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N° Responsável

1* Enfermagem 

2 Enfermagem 

3 Enfermagem 

4* Enfermagem 

5 Enfermagem 

6 Enfermagem 

7 Enfermagem 

8 Enfermagem 

9 Enfermagem 

N° Etapa

1

Documentos Relacionados Áreas Envolvidas

Centro Cirúrgico, Desenvolvimento Institucional,Superintendência Assistencial 

de coluna, cabeça e pescoço, cirurgias de mama, cirurgias com aborgadem vaginal, cirurgias Se houver descumprimento da Avisar o enfermeiro e  solicitar  exame de radiosco-

de varizes com safena. rotina pia.No check list/time out/avaliações, item 4, clicar

Realizar a conferência em todos os procedimentos cirúrgicos com abertura de cavidade Quando o resultado do cálculo Comunicar a equipe médica e o enfermeiro do CC

abdominal, torácica, próteses totais de quadril e próteses de  joelho, cirurgias cardíacas, de conferência não coincidir. e  solicitar um exame de radioscopia.

Micro-diferenças * Divergências e Ações Corretivas Padronizadas

Descrição da Diferença Descrição Ação Corretiva

Registrar possíveis divergências no prontuário.

operatório com o instrumentador, perguntando ao mesmo

quantas unidades dos produtos ainda restam na mesa cirúrgica.

Registrar o resultado da conferência de gazes, compressas e agulhas

 no PEPO, utilizando o ícone: Check list Time Out/Avaliações, item4 (Foto 1 ).

Preencher os itens solicitados identificando os nomes dos participan-

tes , envolvidos na conferência.

Identificar o saco plástico especificando o tamanho das compressas(G 

para grandes e P para pequenas).

Conferir com o  instrumentador antes de  iniciar o fechamento, o número 

 de gazes e compressas oferecidas e devolvidas, perguntando ao mesmo 

quantas unidades dos produtos ainda restam na mesa cirúrgica.

Conferir a quantidade de  agulhas cirúrgicas e de fios abertos em campo

Etapas do processo Gerenciamento Visual (GV)
Conferir o número de pacotes de compressas grandes, pequenas , gazes 

para cirurgias convencionais e laparoscópicas, "pipocas" e agulhas

recebidas em Sala Operatória (SO).

Conferir a quantidade de compressas grandes e pequenas com o ins

trumentador no momento de abertura para a mesa cirúrgica.

Separar as compressas de acordo com tamanho (grandes e pequenas)

em  5 unidades em sacos plásticos.

Conferência de Compressas Cirúrgicas, Gazes e Agulhas
CC016 IPSG 4

Gerente B. 

Operatório
NA 28/08/2003

Foto 1 


