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ESTAÇÃO F

ETIQUETA

CHECK LIST

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente 

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Check list do equipamento: GÁS CO2 (verificou se há
gás  suficiente);  INSUFL (funcionante);  FONTE DE LUZ
(funcionante):  MONITOR  (funcionante);
INSTRUMENTOS.
Sim (descreveu 4 a 5 itens) = 1,0
Sim (descreveu 2 a 3 itens) = 0,5
1 ou não realizou = 0,0

02

Posições: CIRURGIÃO (à esquerda / entre as pernas do
paciente); 1º ASSISTENTE (à esquerda ou à frente do
cirurgião); MONITOR (à frente do cirurgião e ao nível
dos olhos do cirurgião).
Sim (informou os 3) = 1,0
Sim (informou 1 a 2) = 0,5
Não descreveu = 0,0

03

Parâmetros  adequados  do  gás  CO2: pressão  de
segurança  (até  15  mm  Hg);  fluxo  de  segurança  (3
L/min).
Sim (informou os 2) = 1,0
Sim (informou apenas 1) = 0,5
Não descreveu = 0,0

04

Manobra  de  introdução  da  agulha  de  Veress: 1)
empunhadura correta: apoio da agulha com o 1º e  2º
dedos  contrapostos  ao  polegar  e  o  3º  e  4º  dedos
apoiados à haste da agulha. 2) direção perpendicular
ao plano da parede abdominal; entrada; elevação da
parede manual ou por pinças.
Sim (descreveu E demonstrou os 2 itens) = 1,0
Sim (descreveu, mas não demonstrou) = 0,5
Não  descreveu  e  não  demonstrou  OU descreveu  e
demonstrou apenas 1 item = 0,0
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05

Confirmação  da  posição  da  agulha  de  Veress:
realização da técnica de perda de resistência.
Sim (descreveu corretamente) = 1,0
Não descreveu = 0,0

06

Inserção  do  1º  trocater: 1)  empunhadura  correta:
cabeça do trocater na palma da mão e dedo indicador
ao longo da cânula. 2) direção perpendicular ao plano
da parede abdominal; elevação da parede manual ou
por pinças.
Sim (descreveu e demonstrou os 2 itens) = 1,0
Sim (descreveu, mas não demonstrou) = 0,5
Não descreveu  e  não  demonstrou  OU  descreveu  e
demonstrou apenas 1 item= 0,0

07

Inserção  dos  trocateres  de  trabalho:  1)  local
adequado; 2) visão direta.
Sim (descreveu e demonstrou os 2 itens) = 1,0
Sim (descreveu, mas não demonstrou) = 0,5
Não  descreveu  e  não  demonstrou  OU  descreveu  e
demonstrou apenas 1 item = 0,0

08

Retirada  dos  trocateres  e  remoção  do
pneumoperitônio:  1)  retirada  sob  visão  direta.  2)
remoção do pneumoperitônio, lentamente.
Sim (descreveu e demonstrou os 2 itens) = 1,0
Sim (descreveu, mas não demonstrou) = 0,5
Não descreveu  e  não  demonstrou  OU  descreveu  e
demonstrou apenas 1 item = 0,0

09

Citou as complicações da videocolecistectomia: lesão
de  via  biliar;  sangramento  intra-abdominal;
sangramento  de  parede;  falso  trajeto;  lesão  de
vísceras;  lesão  de  vasos;  complicações  cardíacas;
complicações pulmonares.
Sim (pelo menos 4) = 1,0
Sim (apenas 3) = 0,5
Menos de 3 ou não citou = 0,0

10

Citou as medidas preventivas para as complicações da
cirurgia: treinamento da equipe; utilização de técnica
cirúrgica  correta;  utilização  de  equipamentos
adequados; utilização de instrumentos adequados.
Sim (3 a 4) = 1,0
Sim (1 a 2) = 0,5
Não citou = 0,0

Data: ____/____/_____.

Nome do Avaliador:___________________________________________________________________________

Assinatura do Avaliador:______________________________________________________________________


