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ESTAÇÃO 1 
AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS 
Área: Clínica Médica 

 

 

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO 

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS 

DESEMPENHO OBSERVADO 

Inadequado 
Parcialmente 

adequado 
Adequado 

1. (1) Apresenta-se e (2) cumprimenta a paciente simulada. 

Adequado: realiza as duas ações. 

Parcialmente adequado: realiza apenas uma ação.  

Inadequado: não realiza nenhuma das ações. 

0 0,25 0,5 

2. Realiza anamnese, perguntando sobre as características da diarreia: 

(1) frequência da diarreia; (2) número de evacuações por dia; (3) 

consistência das fezes; (4) presença de muco; (5) presença de sangue; 

(6) despertar noturno; (7) presença de alimentos não digeridos. 

Adequado: pergunta cinco ou mais características.  

Parcialmente adequado: pergunta apenas três ou quatro características. 

Inadequado: não pergunta ou pergunta apenas duas ou menos 

características.  

0 0,75 1,5 

3. Pergunta manifestações clínicas associadas ao quadro:  

(1) febre; (2) perda de peso; (3) anorexia (perda de apetite); (4) artralgia; 

(5) dor abdominal; (6) distensão abdominal; (7) fadiga (fraqueza, 

cansaço ou indisposição); (8) sinais sugestivos de anemia. 

Adequado: pergunta cinco ou mais características.  

Parcialmente adequado: pergunta apenas três ou quatro características. 

Inadequado: não pergunta ou pergunta apenas duas ou menos 

características. 

0 0,25 0,5 

4. Solicita exame físico. 

Adequado: solicita. 

Inadequado: não solicita. 

0  0,5 

5. Solicita exames laboratoriais.  

Adequado: solicita.  

Inadequado: não solicita.  

0  1,0 

6. Solicita colonoscopia (endoscopia digestiva baixa) e o resultado 

da biópsia. 

Adequado: solicita a colonoscopia (endoscopia digestiva baixa) e 

a biópsia.  

Parcialmente adequado: solicita apenas a colonoscopia 

(endoscopia digestiva baixa). 

Inadequado: não solicita nenhum dos dois. 

0 1,5 2,0 

7. Estabelece o diagnóstico de retocolite ulcerativa (RCUI).  

Adequado: estabelece o diagnóstico de RCUI. 

Parcialmente adequado: não estabelece o diagnóstico de RCUI, 

mas estabelece o diagnóstico de doença de Crohn ou doença 

inflamatória intestinal. 

Inadequado: lista qualquer outro diagnóstico que não seja RCUI, 

doença de Crohn, nem doença inflamatória intestinal. 

0 0,5 2,0 

8. Prescreve tratamento específico para retocolite ulcerativa de 

intensidade leve a moderada. 

Adequado: propõe somente derivados do 5-ASA (mesalazina ou 

sulfasalazina) OU propõe derivados do 5-ASA (mesalazina ou 

sulfasalazina) com corticoide via oral.  

Inadequado: não propõe o tratamento adequado conforme os 

esquemas mencionados ou propõe só o corticoide via oral.  

0  2,0 
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ESTAÇÃO 2 
AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS 
Área: Cirurgia Geral 

 
 
 

 

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO 

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS 

DESEMPENHO OBSERVADO 

Inadequado 
Parcialmente 

adequado 
Adequado 

1. Identifica-se e identifica adequadamente o paciente.  

Adequado: realiza todos os comandos. 

Parcialmente adequado: realiza somente um comando. 

Inadequado: não realiza nenhum dos comandos. 

0 0,25 0,5 

2. Pergunta sobre as características do sangramento: (1) 

aspecto; (2) intensidade; (3) frequência; (4) duração. 

Adequado: pergunta sobre todas as características. 

Parcialmente adequado: pergunta apenas duas ou três 

características. 

Inadequado: pergunta apenas uma ou não pergunta nenhuma 

das características. 

0 0,5 1,0 

3. Realiza anamnese, perguntando sobre sintomas associados – 
digestivos: (1) ritmo intestinal OU diarreia E constipação; (2) dor 
tipo cólica; (3) distensão abdominal; (4) tenesmo; e 
consumptivos: (5) perda de peso; (6) astenia; (7) anorexia. 
Adequado: pergunta sobre todas as possibilidades (4 sintomas 
digestivos e 3 sintomas consumptivos). 
Parcialmente adequado: pergunta apenas dois ou três sintomas 
digestivos e apenas dois sintomas consumptivos. 
Inadequado: não pergunta nenhum dos itens ou somente um 
dos sintomas consumptivos e/ou um dos sintomas digestivos. 

0 0,5 1,0 

4. Solicita a realização do exame físico: (1) exame físico geral; e 

(2) exame proctológico. 

Adequado: solicita a realização dos dois exames. 

Parcialmente adequado: solicita a realização de apenas um dos 

exames.  

Inadequado: não solicita a realização de nenhum dos exames 

físicos.  

0 0,75 1,5 

5. Solicita exames complementares laboratoriais como plano 

diagnóstico (especifica pelo menos o hemograma).  

