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RESUMO  

Objetivo: avaliar as barreiras encontradas para aplicação do checklist de 
segurança do paciente para redução de complicações no perioperatório. 

Método: revisão integrativa nas bases de dados Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e Base de Dados de 
Enfermagem, que após submetidos aos critérios de inclusão e exclusão 

resultaram em uma amostra de 4 artigos. Resultados: a frequência da 
não adesão ao preenchimento do checklist à qual refere-se à segurança 

cirúrgica do paciente; fatores responsáveis: a forma como o processo 
educacional é implementado na instituição, resistência da equipe em 

fazer uso do instrumento, a sua inserção como instrumento de uso pela 
equipe sem planejamento, a comunicação não efetiva por parte da equipe 
cirúrgica e subdimensionamento da equipe de enfermagem. 

Considerações finais: o checklist de cirurgia segura é um instrumento 
utilizado com a finalidade de diminuir os eventos adversos no 

perioperatório e ainda se encontra dificuldades em sua aplicabilidade, 
evidenciando a necessidade de incentivo e treinamento das equipes.  

Palavras-chave: Checklist de segurança do paciente. Time out na 
assistência à saúde. Assistência de enfermagem. Enfermagem de centro 

cirúrgico. 

 

ABSTRACT 

Objective: to evaluate the barriers encountered in applying the patient 
safety checklist to reduce perioperative complications. Method: 

integrative literature review in the Latin American and Caribbean 
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Literature on Health Sciences and Nursing Database databases, which 

after inclusion and exclusion criteria resulted in a sample of 4 articles. 
Results: the frequency of non adherence to the completion of the 

checklist, which refers to surgical patient safety, was due to the way the 
educational process is implemented in the institution, the resistance of 
the team to use the instrument, its insertion as a tool for use by the team 

without planning, the ineffective communication by the surgical team 
and the undersizing of the nursing team. Final considerations: the safe 

surgery checklist is an instrument used in order to reduce adverse events 
in the perioperative period and there are still difficulties in its 

applicability, highlighting the need for encouragement and training of 
teams.  
Keywords: Patient safety checklist. Time out in health care. Nursing care. 

Operating Room Nursing. 

 

1 INTRODUÇÃO  

A segurança do paciente dentro do Centro Cirúrgico (CC) é de 

extrema importância para toda a equipe envolvida. Em estimativa feita 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 7 milhões de pacientes 

que sofrem complicações pós-operatórias, 1 milhão morrem, sendo que a 

metade dessas complicações poderiam ser evitadas (FARIA et al., 2022). 

Dessa forma, sabe-se que muitos desses casos de mortes poderiam ter 

sido evitadas, caso fosse seguido o protocolo para cirurgia segura que 

vem inserido dentro do checklist para evitar complicações. 

Em 2007, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente iniciou 

seus trabalhos para o Segundo Desafio Global de Segurança do Paciente: 

Cirurgias Seguras Salvam Vidas, tendo como objetivo melhorar a 

segurança da assistência cirúrgica no mundo, por meio de um conjunto 

de padrões de segurança que pudessem ser aplicados em todos os 

estados membros da OMS (OMS, 2009).  

Um estudo realizado pelo Instituto de Medicina dos Estados 

Unidos, intitulado To err is human: building a safer health care system, 

apontou que cerca de 98.000 pessoas morriam anualmente devido erros 
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nos cuidados à saúde, acendendo um sinal de alerta para os cuidados 

com o paciente durante procedimentos cirúrgicos, evidenciando a 

necessidade de encontrar soluções para a problemática em questão 

(OMS, 2009). 

Mediante a este aspecto a Segurança do Paciente está relacionada 

a necessidade de se desenvolver ações com o objetivo de melhorar a 

assistência prestada no CC, através de investigações que busquem 

determinar as soluções dos danos, o número e os tipos de eventos 

adversos (EA) que impactam a qualidade da assistência (FARIA et al., 

2022). 

Além disso, se faz essencial entender as causas fundamentais dos 

danos ocasionados aos pacientes, a partir da identificação de soluções 

para alcançar um ambiente com mais segurança para o cliente no 

perioperatório, visando diminuir as complicações no ambiente hospitalar 

(FARIA et al., 2022). 

