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PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS 
 

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS 

DESEMPENHO OBSERVADO 

Inadequado 
Parcialmente 

adequado 
Adequado 

1. Apresenta-se (1) e identifica adequadamente o paciente (2). 
Adequado: realiza os 2 comandos. 
Parcialmente adequado: realiza somente 1 comando. 
Inadequado: não realiza nenhum dos comandos. 

0 0,12 0,25 

2. Realiza anamnese, com perguntas referentes a: tosse 
(intensidade, produtiva ou seca, associação a tabaco): (1), 
dispneia (2), febre (3), antecedente de asma (4) ou alergias (5). 
Adequado: se pergunta 4 ou 5 itens. 
Parcialmente adequado: se pergunta 2 a 3 itens.  
Inadequado: se pergunta apenas 1 item ou nenhum. 

0 0,75 1,5 

3. Solicita exame físico (1) e cita achados anormais(2). 
Adequado: realiza os 2 comandos. 
Inadequado: realiza apenas 1 comando ou nenhum. 

0  0,5 

4. Solicita Radiografia de tórax. 0  0,5 

5. Interpreta a espirometria (1) e estabelece o diagnóstico de 
DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) (2). 
Adequado: realiza os 2 itens. 
Parcialmente adequado: realiza somente 1 item. 
Inadequado: não realiza nenhum dos itens. 

0 0,75 1,5 

6. Estabelece uma hipótese diagnóstica associada de tumor 
pulmonar. 

0  1,5 

7. Orienta terapêutica para DPOC: cessação do tabagismo (1) e 
broncodilatadores (2) 
Adequado: realiza os 2 itens. 
Parcialmente adequado: realiza somente 1 item. 
Inadequado: não realiza nenhum dos itens. 

0 0,5 1,0 

8. Encaminha o paciente para serviço de referência 
(oncologia ou pneumologia) para estabelecer o diagnóstico de 
tumor/câncer de pulmão. 

0  1,5 

9. Esclarece que o diagnóstico definitivo se dá por meio de 
biopsia. 

0  1,5 

10. Oferece ao paciente oportunidade de esclarecer todas as 
dúvidas. 

0  0,25 
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PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS 

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS 

DESEMPENHO OBSERVADO 

Inadequado 
Parcialmente 

adequado 
Adequado 

1. Apresenta-se (1) e identifica adequadamente o paciente (2). 
Adequado: realiza os 2 comandos. 
Parcialmente adequado: realiza somente 1 comando. 
Inadequado: não realiza nenhum dos comandos. 

0  0,12 0,25 

2. Pergunta sobre as características da dor: tempo de início (1), 
localização (2), progressão (3), fatores de melhora ou piora (4). 
Adequado: pergunta todos os 4 itens. 
Parcialmente adequado: pergunta 2 ou 3 itens. 
Inadequado: pergunta apenas 1 ou nenhum item. 

0 0,12 0,25 

3. Realiza anamnese perguntando por sintomas associados: 
náuseas ou vômitos (1), ritmo intestinal (2), febre (3), sintomas 
urinários(4). 
Adequado: pergunta todos os 4 itens. 
Parcialmente adequado: pergunta 2 ou 3 itens. 
Inadequado: pergunta apenas 1 ou nenhum item. 

0 0,25 0,5 

4. Pergunta sobre antecedentes cirúrgicos(1) e comorbidades 
(2). 
Adequado: pergunta sobre os dois itens. 
Parcialmente adequado: pergunta sobre um item. 
Inadequado: não pergunta nenhum dos itens. 

0 0,25 0,5 

5. Solicita o exame físico.  0  0,5 

6. Solicita os exames complementares de imagem como plano 
diagnóstico. 
Adequado: solicita tomogafia de abdome sem contraste. 
Inadequado: não solicita nenhum exame ou solicita exame 
incorreto. 

0  1,0 

7. Interpreta de maneira adequada exames laboratoriais: 
Hemograma com leucocitose (1) e função renal alterada (2).  
Adequado: verbaliza os 2 itens. 
Parcialmente adequado: verbaliza 1 item. 
Inadequado: verbaliza nenhum item. 