Adequado: solicita. 

Inadequado: não solicita. 

0  0,5 

6. Solicita a colonoscopia ou a retossigmoidoscopia. 

Adequado: solicita a colonoscopia. 

Parcialmente adequado: solicita a retossigmoidoscopia.  

Inadequado: não solicita colonoscopia nem 

retossigmoidoscopia. 

0 0,75 1,5 

7. Solicita o resultado da biópsia. 

Adequado: solicita. 

Inadequado: não solicita. 

0  0,5 

8. Interpreta de maneira adequada o caso, fazendo o diagnóstico 0 0,5 1,0 



 

 

 

 

do sangramento retal: (1) câncer colorretal/ adenocarcinoma de 

cólon se solicitou biópsia; e (2) doença hemorroidária. 

Adequado: identifica as duas causas de sangramento retal.  
Parcialmente adequado: dá somente o diagnóstico de câncer. 

Inadequado: não dá o diagnóstico de câncer ou dá somente o 

diagnóstico de hemorroida. 

9. Solicita os exames de estadiamento/imagem: (1) TC de tórax; 
(2) TC de abdome total, ou TC de abdome superior e TC de 
pelve, ou TC de abdome superior e RM de pelve; (3) CEA.  
Adequado: solicita os três itens corretamente. 
Parcialmente adequado: solicita apenas 1 exame de imagem, 
com ou sem o CEA. 
Inadequado: não solicita nenhum item de imagem, ou só solicita 
o CEA, ou solicita apenas o PET TC. 
*PET TC não faz parte de exames de rotina para estadiamento. 

0 0,25 0,5 

10. Explica sobre a potencial gravidade do quadro. 
Adequado: explica. 
Inadequado: não explica. 

0  0,5 

11. Indica tratamento do câncer colorretal. 
Adequado: informa possibilidade de cirurgia/encaminhamento 
do paciente ao cirurgião 
Inadequado: não indica nenhum tratamento adequado ou 
somente indica tratamento para a doença hemorroidária. 

0  1,0 

12. Explica que, após a cirurgia, o paciente poderá precisar de 
tratamento complementar (adjuvante). 
Adequado: fala sobre a possibilidade de quimioterapia. 
Inadequado: não fala sobre o assunto. 

0  0,5 
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ESTAÇÃO 3 
AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS 
Área: Pediatria 

 

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO 

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS 

DESEMPENHO OBSERVADO 

Inadequado 
Parcialmente 

adequado 
Adequado 

1. Apresenta-se à paciente simulada e pergunta o seu nome. 

Adequado: realiza as duas ações.  

Parcialmente adequado: realiza apenas uma das ações.  

Inadequado: não realiza nenhuma das ações.  

0 0,25 0,5 

2. Realiza anamnese, perguntando sobre: (1) motivo da consulta; 

(2) outros sinais e sintomas relacionados à queixa principal; (3) 

sintomas digestivos; (4) sintomas urinários; (5) menarca; (6) 

alimentação; (7) doenças anteriores; (8) histórico familiar.  

Adequado: investiga 6 ou mais elementos, sendo a exploração 

da queixa principal obrigatória. 

Parcialmente adequado: investiga de 4 a 5 elementos apenas, 

sendo a exploração da queixa principal obrigatória. 

Inadequado: investiga menos de 4 elementos.  

0 0,75 1,5 

3. Solicita exame físico geral e formula hipótese diagnóstica. 

Adequado: interpreta o exame físico e estabelece o diagnóstico 

etiológico de apendicite aguda. 

Inadequado: não solicita o exame físico, ou não estabelece o 

diagnóstico etiológico de apendicite aguda. 

0  1,0 

4. Analisa a radiografia: (1) níveis líquidos em fossa ilíaca direita; 

(2) borramento da borda do músculo psoas; (3) distensão de 

alças intestinais; (4). escoliose antálgica; (5) presença de alças 

sentinelas. 

Adequado: cita todos os itens. 

Parcialmente adequado: cita de 3 a 4 itens apenas. 

Inadequado: cita até 2 itens apenas. 

0 0,75 1,5 

5. Solicita e interpreta o hemograma. 

Adequado: solicita hemograma e o interpreta como de padrão 

infeccioso (leucocitose com desvio a esquerda ou as custas de 

segmentados ou formas jovens). 

Parcialmente adequado: solicita o hemograma, mas não o 

interpreta. 

Inadequado: não solicita hemograma ou o solicita, mas interpreta 

que está tudo normal. 

0 0,5 1,0 

6. Solicita e interpreta o exame de urina. 

Adequado: solicita e interpreta o exame de urina como normal. 

Parcialmente adequado: solicita o exame de urina, mas não o 

interpreta. 

Inadequado: não solicita o exame de urina. 

0 0,5 1,0 

7. Após análise de exames complementares, confirma o 

diagnóstico. 

Adequado: Confirma o diagnóstico de apendicite aguda. 

Inadequado: Não confirma o diagnóstico ou formula outro 

diagnóstico qualquer. 

