
 

 

 
PROCEDIMENTOS BÁSICOS 

 
 

CLÍNICA CIRÚRGICA 
 

 
1. Paramentação cirúrgica adequada (escovação e colocação de EPIs) 
2. Técnicas de sutura de feridas e retirada de pontos cirúrgicos 
3. Conhecer e manusear adequadamente o instrumental cirúrgico 
4. Reconhecer situações de abdome agudo (indicação cirúrgica) 
5. Drenagem de abscesso superficial de pele (com colocação de dreno local) 
6. Puncionar acesso venoso periférico 
7. Sondagem vesical e nasogástrica 
8. Drenagem torácica 

 
 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
 

 
1. Anamnese e exame físico detalhados, com registro adequado em prontuários 

clínicos e elaboração de planos terapêuticos compartilhados com o paciente 
2. Curativos de lesões por pressão e/ou úlceras varicosas 
3. Cantoplastia 
4. Suturas simples e retirada de pontos 
5. Exame pormenorizado e manuseio do pé diabético 
6. Exérese de nevos e sinais de aspectos benignos 
7. Coleta de citopatológico para rastreio de câncer de colo uterino 
8. Cauterização de verruga vulgar 
9. Exérese de moluco contagioso 
10. Diagnóstico e seguimento de doenças crônicas (p.ex. Diabetes, Hipertensão, 

Obesidade) 
 
 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
 

 
1. Solicitar e interpretar adequadamente exames laboratoriais e de imagem 
2. Suporte básico de vida 
3. Noções gerais de suporte avançado de vida em cardiologia e trauma 
4. Entubação orotraqueal e sequência rápida de entubação 
5. Acesso venoso periférico e central 
6. Paracentese diagnóstica e de alivio 
7. Toracocentese diagnóstica e de alívio 
8. Gasometria arterial e venosa (coleta e interpretação) 
9. Eletrocardiografia 

 
 

SAÚDE MENTAL 
 

 
1. Identificar a presença de fatores de risco para suicídio 
2. Reconhecer quadros depressivos e/ou ansiosos 
3. Identificar transtornos psicóticos 
4. Reconhecer quadros de intoxicação/abstinência de substâncias psicoativas 

(drogas lícitas/ilícitas ou fármacos) 



 

 

5. Conhecer os principais psicofármacos: indicações, contraindicações, 
prescrição, efeitos adversos e interações 

6. Realizar o exame do estado mental 
7. Identificar quadros de reação a estresses graves e estresses pós-traumáticos 
8. Ter noções de tratamentos não medicamentosos em saúde mental 

 
 

CLÍNICA MÉDICA 
 

 
1. Interpretar eletrocardiograma 
2. Realizar acesso venoso central 
3. Indicar e realizar procedimentos de assistência ventilatória 
4. Realizar entubação orotraqueal  
5. Realizar manobras de suporte avançado de vida cardiológico (RCP) 
6. Realizar e interpretar gasometria arterial 
7. Realizar paracentese 
8. Realizar toracocentese  
9. Interpretar imagnologia 

 
 

PEDIATRIA 
 

 
1. Práticas da puericultura em todos os aspectos formativos 
2. Preencher gráficos antropometricos e avaliar ficha de cresimento e 

desenvolvimento para detecção de possiveis desvios da normalidade 
3. Conhecer e aplicar o calendário de imunização atualizado 
4. Condução das patologias respiratórias e gastrointestinais mais recorrentes 
5. Assistência à sala de parto e reanimação neonatal 
6. Aplicar o conhecimento consolidado sobre antibioticoterapia e prescrição 

médica na pediatria  
7. Conhecimento básico sobre imagenologia torácica e abdominal 
8. Interpretação de exames laboratoriais básicos em crianças (p.ex: hemograma, 

EAS, PF, ECG) 
 

 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
 

 
1. Realizar as manobras de Leopold 
2. Reconhecer e interpretar a ausculta fetal 
3. Dominar a rotina pré-natal 
4. Coleta para citologia oncótica 
5. Prescrição métodos contraceptivos  
6. Toque vaginal e suas alterações do padrão normal 
7. Exame das mamas 
8. Interpretação da mamografia 
9. Partograma 
10. Palpacao das cadeias linfonodais axilares, supra e infraclaviculares 

 
 


