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PRÉ-REQUISITO CLÍNICA CIRÚRGICA

ESTAÇÃO E

ETIQUETA

CHECKLIST

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente 

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Descreveu  as  alterações  da  radiografia  do  tórax:
Velamento  homogêneo  do  hemitórax  esquerdo;
apagamento  do  seio  costofrênico  esquerdo;
apagamento do seio cardiofrênico esquerdo.
Sim (as 3) = 1,0
Sim (apenas 2) = 0,5
1 OU não descreveu = 0,0

02

Identificou  as  principais  hipóteses  diagnósticas
(derrame pleural à esquerda E quilotórax).
Sim (as duas) = 1,0
Sim (apenas uma) = 0,5
Não identificou = 0,0

03

Esclareceu que o quadro clínico ocorreu por lesão
do  ducto  torácico,  secundária  à  punção  da  veia
subclávia esquerda, durante sua internação.
Sim (resposta completa) = 1,0
Sim (apenas lesão do ducto torácico) = 0,5
Não esclareceu = 0,0

04

a)  Esclareceu  sobre  a  inexistência  de  medicação
para tratamento do quadro.
Sim = 0,5
Não = 0,0
b)  Esclareceu  sobre  a  operação  (drenagem
torácica)
Sim = 0,5
Não esclareceu = 0,0

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME 

05

Esclareceu que o tratamento inicial é conservador,
com  drenagem  torácica  para  retirada  do  líquido
pleural e DIETA para o quadro (via oral, pobre em
gordura OU jejum oral + dieta parenteral total)
Sim (os 3) = 1,0
Sim (apenas 2) = 0,5
Não esclareceu = 0,0

06

a)  Esclareceu sobre a necessidade de internação
hospitalar.
Sim = 0,5
Não = 0,0
b)  Esclareceu  sobre  a  necessidade  de  anestesia
local, na região de introdução do dreno torácico.
Sim = 0,5
Não = 0,0

07

Esclareceu  sobre  o  tempo  do  tratamento
conservador  (no máximo, 14 dias).
Sim (máximo 14 dias) = 1,0
Sim (entre 7 e 13 dias) = 0,5
Não esclareceu = 0,0

08

Esclareceu  sobre  a  necessidade  de  cirurgia,  no
caso de persistência do débito quiloso pelo dreno
torácico.
Sim = 1,0
Não = 0,0

X

09

Esclareceu  sobre  as  possibilidades  cirúrgicas
(ligadura do ducto torácico, por videotoracoscopia
OU toracotomia, com ou sem pleurodese).
Sim (as duas) = 1,0
Sim (apenas uma) = 0,5
Não esclareceu = 0,0

10

Ao  final  da  consulta,  perguntou  ao  paciente  se
todas as suas dúvidas foram esclarecidas.
Sim = 1,0
Não = 0,0

X
Data: ____/____/_____.

Nome do Avaliador:___________________________________________________________________________

Assinatura do Avaliador:_______________________________________________________________________


