
 

 

 

 

 

 

 

Procedimento Operacional Padrão – POP 

HAM III  

(Habilidades e Atitudes Médicas) 

 

 

 

 
 

 

 

GUANAMBI/BAHIA 

2022.2 

FACULDADE DE MEDICINA  

LABORATÓRIOS DE HABILIDADES MÉDICAS 

 



 

Elaboração Luane Costa Pereira Malheiro 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

REVISITANDO A ANAMNESE E O PRONTUÁRIO 

ANAMNESE E O PRONTUÁRIO DA CRIANÇA 
POP - 01 

 

1 Executantes 

Professores e alunos. 

 

2 Objetivo 

Demonstrar os modelos de entrevista e de registro existentes. 

Realizar adequadamente as habilidades gerais de comunicação: apresentação, 

escuta atenta, direcionamento, estruturação da entrevista e empatia. 

Identificar as evidências de melhores desfechos em saúde a partir de uma boa 

comunicação.          

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: execução das atividades conforme 

estabelecidas neste documento; 

➢ Alunos: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Professor: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvidos quanto a rotina estabelecida neste procedimento. 

 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Não se aplica 

 



 

5 Procedimento  

Divisão do grupo em 3 subgrupos diferentes. 

Entrega de um caso clínico para cada subgrupo. 

Abordagem simulada da anamnese e achados clínicos do exame físico 

abordando o método tradicional, SOAP, MCCP no adulto e na criança. 

 

6 Referências 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2019. 

Caderneta de saúde da criança – MS- 12 edição- 2019. 

 

 

 

 

 



 

Elaboração Luane Costa Pereira Malheiro 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

PROTOCOLO SPIKES 

PROTOCOLO SPIKES JUNIOR 
POP - 02 

 

1 Executantes 

Professores e alunos. 

 

2 Objetivo 

Recolher informações do caso. 

Transmitir as informações médicas. 

Proporcionar suporte ao paciente ou familiar. 

Introduzir colaboração. 

Aplicar protocolo SPIKES. 

Aplicar protocolo SPIKES adulto para o familiar responsável. 

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: execução das atividades conforme 

estabelecidas neste documento; 

➢ Alunos: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Professor: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvida quanto a rotina estabelecida neste procedimento. 

 



 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Data Show. 

 

5 Procedimento   

Divisão do grupo em 2 subgrupos diferentes. 

Entrega de um caso clínico para cada subgrupo (SPIKES e SPIKES JUNIOR). 

Abordagem simulada da anamnese baseada no caso clínico apresentado. 

Vídeo demonstrando o protocolo SPIKES aplicado de forma correta e errado. 

 

6 Referências 

 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2019. 

PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Exame Clínico. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 

BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates: propedêutica médica. 12. 

Tratado de semiologia médica: história e exame clínico. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2018. 



 

Elaboração Luane Costa Pereira Malheiro 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

EXAME CLÍNICO BASEADO EM EVIDÊNCIAS 

EM BUSCA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

EXAME CLÍNICO BASEADO EM EVIDÊNCIAS NA CRIANÇA 

POP - 03 

 

1 Executantes 

Professores e alunos. 

 

2 Objetivo 

Demonstrar adequadamente a técnica de realização do exame físico geral. 

Aferir adequadamente a pressão arterial. 

Interpretar os achados. 

Interpretar os achados de acordo com o percentil para a idade. 

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: execução das atividades conforme 

estabelecidas neste documento; 

➢ Alunos: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Professor: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvida quanto a rotina estabelecida neste procedimento. 

 

 



 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Esfigmomanômetro e estetoscópio. 

 

5 Procedimento   

Divisão do grupo em 2 subgrupos diferentes. 

Entrega de um caso clínico para cada subgrupo HAS (fatores de risco). 

Abordagem simulada da anamnese e exame físico – aferição de PA. 

Interpretando os resultados do exame.  

Questões aplicadas de HAS na infância- avaliando o percentil. 

 

6 Referências 

 Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial Sistêmica- 2020. 



 

Elaboração Luane Costa Pereira Malheiro 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

UM GRANDE CORAÇÃO POP - 04 

 

1 Executantes 

Professores e alunos. 

 

2 Objetivo 

Descrever os achados do exame físico comumente encontrados nos pacientes 

portadores de insuficiência cardíaca. 

Realizar adequadamente a pesquisa do refluxo hepato-jugular. 

