PROVA PRÁTICA: MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
ESTAÇÃO: 09
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

A recorrente alega que na Estação 09, Objetivo 2 para alcançar o desempenho
pelo Check-List Estações Prova Prática TEMOS:\" Desempenho: Penicilina G
benzatina, 2,4 milhões UI, IM, dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo). Onde
foi prescrito pelo candidato a medicação para tratamento e o modo de
aplicação referindo que era dose única. Foi prescrito: penicilina benzatina
2400000, aplicar 1200000 ui em cada glúteo dose única. Dessa forma, o
candidato solicita reavaliação da nota pois foi dado a nota parcial de 0,2
mesmo tendo realizada a prescrição corretamente, podendo ser comprovado
através dos registros audiovisuais estando presente a conduta e a explicação
que o candidato prescreveu como desempenho totalmente alcançado segundo
o check-list estações prova prática.
JUSTIFICATIVA:

Após revisão da receita prescrita pela candidata, verificou-se que consta a
dosagem de 2.400.000 UI em cada glúteo, sendo que a resposta correta é
1.200.000 em cada glúteo.
Sendo assim, a banca julga o recurso improcedente.

ESTAÇÃO: 09
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

A recorrente solicita revisão do objetivo 2 da estação 09: “O candidato
prescreveu corretamente o medicamento e sua forma de uso?”, dizendo que na
sua receita estavam os dados: “ Nome do Paciente, Uso Intramuscular 1 –
Benzetacil 2.400.000 UI --------------------- 2 ampolas Aplicar 2.400.000 UI IM,
dose única. Data e assinatura e carimbo”.
JUSTIFICATIVA:

O desempenho esperado para este objetivo é Penicilina G benzatina, 2,4
milhões
dose nica
mi o
em cada
teo).
Sendo assim, a banca julga o recurso improcedente.

ESTAÇÃO: 09
Situação: Recurso Procedente
RECURSO:

A recorrente alega que o Objetivo 1: Perguntou qual a doença prévia relatada
no enunciado da estação e se usava alguma medicação?
O enunciado dessa questão não fazia referência sobre presença ou não de
doença prévia. O enunciado da questão sobre Febre Amarela que apresentava
essa afirmativa de doença prévia há 5 anos.
JUSTIFICATIVA:

O padrão de desempenho esperado para esta questão foi editado
erroneamente.
Sendo assim, a banca julga o recurso procedente.

ESTAÇÃO: 09
Situação: Recurso Procedente
RECURSO:

O recorrente alega que o OBJETIVO 1: Perguntou qual a doença prévia relatada no
enunciado da estação e se usava alguma medicação? O candidato solicita anulação
do objetivo já que não houve no enunciado qualquer relato sobre doença prévia. Tal
fato ocorreu na estação N° 10.
JUSTIFICATIVA:

O padrão de desempenho esperado para esta questão foi editado
erroneamente.
Sendo assim, a banca julga o recurso procedente.

ESTAÇÃO: 10
Recurso Procedente para os objetivos 1, 2, 3 e 4.
Recurso Improcedente para o objetivo 5.
RECURSO:

A requerente alega que nessa estação, ela se apresentou para a paciente, pediu seu
cartão de vacinação, berráveis as vacinas atrasadas , orientais sobre a importância de
manter as mesmas atualizadas, perguntou sobre a doença de base e onusto de
medição e controle da doença , e agradeceu e se despediu cordialmente.
Perguntou se ela vivia em zona endêmica para febre amarela além de querer saber o
motivo pelo qual as mesmas estavam atrasadas

JUSTIFICATIVA:

Após verificação das filmagens da estação, constatou-se que:
O OBJETIVO 1: Apresentar-se de forma adequada, dizendo o nome ao
paciente foi alcançado.
O OBJETIVO 2: Pediu permissão para ver o cartão de vacina do paciente, foi
alcançado.
O OBJETIVO 3: Se orientou que existe uma segunda dose da vacina da febre
amarela:
Desempenho: neste objetivo espera-se que o candidato analise o cartão de
vacina e identifique que existe uma segunda dose da vacina a ser realizada.
Não se avalia nesta estação se a vacina está indicada ou contraindicada, e sim
análise e orientação do cartão de vacina. O objetivo foi alcançado.
OBJETIVO 4: Perguntou qual a doença prévia relatada no enunciado da
estação e se usava alguma medicação que contraindique a vacina.
Desempenho: espera-se neste objetivo apenas a pergunta da doença prévia e
o uso de alguma medicação que contraindique a vacina da febre amarela. Não
se avalia se o candidato indicou ou contraindicou a vacina. O objetivo foi
alcançado.
OBJETIVO 5: Se despediu adequadamente do paciente? Conforme análise do
vídeo, a candidata não se despediu adequadamente da paciente, limitou-se a
um aceno de cabeça e um tchau. Objetivo NÃO alcançado

ESTAÇÃO: 10
Situação: Recurso Improcedente.

RECURSO:

A recorrente alega que no OBJETIVO 04 não ficou claro no enunciado que a
paciente tinha doença crônica. Num contexto de febre amarela, falava-se de
doença prévia, o que levou a entender que a paciente havia tido febre amarela
anteriormente. Foi questionada se já tinha tido febre amarela, o que diante de
sua negativa, não foi feito mais perguntas sobre medicação em uso.
Dessa forma, pede-se que o objetivo seja anulado ou, ao menos, considerado
o resultado parcial, pois foi questionado sobre a patologia subentendida no
enunciado da estação.

JUSTIFICATIVA:

O enunciado citava uma doença prévia e não havia nenhuma pista ou
entendimento que esta doença fosse a febre amarela. Cabia ao candidato
perguntar qual era a doença que a paciente tinha. Numa anamnese é

necessário perguntar quais as doenças um paciente tem e quais as
medicações ele usa, principalmente em tal situação na qual medicações
imunossupressoras são contraindicadas para a vacina da febre amarela.
Sendo assim, a banca julga o recurso improcedente.

ESTAÇÃO: 10
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

A recorrente alega que o enunciado poderia ter duas interpretações, entre a
paciente já ter tido febre amarela diagnosticada ou outra doença prévia
diagnosticada, ficando subjetivo à sua interpretação. Diz que questionou a
paciente insistentemente sobre já ter tido a doença febre amarela e a mesma
negou, ou seja, o objetivo foi alcançado de acordo uma linha de interpretação.
Portanto, solicita que o objetivo de nº 4 seja considerado como resposta
completa ou pelo menos parcial.
JUSTIFICATIVA:

O enunciado citava uma doença prévia e não havia nenhuma pista ou
entendimento que esta doença fosse a febre amarela. Cabia ao candidato
perguntar qual era a doença que a paciente tinha. Numa anamnese é
necessário perguntar quais as doenças um paciente tem e quais as
medicações ele usa, principalmente em tal situação na qual medicações
imunossupressoras são contraindicadas para a vacina da febre amarela.
Sendo assim, a banca julga o recurso improcedente.

