
ANEXO 2.

Formulário de Avaliação Diária

Estágio: ______________________________________________                     Data:____/____/____

Aprimorando:____________________________________________________________________

Assistente:_______________________________________________________________________

Objetivo do estágio discutido com o Assistente responsável ao início do estágio:

 S (     )  N (     )

Discussão do caso:

Necessita de 
mais estudo * Satisfatório Superior *

Conhecimento médico e cuidado
com o paciente

Plano anestésico e raciocínio clínico

Habilidades de comunicação

Profissionalismo

Aprendizado baseado em evidência

Prática clínica sistemática

* Especificar: _____________________________________________________________________        

                          _____________________________________________________________________

Tópicos discutidos:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Comentário do aprimorando:

Qual foi a situação clínica mais presente ou rara vista hoje?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

O que aprendi hoje?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Conhecimento médico e cuidado com o paciente: a aquisição de uma história clínica precisa e 
completa.

Plano anestésico e raciocínio clínico: capaz de decidir sobre o tipo de anestesia, de antecipar 
eventos e a aplicação de conhecimento clínico para elaborar um plano de tratamento.

Habilidades de comunicação: a capacidade do aprimorando de saber escutar, transmitir informação 
correta ao paciente, familiares, cirurgiões, equipe de enfermagem e outros colegas clínicos.

Profissionalismo: apresentar prontidão para desenvolver tarefas relacionadas ao serviço e cuidados 
ao paciente, respeitar privacidade e confidencialidade, ser atento às necessidades dos pacientes e 
familiares. Possuir uma apresentação profissional organizada e adequada.

Aprendizado baseado em evidência: ser capaz de recolher dados relevantes na literatura para 
contribuir com o plano anestésico, ser refletivo e saber quando buscar ajuda.

Prática clínica sistemática: sempre atuar em equipe, uso adequado da documentação clínica, 
utilizar os protocolos do serviço e da literatura, além do conhecimento da estrutura e dos recursos 
da instituição.

           Assinatura do Aprimorando                                             Assinatura do Assistente

__________________________________            ______________________________________
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