
 

 

 

 

 

 

 

Procedimento Operacional Padrão – POP 

HAM IV  

(Habilidades e Atitudes Médicas) 

 

 

 

 
 

 

 

GUANAMBI/BAHIA 

2022.2 

FACULDADE DE MEDICINA  

LABORATÓRIOS DE HABILIDADES MÉDICAS 

 



 

Elaboração Gabriel Alves Ferreira 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

AVALIAÇÃO AMPLA GERIÁTRICA 
 

ASPECTOS ÉTICOS DO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE 
POP - 01 

 

1 Executantes 

Discentes sob a supervisão do docente. 

 

2 Objetivo 

Realizar a avaliação geriátrica ampla (Funcionalidade; equilíbrio, 

mobilidade e risco de quedas, avaliação do humor, cognição, deficiências 

sensoriais, incontinência urinária, polifarmácia, fatores socioambientais, diretivas 

antecipadas de vontade). Demonstrar o uso adequado da linguagem não verbal 

(contato visual, postura corporal, expressão facial, gestos e silêncio). 

Exercitar o diálogo com o paciente adolescente. Praticar o acolhimento do 

adolescente. Realizar o exame físico dirigido. Discutir os aspectos éticos da 

consulta do adolescente. 

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: manter o computador em funcionamento, bem 

como Datashow, manequins adultos e crianças.  

➢ Alunos: estudar a matéria dada na palestra, apresentar-se com 

vestimenta adequada e executar os comandos referentes aos casos 

clínicos apresentados.  

➢ Professor: revisar matéria no início da aula, de forma pontual e objetiva, 

apresentar caso clínico aos alunos e acompanhar o atendimento, 

orientando quando necessário, dar um feedback ao final.  

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvidos quanto a rotina estabelecida. 



 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Datashow; 

• Computador; 

• Manequim adulto; 

• Manequim criança; 

• Luva nitrílica; 

• Maca. 

 

5 Procedimento  

Simulação de casos clínicos e role play de acordo com a matéria a ser 

discutida no dia. 

 

6 Referências 

Duncan et al. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas 
em Evidências. Artmed, 2022.  

Semiologia médica / Celmo Celeno Porto ; coeditor Arnaldo Lemos Porto. 8.ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 1440 p. : il. ; 28 cm. 

Michielsen K, De Meyer S, Ivanova O, et al. Reorienting adolescent sexual and 
reproductive health research: reflections from an international conference. 
Reprod Health 2016; 13:3. 

 



 

Elaboração Gabriel Alves Ferreira 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

EXAME FÍSICO NO IDOSO 
  

COMO PREENCHER UMA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO 
POP - 02 

 

1 Executantes 

Discentes sob a supervisão do docente. 

 

2 Objetivo 

Realizar o exame físico geral no paciente idoso. Executar a avaliação da 

mobilidade no idoso. Documentar os achados do exame físico no prontuário. 

Praticar a classificação de APGAR no RN. 2.- Preencher adequadamente a DNV. 

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: manter o computador em funcionamento, bem 

como Datashow, manequins adultos e crianças.  

➢ Alunos: estudar a matéria dada na palestra, apresentar-se com 

vestimenta adequada e executar os comandos referentes aos casos 

clínicos apresentados.  

➢ Professor: revisar matéria no início da aula, de forma pontual e objetiva, 

apresentar caso clínico aos alunos e acompanhar o atendimento, 

orientando quando necessário, dar um feedback ao final.  

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvidos quanto a rotina estabelecida. 

 

 

 



 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Datashow; 

• Computador; 

• Manequim adulto; 

• Manequim criança; 

• Luva nitrílica; 

• Maca. 

 

5 Procedimento  

Simulação de casos clínicos e role play de acordo com a matéria a ser discutida 

no dia.  

 

6 Referências 

Duncan et al. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas 
em Evidências. Artmed, 2022.  

Semiologia médica / Celmo Celeno Porto ; coeditor Arnaldo Lemos Porto. 8.ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 1440 p. : il. ; 28 cm. 

 

 

 

 



 

Elaboração Gabriel Alves Ferreira 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

REFLUXO GASTROESOFÁGICO NO ADULTO E NA CRIANÇA POP - 03 

 

1 Executantes 

Discentes sob a supervisão do docente. 

