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1. Introdução 

Há alguns meses eu tive uma queda  na rua e como  o ombro doia muito 
procurei um ortopedista que não me examinou, mas pediu que eu fizesse uma 
ressonância magnética. O resultado do exame do ombro direito foi: 

Rotura parcial do ligamento supra espinhal 
tendinite da cabeça do bíceps braquial  
rotura do ligamento gleno-umeral 
diminuição do espaço sub-acromial 
desnivelamento inferior do úmero  
 
A indicação do ortopedista foi fazer uma cirurgia para corrigir essas alterações 
anatômicas. 

Como tinha que viajar, resolvi imobilizar o braço numa tipoia e tomar um anti-
inflamatório não esteroide. Chegando a Brasília procurei ouvir um amigo, velho 
como eu e professor de ortopedia da UnB. Ele fez, pela primeira vez, um 
exame do meu ombro e pediu que eu fizesse uma série de movimentos com o 
braço. Não encontrando nenhuma alteração funcional me ensinou vários 
exercícios de fisioterapia e disse-me para continuar o anti-inflamatório; a dor 
desapareceu após algum tempo. As alterações mostradas na ressonância 
eram comuns na minha idade, 76 anos na época, e não deviam justificar 
nenhuma cirurgia, a rigor, se não houvesse limitação da função, o que não 
tinha ocorrido. 

O interessante é que o primeiro ortopedista, muito bem qualificado, mas  muito 
mais jovem, sequer me examinou me encaminhando de pronto para fazer uma 
ressonância magnética e indicando, de acordo com o seu laudo, uma cirurgia.  

Roberta Jansen, em um artigo publicado no O Globo, do Rio de  Janeiro, ( 1 ) 
refere o caso de um médico que examinando cuidadosamente uma paciente 
ouviu da mesma a pergunta:.. “eu estou ficando muito preocupada, eu estou 
com alguma coisa grave? Nunca ninguém me examinou tanto, me perguntou 
tanta coisa”. 

Isto confirma a opinião de muitos de que hoje se faz mais diagnósticos pelo 
exame do que pela avaliação clínica do paciente. 
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Richard Knox  (2)  publicou recentemente um artigo cujo título é muito 
significativo:  “The fading art of the physical exam”. Nele cita vários outros 
médicos comentando a alta frequência de pacientes que relatavam ter 
procurado um médico que pediam exames sem que os examinassem. 

Alunos de medicina e residentes perguntam, por vezes,  se o exame clínico é 
realmente importante porque numa sessão clínica dá-se, frequentemente, mais 
importância à discussão dos resultados de exames complementares e de 
imagem do que de dados da  avaliação clínica do doente. 

Essa dúvida persiste quando um aluno atendendo um paciente com 
pneumonia, com ausculta torácica revelando estertores e diminuição de ruídos 
respiratórios, vê seus instrutores mais interessados em analisar uma 
radiografia do tórax. 

Por isso mesmo, disse uma médica do Hospital Geral de Massachussets, 
citada  ainda por Knox, que o exame físico estava morrendo. 

Mangione (3) apresentou um estudo sobre a habilidade auscultatória de 453 
médicos e 88 alunos, de 8 programas de medicina interna e 23 de medicina de 
família, ao ouvir 12 sinais cardíacos gravados de pacientes e responder  a 
seguir a questões de múltipla escolha buscando identificar esses sinais.  

Na média, residentes de medicina interna e medicina de família reconheceram 
apenas 20% dos eventos cardíacos. Ressalte-se que  o desempenho dos 
residentes não era significativamente melhor que o observada em estudantes. 

H.L.Fred (4) propôs o termo “hyposkillia” para denotar a deficiência na 
capacitação de estudantes e residentes no exame clínico de pacientes. 
Segundo ele dever-se-ia.. “enfatizar o estetoscópio antes do ecocardiograma 
na detecção de uma doença valvular cardíaca, o oftalmoscópio antes de 
realizar uma ressonância no diagnóstico de uma hipertensão craniana, a 
inspeção antes do gasometria na observação de uma cianose, etc..”. 