Pesquisadores de diversos países apontaram a necessidade de 

reavaliação e atualização de procedimentos que proporcionem uma boa 

assistência e segurança ao paciente. São elas: prevenção de infecção de 

sítio cirúrgico, anestesia segura, equipes cirúrgicas eficientes e 

mensuração da assistência cirúrgica (ROSCANI et al., 2015).  

Com isso a OMS (2019) criou a Lista de Verificação de Segurança 

Cirúrgica (LVSC) visando ajudar as equipes cirúrgicas a reduzir as 

ocorrências e evitar possíveis EA. Esse checklist é uma ferramenta que 

deve ser usada durante as cirurgias pelos profissionais que buscam 

aumentar a segurança cirúrgica e reduzir mortes e EA evitáveis. É 

composto por 3 partes: sing in (antes da indução anestésica), time out 

(antes da incisão da pele) e sing out (antes do paciente sair da sala de 

operação).  
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Outrossim, a infecção do sítio cirúrgico (ISC) representa grandes 

encargos socioeconômicos às instituições hospitalares em decorrência 

dos custos. Em relação ao paciente, o custo é representado pelo 

prolongamento do período de afastamento de suas atividades 

profissionais e familiares. Portanto, o paciente que evolui para uma 

infecção pode levar a um gasto de até três vezes o valor estimado, quando 

comparado ao paciente que não teve infecção, sendo que, o ambiente 

hospitalar que este paciente se encontra será o principal responsável por 

este gasto elevado durante os dias que o paciente permanece sob os 

cuidados da equipe multiprofissional (FARIA et al, 2022).   

Mediante a problemática apresentada e escassez de evidências 

empíricas na literatura, esse estudo teve como objetivo avaliar as 

barreiras encontradas para aplicação do checklist de segurança do 

paciente para redução de complicações no perioperatório. 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, norteada pela 

seguinte questão norteadora: “Quais as barreiras encontradas na 

literatura para aplicação do checklist de segurança do paciente para 

redução de complicações no perioperatório? ”. 

Realizou-se buscas nas bases de dados Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados 

de Enfermagem (BDENF), empregando os descritores: “Checklist de 

segurança do paciente”; “Time out na assistência à saúde’’; “Assistência 

de enfermagem” e “Enfermagem de centro cirúrgico” combinados pelo 

operador booleano AND. A realização da busca ocorreu em outubro de 

2022.  

 Como critérios de inclusão utilizou- se estudos disponíveis na 

íntegra, em português, publicados entre 2017 a 2022, com foco na 

resposta da questão norteadora. Foram excluídos publicações 
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duplicadas, artigos teóricos, revisões da literatura, dissertações, teses, 

cartas e editoriais. Dessa maneira, foram encontrados um total inicial de 

63 artigos e após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão alcançou-

se uma amostra de 4 estudos, como exposto no Quadro 1. 

Quadro 1 – Estratégia de busca nas bases de dados.  

Cruzamento   dos  
descritores  

Nº de 
artigos 

encontra

dos  

Nº de artigos 
após critérios 

de seleção 

Nº de artigos 
após  

 leitur

a dos títulos 

e resumos  

Nº de 
estudos 

para 

leitura na 

íntegra  

Checklist de Segurança do 

Paciente AND Time out na 
assistência à saúde AND 

Assistência de enfermagem AND 

Enfermagem de centro cirúrgico 

12 artigos 7 artigos 

  

2 artigos 

  

0 artigos 

Checklist de Segurança do 
Paciente AND Assistência de 

enfermagem AND  

Enfermagem de centro cirúrgico 

19 artigos 15 artigos  4 artigos  
  

0 artigos 

Checklist de Segurança do 
Paciente AND  

Enfermagem de centro cirúrgico 

32 artigos 
  

22 artigos 4 artigos 4 artigos 
  

Fonte: Dados da pesquisa (2022).  

