Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica
Antes da Indução da Anestesia
(Sign in)
(Na presença de, pelo menos, o enfermeiro e o anestesista)

O doente confirmou a sua identidade, o local, o
procedimento e deu consentimento ?
Sim
O local está marcado?
Sim
Não aplicável
A verificação do equipamento de anestesia e da
medicação está concluída?
Sim
O oximetro de pulso está no doente e em
funcionamento
Não
Sim
O doente possui:
Alergia conhecida?
Não
Sim
Via aérea difícil ou risco de aspiração?
Não
Sim e equipamento/assistência acessível
Risco de perda> 500ml de sangue
(7ml/Kg em crianças)?
Não
Sim e :
2 acessos IV/central e administração de fluidos
planeada
Tipagem e sangue disponível

Antes da incisão da pele
(Time out)
(Na presença do enfermeiro, do anestesista e do cirurgião)

Confirmar que todos os elementos da equipa
se apresentaram indicando os seus nomes e
funções
Confirmar o nome do doente, o procedimento
e o local da incisão
A profilaxia antibiótica foi administrada nos
últimos 60 minutos?
Sim
Não aplicável
A profilaxia tromboembólica foi administrada?
Sim
Não aplicável
Antecipação de eventos críticos
O cirurgião enuncia em voz alta
Quais são os passos críticos ou fora da rotina
O tempo planeado para o caso
Qual a perda de sangue prevista
O Anestesista enuncia em voz alta
Há alguma preocupação específica com o
doente?
A equipa de enfermagem enuncia em voz alta
A esterilização (incluindo os indicadores) foi
confirmada?
Existem problemas com os equipamentos/
dispositivos ou qualquer outra preocupação?
Estão visíveis exames imagiológicos essenciais ou
outros?
Sim
Não Aplicável

Antes do doente sair da sala de operação
(Sign out)
(Na presença do enfermeiro, do anestesista e do cirurgião)

O enfermeiro confirma verbalmente
O nome do procedimento
As contagens de instrumentos, compressas e
corto‐perfurantes
A rotulagem dos produtos biológicos ou
outros (ler os rótulos das amostras em voz
alta, incluindo o nome do doente)
Se existem problemas com os equipamentos
ou outros a resolver
O cirurgião, anestesista e enfermeiro indicam
Informação relevante a transmitir à equipa
de recobro e as principais preocupações/
necessidades do doente
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