 

2 Objetivo 

Manifestações clínicas do refluxo gastroesofágico no adulto e suas 

complicações. Executar a anamnese direcionada para as queixas esofagianas. 

Realizar o exame físico. Interpretar os resultados da EDA.  

Dados Clínicos (anamnese e exame físico) referentes ao refluxo 

gastresofágico, abordando os sinais de alarme. Realizar a entrevista do paciente 

acompanhado pela mãe. Executar o exame físico do bebê. Preencher os gráficos 

de peso, estatura, IMC e perímetro cefálico na caderneta de vacinação. 

Interpretar os achados. 

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: manter o computador em funcionamento, bem 

como Datashow, manequins adultos e crianças.  

➢ Alunos: estudar a matéria dada na palestra, apresentar-se com 

vestimenta adequada e executar os comandos referentes aos casos 

clínicos apresentados.  

➢ Professor: revisar matéria no início da aula, de forma pontual e objetiva, 

apresentar caso clínico aos alunos e acompanhar o atendimento, 

orientando quando necessário, dar um feedback ao final.  

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvidos quanto a rotina estabelecida. 



 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Datashow; 

• Computador; 

• Manequim adulto; 

• Manequim criança; 

• Luva nitrílica; 

• Maca. 

 

5 Procedimento  

Simulação de casos clínicos e role play de acordo com a matéria a ser discutida 

no dia.  

 

6 Referências 

Duncan et al. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas 
em Evidências. Artmed, 2022.  

Semiologia médica / Celmo Celeno Porto ; coeditor Arnaldo Lemos Porto. 8.ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 1440 p. : il. ; 28 cm. 

Fass R. Proton-pump inhibitor therapy in patients with gastro-oesophageal 
reflux disease: putative mechanisms of failure. Drugs 2007; 67:1521. 

 

 



 

Elaboração Gabriel Alves Ferreira 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

DISPEPSIA E CORPO ESTRANHO NO ESÔFAGO POP - 04 

 

1 Executantes 

Discentes sob a supervisão do docente. 

 

2 Objetivo 

Aspectos clínicos da presença de corpo estranho em esôfago, algoritmo 

do manejo na ingestão de corpo estranho. Realizar a entrevista do paciente 

acompanhado pela mãe. Executar o exame físico da criança. Interpretar a 

radiografia de tórax com corpo estranho no esôfago. 

Executar a anamnese direcionada para as queixas dispépticas. Realizar 

o exame físico baseado em evidências. Interpretar resultado de EDA, teste da 

uréase e biopsia gástrica. Utilizar o protocolo SPIKES para noticiar a neoplasia 

gástrica. 

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: manter o computador em funcionamento, bem 

como Datashow, manequins adultos e crianças.  

➢ Alunos: estudar a matéria dada na palestra, apresentar-se com 

vestimenta adequada e executar os comandos referentes aos casos 

clínicos apresentados.  

➢ Professor: revisar matéria no início da aula, de forma pontual e objetiva, 

apresentar caso clínico aos alunos e acompanhar o atendimento, 

orientando quando necessário, dar um feedback ao final.  

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvidos quanto a rotina estabelecida. 



 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Datashow; 

• Computador; 

• Manequim adulto; 

• Manequim criança; 

• Luva nitrílica; 

• Maca. 

 

5 Procedimento  

Simulação de casos clínicos e role play de acordo com a matéria a ser discutida 

no dia.  

 

6 Referências 

Duncan et al. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas 
em Evidências. Artmed, 2022.  

Semiologia médica / Celmo Celeno Porto ; coeditor Arnaldo Lemos Porto. 8.ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 1440 p. : il. ; 28 cm. 

Ford AC, Marwaha A, Sood R, Moayyedi P. Global prevalence of, and risk 
factors for, uninvestigated dyspepsia: a meta-analysis. Gut 2015; 64:1049. 

 

 



 

Elaboração Isabela Costa Cotrim 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

DOR ABDOMINAL E CONSTIPAÇÃO INTESTINAL POP - 05 

 

1 Executantes 

Discentes sob a supervisão do docente. 

