
          

         ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

APÊNDICE II - Roteiro do Check list para Segurança 

Cirúrgica da Rede Municipal de Saúde de Campo Grande-MS 

 

A- ENTRADA 

Identificação do Paciente 

1- Confirmar o nome completo do paciente 

2- Confirmar o prontuário/Cartão Nacional de Saúde do paciente 

Anamnese 

1- Hipertenso?                                                            (  )Sim  (  )Não 

2- Diabético?                                                              (  )Sim  (  )Não 

3- Outras doenças?                                                     (  )Sim  (  )Não 

Qual? 

 

4- Alergia a medicamentos?                                       (  )Sim  (  )Não 

 

5- Gestante?                                   (  )Sim  (  )Não  (  )Não se aplica 

Idade gestacional? 

 

6-Hemorragia                                                             (  )Sim  (  )Não 

 

7- Usa medicamento?                                                (  )Sim   (  )Não 

Qual? 

 

8- Tipo de procedimento:                      (  )Programado  (  )Urgência 

 

9-Pressão Arterial:__________________ 

 

10- Glicemia:______________________ 

 

11- Orientação e consentimento do paciente?           (  )Sim  (  )Não 

 

 

 

B- PAUSA CIRÚRGICA 

 

Confirmação das condições de esterilização 

 

1-Embalagens íntegras?                                             (  )Sim  (  )Não 

 

Confirmação das condições dos equipamentos e instrumentais 

 

2-Tem materiais necessários para este tipo de procedimento?       

                                                                                   (  )Sim  (  )Não 

 

Medidas de segurança 

 

3- Utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) pelo 

profissional?                                                               (  )Sim  (  )Não 

 

4- Utilização de EPI pelo paciente?    

 (  )Sim  (  )Não  (  )Não se aplica 

 

5- Alguma preocupação específica em relação ao paciente?  
                                                      (  )Sim  (  )Não  (  )Não se aplica 

 

6- Exames/Imagens essenciais estão disponíveis? 

                                                       (  )Sim  (  )Não  (  )Não se aplica 

 

 

Medidas de segurança específicas para 

ODONTOLOGIA 

 

1- Equipamentos funcionando?                              (  )Sim  (  )Não 

 

2- Medidas de segurança para evitar ingestão/aspiração ou outros 

danos?  

                                               (   )fio dental  (  )isolamento absoluto  

                                               (   )outros       (  )não se aplica 

 

3- Precisa de profilaxia antimicrobiana? 

                                                      (  )Sim  (  )Não  (  )Não se aplica 

 

 

C- SAÍDA 

 
Registros e Controle do pós-cirúrgico 

 

1-A contagem dos instrumentos e materiais e compressas estão 

corretas?                                                              (  )Sim  (  )Não 

 

2- Há algum problema com equipamento para ser resolvido?  
                                                                                   (  )Sim  (  )Não 

 

3- Preocupação e manejo essenciais para a recuperação do 

paciente?  

                                                                                   (  )Sim  (  )Não 

 

4- Houve indicação de medicação?                           (  )Sim  (  )Não 

Qual? 

 

5-Houve intercorrência?                                             (  )Sim  (  )Não 

 

6- Registrou no prontuário do paciente que este roteiro foi checado 

em sua integralidade?                                                 (  )Sim  (  )Não 

 


