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Proposta 2 - Transição de Cuidados Seguros em Peri operatório 

- ISBAR 

 
 

Proponentes: 
Andreia de Sousa Abreu- 54081 
Maria Luísa Santos- 2753 
Elmina Alves Freitas- 39832 
Maria Fátima Granito Fernandes- 57984 
 
Âmbito:  
Implementação do Registo da Lista de Verificação da Transição Perioperatorio numa 1.ª Fase – 
Bloco Operatório e Unidade de Cuidados Pós-Anestesicos e numa 2.ª Fase – Serviços de 
Especialidades Cirúrgicas. 
 
Público-alvo: 
Enfermeiros Perioperatório. 
 
Objetivos: 
Promover a aplicação do método ISBAR nas fases de transição do Perioperatório através da 
implementação da Lista de Verificação da Transição Perioperatoria, adaptada do método ISBAR, 
desenvolvida especificamente para este projeto. 
 

Descrição da proposta/projeto: 
No contexto perioperatório a comunicação eficaz entre os profissionais de saúde é um desafio, 
devido às especificidades que resultam da diferenciação do nível de conhecimento dos 
profissionais que desenvolvem a sua atividade nas diferentes áreas e nas diferentes fases, e 
também pela série de dinâmicas inter-relacionadas entre diferentes profissionais que assumem 
a prestação de cuidados em diferentes momentos, dispersos em vários locais, limitando assim a 
interação de uma forma regular e sincronizada e tornando o cuidado da pessoa em situação 
perioperatoria complexo e imprevisível.  
Considerando a diversidade de elementos intervenientes e os diferentes contextos de 
transferência, os momentos de transição em ambiente perioperatório são de elevada 
complexidade. A importância de uma comunicação eficaz e padronizada surge como 
indispensável para assegurar a continuidade de informação, contribuindo para o controlo de 
falhas e a para a diminuição da ocorrência de erros.  
O projeto Transição de Cuidados Seguros em Perioperatório, visa promover a aplicação do 
método ISBAR nas fases de transição do Perioperatório através da implementação da Lista de 
Verificação da Transição Perioperatoria, adaptada do método ISBAR, desenvolvida 
especificamente para este projeto. 
 
Previsão de custos: 400 € (quatrocentos euros). 
 
Indicadores de avaliação:  
Implementação do Registo da Lista de Verificação da Transição Perioperatorio. 


