PARECER DO PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO DA PROVA DE
HABILIDADES CLÍNICAS (PEP)
ESTAÇÃO 8 - ÁREA: PEDIATRIA
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Estação 8 – Área de Pediatria tem como finalidade avaliar a competência do
candidato relacionada ao aconselhamento de uma mãe, cuja filha foi vítima de obstrução
de via aérea por corpo estranho – OVACE. Nessa estação, o candidato deverá explicar e
demonstrar para a mãe a técnica correta para realização da manobra de desobstrução de
vias aéreas e orientá-la em relação à prevenção de alguns outros tipos de acidentes comuns
na faixa etária da sua filha.
O checklist utilizado para avaliação do desempenho dos candidatos não tem a
intenção de verificar todas as informações possíveis de serem utilizadas no
aconselhamento da mãe, mas os itens elaborados apresentam critérios essenciais que
deverão ser verificados nessa situação.

RECURSOS APRESENTADOS

Foram apresentados recursos relacionados aos seguintes itens da Estação 8 –
Área de Pediatria.
No item 2, demonstra, explicando por meio de termos que a mãe possa entender,
os quatro passos de desobstrução de vias aéreas: passo 1 – posicionar a criança de
bruços no antebraço, apoiando-a na coxa, com a cabeça mais baixa que o
tórax/corpo; passo 2 – aplicar cinco pancadas/golpes/tapas entre as escápulas/no meio das
costas/entre os ombros, com a mão/“calcanhar da mão”; passo 3 – colocar o outro
antebraço nas costas da criança e virá-la, manter a cabeça da criança em nível inferior ao
tórax, sempre apoiando o braço sobre a coxa; passo 4 – fazer, então, cinco compressões
torácicas com dois dedos, sobre o osso central do peito (esterno).

No item 3, explica que, (1) caso a criança melhore durante a manobra, a mãe deve

pará-la; (2) caso a criança não melhore, a mãe deve repetir os passos até a melhora; (3)
caso a criança desmaie, a mãe deve chamar ajuda e iniciar respiração boca a boca, nariz e
compressões torácicas.
No item 4, orienta corretamente o modo de prevenção de morte súbita: (1) colocar o

bebê para dormir sempre no berço e (2) colocar o bebê para dormir com a barriga para
cima (posição supina).
No item 5, explica corretamente o modo de prevenção de queimaduras: testar a

temperatura da água antes de colocar o bebê na banheira.
No item 6, explica corretamente o modo de prevenção de acidentes automobilísticos

com crianças com menos de 1 ano de idade: utilizar cadeira de segurança do tipo bebê
conforto, no banco traseiro, voltada para o vidro traseiro do carro.
No item 7, orienta corretamente sobre a prevenção de quedas: (1) manter sempre uma

fraldas; (2) nunca deixar o bebê sozinho em mesas, camas ou outros móveis, mesmo que
seja por pouco tempo.

JULGAMENTO DOS RECURSOS

Quanto ao item 2, considera-se o desempenho adequado quando o candidato
demonstra e explica corretamente para a paciente simulada (mãe da criança) os 4
passos que devem ser realizados para alívio da obstrução de via aérea por corpo
estranho (OVACE) grave nos lactentes. A manobra deve ser feita com 5 golpes no dorso
(entre as escápulas e com o “calcanhar da mão”) e 5 compressões torácicas logo abaixo
da linha intermamilar até que o objeto seja expelido ou o lactente se torne não responsivo.
Se a vítima se torna irresponsiva, deve-se iniciar as manobras de reanimação, que incluem
as compressões torácicas (C), a abertura de via aérea (A) e a boa respiração (B). A
Manobra de Heimlich está indicada para alívio da OVACE grave em crianças responsivas
e maiores de 1 ano de idade. Considera-se o desempenho parcialmente adequado quando
o candidato demonstra e explica apenas 2 ou 3 passos da manobra e inadequado se
demonstra e explica apenas 1 ou nenhum passo da manobra.
Em relação ao item 3, considera-se o desempenho adequado quando o candidato
explica corretamente para a p a c i e n t e s i m u l a d a ( mãe da criança) as condutas que ela

deve tomar diante de todos os possíveis desfechos (1- bebê desobstrui a via aérea e
recupera a respiração: interrompe a manobra de desobstrução de via aérea, 2-bebê com
OVACE grave se mantem responsivo: repete os passos da manobra de desobstrução de
via aérea e 3- bebê com OVACE grave se torna irresponsivo: inicia as manobras de
reanimação cardiopulmonar – RCP, que incluem as compressões torácicas (C), a abertura
de via aérea (A) e a boa respiração (B). Caso não se sinta disposta ou capaz de aplicar as
ventilações de resgate, recomenda-se que a pessoa aplique apenas as compressões
torácicas. Considera-se o desempenho parcialmente adequado quando o candidato explica
apenas uma ou duas destas condições e inadequado se não explica nenhuma das
condições.
Quanto ao item 4, considera-se o desempenho adequado quando o candidato
explica corretamente para a mãe que (1) a criança não deve compartilhar o leito com a mãe
(o bebê deve dormir sempre no berço) e (2) a criança deve dormir na posição supina
(decúbito dorsal). Considera-se o desempenho parcialmente adequado se o candidato
fornece apenas uma das orientações e inadequado se ele não fornece nenhuma orientação.
Orientações relacionadas à prevenção de acidentes em crianças de outras faixas etárias não
foram consideradas neste item.
Quanto ao item 5, considera-se o desempenho adequado quando o candidato
explica corretamente para a mãe que, para prevenção de queimaduras no banho, a mãe
deverá verificar a temperatura da água antes de colocar o bebê na banheira (ideal é
37ºC). Orientações relacionadas à prevenção de acidentes em crianças de outras faixas
etárias não foram consideradas neste item.
Em relação ao item 6, considera-se o desempenho adequado quando o candidato
explica o Código de Trânsito Brasileiro. Crianças menores de 1 ano de idade devem ser
transportadas no bebê conforto ou conversível – cadeira em forma de concha, levemente
inclinada, colocada no banco de trás, voltada para o vidro traseiro. A forma de fixação da
cadeira de segurança no banco traseiro do automóvel deverá seguir as orientações do
fabricante. Orientações relacionadas à prevenção de acidentes em crianças de outras
faixas etárias não foram consideradas neste item.
Quanto ao item 7, considera-se o desempenho adequado quando o candidato
explica corretamente para a mãe que, para prevenção de quedas, crianças nessa idade
não devem ser deixadas sozinhas sobre móveis, mesmo que seja por pouco tempo. Durante
as trocas, a mãe também deve ser orientada a manter sempre uma das mãos na criança.
Considera-se o desempenho parcialmente adequado se o candidato fornece apenas uma
das orientações e inadequado se ele não fornece nenhuma orientação. Orientações

relacionadas à prevenção de acidentes em crianças de outras faixas etárias não foram
consideradas neste item.
CONCLUSÃO
Após análise detalhada dos recursos apresentados pelos candidatos para a Estação
8 – Área de Pediatria, consideram-se indeferidos todos os pedidos. As pontuações dos
itens de desempenho avaliados deverão ser mantidas conforme previsto.
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