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Introdução: Em 2008, o Ministério da Saúde do Brasil aderiu à campanha Cirurgias 

Seguras Salvam Vidas, cujo principal objetivo era a adoção, de uma lista de verificação 

padronizada, para ajudar as equipes cirúrgicas na redução de erros e danos ao paciente. 

Objetivo: Implementar o checklist pré-operatório em pacientes internados em clinica 

cirúrgica em Hospital Universitário Público de Grande Porte. Metodologia: trata-se de 

um estudo descritivo e retrospectivo, no qual foi realizado um levantamento de 

informações referente às intervenções cirúrgicas realizadas e os indicadores de cuidado 

seguro pré-operatório. Foi estruturado um checklist, que se encontra no prontuário 

eletrônico, composto por 19 variáveis, e que deve ser preenchido pelos enfermeiros 24 

horas antes do procedimento cirúrgico. Resultado e Discussão: A implantação do 

checklist foi aderida pelos enfermeiros da clínica cirúrgica e foram preenchidos, após a 

anamnese, exame físico, avaliação das prescrições e prontuário do paciente. O checklist  

apresentado refere-se ao período pré-operatório, de forma sucinta e objetiva, o que torna 

seu uso mais viável, pois destaca apenas aspectos relevantes e capazes de serem 

acompanhados pela equipe do bloco cirúrgico. Conclusão: O checklist foi 

implementado e aceito por todos os enfermeiros. É considerado um instrumento capaz 

de colaborar para que algumas etapas importantes do pré-operatório sejam realizadas e 

permitir melhor visibilidade das ações de enfermagem no momento que antecede o 

procedimento cirúrgico.   
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