerações, o objetivo deste estudo foi conhecer sobre o 

uso do checklist em cirurgia segura, utilizado como ferramenta de gestão de risco 

em centro cirúrgico e a participação da enfermagem nesse processo. 

 

Metodologia 

Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada nas bases de dados na 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO).  
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Os descritores em Ciências da Saúde utilizados foram: Enfermagem, Centro 

Cirúrgico e Cirurgia. 

 A pesquisa resultou num total de 2710 artigos que foram filtrados de modo a 

atender aos seguintes critérios: ser publicação nacional, na forma de artigo, no 

idioma português, publicada no período de 2008 a 2016. Foram excluídos aqueles 

artigos que não atendiam o objetivo do estudo e os critérios de inclusão. O período 

de busca de materiais foi de Janeiro de 2016 até Março de 2017. Resultando em um 

total de 09 publicações na íntegra, em forma de artigo, dois livros didáticos e três 

documentos oficiais, totalizando 14 referenciais para a elaboração do trabalho. 

 

Desenvolvimento 

 A segurança do paciente é definida pela OMS como a redução, ao mínimo, de 

risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde, estabelecendo como 

meta prioritária a melhoria da segurança, a prevenção do erro e do efeito adverso. 

Estima-se que sejam realizadas 234 milhões de cirurgias no mundo a cada ano, 

correspondendo a uma cirurgia para cada 25 pessoas, o que mostra a importância 

da segurança no procedimento dessas cirurgias, uma vez que metade delas pode 

desencadear complicações e morte (6).  

Dr. Atul Gawande, médico da Escola de Saúde Pública de Harvard, que com 

um grupo de trabalho de múltiplos profissionais testou o checklist de segurança 

cirúrgica em oito hospitais, que ao final do período de experiência demonstrou 

redução das complicações cirúrgicas: 47% da redução de óbitos e 36% da redução 

de complicações pós-operatórias. O checklist provou ser aplicável em qualquer 

instituição, independente do grau de complexidade ou fonte pagadora. O 

instrumento deve ser preenchido por profissional treinado e é dividido em três 

partes: período antes da indução anestésica; período após a indução anestésica e 

antes da incisão cirúrgica e período imediatamente após o fechamento da incisão, 

porém antes da remoção do paciente da sala operatória (4). 

Segundo estudos realizados em 2005, nos países em desenvolvimento, como 

o Brasil, ainda nos deparamos com várias dificuldades de infraestrutura, de 

equipamentos, suprimentos, qualidade de medicamentos, falhas na administração 

das organizações e no controle das infecções, na capacitação de pessoal e no 
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financiamento. Assim não existe uma única solução que promoverá a segurança 

cirúrgica, mas sim uma sequência de etapas necessárias à assistência pela equipe 

de profissionais trabalhando juntos em um sistema de saúde que os apoiem para o 

benefício do paciente (6).  

A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, lançada em 2009, com 

intuito de melhorar a assistência cirúrgica, implementou várias iniciativas globais 

direcionadas à segurança cirúrgica, chegando-se ao consenso sobre quatro áreas 

onde os progressos poderiam melhorar a segurança na assistência cirúrgica: 

prevenção de infecção do sítio cirúrgico, anestesiologia segura, equipes cirúrgicas 

eficientes e mensuração da assistência cirúrgica. Essa última área envolve o 

monitoramento de rotina para avaliar e mensurar os serviços cirúrgicos com vistas a 

assegurar o progresso da segurança da assistência cirúrgica. Ela implica no uso de 

listas de verificação ou de checklist (6). 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), existem 195 

hospitais denominados sentinelas, que compõem um projeto com o objetivo de 

ampliar e sistematizar a vigilância sobre produtos de saúde e assim promover 

melhores serviços e condições de trabalho (9). 

A preocupação com o uso do checklist surgiu na aviação na década de 30, 

hoje seu uso na saúde também não é questionado, ressaltando que as organizações 

precisam se adequar ao cenário atual vivenciado pelas instituições, com o 

envolvimento dos profissionais de forma fácil, eficiente e coerente, integrando ações 

com o desafio de contribuir para a segurança do paciente a ser submetido a uma 

cirurgia (4,10). 

Para melhorar resultados na segurança do paciente recomenda-se que uma 

única pessoa seja responsável pela sua aplicação, sendo o enfermeiro o profissional 

indicado para orientar a checagem, ainda que qualquer profissional que participa do 

procedimento cirúrgico pode ser coordenador da verificação. Esse profissional deve 

ter plena autoridade sobre o processo cirúrgico, estando apto a interromper o 

procedimento ou impedir o seu avanço, se julgar alguns itens insatisfatórios. 