0  1,5 



 

 

 

 

8. Proposta terapêutica: (1) explica o que é a apendicite aguda e 
(2) que a paciente deve ser encaminhada para um cirurgião 
pediátrico, indicando cirurgia de urgência. 
Adequado: realiza os dois itens corretamente. 
Parcialmente adequado: realiza apenas um dos itens 
corretamente. 
Inadequado: não realiza nenhum dos itens corretamente. 

0 1,0 2,0 
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ESTAÇÃO 4 
AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS 
Área: Ginecologia e Obstetrícia 

 
 

 
 

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO 

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS 

DESEMPENHO OBSERVADO 

Inadequado 
Parcialmente 

adequado 
Adequado 

1. Apresentação: (1) cumprimenta e (2) se apresenta à paciente 
simulada.  

Adequado: realiza os dois itens. 

Parcialmente adequado: realiza apenas um dos itens.  

Inadequado: não realiza nenhuma dos itens.  

0 0,125 0,25 

2. Pergunta sobre: (1) características da dor; (2) febre; e (3) 

vômitos. 

Adequado: pergunta sobre dois ou três sintomas.  
Parcialmente adequado: pergunta sobre apenas um sintoma. 

Inadequado: não pergunta sobre nenhum sintoma.  

0 0,25 0,5 

3. Pergunta sobre anticoncepção. 
Adequado: pergunta sobre anticoncepção.  
Inadequado: não pergunta sobre anticoncepção.  

0  0,25 

4. Pergunta a data da última menstruação.  

Adequado: pergunta a data da última menstruação.  
Inadequado: não pergunta a data da última menstruação. 

0  1,0 

5. Solicita teste de gravidez. 

Adequado: solicita teste de gravidez. 

Inadequado: não solicita teste de gravidez. 
0  1,0 

6. Verbaliza corretamente a manobra de descompressão brusca 

abdominal (compressão seguida de descompressão).  

Adequado: verbaliza a manobra.  

Inadequado: não verbaliza a manobra ou verbaliza 
incorretamente. 

0  1,0 

7. Refere a necessidade de realizar exame ginecológico (ou 

exame de toque vaginal ou exame especular).  

Adequado: refere a necessidade de realizar o exame. 

Inadequado: não refere a necessidade do exame.  

0  0,5 

8. Realiza o diagnóstico de doença inflamatória pélvica. 

Adequado: realiza o diagnóstico correto. 
Inadequado: menciona outras hipóteses diagnósticas, ou não 

realiza o diagnóstico, ou não identifica como diagnóstico a 

doença inflamatória pélvica.  

0  1,25 

9. Cita os diagnósticos diferenciais mais importantes: (1) 

apendicite; (2) gestação ectópica; (3) cisto de ovário roto; e (4) 

torção ovariana.  
Adequado: cita corretamente dois ou mais diagnósticos 

diferenciais.  

Parcialmente adequado: cita corretamente apenas um 

diagnóstico diferencial.  

Inadequado: cita outros diagnósticos diferenciais ou não cita 

nenhum diagnóstico diferencial.  

0 0,5 1,0 

10. Indica internação hospitalar (1) e a justifica corretamente, 
citando peritonite e/ou abcesso tubo-ovariano (2). 
Adequado: realiza as duas tarefas.  
Parcialmente adequado: realiza apenas a indicação, sem 
justificar.  

0 0,5 1,0 



 

 

 

 

Inadequado: não indica a internação.  

11. Orienta tratamento com antibiótico endovenoso. 
Adequado: orienta o tratamento com antibiótico endovenoso. 
Inadequado: não orienta o tratamento com antibiótico 
endovenoso ou orienta o tratamento com antibiótico por via oral. 

0  0,25 

12. Orienta o tratamento do parceiro sexual.  
Adequado: orienta o tratamento. 
Inadequado: não orienta o tratamento.  

0  0,25 

13. Refere complicações futuras que podem ocorrer com a 
paciente: (1) infertilidade; (2) sinequias intrauterinas; (3) dor 
pélvica crônica; (4) gravidez ectópica e (5) Perihepatite ou 
Síndrome de Fitz-Hugh Curtis.  
Adequado: refere corretamente duas ou mais complicações.   
Parcialmente adequado: refere apenas uma complicação.  
Inadequado: refere outras complicações ou não refere nenhuma 
complicação.  

0 0,25 0,5 

14. Refere a necessidade de realização de exames para outras 
ITS/ISTs/DSTs. 
Adequado: refere a necessidade de realização de exame(s) para 
ITS/ISTs/DSTs. 
Inadequado: não refere a necessidade de realização de 
exame(s).  

0  1,0 

15. Orienta, como medida de prevenção, o uso de preservativo e 
refere que a multiplicidade de parceiros é um fator de risco.  
Adequado: orienta sobre o uso de preservativos e refere o 
número de parceiros como fator de risco.  
Parcialmente adequado: apenas orienta sobre o uso de 
preservativos ou apenas refere o número de parceiros como fator 
de risco.  
Inadequado: não orienta sobre o uso de preservativos e não 
refere o número de parceiros como fator de risco.  