Identificar as estruturas do estudo radiológico de tórax da criança (PA/ perfil). 

Calcular o índice cardiotorácico na radiografia de tórax. 

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: execução das atividades conforme 

estabelecidas neste documento; 

➢ Alunos: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Professor: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvida quanto a rotina estabelecida neste procedimento. 

 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Data show. 

 



 

5 Procedimento  

Divisão do grupo em 3 subgrupos diferentes. 

Entrega de um caso clínico para cada subgrupo. 

Abordagem simulada da anamnese de paciente com insuficiência cardíaca.  

Diante dos sinais e sintomas encontrados na anamnese correlacionar os 

mesmos com o exame físico, avaliando o refluxo hepatojugular. 

Interpretar na radiografia de tórax as estruturas apresentadas, calcular o 

índice cardiotorácico.  

 

6 Referências 

 

 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 



 

Elaboração Luane Costa Pereira Malheiro 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

DOCUMENTOS MÉDICOS 

TESTE DO CORAÇÃOZINHO 
POP - 05 

 

1 Executantes 

Professores e alunos. 

 

2 Objetivo 

Identificar a necessidade de encaminhamento do paciente ao especialista 

(relatar um caso de um paciente coronariopata). 

Realizar adequadamente o preenchimento do formulário de referência e conta 

referência. 

Discutir a autonomia do paciente e decisão compartilhada (paciente se nega a ir 

ao especialista). 

Realizar adequadamente a ausculta cardíaca do recém-nascido na maternidade.  

Descrever os achados da ausculta cardíaca. 

Realizar oximetria (teste do coraçãozinho). 

Interpretar o resultado.  

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: execução das atividades conforme 

estabelecidas neste documento; 

➢ Alunos: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Professor: execução das atividades conforme estabelecidas neste 



 

documento; 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvida quanto a rotina estabelecida neste procedimento. 

 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Data Show. 

 

5 Procedimento  

Divisão do grupo em 2 subgrupos diferentes. 

Interpretar os casos clínicos apresentados e identificar a necessidade de 

referenciar o paciente ao especialista.  

Discutir com o paciente a necessidade do encaminhamento.  

Realizar o exame físico do RN e posteriormente compreender o teste do 

coraçãozinho. 

Entender a necessidade da realização do teste do coraçãozinho e saber 

interpretá-lo.  

Vídeo sobre o teste do coraçãozinho.  

 

6 Referências 

 

 

Manual de acesso aos serviços de Apoio Diagnóstico e Tratamento das Policlínicas 

Regionais de Saúde do Estado da Bahia- Salvador 2017 

Referência e contrarreferência para a integralidade do cuidado na Rede de Atenção 

à Saúde-Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 31(1), e310105, 2021 

Porto, Celmo Celeno. Semiologia médica / Celmo Celeno Porto; coeditor Arnaldo 

Lemos Porto. - 8. ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 

PORTARIA GM/MS Nº 3.516, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 



 

Elaboração Luane Costa Pereira Malheiro 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

SEMIOLOGIA 

UM CORAÇÃOZINHO DÓDOI. 
POP - 06 

 

1 Executante 

Professores e alunos. 

 

2 Objetivo 

Realizar o atendimento de um paciente com dor precordial típica. 

Identificar na história os principais fatores de risco. 

Realizar adequadamente um eletrocardiograma (posicionamento, cabos, 

equipamento e derivações). 

Interpretar adequadamente o ECG com supra- ST. 

Realizar a entrevista da criança. 

Realizar adequadamente o exame físico. 

Descrever os achados da ausculta cardíaca. 

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: execução das atividades conforme 

estabelecidas neste documento; 

➢ Alunos: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Professor: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvida quanto a rotina estabelecida neste procedimento. 

 



 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Data Show. 

• Quadro. 

• Pincel. 

 

5 Procedimento  

Discutir os principais tipos de dor torácica e os achados clínicos na anamnese 

de cada paciente. 

Divisão do grupo em 2 subgrupos diferentes 

Entrega de um caso clínico para cada subgrupo; 

Interpretar os achados da dor torácica típica 

Identificar os achados de um ECG com supra ST 

Discutir as valvulopatias dentre elas a tetralogia de Fallot, insuficiência 

aórtica, estenose aórtica.  

Simular o exame físico inter pares e identificar os focos de ausculta cardíaca.  

 

6 Referências 

 

 

 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 

Medicina, Ribeirão Preto- ABORDAGEM DA CRIANÇA COM SOPRO CARDÍACO. 