 

2 Objetivo 

Executar a entrevista de paciente adulto, bem como seu exame físico, 

avaliação do cartão de vacinas e interpretar sorologias de hepatite.  

Realizar a entrevista da criança acompanhada pela mãe, executar o 

exame físico, incluindo a solicitação da caderneta de vacina e interpretar o 

estado vacinal e resultado de exames complementares.  

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: manter o computador em funcionamento, bem 

como Datashow, manequins adultos e crianças.  

➢ Alunos: estudar a matéria dada na palestra, apresentar-se com 

vestimenta adequada e executar os comandos referentes aos casos 

clínicos apresentados.  

➢ Professor: revisar matéria no início da aula, de forma pontual e objetiva, 

apresentar caso clínico aos alunos e acompanhar o atendimento, 

orientando quando necessário, dar um feedback ao final.  

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvidos quanto a rotina estabelecida. 

 

 



 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Datashow; 

• Computador; 

• Manequim adulto; 

• Manequim criança; 

• Luva nitrílica; 

• Maca. 

 

5 Procedimento  

Simulação de casos clínicos e role play de acordo com a matéria a ser discutida 

no dia.  

 

6 Referências 

de Andrade, E. C., Leite, I. C. G., de Oliveira Rodrigues, V., & Cesca, M. G. 
(2010). Parasitoses intestinais: uma revisão sobre seus aspectos sociais, 
epidemiológicos, clínicos e terapêuticos. Revista de APS, 13(2). 

Semiologia médica / Celmo Celeno Porto ; coeditor Arnaldo Lemos Porto. 8.ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 1440 p. : il. ; 28 cm. 

 

 

 



 

Elaboração Isabela Costa Cotrim 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

DIARREIA AGUDA POP - 06 

 

1 Executantes 

Discentes sob a supervisão do docente. 

 

2 Objetivo 

Executar a entrevista de paciente adulto, bem como seu exame físico, 

avaliação do cartão de vacinas e interpretar sorologias de hepatite.  

Realizar a entrevista da criança acompanhada pela mãe, executar o 

exame físico, incluindo a solicitação da caderneta de vacina e interpretar o 

estado vacinal e resultado de exames complementares.  

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: manter o computador em funcionamento, bem 

como Datashow, manequins adultos e crianças.  

➢ Alunos: estudar a matéria dada na palestra, apresentar-se com 

vestimenta adequada e executar os comandos referentes aos casos 

clínicos apresentados.  

➢ Professor: revisar matéria no início da aula, de forma pontual e objetiva, 

apresentar caso clínico aos alunos e acompanhar o atendimento, 

orientando quando necessário, dar um feedback ao final.  

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvidos quanto a rotina estabelecida. 

 

 



 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Datashow; 

• Computador; 

• Manequim adulto; 

• Manequim criança; 

• Luva nitrílica; 

• Maca. 

 

5 Procedimento  

Simulação de casos clínicos e role play de acordo com a matéria a ser discutida 

no dia.  

 

6 Referências 

Diarreia aguda: diagnóstico e tratamento / Departamento Científico de 
Gastroenterologia • Sociedade Brasileira de Pediatria – 2017. 

Manejo do paciente com diarreia – MS. 

 

 

 

 



 

Elaboração Isabela Costa Cotrim 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA 
 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
POP - 07 

 

1 Executantes 

Discentes sob a supervisão do docente. 

 

2 Objetivo 

Executar a entrevista de paciente adulto, bem como seu exame físico, 

avaliação do cartão de vacinas e interpretar sorologias de hepatite.  

Realizar a entrevista da criança acompanhada pela mãe, executar o 

exame físico, incluindo a solicitação da caderneta de vacina e interpretar o 

estado vacinal e resultado de exames complementares.  

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: manter o computador em funcionamento, bem 

como Datashow, manequins adultos e crianças.  

➢ Alunos: estudar a matéria dada na palestra, apresentar-se com 

vestimenta adequada e executar os comandos referentes aos casos 

clínicos apresentados.  

➢ Professor: revisar matéria no início da aula, de forma pontual e objetiva, 

apresentar caso clínico aos alunos e acompanhar o atendimento, 

orientando quando necessário, dar um feedback ao final.  

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvidos quanto a rotina estabelecida. 