0 0,125 0,25 
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ESTAÇÃO 5 AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS 
Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva 

 

 

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO 

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS 

DESEMPENHO OBSERVADO 

Inadequado 
Parcialmente 

adequado 
Adequado 

HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO  

1. (1) Cumprimenta o paciente simulado; (2) identifica-se; (3) 

dirige-se ao paciente simulado pelo nome, pelo menos uma 

vez; (4) pergunta e (5) ouve com atenção o motivo da 

consulta. 

Adequado: realiza as cinco ações. 

Parcialmente adequado: realiza de duas a quatro ações. 

Inadequado: realiza apenas uma ação ou não realiza 

nenhuma ação. 

0,0 0,25 0,5 

2. Estabelece contato visual e mantém postura empática ao 

longo da consulta. 

Adequado: realiza as duas ações. 

Parcialmente adequado: realiza apenas uma das ações. 

Inadequado: não realiza nenhuma das ações. 

0,0 0,15 0,25 

3. Escuta a fala do paciente simulado, sem interrompê-lo. 

Adequado: realiza integralmente a ação.  

Inadequado: não realiza a ação ou não a realiza integralmente. 

0,0  0,25 

4. Usa linguagem acessível para com o paciente simulado, 

evitando termos técnicos de difícil compreensão. 

Adequado: usa linguagem acessível. 

Inadequado: não utiliza linguagem acessível.  

0,0  0,25 

5. Responde às perguntas do paciente simulado. 

Adequado: responde as perguntas. 

Inadequado: não responde as perguntas.  

0,0  0,25 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO-LABORATORIAL 

6. Pergunta sobre o contexto socioepidemiológico do paciente 
simulado: (1) residência em área de provável transmissão da 
doença; (2) existência de coabitantes, colegas de trabalho e 
vizinhos com lesão semelhante; (3) presença de animais no 
domicílio, local de trabalho e no peridomicílio; (4) viagem recente 
a áreas endêmicas. 
Adequado: pergunta sobre os quatro itens especificados.  
Parcialmente adequado: pergunta sobre apenas dois dos itens 
especificados. 
Inadequado: pergunta sobre apenas um dos itens especificados 

ou não pergunta nenhum dos itens especificados. 

0,0 1,0 1,5 

7. Descreve as características da lesão: (1) úlcera única, (2) 
bordas definidas ou elevadas ou delimitadas ou infiltradas; e 
(3) indolor. 
Adequado: descreve as três características especificadas.  
Parcialmente adequado: descreve apenas duas das 
características especificadas. 
Inadequado: não descreve nenhuma das características 

especificadas.  

0,0 0,50 1,0 

8. Pergunta sobre a existência de lesão em mucosas (boca 
ou nariz). 
Adequado: pergunta se há lesão em mucosas (boca ou 

0,0  0,5 



 

 

 

 

nariz). 
Inadequado: não pergunta sobre lesões em mucosas. 

9. Realiza o diagnóstico clínico-epidemiológico  
Adequado: estabelece o diagnóstico clínico-epidemiológico 
de Leishmaniose tegumentar.  
Parcialmente adequado: Suspeita de Leishmaniose 
tegumentar, mas diz que só pode estabelecer o diagnóstico 
diante dos exames complementares para pesquisa de 
Leishmania: parasitológico, molecular, imunológico ou 
histopatológico. 
Inadequado: não estabelece diagnóstico de leishmaniose. 

0,0 0,75 1,5 

PLANO TERAPÊUTICO, DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E DE TRABALHO EM EQUIPE 

10. Solicita: (1) prova da função renal (2) prova da função 
hepática; e (3) eletrocardiograma antes de iniciar a 
farmacoterapia. 
Adequado: solicita os três exames. 
Inadequado: não solicita os três exames. 

0,0  0,5 

11. Indica o tratamento com antimonial pentavalente 
(Glucantime) (não é necessário dizer a dose). 
Adequado: indica o tratamento correto.  
Inadequado: não indica o tratamento correto.  

0,0  1,0 

12. Notifica o caso de leishmaniose tegumentar. 
Adequado: notifica o caso.  
Inadequado: não notifica o caso.  

0,0  1,0 

13. Indica a necessidade de abordagem comunitária: (1) 
avaliação de novos casos pelo agente comunitário de saúde 
(ACS); (2) atuação do agente de combate de endemias 
(ACE)/zoonose.  
Adequado: indica a atuação dos dois agentes. 
Parcialmente adequado: indica a atuação de apenas um 
dos agentes. 
Inadequado: não indica a atuação de nenhum dos agentes. 

0,0 0,50 0,75 

14. Explica as medidas de prevenção e controle: (1) usar 
repelentes; (2) evitar a exposição ao mosquito no anoitecer e 
à noite; (3) usar mosquiteiros ou telas; (4) limpar quintais e 
terrenos; (5) fazer a destinação correta do lixo; (6) limpar os 
abrigos de animais domésticos; (7) manter os animais 
domésticos distantes do intradomicílio à noite. 
Adequado: explica três ou mais das medidas especificadas.  
Parcialmente adequado: explica apenas duas das medidas 
especificadas.    
Inadequado: explica apenas uma medida ou não explica 
nenhuma das medidas especificadas. 