Considera-se que caso ocorra alguma violação na checagem, todo o processo terá 

ocorrido em vão, uma vez que os pequenos detalhes que passam despercebidos 

podem ser causadores de dano (8). 
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A intervenção do enfermeiro no protocolo de "Cirurgia Seguras Salvam Vidas" 

deve ser a de identificar todas as etapas do checklist e confirmar os dados do 

paciente e da cirurgia de modo que: pergunte ao paciente o nome completo, na 

ausência de verbalização, conferir com o prontuário; Identificar sítio cirúrgico (visual 

e demarcação do local) e procedimento correto a ser realizado; verificar 

consentimento do paciente e familiares sobre a intervenção cirúrgica e 

anestesiologia; instalação de aparelhos para monitorização dos sinais vitais; revisar 

a possibilidade de alergias a medicações e dificuldades nas vias aéreas junto ao 

profissional anestesiologista; e verificação do acesso venoso quanto a perfusão e 

localização (11). 

 É importante que nesta etapa do processo, para assegurar a integridade dos 

equipamentos e informações, que tudo esteja perfeitamente interligado e 

funcionando para início do procedimento. O enfermeiro, antes da incisão, deve 

verificar a integridade da equipe, da esterilização dos materiais, contagem de 

agulhas, compressas e gazes a serem utilizadas, só assim dá-se autorização para o 

início da incisão. É essencial a comunicação efetiva e interprofissional neste 

momento (11). 

O documento “Segundo desafio global para segurança do paciente” (2009) 

considera ainda que não basta que as instituições imponham os protocolos; é 

preciso que os profissionais façam uso da ferramenta, que as equipes compreendam 

a importância de sua necessidade, aceitem o processo e incorporem o novo à 

prática diária. A efetiva segurança do paciente implica na identificação dos riscos 

potenciais em cada período da cirurgia. Para tal, exige um ambiente capaz de 

administrar os acontecimentos inconvenientes, promovendo mudanças 

comportamentais na instituição (5).  

Num estudo realizado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, em 

2009, com o objetivo de relatar a experiência de implantação de um protocolo de 

cirurgias seguras evidenciou que a implantação de um protocolo para prevenção de 

erros pode ser facilmente realizada, servindo de modelo para outras instituições 

públicas e particulares. Após a adesão dos profissionais a este processo, os eventos 

adversos foram prevenidos, além de melhorar a comunicação entre os membros do 

Centro Cirúrgico (12). 
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Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia em 2012, na 

qual envolveu 3231 ortopedistas (502 aceitaram responder as questões), 

participantes do 44° Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, com o 

objetivo de analisar o grau de conhecimento do protocolo de “Cirurgia Segura 

Salvam Vidas” da OMS, mostrou que 65,3% dos ortopedistas brasileiros 

desconheciam tal protocolo. Como a especialidade ortopédica é considerada 

responsável por grande parte dos adventos cirúrgicos evitáveis, é de extrema 

importância o reconhecimento, treinamento e o incentivo ao uso do protocolo pelos 

ortopedistas brasileiros (13). 

 Mesmo considerando a eficiência comprovada do Programa Cirurgia Segura 

Salvam Vidas, ainda existe uma forte resistência por parte de algumas instituições e 

profissionais em aderir ao mesmo. A resistência está, muitas vezes, relacionada com 

a falta de interesse, a rotina, o marasmo, o não comprometimento, a escassez de 

tempo e o paradigma social. Ao reconhecer que com a adesão desta ferramenta 

ocorre queda dos eventos adversos, com consequente aumento da qualidade, 

segurança e credibilidade, as instituições preocupadas em oferecer melhor 

qualidade devem ser persistentes ao implementar novas práticas para obter novos e 

melhores resultados (5). 

A OMS preconiza que cada instituição se adeque à estrutura do cheklist de 

acordo com a realidade vigente, porém deve-se respeitar os princípios do protocolo 

publicado pela organização (14). 

 

Considerações finais 

O uso do checklist do programa “Cirurgias Seguras Salvam Vidas” pode 

contribuir para a implementação de importantes medidas de segurança aos 

pacientes submetidos a cirurgias. Seu uso garante que todas as etapas a serem 

seguidas durante o processo cirúrgico sejam cumpridas. Ainda que no Brasil se 

enfrente várias dificuldades de infraestrutura, de equipamentos e de capacitação de 

pessoal, o uso do checklist pode garantir que todas as etapas do processo de 

gerenciamento de riscos dentro do centro cirúrgico tenham sucesso. Nesse sentido, 

o enfermeiro é fundamental para a sua implementação, com vistas a assegurar o 
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processo efetivo cirurgia segura, minimizando erros e efeitos adversos, auxiliando a 

equipe a reduzir a ocorrência de danos e favorecendo a segurança do paciente.  
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