 



 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Datashow; 

• Computador; 

• Manequim adulto; 

• Manequim criança; 

• Luva nitrílica; 

• Maca. 

 

5 Procedimento  

Simulação de casos clínicos e role play de acordo com a matéria a ser discutida 

no dia.  

 

6 Referências 

http://www.cremesp.org.br/pdfs/eventos/eve_31052016_165758_Hemorragia
%20Digestiva%20Alta%20%20Dra%20Paula%20Menezes%20Luciano.pdf. 

Federação Brasileira de Gastroenterologia Hemorragias Digestivas 
Elaboração Final: 17 de abril de 2008 Participantes: Ferreira RPB, Eisig JN - 
https://amb.org.br/files/_BibliotecaAntiga/hemorragias-digestivas.pdf. 

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/04/882667/hemorragia-digestiva-
alta.pdf. 

 



 

Elaboração Marcela Pi Rocha Araújo 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

PACIENTE ICTÉRICO POP - 08 

 

1 Executantes 

Discentes sob a supervisão do docente. 

 

2 Objetivo 

Executar a entrevista de paciente adulto, bem como seu exame físico, 

avaliação do cartão de vacinas e interpretar sorologias de hepatite.  

Realizar a entrevista da criança acompanhada pela mãe, executar o 

exame físico, incluindo a solicitação da caderneta de vacina e interpretar o 

estado vacinal e resultado de exames complementares.  

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: manter o computador em funcionamento, bem 

como Datashow, manequins adultos e crianças.  

➢ Alunos: estudar a matéria dada na palestra, apresentar-se com 

vestimenta adequada e executar os comandos referentes aos casos 

clínicos apresentados.  

➢ Professor: revisar matéria no início da aula, de forma pontual e objetiva, 

apresentar caso clínico aos alunos e acompanhar o atendimento, 

orientando quando necessário, dar um feedback ao final.  

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvidos quanto a rotina estabelecida. 

 

 

 



 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Datashow; 

• Computador; 

• Manequim adulto; 

• Manequim criança; 

• Luva nitrílica; 

• Maca. 

 

5 Procedimento  

Simulação de casos clínicos e role play de acordo com a matéria a ser discutida 

no dia.  

 

6 Referências 

Nelson textbook of pediatrics, 20th edition. 

Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria, 4ª edição, Barueri, SP: 
Manole, 2017. 

Gastroenterologia essencial, Renato Dani, 4a. edição 2011. 

 

 



 

Elaboração Marcela Pi Rocha Reis Araújo  

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

DOR ABDOMINAL  POP - 09 

 

1 Executantes 

Discentes sob a supervisão do docente. 

 

2 Objetivo 

Realizar a entrevista do paciente adulto, executar técnicas de avaliação 

clínica de sinais de irritação peritoneal através da palpação pesquisando através 

da palpação os sinais de: Murphy, Blumberg, Rovsing; avaliar e interpretar 

imagem hiperecogênica no ultrassom de abdome superior.  

Realizar a entrevista da criança acompanhada pela mãe, executar o 

exame físico geral e do abdome, interpretar os achados no exame físico e 

solicitar adequadamente a propedêutica laboratorial, além de interpretar 

imagens de US abdominal e TC de abdome. 

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: manter o computador em funcionamento, bem 

como Datashow, manequins adultos e crianças.  

➢ Alunos: estudar a matéria dada na palestra, apresentar-se com 

vestimenta adequada e executar os comandos referentes aos casos 

clínicos apresentados.  

➢ Professor: revisar matéria no início da aula, de forma pontual e objetiva, 

apresentar caso clínico aos alunos e acompanhar o atendimento, 

orientando quando necessário, dar um feedback ao final.  

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvidos quanto a rotina estabelecida. 



 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Datashow; 

• Computador; 

• Manequim adulto; 

• Manequim criança; 

• Luva nitrílica; 

• Maca. 

 

5 Procedimento  

Simulação de casos clínicos e role play de acordo com a matéria a ser discutida 

no dia.  

 

6 Referências 

Sabiston Textbook of Surgery, 20ª edição, Towsend and Beauchamp. 

Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria, 4ª edição, Barueri, SP: 
Manole, 2017. 