 

Elaboração Luane Costa Pereira Malheiro 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

SEMIOLOGIA 
 

NEM SÓ DE EXAMINAR VIVE O HOMEM, 

PREENCHER PAPÉIS É PRECISO 

POP - 07 

 

1 Executantes 

Professores e alunos. 

 

2 Objetivo 

Realizar a entrevista do paciente. 

Realizar adequadamente o exame físico. 

Descrever os achados da ausculta cardíaca. 

Interpretar os achados. 

Identificar a necessidade de encaminhamento do paciente ao especialista (caso 

da semana anterior). Mudar cenário para UBS.  

Realizar adequadamente o preenchimento do formulário de referência e 

contrarreferência. 

Discutir a autonomia do paciente e decisão compartilhada (paciente se nega a ir 

ao especialista). 

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: execução das atividades conforme 

estabelecidas neste documento; 

➢ Alunos: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Professor: execução das atividades conforme estabelecidas neste 



 

documento; 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvida quanto a rotina estabelecida neste procedimento. 

 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Torso de ausculta. 

• Luvas nitrílicas. 

• Estetoscópio. 

 

5 Procedimento   

Divisão do grupo em 3 subgrupos diferentes. 

Entrega de um caso clínico para cada subgrupo; 

Discutir a partir dos casos clínicos as valvulopatias dentre elas a tetralogia de 

Fallot, insuficiência aórtica, estenose aórtica. 

Revisar os principais pontos de ausculta- realizar interpares, abordando o 

nome de cada foco.  

Alunos conduzido ao torso de ausculta cardíaca. 

Discutir a necessidade de encaminhamento do paciente do caso clínico da 

semana anterior ao especialista; decisão compartilhada com os pais.  

 

6 Referências 

 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 



 

Elaboração Luane Costa Pereira Malheiro 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

E ESSA FALTA DE AR??? 
 

E ESSE RANGIDO? 
POP - 08 

 

1 Executantes 

Professores e alunos. 

 

2 Objetivo 

 

SEMIOLOGIA DO TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 

❖ Realizar a entrevista de uma paciente adulta (com espastamento na 

panturrilha). 

❖ Identificar na história os principais fatores de risco (de TEP). 

❖ Interpretar adequadamente um ECG com S1Q3T3. 

❖ Avaliar resultado do Dímero-D. 

❖ Avaliar imagem de Angio-TC. 

 

SEMIOLOGIA DA PERICARDITE NA CRIANÇA 

❖ Realizar adequadamente a entrevista do paciente. 

❖ Identificar na história os principais fatores de risco. 

❖ Descrever os achados da ausculta cardíaca. 

❖ Ecocardiograma de derrame pericárdico. 

❖ Interpretar os resultados. 

 

  

 



 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: execução das atividades conforme 

estabelecidas neste documento; 

➢ Alunos: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Professor: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvida quanto a rotina estabelecida neste procedimento. 

 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Data Show. 

 

5 Procedimento  

Divisão do grupo em 3 subgrupos diferentes. 

Entrega de um caso clínico para cada subgrupo. 

Avaliar diante dos casos clínicos qual a principal suspeita, fatores de risco. 

Avaliar a necessidade do D-dímero e interpretá-lo.  

Avaliar o ECG típico. 

Revisar a ausculta cardíaca. 

 

6 Referências 

 

 

 

 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 



 

Elaboração Luane Costa Pereira Malheiro 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

SEMIOLOGIA 
 

COF COF 
POP - 09 

 

1 Executantes 

Professores e alunos. 

 

2 Objetivo 

SEMIOLOGIA DA TUBERCULOSE PULMONAR 

❖ Realizar a entrevista do paciente tuberculoso. 

❖ Demonstrar adequadamente a técnica de realização do exame físico geral 

(febre e perda ponderal).  

❖ Demonstrar as etapas do exame físico respiratório.  

❖ Interpretar a radiografia de tórax AP e Perfil (imagem de caverna). 

❖ Identificar a necessidade de notificação compulsória da tuberculose.  

 

SEMIOLOGIA DA TUBERCULOSE PULMONAR NA CRIANÇA 

❖ Realizar a entrevista do paciente tuberculoso.  

❖ Demonstrar adequadamente a técnica de realização do exame físico geral 

(febre e perda ponderal).  

❖ Demonstrar as etapas do exame físico respiratório.  