Os estudos foram lidos na íntegra, analisados e extraídos dados 

para uma planilha com as informações: autor, ano de publicação, título, 

periódico, objetivo e principais achados. Fez- se análise textual dos 

estudos selecionados, buscando correlacionar e destacar a relevância dos 

achados com a temática abordada. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os principais achados dos 4 estudos selecionados estão descritos 

no Quadro 2. 

Quadro 2 – Caracterização dos estudos. 

Autor 
Ano 

Periódico 

Título Objetivo  
 

Principais achados acerca da 
utilização do checklist 
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Tostes, 

Galvão 

(2019) 

 
Revista 

Gaúcha de 

Enfermage
m 

Lista de 

verificação 

de 

segurança 
cirúrgica: 

benefícios, 

facilitadores 
e barreiras 

na 

perspectiva 
da 

enfermagem. 

Identificar os 

benefícios, 

facilitadores e 

barreiras na 
implementação 

da lista de 

verificação de 
segurança 

cirúrgica, 

segundo o relato 
de enfermeiros 

que atuavam no 

centro cirúrgico 
de hospitais. 

O checklist traz benefícios para o 

paciente, equipe cirúrgica e serviço 

de saúde. É possível observar que o 

processo educacional a depender de 
como é realizado pelos hospitais ou 

ausência dele para implementação 

do checklist deixa de ser um 
facilitador e pode se tornar uma 

barreira. Por fim, uma das barreiras 

é a resistência por parte da equipe 
multidisciplinar, falta de apoio da 

administração. 

Ferreira  

et al. 
(2019) 
 

Revista de 

Enfermage

m do 
Centro-

Oeste 

Mineiro 

Checklist de 

cirurgia 

segura: 
conheciment

o e utilização 

do 

instrumento 
na 

perspectiva 

dos técnicos 
de 

enfermagem. 

Compreender o 

conhecimento e 

práticas dos 
técnicos de 

enfermagem 

sobre a aplicação 

do checklist de 
cirurgia segura 

em um hospital 

de ensino. 

Destacou-se o conhecimento dos 

técnicos de enfermagem acerca do 

checklist de cirurgia segura. Os 
profissionais relatam que o 

instrumento evita o erro, por obrigar 

os profissionais a identificar os 

pacientes, alguns entendem que o 
instrumento orienta as ações durante 

a cirurgia, todavia, nenhum 

demonstrou conhecimento 
aprofundado no que tange a 

fundamentação teórica. Percebeu-se 

que os profissionais acham o 
checklist como mais um documento a 

ser preenchido, não tendo uma visão 

de que é uma ferramenta usada para 
aumentar a segurança do paciente. 

Ressalta-se a importância de 

conscientização da equipe em relação 

ao checklist para a segurança do 
paciente, promovendo redução de 

danos e qualidade da assistência. 

Menegon 

et al. 
(2020) 

Online 

Brazilian 
Journal 

Nursing 

Dificuldades 

de 
enfermeiros 

na 

segurança 
do paciente 

em centro 

cirúrgico:  
estudo 

exploratório. 

Descrever as 

dificuldades de 
enfermeiros na 

gestão da 

segurança do 
paciente no 

centro cirúrgico. 

A maior dificuldade que os 

enfermeiros encontram no 
gerenciamento da segurança do 

paciente no perioperatório está 

relacionado ao suporte 
organizacional, seguido da falta de 

apoio dos gestores e recursos 

materiais. O subdimensionamento da 
equipe de enfermagem entra como 

uma dificuldade citada pelos 

profissionais, a alta rotatividade e 
falta de profissionais. Por fim, outra 

dificuldade é o relacionamento entre 

os profissionais de enfermagem com a 

equipe médica, a má comunicação 
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entra como ponto importante para 

ocorrências de eventos adversos. 

Santos, 

Bonato e 

Silva 
(2020) 

Enfermage

m em Foco 

Checklist de 

cirurgia 

segura: 
conheciment

o  

da  
 equipe  

cirúrgica. 

Verificar o 

conhecimento da 

equipe cirúrgica 
sobre a 

realização do 

checklist de 
cirurgia segura 

em centro  

Cirúrgico. 