0 0,25 0,5 
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8. Interpreta de maneira adequada a tomografia de abdome, 
fazendo hipótese diagnóstica de uropatia obstrutiva/litíase 
urinária (1) com infecção urinária (2). 
Adequado: fornece a hipótese diagnóstica de uropatia 
obstrutiva/litíase urinária com infecção urinária. 
Parcialmente adequado: fornece apenas a hipótese 
diagnóstica de infecção urinária OU a de uropatia 
obstrutiva/litíase urinária. 
Inadequado: não informa diagnóstico correto. 

0 1,0 2,0 

CONDUTA TERAPÊUTICA 

9. Indica antibioticoterapia endovenosa.  0  1,0 

10. Indica tratamento cirúrgico para desobstrução renal direita 
(cateter duplo J/nefrostomia). 

0  1,0 

RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS DO PACIENTE 

11. Explica, com linguagem clara, as hipóteses diagnósticas 
para o paciente simulado. 
Adequado: explica sobre a uropatia obstrutiva/litíase urinária e 
sobre a infecção urinária. 
Parcialmente adequado: explica um dos diagnósticos. 
Inadequado: não fornece explicações ao paciente simulado. 

0 0,5 1,0 

12. Orienta o paciente sobre a necessidade de internação 
hospitalar imediata. 

0  0,75 

13. Orienta o paciente sobre a gravidade do quadro, com risco 
de sepse de origem urinária e óbito. 

0  0,75 
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PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS 

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS 

DESEMPENHO OBSERVADO 

Inadequado 
Parcialmente 

adequado 
Adequado 

1. Apresenta-se à mãe simulada (1), pergunta nome da mãe (2) 
e nome da criança (3).  
Adequado: realiza os três procedimentos. 
Parcialmente adequado: realiza apenas um dos procedimentos.  
Inadequado: não realiza nenhum dos procedimentos.  

0,0 0,25 0,5 

2. Pergunta o motivo da consulta ou queixa principal. 0,0  0,25 

3. Pergunta sobre a história da doença atual. 0,0  0,25 

4. Pergunta sobre antecedentes gestacionais: gestações prévias, 
abortos e partos anteriores (1) e sobre o parto da criança (2). 
Adequado: pergunta sobre os dois itens. 
Parcialmente adequado: pergunta sobre um dos itens.  
Inadequado: não pergunta nenhum dos itens.  

0,0 0,12 0,25 

5. Pergunta sobre a amamentação (1), doenças prévias (2) e 
vacinas (3). 
Adequado: pergunta sobre os três itens. 
Parcialmente adequado: pergunta sobre um ou dois itens.  
Inadequado: não pergunta sobre nenhum dos itens. 

0,0 0,12 0,25 

6. Pergunta sobre padrão de urina e fezes. 0,0  0,5 

7. Pede para realizar o exame físico. 0,0  0,5 

8. Pede para realizar o toque retal.  0,0  1,5 

9. Formula a hipótese diagnóstica (1) e explica para a mãe a 
doença (2). 
Adequado: formula a hipótese diagnóstica correta (Invaginação 
intestinal) e explica para a mãe, com linguagem clara, o que é. 
Parcialmente adequado: apenas formula a hipótese diagnóstica 
correta (Invaginação intestinal), sem explicá-la à mãe. 
Inadequado: não faz nenhum dos itens acima, ou formula 
hipótese diagnóstica errada. 

0,0 1,0 2,0 

10. Solicita ultrassonografia para confirmação diagnóstica e 
explica o porquê. 
Adequado: solicita a ultrassonografia e explica para a mãe, em 
linguagem clara, o porquê desse exame. 
Parcialmente adequado: solicita apenas a ultrassonografia. 
Inadequado: não solicita ou solicita outro exame qualquer. 
 