❖ Interpretar a radiografia de tórax AP e Perfil (imagem de miliar). 

❖ Avaliar adequadamente o estado vacinal da criança.  

❖ Identificar a necessidade de notificação compulsória da tuberculose.  

 

 



 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: execução das atividades conforme 

estabelecidas neste documento; 

➢ Alunos: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Professor: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvida quanto a rotina estabelecida neste procedimento. 

 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Data show; 

• Exames de imagem; 

• Radiografia; 

• Tomografia; 

• Resultado de baciloscopia. 

 

5 Procedimento  

Divisão do grupo em 3 subgrupos diferentes. 

Entrega de um caso clínico para cada subgrupo. 

Discutir os sinais e sintomas do paciente com tuberculose. 

Identificar os fatores de risco em cada caso. 

Avaliar cartão vacinal. 

Interpretar radiografia de tórax, tomografia de tórax apresentada. 

 

6 Referências 

 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 

PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Exame Clínico. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates: propedêutica médica. 12. Tratado de 
semiologia médica: história e exame clínico. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 



 

Elaboração Luane Costa Pereira Malheiro 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

SEMIOLOGIA 
 

GATO MIA 
POP - 10 

 

1 Executantes 

Professores e alunos. 

 

2 Objetivo 

SEMIOLOGIA RESPIRATÓRIA 

❖ Realizar a entrevista do paciente (DPOC).   

❖ Demonstrar as etapas da inspeção estática e dinâmica. 

❖ Identificar adequadamente os sibilos difusos na ausculta.  

❖ Descrever na espirometria os achados compatíveis.  

❖ Interpretar a radiografia de tórax AP e Perfil.  

 

SEMIOLOGIA RESPIRATÓRIA - ASMA 

❖ Realizar a entrevista do paciente asmático pediátrico.  

❖ Demonstrar as etapas da inspeção estática e dinâmica. 

❖ Identificar adequadamente os sibilos difusos na ausculta.  

❖ Avaliar o peak-flow apresentado.  

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: execução das atividades conforme 

estabelecidas neste documento; 

➢ Alunos: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Professor: execução das atividades conforme estabelecidas neste 



 

documento; 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvida quanto a rotina estabelecida neste procedimento. 

 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Data show. 

• Estetoscopia. 

• Torso de ausculta pulmonar. 

• Luvas nitrílicas.  

 

5 Procedimento  

Divisão do grupo em 2 subgrupos diferentes. 

Entrega de um caso clínico para cada subgrupo.  

Discutir a partir dos casos clínicos os fatores de risco, sinais e sintomas 

encontrados em cada patologia- DPOC e asma. 

Realizar o exame físico do aparelho respiratório interpares-inspeção, 

palpação, percussão e ausculta.  

Interpretar a espirometria.  

Realizar ausculta dos sibilos no torso de ausculta. 

 

6 Referência 

 

 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 



 

Elaboração Luane Costa Pereira Malheiro 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

A EMBALAGEM DO PULMÃO 
 

SEVÍCIAS 
POP - 11 

 

1 Executantes 

Professores e alunos. 

 

2 Objetivo 

SEMIOLOGIA PLEURA 

❖ Demonstrar as etapas do exame físico respiratório. 

❖ Identificar adequadamente a redução unilateral do murmúrio vesicular 

fisiológico.  

❖ Descrever os achados de percussão no tórax.  

❖ Interpretar a radiografia de tórax AP e Perfil.  

 

 

SEMIOLOGIA DA PLEURA - MAUS TRATOS NA INFÂNCIA 

❖ Demonstrar as etapas do exame físico respiratório.  

❖ Identificar adequadamente a redução unilateral do murmúrio vesicular 

fisiológico.  

❖ Descrever os achados de percussão no tórax. 

❖ Interpretar a radiografia de tórax AP e Perfil.  

❖ Registrar adequadamente o caso no prontuário. 

❖ Comunicar adequadamente as autoridades competentes e cadeia de 

proteção ao vulnerável.  

❖ Notificação compulsória.  

 

 



 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: execução das atividades conforme 

estabelecidas neste documento; 

➢ Alunos: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Professor: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvida quanto a rotina estabelecida neste procedimento. 

 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Torso de ausculta pulmonar. 

• Estetoscópio. 

• Luvas nitrílicas. 

 

5 Procedimento  

Divisão do grupo em 3 subgrupos diferentes. 

