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PRÉ-REQUISITO CLÍNICA CIRÚRGICA

ESTAÇÃO C

ETIQUETA

CHECKLIST

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente 

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Identificou a principal hipótese diagnóstica.
Sim (aneurisma da aorta) = 1,0
Sim (aneurisma dissecante) = 0,5
Não identificou = 0,0

02

Esclareceu  sobre  as  possíveis  causas  do aneurisma
(congênito;  processos  degenerativos;  aterosclerose;
alteração do colágeno; inflamatório; uso prolongado
de corticoide).
Sim (4 a 6) = 1,0
Sim (2 a 3) = 0,5
1 OU não esclareceu = 0,0

03

Esclareceu  sobre  a  necessidade  de  realização  de
exame de imagem.
Sim (angio-TC OU angio-RM do abdome) = 1,0
Sim (ecodoppler do abdome) = 0,5
Não esclareceu = 0,0

04

Esclareceu  sobre  a  gravidade  do  caso  E  possíveis
causas  de  gravidade  (calibre  do  vaso;  presença  de
blebs  na  parede  do  vaso;  presença  de  falhas  na
parede do vaso).
Sim e citou 2 causas = 1,0
Sim e citou apenas 1 causa = 0,5
Não esclareceu = 0,0

 

05

Esclareceu sobre a necessidade de cirurgia E citou as
possíveis  complicações  no  caso  de  não  operar
(rotura; embolização distal)
Sim e citou as 2 causas = 1,0
Sim e citou apenas 1 causa = 0,5
Não esclareceu = 0,0
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06

Esclareceu  sobre  as  possibilidades  técnicas  de
cirurgia (aberta E endovascular).
Sim (as duas) = 1,0
Sim (apenas uma) = 0,5
Não esclareceu = 0,0

07

Esclareceu  sobre  as  indicações  da  cirurgia
endovascular  (anatomia  favorável;  idade  >75  anos;
abdome  hostil;  alto  risco  de  morte  na  cirurgia
aberta).
Sim (3 ou 4) = 1,0
Sim (1 ou 2) = 0,5
Não esclareceu = 0,0

08

Esclareceu  sobre  as  possíveis  complicações  da
cirurgia  aberta  (íleo  paralítico;  embolização  de
artérias  distais;  oclusão  de  ramos;  hemorragia;
insuficiência  renal  aguda;  IAM;  arritmia;  atelectasia
pulmonar; pneumonia; isquemia intestinal)
Sim (5 a 6) = 1,0
Sim (3 a 4) = 0,5
1 a 2 OUnão esclareceu = 0,0

09

Esclareceu  sobre  as  possíveis  complicações  da
cirurgia  endovascular  (ausência  de  fixação  da
endoprótese;  deslocamento  da  endoprótese;
formação de endoleaks).
Sim (as 3) = 1,0
Sim (apenas 2) = 0,5
1 OUnão esclareceu = 0,0

10

a) Esclareceu sobre a possibilidade de nova cirurgia
pela técnica aberta (4 a 8%, em 15 anos).
Sim = 0,5
Não = 0,0
b) Esclareceu sobre a possibilidade de nova cirurgia 
pela técnica endovascular (30%, em 3 anos).
Sim = 0,5
Não = 0,0

Data: ____/____/_____.

Nome do Avaliador:___________________________________________________________________________

Assinatura do Avaliador:_______________________________________________________________________


