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PRÉ - REQUISITO - CLÍNICA CIRÚRGICA

ESTAÇÃO B

ETIQUETA

CHECKLIST

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5)

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Identificou a sequência correta do atendimento do trauma
(A B C D E).
Sim = 1,0
Não = 0,0

X

02

Descreveu a sequência A (via aérea): assegurar a permeabili-
dade da via aérea; desobstrução da via aérea; elevação da
mandíbula; elevação do queixo; tubo laríngeo ou nasofarín-
geo; via aérea definitiva; estabilização da coluna cervical.
Sim (5 a 7) = 1,0
Sim (2 a 4) = 0,5
1 OU não descreveu = 0,0

03

Descreveu a sequência B (respiração): ventilação e oxigena-
ção; exposição do pescoço; exposição do tórax; frequência
respiratória; movimentos respiratórios; desvios da traquéia;
percussão do tórax; palpação do tórax; ausculta do tórax; en-
fisema subcutâneo; crepitação óssea; palpação do pescoço;
oclusão pneumotórax aberto; descompressão de pneumotó-
rax; Sat O2; oxigenação suplementar.
Sim (> 10) = 1,0
Sim (pelo menos 6) = 0,5
Menos de 6 OU não descreveu = 0,0

04

Descreveu a sequência C (circulação): identificação de fontes
de hemorragia externa; fontes de hemorragia interna; avalia-
ção do pulso; avaliação da FC; avaliação da PA; avaliação da
cor da pele; avaliação da bacia; avaliação do fêmur; compres-
são de locais sangrantes; estabilização de fraturas pélvicas;
estabilização de fraturas do fêmur; punção periférica com ca-
teter calibroso; infusão de volume; infusão de hemoderiva-
dos; prevenção de hipotermia; avaliação cirurgia.
Sim (> 10) = 1,0
Sim (pelo menos 6) = 0,5
Menos de 6 OU não descreveu = 0,0
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05

Descreveu a sequência D (disfunção neurológica): avaliação
do estado de consciência; escala de Glasgow; avaliação das
pupilas;  sinais  de  lateralidade;  otorragia;  saída  de  liquor
pelo ouvido; sinal do guaxinim.
Sim (5 a 7) = 1,0
Sim (2 a 3) = 0,5
1 OU não descreveu = 0,0

06

Descreveu a sequência E (exposição e controle do ambien-
te): despir completamente; prevenção da hipotermia.
Sim (os 2) = 1,0
Sim (apenas 1) = 0,5
Não descreveu = 0,0

07

Realizou  o  exame físico  do  abdome  (inspeção,  palpação,
percussão e pesquisa de descompressão brusca).
Sim (os 4) = 1,0
Sim (2 a 3) = 0,5
1 OU não realizou = 0,0

08

Identificou a principal hipótese diagnóstica (peritonite por
lesão de víscera oca).
Sim = 1,0
Sim (apenas peritonite) = 0,5
Não identificou = 0,0

09

Solicitou o exame mais adequado para esclarecimento diag-
nóstico (TC do abdome com contraste venoso).
Sim = 1,0
Não = 0,0

X
10

Orientou tratamento cirúrgico.
Sim = 1,0
Não = 0,0 X

Data: ____/___/____.

Nome do Avaliador: ______________________________________________________________________