Entrega de um caso clínico para cada subgrupo. 

Avaliar diante dos casos clínicos quais sinais e sintomas estão presentes que 

podem ser encontrados em pacientes com acometimento pleural. 

Diante dos sinais e sintomas encontrados correlacionar os mesmos com o 

exame físico.  

Alunos conduzidos ao torso de ausculta pulmonar.  

Interpretar a radiografia de tórax. 

Identificar durante uma anamnese e exame físico os achados de maus tratos.  

Entender a importância da notificação compulsória.  

 

6 Referências 

 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 

Maus Tratos na Infância e Adolescência programa de atualização em traumatologia 
e ortopedia, módulo 1. Artmed/panamericana editora, p. 125-162. 2004. 



 

Elaboração Luane Costa Pereira Malheiro 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

UM PULMÃO QUE NASCE, CRESCE E ENVELHECE 
 

NÃO PARA A BOCA DE TANTO TOSSIR 
POP - 12 

 

1 Executantes 

Professores e alunos. 

 

2 Objetivo 

SEMIOLOGIA DA PNEUMONIA 

❖ Identificar na ausculta respiratória as crepitações pulmonares (Caso de 

PAC).  

❖ Descrever os achados na radiografia do tórax AP e perfil na primeira 

radiografia seriada (broncograma e consolidação). 

❖ Descrever os achados na radiografia do tórax AP e perfil na segunda 

radiografia seriada (derrame pleural).  

❖ Interpretar os achados.  

 

SEMIOLOGIA DA PNEUMONIA NA CRIANÇA 

❖ Identificar na ausculta respiratória as crepitações pulmonares (Caso de 

PAC).  

❖ Descrever os achados na radiografia do tórax AP e perfil na primeira 

radiografia seriada (broncograma e consolidação). 

❖ Descrever os achados na radiografia do tórax AP e perfil na segunda 

radiografia seriada (abcesso pulmonar).  

❖ Interpretar os achados.  

 

 



 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: execução das atividades conforme 

estabelecidas neste documento; 

➢ Alunos: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Professor: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvida quanto a rotina estabelecida neste procedimento. 

 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Data Show. 

 

5 Procedimento  

Divisão do grupo em 3 subgrupos. 

Entrega de um caso clínico para cada subgrupo. 

Discussão sobre as anamneses e exame físico de cada caso clínico. 

Interpretar os achados na radiografia de tórax. 

 

6 Referências 

 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 

PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Exame Clínico. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017. 

BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates: propedêutica médica. 12. Tratado de 
semiologia médica: história e exame clínico. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 



 

Elaboração Luane Costa Pereira Malheiro 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

FRAQUINHO, FRAQUINHO POP - 13 

 

1 Executantes 

Professores e alunos. 

 

2 Objetivo 

Examinar adequadamente o paciente com palidez.  

Identificar a taquicardia e sopro sistólico da anemia.  

Interpretar achados do hemograma completo.  

Realizar adequadamente a hepatimetria e palpação do fígado e baço.  

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: execução das atividades conforme 

estabelecidas neste documento; 

➢ Alunos: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Professor: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvida quanto a rotina estabelecida neste procedimento. 

 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

Não se aplica 

 

 



 

5 Procedimento  

Divisão do grupo em 2 subgrupos diferentes. 

Entrega de um caso clínico para cada subgrupo. 

Discutir a partir dos casos clínicos os achados específicos de cada anemia. 

Interpretar os achados físicos encontrados em casa caso clínico. 

Realizar palpação do fígado e baço. 

 

6 Referências 

 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 



 

Elaboração Luane Costa Pereira Malheiro 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

FEIJÕEZINHOS NO PESCOÇO  POP - 14 

 

1 Executantes 

Discentes sob a supervisão do docente. 

 

2 Objetivo 

SEMIOLOGIA DO SISTEMA HEMOLINFOPOIÉTICO 

❖ Realizar adequadamente a entrevista do paciente (Linfoma).  

❖ Examinar as principais cadeias linfáticas.  

❖ Realizar adequadamente a hepatimetria e palpação do fígado e baço. 

❖ Interpretar achados do hemograma completo.  

❖ Identificar a necessidade de encaminhamento do paciente ao especialista.  

❖ Realizar adequadamente o preenchimento do formulário de referência e 

contra referência.  

 

SEMIOLOGIA DO SISTEMA HEMOLINFOPOIÉTICO 

❖ Realizar adequadamente a entrevista do paciente (Leucemia linfoide aguda).  