 

 

 

 

 



 

Elaboração Nome: Marcela Pi Rocha Reis Araújo 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

FISIOLOGIA DA MICÇÃO 
 

SINTOMATOLOGIA URINÁRIA 
POP - 10 

 

1 Executantes 

Discentes sob a supervisão do docente. 

 

2 Objetivo 

Descrever a técnica da etapa de urofluxometria; posicionar 

adequadamente os sensores no task trainer (cateter duplo lume ou dois 

cateteres vesicais finos e balonete endorretal); descrever a técnica da etapa de 

cistometria; descrever a técnica da etapa de estudo miccional; interpretar 

adequadamente os achados (obstrução infravesical – HPB). 

Realizar a entrevista da criança acompanhada pela mãe, executar o 

exame físico geniturinário, interpretar os achados no exame físico e solicitar 

adequadamente a propedêutica laboratorial, interpretar os resultados 

laboratoriais e de imagem. 

 

3 Responsabilidade 

• Técnicos do laboratório: manter o computador em funcionamento, bem 

como Datashow, manequins adultos e crianças.  

• Alunos: estudar a matéria dada na palestra, apresentar-se com 

vestimenta adequada e executar os comandos referentes aos casos 

clínicos apresentados.  

• Professor: revisar matéria no início da aula, de forma pontual e objetiva, 

apresentar caso clínico aos alunos e acompanhar o atendimento, 

orientando quando necessário, dar um feedback ao final.  



 

• Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvidos quanto a rotina estabelecida. 

 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Datashow; 

• Computador; 

• Manequim adulto; 

• Manequim criança; 

• Luva nitrílica; 

• Maca. 

 

5 Procedimento  

Simulação de casos clínicos e role play de acordo com a matéria a ser discutida 

no dia.  

 

6 Referências 

Campbell-Walsh Urology, 11ª edição, 4 volumes, Caplan, Louis R; Wein, Alan 
J; Peters, Craig; Kavoussi, Louis R. 

Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria, 4ª edição, Barueri, SP: 
Manole, 2017. 

 



 

Elaboração Thainan Barbosa de Cayres 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

SEMIOLOGIA - CÂNCER DE PRÓSTATA 
 

SINTOMATOLOGIA URINÁRIA NA INFÂNCIA 
POP - 11 

 

1 Executantes 

Discentes sob a supervisão do docente. 

 

2 Objetivo 

Identificar a elevação do PSA do paciente; Explicar o exame ao paciente; 

Posicionar adequadamente o paciente; Realizar o toque retal; Descrever os 

achados e correlacionar com o valor do PSA; Avaliar imagem de cintilografia 

óssea (metástase óssea – osteoblática / hipercaptação).  

Realizar a entrevista do paciente acompanhado pela mãe; Executar o exame 

físico geral e genitourinário; Interpretar os achados no exame físico (HAS) e 

solicitar adequadamente a propedêutica laboratorial; interpretar os resultados 

laboratoriais.  

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: manter o computador em funcionamento, bem 

como Datashow, manequins adultos e crianças, manter mesa e cadeiras 

limpas e em ordem. 

➢ Alunos: estudar a matéria dada na palestra, apresentar-se com 

vestimenta adequada e executar os comandos referentes aos casos 

clínicos apresentados.  

➢ Professor: revisar matéria no início da aula, de forma pontual e objetiva, 

apresentar caso clínico aos alunos e acompanhar o atendimento, 

orientando quando necessário, dar um feedback ao final.  



 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvidos quanto a rotina estabelecida. 

 

4 Materiais e/ou Equipamento 

• Datashow; 

• Computador; 

• Manequim adulto; 

• Manequim criança; 

• Luva nitrílica; 

• Maca. 

 

5 Procedimento  

Simulação de casos clínicos e role play de acordo com a matéria a ser discutida 

no dia. 

 

6 Referências 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO CÂNCER DE PRÓSTATA NO BRASIL: 
RETRATO DE UMA DÉCADA- Rev. UNINGÁ, Maringá, v. 57, n. 4, p. 076-084, 
out./dez. 2020. 

Câncer de próstata: vamos falar sobre isso? / Instituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva. – 3ª reimpressão – Rio de Janeiro: INCA, 2019. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Departamento de Atenção Básica. Caderno 
de atenção Básica nº 33: Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. 
[S. l.]: MS, 2012.  

