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ESTAÇÃO G – NEFROLOGIA – CHECKLIST 

 

Postura com o paciente: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; apenas um = 0,5 ponto; os dois = 1,0 ponto). 

Cumprimentou   Apresentou-se 

  

Perguntou sobre quando os sintomas iniciaram: (Pontuação: não = 0,0 ponto; sim = 1,0 ponto). 

 Não.   Sim  

 

Caracterizou: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; um = 0,5 ponto; os dois = 1,0 ponto). 

 A redução do volume urinário.   A alteração da cor da urina.  

 

Caracterizou: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; um = 0,5 ponto; os dois = 1,0 ponto). 

 A dispneia (falta de ar)    A tosse com escarro.  

 

Perguntou sobre outros sintomas: (Pontuação: um ou nenhum = 0,0 ponto; edema = 0,5 ponto; dois ou 

mais incluindo “edema”= 1,0 ponto). 

Edema.      Febre.    Astenia (fraqueza, cansaço). 

Hiporexia (falta de apetite).   Dor de garganta.  Alterações na pele.  

Mialgia (dor no corpo).   Artralgia.    Queda de cabelo. 

  

Perguntou sobre hábitos e antecedentes pessoais: (Pontuação: um ou nenhum = 0,0 ponto; dois a quatro 

= 0,5 ponto; cinco ou mais = 1,0 ponto). 

 Tabagismo.     Exposição a poluentes (fumaça). 

 Uso de drogas ilícitas (inalatória)  Hipertensão arterial. 

 Diabetes.     Quadro infeccioso prévio. 

 

Explicou que pode ser: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; apenas glomerulonefrite ou síndrome nefrítica = 

0,5 ponto; os dois ou apenas a opção 2 = 1,0 ponto). 

 Glomerulonefrite ou síndrome nefrítica. 

 Com acometimento pulmonar (uma síndrome pulmão rim, síndrome de Goodpasture). 

  

Solicitou RX de tórax ou tomografia de pulmão: (Pontuação: não = 0,0 ponto; sim = 1,0 ponto). 

 Não.   Sim  

 

Solicitou exame: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; um item = 0,5 ponto; os dois itens = 1,0 ponto). 

 Comum de urina.  Creatinina. 

 

Solicitou investigação sorológica: (Pontuação: dois ou menos = 0,0 ponto; três ou quatro = 0,5 ponto; 

cinco ou mais incluindo ANCA e anticorpo anti-membrana basal= 1,0 ponto). 

FAN      Hepatite B.   Crioglobulinemia. 

ANCA      Hepatite C.   Anticorpo anti-membrana basal. 

Complemento (C3, C4).   Anti HIV.      