0,0 0,25 0,75 
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ESTAÇÃO 6 
AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS 
Área: Clínica Médica 

 

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO 

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS 

DESEMPENHO OBSERVADO 

Inadequado 
Parcialmente 

adequado 
Adequado 

1. Cumprimenta o paciente, (1) apresentando-se e (2) 
perguntando os dados do paciente. 
Adequado: realiza os dois itens. 
Parcialmente adequado: realiza apenas um item. 
Inadequado: não realiza nenhum item. 

0 0,25 0,5 

2. Realiza anamnese. Questiona sobre: (1) características da dor 
e (2) Febre ou calafrios. 
Adequado: Questiona os dois itens. 
Parcialmente adequado: Questiona apenas um item.  
Inadequado: Não questiona nenhum dos itens. 

0 0,5 1,0 

3. Pergunta sobre antecedentes pessoais e familiares: (1) ingesta 
de bebida alcoólica, (2) medicamentos, (3) dieta hiperproteica (ou 
dieta rica em proteínas), (4) trauma, (5) episódio prévio 
semelhante de artrite em articulação ou articulações MMII, (6) 
síndrome metabólica ou comorbidades associadas (diabetes, 
hipertensão, dislipidemia), (7) história familiar de doença ou 
comorbidade semelhante. 
Adequado: pergunta 5 ou mais itens. 
Parcialmente adequado: pergunta apenas 3 ou 4 itens. 
Inadequado: pergunta apenas 2 ou menos itens. 

0 1,0 2,0 

4. Interpreta exames laboratoriais. 
Adequado: identifica hiperuricemia (ou ácido úrico elevado ou 
aumento do ácido úrico). 
Inadequado: não identifica hiperuricemia. 

0  1,0 

5. Solicita exames de imagem: radiografia de tornozelo e/ou pé, 
ou ecografia do tornozelo esquerdo. 
Adequado: solicita um dos exames.  
Inadequado: não solicita nenhum dos exames.  

0  1,0 

6. Hipótese diagnóstica. 
Adequado: cita o diagnóstico de artrite por gota (gota, artrite 
gotosa, monoartrite gotosa ou crise gotosa).  
Parcialmente adequado: cita um dos diagnósticos diferenciais 
(artrite séptica, celulite ou erisipela), sem citar gota. 
Inadequado: não cita nenhum dos diagnósticos mencionados. 

0 1,0 2,0 

7. Proposta medicamentosa para tratamento inicial: uso de anti-
inflamatórios não esteroidais e/ou corticoide e/ou colchicina. 
Adequado: cita pelo menos uma das opções.  
Inadequado: não cita nenhuma das opções.  

0  1,5 

8. Proposta terapêutica para estilo de vida após a crise aguda: 
(1) orientação dietética (restringir sódio, carne vermelha, 
embutidos, frutos do mar e bebida alcoólica); e (2) recomendação 
de atividade física regular. 
Adequado: propõe as duas orientações. 
Parcialmente adequado: propõe uma das orientações apenas. 
Inadequado: não propõe orientações.  

0 0,5 1,0 
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ESTAÇÃO 7 
AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS 
Área: Cirurgia Geral 

 
 
 

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO 

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS 

DESEMPENHO OBSERVADO 

Inadequado 
Parcialmente 

adequado 
Adequado 

1. Identifica-se e identifica adequadamente a paciente.  
Adequado: realiza os dois comandos. 
Parcialmente adequado: realiza somente um comando. 
Inadequado: não realiza nenhum dos comandos. 

0 0,2 0,5 

2. Pergunta sobre as características do acidente: (1) local; (2) 
tempo de exposição; (3) inalação de fumaça; e (4) agente. 
Adequado: pergunta sobre todos os itens. 
Parcialmente adequado: pergunta sobre apenas dois ou três 
itens. 
Inadequado: pergunta apenas sobre um item ou não pergunta 
nenhum dos itens. 

0 0,25 0,5 

3. Solicita a realização de exame dos sinais vitais, indicando: (1) 
PA; (2) FC; (3) FR; e (4) oximetria/saturação de O2. 
Adequado: solicita a necessidade de realização do exame dos 
sinais vitais, indicando todos os itens. 
Parcialmente adequado: solicita a necessidade de realização 
do exame, indicando apenas dois ou três itens. 
Inadequado: solicita a necessidade de realização do exame, 
indicando apenas um item, ou não solicita a necessidade do 
exame. 

0 0,5 1,0 

4. Indica oxigenoterapia. 
Adequado: indica a oxigenoterapia. 
Inadequado: não indica oxigenoterapia. 

0  1,0 

5. Solicita a realização do exame físico do aparelho respiratório, 
descrevendo pelo menos a inspeção ou ausculta pulmonar. 
Adequado: solicita o exame adequadamente. 
Inadequado: não solicita o exame. 

