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ESTAÇÃO C – PEDIATRIA – CHECKLIST 
 

1. Apresentou o diagnóstico: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; apenas um = 0,5 ponto; os dois = 1,0 ponto). 

doença diarréica com caráter benigno e autolimitado. 

 usou linguagem acessível. 

 

2. Orientou sobre a dieta: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; apenas um = 0,5 ponto; os dois = 1,0 ponto). 

  manter a alimentação. aumentar a ingestão de líquidos.      

       

3. Receita: (Pontuação: não prescreveu = 0,0 ponto; prescreveu = 1,0 ponto). 

  Prescreveu soro oral após perdas (100 mL ou meio a um copo após perdas). 

 

4. Receita: (Pontuação: somente um = 0,0 ponto; dois = 0,5 ponto; os três = 1,0 ponto). 

  Nome completo do paciente sem abreviaturas. 

  Colocou a data. 

  Assinou. 

 

5. Receita: (Pontuação: apenas um = 0,0 ponto; 2 ou 3 itens = 0,5 ponto; 4 itens = 1,0 ponto). 

  Legível. 

  Sem rasuras. 

  Sem abreviaturas.  

  Sem nomes comerciais. 

 

6. Prescrição de medicamento: (Pontuação: prescreveu dipirona = 0,0 ponto; um dos outros = 1,0 ponto). 

   Dipirona. 

Zinco ou ondansetrona ou racecadotrila ou probióticos (repositores de flora intestinal) ou paracetamol. 

 

7. Observação da criança: (Pontuação: um ou nenhum item = 0,0 ponto; dois ou mais itens = 1,0 ponto). 

  Piora clínica.  Sinais de alerta. Desidratação. Circunstâncias de retorno. 
 

8. Postura com os pais (receita): (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; apenas um = 0,5 ponto; os dois = 1,0 ponto). 

  Chamou pelo nome (mãe e pai). 

  Explicou com paciência a receita. 
 

9. Postura com os pais perante o conflito: (Pontuação: Demostrou-se rude, impaciente ou fez ameaças = 0,0 ponto; 

Cortez e educado = 1,0 ponto). 
  

10. Postura com os pais perante o conflito: (Pontuação: somente com as duas condutas = 1,0 ponto, caso 

contrário = 0,0). 

 Demonstrou calma diante da reação da mãe quanto à receita. 

Enfatizou a conduta adequada mesmo diante da opinião divergente da mãe. 

     


