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PRÉ-REQUISITO CLÍNICA CIRÚRGICA

ESTAÇÃO D

ETIQUETA

CHECKLIST

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente 

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Orientou  sobre  os  tipos  de  anestesia  (Geral  ou
Peridural).
Sim (os 2) = 1,0
Sim (apenas 1) = 0,5
Não orientou = 0,0

02

Esclareceu  sobre  as  vantagens  da  anestesia  geral:
ausência de punção no neuroeixo; menor incidência
de  reflexos  cardiovasculares  (bradicardia);  ausência
de risco de punção da duramater; ausência de risco
de cefaleia após punção inadvertida da duramater.
Sim (3 a 4) = 1,0
Sim (1 a 2) = 0,5
Não esclareceu = 0,0

03

Esclareceu sobre as vantagens da anestesia peridural:
menor  risco  de  sangramento;  menor  incidencia  de
trombose/embolia;  possibilidade  de  passagem  de
cateter  epidural,  para  controle  da  dor  no  pós-
operatório; analgesia do neuroeixo.
Sim (4 a 5) = 1,0
Sim (2 a 3) = 0,5
1 OU não esclareceu = 0,0

04

Orientou  sobre  os  cuidados  necessários,  realizados
na véspera da  cirurgia:  jejum de 6  a  8  horas  para
alimentos sólidos e líquidos; E jejum de 2 horas para
água.
Sim (os 2) = 1,0
Sim (apenas 1) = 0,5
Não orientou = 0,0

 

05 Orientou sobre os procedimentos no dia da cirurgia:
1) Monitorização com cardioscópio; 2) Oxímetro de
pulso;  3)  PA  não  invasiva;  4)  Capnografo,  após
intubação,  se  for  submetida  à  anestesia  geral;  5)
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Punção  venosa  superficial,  no  membro  superior  e
instalação de soro de hidratação; 6) Sedação.
Sim (5 a 6) = 1,0
Sim (2 a 4) = 0,5
1 ou não orientou = 0,0

06

Esclareceu sobre o significado de tromboembolismo
pulmonar  E sua  relação  com  a  trombose  venosa
profunda,  a  qual  pode  ocorrer  em  decorrência  da
imobilização prolongada (internação).
Sim (esclareceu e relacionou) = 1,0
Sim (esclareceu, mas não relacionou) = 0,5
Não esclareceu = 0,0

07

Esclareceu  sobre  as  medidas  preventivas  para
embolia, durante a cirurgia: uso de heparina; uso de
meias elásticas nos membros inferiores; compressões
intermitentes  dos  membros  inferiores,  com uso  de
botas pneumáticas; anestesia do neuroeixo.
Sim (3 a 4) = 1,0
Sim (1 a 2) = 0,5
Não esclareceu = 0,0

08

Esclareceu  sobre  as  medidas  preventivas  para
embolia,  durante  a  internação  e  em  casa:  uso  de
heparina;  uso  de  outro  anticoagulante
(rivaroxabana); uso de meias elásticas nos membros
inferiores; deambulação precoce.
Sim (3 a 4) = 1,0
Sim (1 a 2) = 0,5
Não esclareceu = 0,0 

09

Esclareceu sobre os fatores de risco para a ocorrência
de  trombose:  uso  de  anticoncepcional  oral;
antecedentes  de  2  abortos;  cirurgia  combinada
(abdominoplastia + lipoaspiração); tempo prolongado
de  cirurgia;  imobilização  durante  a  cirurgia  e  pós-
operatório.
Sim (4 a 5) = 1,0
Sim (2 a 3) = 0,5
1 ou não esclareceu = 0,0

10

Esclareceu sobre os sinais e sintomas sugestivos de
embolia  pulmonar:  dor  torácica;  dispneia;  dor
pleurítica,  ventilatório  dependente;  tosse;
hemoptise;  sudorese;  taquipneia;  taquicardia;
cianose periférica; alteração do nível de consciência.
Sim (5 a 10) = 1,0
Sim (2 a 4) = 0,5
1 ou não esclareceu = 0,0

Data: ____/____/_____.
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