O checklist é um instrumento 

conhecido pela equipe 

multidisciplinar, a maioria sabe da 
importância para a segurança do 

paciente e melhora da comunicação 

entre a equipe. Vale destacar, a 
variabilidade na aplicação do 

instrumento de acordo com a 

instituição. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

O processo educacional vindo de encontro com o que é preconizado 

na literatura vem a ser considerado uma barreira para a utilização da 

LVSC, devido as diferentes estratégias educativas que podem ser 

utilizadas para implementação da LVSC (TOSTES; GALVÃO, 2019). 

Segundo Tostes e Galvão (2019) a resistência da equipe cirúrgica, 

em principal os cirurgiões, vem a ser considerada mais uma barreira para 

a utilização da lista. Sendo assim, é sugerido que, a implementação da 

lista de verificação de cirurgia segura seja conduzida por uma equipe 

multidisciplinar, tendo papel ativo do anestesista e cirurgião, sabendo 

que médicos bem engados no uso sustentado da lista traz êxito na sua 

utilização. 

No que tange o âmbito organizacional como barreira para a 

utilização da LVSC, destacam-se barreiras relacionadas a implementação 

de forma impositiva e sem prévio planejamento para modificar a cultura 

da instituição e alcançar profissionais que apresentam resistência. Logo, 

destaca-se a necessidade de envolver a equipe cirúrgica para 

implementação de forma gradual da LVSC (TOSTES; GALVÃO, 2019). 

O estudo de Bohomol e Tartali (2017) avaliou sete cenários que 

representam o cotidiano de trabalho de enfermeiros, dentre esses quatro 

apresentaram situações de eventos adversos que trouxeram riscos a 

segurança do paciente, como: falta de rotina estabelecida para descarte 

de peças cirúrgicas anatomopatológicas, desconhecimento sobre dados 
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dos pacientes por parte da equipe de enfermagem e a comunicação 

ineficaz entre a equipe. 

Rocha et al. (2020) afirmam que a principal dificuldade para 

aplicação do checklist está relacionada a falta de recursos humanos para 

condução da checagem nas diversas salas cirúrgicas e as múltiplas 

cirurgias realizadas simultaneamente, ainda apontam que muitos 

profissionais podem se sentir desconfortáveis durante a aplicação do 

checklist. 

Já Ribeiro et al. (2019) relata que o perioperatório é de fundamental 

importância o seguimento de protocolos para a segurança do paciente, e 

que a equipe de saúde deve realizar o processo de checagem 

adequadamente, principalmente os enfermeiros, sendo estes os 

principais atores na garantia da eficácia do checklist.  

Os diversos fatores negativos que podem surgir durante o 

perioperatório pode ser devido ao desgaste e despreparo da maioria para 

com o papel na assistência cirúrgica segura. Com isso, vale ressaltar que 

o treinamento da equipe é prioritário para que haja a minimização dos 

danos, nesse caso não só enfermeiros, mas também toda a equipe de 

saúde tem de estar em consonância para que a segurança do paciente 

seja mantida (RIBEIRO et al., 2019). 

Houve limitação relacionada a quantidade reduzida de estudos na 

temática investigada, tendo em vista que é um assunto de extrema 

importância no que diz respeito tanto a segurança do paciente quanto da 

equipe responsável por ele.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo evidenciou que o checklist de segurança cirúrgica do 

paciente é um instrumento utilizado com a finalidade de diminuir os EA 

em todo o processo operatório sendo a diminuição do risco de infecção 

um dos fatores a ser considerado.  
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Foi possível verificar os motivos da não adesão ao preenchimento 

do checklist a qual refere-se à segurança cirúrgica do paciente, tendo 

como fatores responsáveis, a forma como o processo educacional é 

implementado na instituição, a resistência da equipe em fazer uso do 

instrumento, a sua inserção como instrumento de uso pela equipe sem 

planejamento, a comunicação não efetiva por parte da equipe cirúrgica e 

subdimensionamento da equipe de enfermagem. 

Esses achados poderão nortear atividades voltadas à promoção de 

segurança e percepção dos profissionais de saúde, quanto à segurança 

do paciente nos centros cirúrgicos bem como, servir de parâmetro em 

relação ao preenchimento do checklist para outras investigações. 
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