0  1,0 

6. Indica a entubação orotraqueal. 
Adequado: faz a indicação.   
Inadequado: não faz a indicação. 

0  1,25 

7. Verbaliza a necessidade de realização do exame físico para 
avaliar a superfície corporal queimada. 
Adequado: verbaliza a necessidade de realização do exame 
físico, citando a retirada de toda a vestimenta e acessórios. 
Parcialmente adequado: somente verbaliza a realização do 
exame, sem citar a retirada da vestimenta. 
Inadequado: não verbaliza a necessidade do exame físico para 
avaliar a superfície corporal queimada. 

0 0,5 1,0 

8. Calcula corretamente a superfície corporal queimada, 
segundo a regra dos 9 (37%) e verbaliza esse resultado. 
Adequado: calcula corretamente a área queimada, verbalizando 
o resultado. 
Inadequado: não calcula corretamente a área queimada ou não 
verbaliza o resultado. 

0  1,0 

9. Prescreve corretamente a reposição volêmica de acordo com 
a fórmula de Parkland. 
Adequado: 1.850 mL nas primeiras 8 horas e 1.850 mL nas 16 

0  1,25 



 

 

 

 

horas seguintes. 
Inadequado: não prescreve corretamente. 

10. Indica cobertura da área queimada com curativo oclusivo. 
Adequado: indica corretamente a cobertura da área queimada.  
Inadequado: não indica a cobertura da área queimada. 

0  0,5 

11. Verbaliza a necessidade de transferência da paciente 
simulada para centro de referência. 
Adequado: verbaliza a necessidade de transferência. 
Inadequado: não verbaliza a necessidade de transferência. 

0  1,0 
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ESTAÇÃO 8 
AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS 
Área: Pediatria 

 

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO 

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS 

DESEMPENHO OBSERVADO 

Inadequado 
Parcialmente 

adequado 
Adequado 

Dados anamnésicos 

1. Identifica-se e cumprimenta a mãe, de maneira adequada e 

cordial. 

Adequado: demonstra cordialidade, faz contato visual. 

Inadequado: identifica-se, mas não cumprimenta a mãe, ou vice-

versa; evita contato visual com a mãe; não demonstra empatia. 

0  0,5 

2. Solicita a Caderneta de Saúde da Criança. 

Adequado: solicita. 

Inadequado: não solicita. 

0  0,5 

3. Realiza anamnese. 

1. Pergunta detalhes sobre a queixa principal. 

2. Pergunta sobre outras queixas. 

3. Pergunta sobre antecedentes perinatais. 

4. Pergunta sobre a alimentação. 

5. Pergunta sobre o desenvolvimento neuromotor. 

6. Pergunta sobre o sono. 

7. Pergunta sobre evacuações e urina. 

8. Pergunta sobre medicações ou vitaminas. 

9. Pergunta sobre imunização.  

10. Pergunta sobre os Testes do Pezinho e do Coraçãozinho, 

e/ou da Orelhinha e/ou do Olhinho.  

11. Pergunta sobre antecedentes familiares. 

12. Investiga condições sociais/moradia. 

13. Pergunta sobre prevenção de acidentes. 

Adequado: investiga de 8 a 13 elementos, sendo a exploração 

da queixa principal obrigatória. 

Parcialmente adequado: investiga de 5 a 7 elementos apenas, 

sendo a exploração da queixa principal obrigatória. 

Inadequado: investiga até 4 elementos ou não pergunta sobre a 

queixa principal. 

0 0,5 1,0 

 
  



 

 

 

 

Dados do exame físico e da investigação clínica 

4. Solicita e analisa o exame físico corretamente.  

Adequado: solicita o exame físico e interpreta que a criança está 

clinicamente bem, sem sinais de alarme. 

Inadequado: não solicita o exame físico, ou solicita-o e o 

interpreta de forma errada. 

0  1,0 

5. Esclarece à mãe sobre os dados antropométricos da criança: 

(1) peso; (2) comprimento; (3) perímetro cefálico; e classifica 

todos de acordo com o Escore Z (Z Score) correto. 

Adequado: esclarece à mãe sobre os 3 dados antropométricos, 

classificando-os corretamente de acordo com o Escore Z.   

Parcialmente adequado: esclarece à mãe sobre apenas 1 ou 2 

dados antropométricos e os classifica de acordo com o Escore Z 

correto. 

Inadequado: não esclarece à mãe sobre os dados 

antropométricos ou os classifica incorretamente no Escore Z. 

0 1,0 2,0 

6. Indica a suplementação de ferro. 

Adequado: menciona a necessidade de suplementação de ferro. 

Inadequado: não menciona a necessidade de suplementação de 

ferro. 

0  0,5 

7. Indica a suplementação de vitamina D. 

Adequado: menciona a necessidade de suplementação de 

vitamina D. 

Inadequado: não menciona a necessidade de suplementação de 

vitamina D. 