0,0 1,0 2,0 

11. Informa a mãe da conduta a ser adotada após a confirmação 
diagnóstica: inicialmente a tentativa de redução hidrostática por 

0,0 1,0 2,0 
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via retal sob radioscopia (1) e, se não for possível, o tratamento 
cirúrgico (2). 
Adequado: informa os dois itens. 
Parcialmente adequado: informa apenas um dos itens.  
Inadequado: não informa nenhum dos itens ou informa a 
conduta errada.   
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PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS 

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS 

DESEMPENHO OBSERVADO 

Inadequado 
Parcialmente 

adequado 
Adequado 

1. Cumprimenta a paciente (1), fala seu nome (2) e pergunta o 
nome da paciente (3). 
Adequado: realiza os 3 comandos. 
Parcialmente adequado: realiza 1 ou 2 comandos. 
Inadequado: não realiza nenhum dos comandos. 

0 0,15 0,3 

2. Pergunta sobre características do sintoma: prurido (1), 
aspecto (2), cor (3), se teve alteração urinária (4), febre (5), 
presença de lesões externas (6), odor (7).  
Adequado: questiona pelo menos 4 dos itens acima. 
Parcialmente adequado: questiona 2 ou 3 dos itens acima.  
Inadequado: questiona apenas 1 item ou nenhum.   

0 0,5 1,0 

3. Pergunta sobre vida sexual (1) ou uso de métodos 
contraceptivos (2). 
Adequado: pergunta pelo menos sobre um dos temas. 
Inadequado: não pergunta sobre nenhum tema.  

0  1,0 

4. Solicita o exame físico adequado:  
Adequado: refere que vai fazer o exame ginecológico avaliando 
apenas a vulva ou fazendo apenas uma inspeção.  
Inadequado: cita que irá fazer exame especular ou toque 
vaginal na paciente . 

0  1,5 

5. Solicita a presença de uma técnica de enfermagem para 
acompanhar o exame ginecológico. 
Adequado: solicita.  
Inadequado: não solicita.  

0  0,5 

6. Postura e orientação  
Para o(a) participante que solicitou o Exame correto:  
Adequado: explica não só o diagnóstico, mas orienta que não é 
uma IST, que tem tratamento: deixa a paciente tranquila com 
relação ao tratamento.  
Inadequado: fica inseguro e não traquiliza a paciente.  
 
Para o(a) participante que solicitou o Exame incorreto:  
Adequado: tem uma postura acolhedora, diz que o exame físico 
seria importante, mas que se ela não deseja fazer o exame 
físico, ela tem autonomia de decisão ou conversa com a 
paciente explicando como seria o exame, que é algo tranquilo ou 
refere que, mesmo sem o exame físico, pode se basear na 

0  0,7 
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história clínica para instituir tratamento, mas que o mais 
adequado seria examinar a paciente.  
Inadequado: tem postura agressiva ou fala que se ela não 
deixar examinar, não conseguirá tratá-la ou tem postura não 
amistosa com a paciente. 

7. Orienta hipótese diagnóstica correta e a justifica (corrimento 
esbranquiçado, grumoso , sem cheiro, pruriginoso).  
Adequado: refere que se trata de um caso de candidíase e o 
justifica.  
Parcialmente adequado: dá o diagnóstico, mas não o justifica. 
Inadequado: dá outro diagnóstico ou não deixa claro qual seria 
a principal hipótese diagnóstica. 

0 0,75 1,5 

8. Cita os diagnósticos diferenciais para o caso clínico.  
Adequado: informa pelo menos duas outras vulvovaginites  
(vaginose, tricomoníase, vaginose citolítica, vaginite por corpo 
estranho etc.). 
Parcialmente adequado: informa apenas um outro diagnóstico 
diferencial.  
Inadequado: não informa nenhum outro diagnóstico diferencial.   

0 0,5 1,0 

9. Refere o tratamento adequado:  
Adequado: orienta uso de antifúngico oral (aceitar a classe geral 
ou nomes específicos).  
Inadequado: informa uso de antifúngico local (pomadas 
vaginais) ou não informa uso de antifúngicos.  

0  1,0 

10. Informa que a cândida é um fungo presente na microbiota 
vaginal (1) e que fatores de risco podem predispor a proliferação 
exacerbada do fungo, como, por exemplo, roupas molhadas, 
doenças sistêmicas, hábitos higiênico-dietéticos (2). 
Adequado: orienta os dois pontos acima.  
Parcialmente adequado: orienta apenas um dos dos dois 
pontos.  
Inadequado: não informa nenhum ponto. Se o(a) participante 
disser que cândida é uma doença de transmissão sexual ou que 
tem transmissão sexual, atribuir inadequado.  