RODRIGUES, Yvon. Recém- Nascido. In: RODRIGUES, Yvon. Semiologia 
pediátrica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 2009. cap. 6, p. 
53-66. 

 



 

Elaboração Thainan Barbosa de Cayres 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

AMENORREIA SECUNDÁRIA- PRÉ-NATAL 
 

EXAME DA GENITÁLIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
POP - 12 

 

1 Executantes 

Discentes sob a supervisão do docente.  

 

2 Objetivo 

Realizar a entrevista (mulher com atraso menstrual); Explicar adequadamente o 

exame para a paciente e ganhar consentimento; Executar o exame físico 

incluindo a coleta de citopatológico; Preencher a caderneta da gestante; 

Solicitação dos exames do primeiro trimestre. 

Identificar os achados semiológicos em uma prancha (fotografia ou vídeo) de 

uma criança com criptorquidia unilateral; Identificar os achados semiológicos em 

uma prancha (fotografia ou vídeo) de um lactente com hipospádia; Identificar os 

achados semiológicos em uma prancha (fotografia ou vídeo) de um recém-

nascido com extrofia de bexiga; Identificar e correlacionar os achados 

semiológicos em uma prancha (fotografia ou vídeo) de um adolescente com 

varicocele esquerda grau III. 

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: manter o computador em funcionamento, bem 

como Datashow, manequins adultos e crianças, manter mesa e cadeiras 

limpas e em ordem. 

➢ Alunos: estudar a matéria dada na palestra, apresentar-se com 

vestimenta adequada e executar os comandos referentes aos casos 

clínicos apresentados.  



 

➢ Professor: revisar matéria no início da aula, de forma pontual e objetiva, 

apresentar caso clínico aos alunos e acompanhar o atendimento, 

orientando quando necessário, dar um feedback ao final.  

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvidos quanto a rotina estabelecida. 

 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Datashow; 

• Computador; 

• Manequim adulto; 

• Manequim criança; 

• Luva nitrílica; 

• Maca. 

 

5 Procedimento 

Simulação de casos clínicos e role play de acordo com a matéria a ser discutida 

no dia. 

 

6 Referências 

Rezende JR, Montenegro CAB. Obstetrícia fundamental.12ª ed, Guanabara 
Koogan, 2011, capítulo 11, p 155-167. 

Manual técnico de Gestação de alto risco do Ministério da Saúde, 5ª ed, 2010, 
p 09-23. 

Melo NR, Fonseca EB. Coleção FEBRASGO- Medicina fetal. 2ª ed, Elsevier, 
2013, capítulo 37, p359 -370 • MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). 
Departamento de Atenção Básica. Caderno de atenção Básica nº 33: Saúde 
da criança: crescimento e desenvolvimento. [S. l.]: MS, 2012. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Departamento de Atenção Básica. Caderno 
de atenção Básica nº 33: Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. 
[S. l.]: MS, 2012.  

RODRIGUES, Yvon. Recém- Nascido. In: RODRIGUES, Yvon. Semiologia 
pediátrica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 2009. cap. 6, p. 
53-66. 

 



 

Elaboração Thainan Barbosa de Cayres 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO: ABORDAGEM DO 

PACIENTE ADOLESCENTE 
POP - 13 

 

1 Executantes 

Discentes sob a supervisão do docente. 

 

2 Objetivo 

Realizar a entrevista do adolescente; realizar entrevista do familiar (pai ou mãe); 

orientar adolescente quanto à importância da proximidade e confiança dos 

pais/responsável; orientar adolescente quanto à quebra do sigilo médico, se 

necessário.  

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: manter o computador em funcionamento, bem 

como Datashow, manequins adultos e crianças, manter mesa e cadeiras 

limpas e em ordem. 

➢ Alunos: estudar a matéria dada na palestra, apresentar-se com 

vestimenta adequada e executar os comandos referentes aos casos 

clínicos apresentados.  

➢ Professor: revisar matéria no início da aula, de forma pontual e objetiva, 

apresentar caso clínico aos alunos e acompanhar o atendimento, 

orientando quando necessário, dar um feedback ao final.  