0  0,5 

8. Sobre a queixa principal da genitora: (1) reconhece as 

regurgitações da lactente como evento fisiológico - refluxo 

gastroesofágico fisiológico, refluxo funcional, regurgitador feliz, 

bebê regurgitador, vômitos inocentes, bebê golfador - de 

ocorrência natural no desenvolvimento da criança, sem maiores 

repercussões; e (2) esclarece à mãe o diagnóstico. 

Adequado: realiza os dois itens. 

Parcialmente adequado: realiza o item 1, mas não esclarece o 

item 2. 

Inadequado: não realiza o item 1, ou fornece outro diagnóstico. 

0 1,0 2,0 

9. Orienta sobre a propedêutica/terapêutica para as regurgitações 

apresentadas: 

(1) atitudes conservadoras (postura, esperar o bebê arrotar antes 

de deitar); (2) desnecessário medicação ou exame propedêutico. 

Adequado: orienta os dois itens. 

Parcialmente adequado: orienta apenas o item 1.  

Inadequado: orienta apenas o item 2 ou orienta errado. 

0 1,0 2,0 
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ESTAÇÃO 9 
AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS 
Área: Ginecologia e Obstetrícia 

 
 
 

 

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO 

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS 

DESEMPENHO OBSERVADO 

Inadequado 
Parcialmente 

adequado 
Adequado 

1. Apresentação: cumprimenta e se apresenta à paciente simulada.  
Adequado: cumprimenta a paciente simulada e se apresenta. 
Parcialmente adequado: realiza apenas uma das atividades.  
Inadequado: não realiza nenhuma das duas atividades. 

0 0,25 0,5  

2. Pergunta sobre os sintomas de dor e sangramento, como: (1) início 
e duração; (2) características da dor; e (3) aspecto do sangramento.  
Adequado: pergunta sobre dois ou mais sintomas.   
Parcialmente adequado: pergunta sobre apenas um dos sintomas.   
Inadequado: não pergunta sobre as características dos sintomas 
de dor e sangramento. 

0 0,5 1,0 

3. Pergunta sobre os movimentos fetais.  
Adequado: pergunta sobre os movimentos fetais.   
Inadequado: não pergunta sobre os movimentos fetais. 

0  0,5 

4. Pergunta sobre o tempo de gestação (ou data da última 
menstruação ou idade gestacional). 
Adequado: pergunta. 
Inadequado: não pergunta. 

0  0,5  

5. Solicita o cartão de pré-natal ou cartão da gestante.  
Adequado: solicita o cartão de pré-natal ou cartão da gestante.  
Inadequado: não solicita o cartão de pré-natal ou cartão da 
gestante. 

0  0,5  

6. Indica a necessidade de realizar o exame obstétrico abdominal.  
Adequado: indica a necessidade de exame obstétrico abdominal. 
Inadequado: não indica o exame obstétrico abdominal. 

0  0,5 

7. Indica a necessidade de realizar exame ginecológico (ou toque 
vaginal ou exame especular).  
Adequado: indica a necessidade de realizar o exame. 
Inadequado: não indica a realização do exame.  

0  0,5 

8. Cita descolamento prematuro de placenta (ou desprendimento 
prematuro da placenta) e sofrimento fetal agudo (ou sofrimento 
fetal) como diagnósticos.  
Adequado: cita os dois diagnósticos.   
Parcialmente adequado: cita apenas um dos diagnósticos.  
Inadequado: não cita nenhum dos diagnósticos. 

0 1,0 2,0 

9. Cita diagnósticos diferenciais, como: (1) placenta prévia; (2) 
ruptura de seio marginal; (3) rotura de vasa prévia; e (4) ruptura 
uterina.   
Adequado: cita dois ou mais diagnósticos diferenciais.  
Parcialmente adequado: cita até um diagnóstico diferencial. 
Inadequado: não cita nenhum dos diagnósticos diferenciais. 

0 0,5 1,0 

10. Indica a necessidade imediata de interrupção da gravidez 
(cesariana de urgência). 
Adequado: indica a interrupção da gravidez (cesariana de 
urgência). 
Inadequado: não indica interrupção da gravidez (cesariana de 
urgência).  

0  2,0 

11. Orienta a mãe sobre o (1) risco fetal e (2) a necessidade de 0 0,5 1,0 



 

 

 

 

internação na UTI neonatal. 
Adequado: realiza as duas orientações. 
Parcialmente adequado: realiza apenas uma orientação. 
Inadequado: não orienta a paciente ou a orienta incorretamente.  
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ESTAÇÃO 10 AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS 
Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva 

 

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO 

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS 

DESEMPENHO OBSERVADO 

Inadequado 
Parcialmente 

adequado 
Adequado 

COMPETÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO  

1. (1) Cumprimenta a paciente simulada; (2) identifica-se; (3) 

dirige-se à paciente simulada pelo nome, pelo menos uma vez; 

(4) pergunta e (5) ouve com atenção o motivo da consulta. 

Adequado: realiza as cinco ações. 

Parcialmente adequado: realiza duas a quatro ações. 

Inadequado: realiza apenas uma ação ou não realiza nenhuma 

ação. 