0 0,5 1,0 

11. Informa que é desnecessário realizar exame complementar 
para se obter o diagnóstico e o tratamento da doença (indica que 
o exame físico e a história clínica já são suficientes).  
Obs. Se o(a) participante tiver solicitado exame físico incorreto, 
mas orientar que anamnese e exame físico são suficientes, 
atribuir adequado.  

0  0,5 
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PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS 

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS 

DESEMPENHO OBSERVADO 

Inadequado 
Parcialmente 

adequado 
Adequado 

HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO 

1.Cumprimenta a paciente (1), identifica-se de maneira cordial (2), 
identifica a paciente (3), pergunta (4) e ouve com atenção o motivo 
da consulta (5). 
Adequado: realiza quatro ou cinco ações. 
Parcialmente adequado: realiza duas ou três das ações.  
Inadequado: realiza uma ou nenhuma das ações. 

0,0 0,25 0,50 

2. Estabelece contato visual e mantém postura empática ao longo 
da consulta. 

0,0  0,25 

3. Não interrompe a fala do outro desnecessariamente.  0,0  0,25 

4. Usa linguagem acessível, evitando termos técnicos de difícil 
compreensão. 

0,0  0,25 

5. Responde às perguntas da paciente. 0,0  0,25 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES EM UM ATENDIMENTO DE DEMANDA AGENDADA 

6. Pergunta sobre fatores de risco aumentado para neoplasia de 
mama:  
envelhecimento (idade > 50 anos) 

I. fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher (menarca 
precoce, nuliparidade ou primeira gravidez após os 30 anos 
de idade);  

II. história pregressa ou familiar de câncer de mama;  
III. uso de álcool, tabaco (o tabaco é um fator com limitada 

evidência de aumento do risco de câncer de mama em 
humanos, mas merece atenção);  

IV. excesso de peso, sedentarismo; 
V. exposição à radiação ionizante;  

VI. terapia de reposição hormonal (estrogênio-progesterona); 
Adequado: pesquisa 4 ou mais fatores de risco. 
Parcialmente adequado: pesquisa 2 ou 3 fatores de risco. 
Inadequado: pesquisa 1 ou nenhum dos fatores de risco para 
neoplasia de mama. 

0,0 0,5 1,0 

7. Pergunta sobre fatores de risco aumentado para neoplasia de 
colo uterino: tabagismo (1), idade (2), infeção por HPV (3). 
Adequado: pesquisa 2 ou mais fatores de risco. 
Parcialmente adequado: pesquisa 1 fator de risco. 
Inadequado: não realiza nenhuma pesquisa de fatores de risco 
para neoplasia de colo uterino. 

0,0 0,50 1,0 
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8. Indica a realização de exame físico (Impresso 1). 0,0  0,5 

9. Indica a realização de exame clínico das mamas (Impresso 2). 0,0  0,75 

10. Indica a realização de exame ginecológico (Impresso 3). 0,0  0,75 

11. Solicita a presença de outro profissional de saúde em sala, 
preferencialmente do sexo feminino, para a realização do exame 
clínico das mamas e exame ginecológico. 

0,0  1,0 

12. Interpreta adequadamente o resultado do exame clínico da 
mama: achados benignos e não sugestivos de neoplasia.  

0,0  1,0 

13. Interpreta adequadamente o resultado do exame ginecológico: 
achados benignos e não sugestivos de neoplasia ou de IST. 
Adequado: interpreta adequadamente achados benignos não 
sugestivos de neoplasia ou de IST. 
Parcialmente adequado: menciona apenas um dos achados 
benignos (achados benignos e não sugestivos de neoplasia ou de 
IST).  
Inadequado: não interpreta adequadamente os achados do exame, 
ou não interpreta os achados do exame. 

0,0 0,5 1,0 

14. Plano de seguimento adequado para Papanicolau: retorno em 3 
anos se achados benignos/normais. 

0,0  0,75 

15. Plano de seguimento adequado para Mamografia: retorno em 2 
anos se BI-RADS 1.  

0,0  0,75 

 

 
 