❖ Examinar adequadamente as principais cadeias linfáticas.  

❖ Realizar adequadamente a hepatimetria e palpação do fígado e baço. 

❖ Interpretar achados do hemograma completo.  

❖ Identificar a necessidade de encaminhamento do paciente ao especialista.  

❖ Realizar adequadamente o preenchimento do formulário de referência e 

contra referência.  

 

 

 



 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: execução das atividades conforme 

estabelecidas neste documento; 

➢ Alunos: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Professor: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvida quanto a rotina estabelecida neste procedimento. 

 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

Não se aplica. 

 

5 Procedimento  

Divisão do grupo em 2 subgrupos diferentes. 

Entrega de um caso clínico para cada subgrupo. 

Interpretar os sintomas clínicos de cada caso, correlacionando com o exame 

físico. 

Interpretar os exames complementar, sobretudo o hemograma. 

Reconhecer a necessidade de referenciar o paciete. 

 

6 Referências 

 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 



 

Elaboração Luane Costa Pereira Malheiro 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

QUANDO A ÁGUA PARA 
 

EMPOLADO 
POP - 15 

 

1 Executantes 

Professores e alunos. 

 

2 Objetivo 

SEMIOLOGIA DA PELE 

❖ Realizar adequadamente a entrevista do paciente (dengue).  

❖ Demonstrar a técnica adequada da prova do laço. 

❖ Interpretar adequadamente os resultados dos exames laboratoriais 

(antígeno NS1, IgM e IgG).  

❖ Identificar a necessidade de notificação compulsória da dengue.  

 

SEMIOLOGIA DA PELE NA CRIANÇA 

❖ Realizar adequadamente a entrevista do paciente (varicela).  

❖ Realizar adequadamente o exame físico da pele (polimorfismo).  

❖ Interpretar os achados.  

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: execução das atividades conforme 

estabelecidas neste documento; 

➢ Alunos: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Professor: execução das atividades conforme estabelecidas neste 



 

documento; 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvida quanto a rotina estabelecida neste procedimento. 

 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Esfigmomanômetro. 

• Estetoscópio. 

 

5 Procedimento  

Divisão do grupo em 2 subgrupos diferentes. 

Entrega de um caso clínico para cada subgrupo. 

Discutir a partir dos casos clínicos a necessidade de realizar os exames 

laboratoriais para dengue e saber interpretá-los. 

Realizar prova do laço. 

Realizar anamnese do paciente com varicela e identificar os principais 

achados no exame físico.  

 

6 Referências 

 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 

DENGUE- DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO ADULTO E CRIANÇA- 5 ª EDIÇÃO - 2016 



 

Elaboração Luane Costa Pereira Malheiro 

 

Laboratório de Habilidades Médicas 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
 

TÔ SENTINDO NADA 
 

MÃO, PÉ E BOCA  
POP - 16 

 

1 Executantes 

Professores e alunos. 

 

2 Objetivo 

SEMIOLOGIA DA PELE 

❖ Realizar adequadamente a entrevista do paciente (hanseníase). 

❖ Realizar adequadamente o exame físico da pele. 

❖ Avaliação da sensibilidade cutânea (incluir o estesiômetro). 

❖ Interpretar os achados. 

 

SEMIOLOGIA DA PELE NA CRIANÇA 

❖ Realizar adequadamente a entrevista do paciente (Coksakie).  

❖ Realizar adequadamente o exame físico da pele e mucosas.  

❖ Interpretar os achados.  

 

3 Responsabilidade 

➢ Técnicos do laboratório: execução das atividades conforme 

estabelecidas neste documento; 

➢ Alunos: execução das atividades conforme estabelecidas neste 

documento; 

➢ Professor: execução das atividades conforme estabelecidas neste 



 

documento; 

➢ Responsável técnico: supervisão, orientação e treinamento dos 

envolvida quanto a rotina estabelecida neste procedimento. 

 

4 Materiais e/ou Equipamentos 

• Estesiômetro. 

 

5 Procedimento  

Divisão do grupo em 2 subgrupos diferentes. 

Entrega de um caso clínico para cada subgrupo. 

Analisar o exame físico da pele e mucosas. 

Avaliar a sensibilidade da pele. 

 

6 Referências 

 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 

Rivitti. E. A. - Dermatologia de Sampaio e RIvitti - 4ª edição. 