0,0 0,25 0,50 

2. Estabelece contato visual e mantém postura empática ao 

longo da consulta. 

Adequado: realiza as duas ações. 

Parcialmente adequado: realiza apenas uma das ações. 

Inadequado: não realiza nenhuma das ações. 

0,0 0,15 0,25 

3. Escuta a fala da paciente simulada, sem interrompê-la.  

Adequado: realiza integralmente a ação.  

Inadequado: não realiza integralmente a ação.  

0,0  0,25 

4. Usa linguagem acessível para com a paciente simulada, 

evitando termos técnicos de difícil compreensão. 

Adequado: usa linguagem acessível. 

Inadequado: não utiliza linguagem acessível. 

0,0  0,25 

5. Evita atitude paternalista (condescendente) e “alarmista”. 

Adequado: evita as duas atitudes. 

Inadequado: assume qualquer uma das duas atitudes. 

0,0  0,25 

ABORDAGEM CLÍNICA  

6. Investiga o histórico de saúde da paciente simulada: (1) 
antecedentes de ansiedade e depressão; (2) uso de outras 
drogas; (3) uso de medicamentos; (4) presença de sintomas 
respiratórios; (5) realização de atividades físicas; (6) uso de 
métodos anticonceptivos; (7) presença de comorbidades. 
Adequado: investiga quatro ou mais características. 
Parcialmente adequado: investiga duas a três características 
apenas. 
Inadequado: investiga apenas uma ou nenhuma das 

características mencionadas. 

0,0 0,50 1,0 

7. Investiga a motivação para a cessação do tabagismo e 

verbaliza o grau de motivação (contemplação/preparação para 

ação) da paciente simulada.  

Adequado: realiza os dois procedimentos. 

Parcialmente adequado: realiza apenas um procedimento. 

Inadequado: não realiza nenhum dos procedimentos 

mencionados. 

0,0 0,75 1,50 

8. Avalia o grau de dependência nicotínica: (1) aplica o teste de 
Fagerström; (2) identifica e (3) interpreta o grau de dependência 
da paciente simulada. 
Adequado: realiza os três procedimentos. 

0,0 0,75 1,50 



 

 

 

 

Parcialmente adequado: aplica o teste, mas não cumpre ou 
cumpre parcialmente os demais procedimentos mencionados. 
Inadequado: não realiza nenhum dos procedimentos 
mencionados.  

ABORDAGEM TERAPÊUTICA, DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E DE TRABALHO EM EQUIPE 

9. Informa os benefícios para a cessação do tabagismo: (1) melhora 
do hálito e/ou do odor corporal; (2) redução da pressão arterial; (3) 
melhora do olfato; (4) melhora do paladar; (5) diminuição do risco de 
infarto; (6) diminuição do risco de câncer; (7) diminuição do risco de 
desenvolvimento de doenças cerebrovasculares (AVE); (8) 
diminuição do risco de  desenvolvimento de doenças respiratórias 
(Enfisema, DPOC); (9)diminuição de risco de adoecimento 
respiratório ou desenvolvimento do tabagismo pela filha. 
 
Adequado: informa quatro ou mais benefícios. 
Parcialmente adequado: informa de dois a três benefícios 
apenas. 
Inadequado: informa apenas um ou nenhum dos benefícios.  

0,0 0,50 1,0 

10. Convida a paciente simulada para participar de atividade em 
grupo de cessação de tabagismo na UBS. 
Adequado: faz o convite 
Inadequado: não faz o convite. 

0,0  1,0 

11. Recomenda medidas não farmacológicas à paciente 
simulada: (1) fazer atividade física; (2) ter alimentação saudável; 
(3) fazer atividades que evitem o ganho de peso nesta fase; e 
(4) evitar situações estressantes; (5) mudanças 
comportamentais (como por exemplo: eliminar cinzeiros, 
isqueiros, adiar o primeiro cigarro do dia). 
 
Adequado: recomenda três ou mais ações. 
Parcialmente adequado: recomenda uma ou duas ações.  
Inadequado: não faz nenhuma das recomendações mencionadas. 

0,0 0,25 0,5 

12. (1) Indica o tratamento medicamentoso disponível no SUS 
(Bupropiona, adesivos de nicotina ou goma de nicotina) e (2) 
orienta sobre possíveis efeitos adversos da medicação, como, 
por exemplo: 
1. boca seca;  
2. insônia;  
3. tontura;  
4. cefaleia;  
5. aumento da PA;  
6. dispepsia; 
7. náuseas e vômitos;  
8. enxaqueca;  
9. dor abdominal;  
10. constipação; 
11. irritação na pele; 
12. manchas nos dentes; e 
13. perda de peso. 

 
Observação: para pontuar no primeiro item basta indicar um dos 
medicamentos; para pontuar no segundo item (efeitos 
adversos), o(a) participante deve mencionar pelo menos 2 dos 
efeitos adversos mencionados. 
Adequado: faz as duas indicações.  
Parcialmente adequado: faz uma das indicações apenas.  
Inadequado: não faz nenhuma das indicações. 

0,0 1,00 2,0 

 

 