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvidos quanto a rotina estabelecida. 

 

 



 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Datashow; 

• Computador; 

• Manequim adulto; 

• Manequim criança; 

• Luva nitrílica; 

• Maca. 

 

5 Procedimento  

Simulação de casos clínicos e role play de acordo com a matéria a ser discutida 

no dia.  

 

6 Referências 

Brasil. Conselho Federal de Medicina. Resolução nº 1931, de 17 de setembro de 
2009. Dispõe sobre o Código de Ética Médica. [on-line]. Disponível em: http:// 
www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=8822. 

Brasil. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente. [on-line]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm. 

Fançoso L, Oselka GW. Aspectos éticos do atendimento médico do adolescente. 
Pediatra Atualize 1999; 4:2-3. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Departamento de Atenção Básica. Caderno de 
atenção Básica nº 33: Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. [S. l.]: 
MS, 2012.  

 

 



 

Elaboração Tiago da Silva Alves 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

PRÉ-NATAL POP - 14 

 

1 Executantes 

Discentes sob a supervisão do docente. 

 

2 Objetivo 

Realizar entrevista da gestante (32 semanas). 

Explicar adequadamente o exame para a paciente e ganhar o consentimento. 

Executar o exame obstétrico. 

Interpretar os resultados das sorologias para STORCHS. 

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: manter o computador em funcionamento, bem 

como Datashow, manequins adultos e crianças. 

➢ Alunos: estudar a matéria dada na palestra, apresentar-se com 

vestimenta adequada e executar os comandos referentes ao caso clínico 

apresentado.  

➢ Professor: revisar matéria no início da aula, de forma pontual e objetiva, 

apresentar caso clínico aos alunos e acompanhar o atendimento, 

orientando quando necessário, dar um feedback ao final.  

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvidos quanto a rotina estabelecida. 

 

 

 



 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Datashow; 

• Computador; 

• Manequim adulto; 

• Manequim criança; 

• Luva nitrílica; 

• Maca. 

 

5 Procedimento  

Simulação de caso clínico e role play de acordo com a matéria a ser discutida no 

dia: Pré-natal 01 trimestre. 

 

6 Referências 

Tratado de Ginecologia FEBRASGO. São Paulo: Elsevier; 2018. II - Girão 
MJBC, Baracat EC, Lima GR. Tratado de Ginecologia. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2012. (Cadernos de Atenção Básica, 32). 

 

 



 

Elaboração Gabriel Alves Ferreira 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

CORRIMENTO VAGINAL 
 

NÓDULO MAMÁRIO 
 

ALEITAMENTO MATERNO 

POP - 15 

 

1 Executantes 

Discentes sob a supervisão do docente. 

 

2 Objetivo 

- Realizar a entrevista (mulher com corrimento vaginal típico de vaginose). 

Explicar adequadamente o exame para a paciente e ganhar consentimento. 

Executar o exame físico incluindo o exame ginecológico e das mamas. Realizar 

o teste do pH vaginal e exame a fresco. Registrar os achados dos exames no 

prontuário. 

- Posicionar adequadamente a criança para a amamentação. Demonstrar as 

técnicas de amamentação com a pega correta. 

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: manter o computador em funcionamento, bem 

como Datashow, manequins adultos e crianças.  

➢ Alunos: estudar a matéria dada na palestra, apresentar-se com 

vestimenta adequada e executar os comandos referentes aos casos 

clínicos apresentados.  

➢ Professor: revisar matéria no início da aula, de forma pontual e objetiva, 

apresentar caso clínico aos alunos e acompanhar o atendimento, 

orientando quando necessário, dar um feedback ao final.  

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvidos quanto a rotina estabelecida. 



 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Datashow; 

• Computador; 

• Manequim adulto; 

• Manequim criança; 

• Luva nitrílica; 

• Maca. 

 

5 Procedimento  

Simulação de casos clínicos e role play de acordo com a matéria a ser discutida 

no dia.  

 

6 Referências 

Duncan et al. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas 
em Evidências. Artmed, 2022.  

Semiologia médica / Celmo Celeno Porto ; coeditor Arnaldo Lemos Porto. 8.ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 1440 p. : il. ; 28 cm. 

 

 