O uso intensivo da tecnologia atual tende a distorcer e mesmo apagar a prática 
clínica. 

“Necessitamos de docentes que conheçam e discutam a fisiopatologia, os 
achados clínicos e a história natural das enfermidades” diz o Prof.Fred do 
Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas. 

Por outro lado, Crombie (5)  demonstrou que 88% dos diagnósticos podem ser 
realizados ao final de uma breve história clínica e um exame físico de rotina. 

Sandler (6) mostrou por sua vez que em 56% dos casos um diagnóstico correto 
podia ser indicado ao final da anamnese e que esse percentual subia para 73% 
ao final do exame físico. 
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Exames especializados agregam cerca de 15% dos diagnósticos e apenas 5% 
resultam dos exames rotineiros realizados. Mas esses exames de rotina 
correspondem a uma parcela significativa do custo total da atenção médica.  

Um exame clínico se inicia sempre pela tomada de uma história clínica que , 
será mais ou menos abrangente na decorrência da experiência do médico. 
Como o diagnóstico médico é, de regra intuitivo, o médico pensa numa 
hipótese diagnóstica por vezes ao ver o paciente (a inspeção pode sugerir um  
diagnóstico num caso de hipertireoidismo com exoftalmia, de um herpes, de 
uma psoríase, por exemplo), ou no inicio da anamnese quando se lembra de 
um caso semelhante ou de um artigo que leu. O diagnóstico “pop-out of his 
mind” diz Hilliard Jason (7). 

Três casos merecem reflexão: 

1. Fizemos na FCM-UnB uma pesquisa em que se cronometrava uma 
consulta nas seguintes etapas; 

a. Ouvir o paciente, sem interromper a sua fala senão para pedir 
esclarecimentos ocasionais; 

b. Realização de Exame físico 
c. Pedido de Exames Complementares 
d. Prescrição terapêutica  
e. Esclarecimento do doente sobre seu problema 

Verificamos que quando o médico se apressava, porque ainda tinha 
muitos pacientes a examinar, ele encurtava de início o esclarecimento do 
paciente e a seguir a própria anamnese do paciente. Isso mostrava 
claramente a menor importância que o médico atribuía à anamnese e à 
comunicação com o paciente. 

2. Uma auxiliar de enfermagem perguntava ao doente na saída do 
consultório o que o médico havia falado e qual a sua medicação. A 
paciente, com uma receita na mão, dizia que não tinha entendido nada 
do que o médico havia falado, nem sabia bem como seguir a sua 
prescrição. A auxiliar de enfermagem era instruída, então, a dar as 
orientações necessárias ao doente; caso contrário ele iria se consultar 
com a vizinha, o vendedor da farmácia, ou outro doente. Buscava-se, 
assim, corrigir essa deficiência de comunicação que existe, seja pela 
diferença cultural, seja pela assimetria de informação entre o médico e o 
paciente. 

3. Uma paciente foi atendida na Unidade Integrada de Saúde de 
Sobradinho, cidade satélite de Brasília, porque dizia que “embora já 
tivesse 14 anos ainda não era moça”.  Apesar dessa queixa de 
amenorreia primária os médicos que a atenderam verificaram de pronto 
que ela tinha uma icterícia e buscaram confirmar a hipótese de uma 
anemia falciforme. Tratada, melhoraram seus indicadores de doença  e 
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ela teve alta. O Henri Jouval (8) a encontrou desolada no corredor e 
perguntando por que chorava, a doente respondeu: “eu tive alta, mas 
ainda não sou moça”, queixa que sequer foi levada em conta pela 
equipe médica. 

 
Esse casos denotam a dificuldade de comunicação do médico com o doente, 
ressaltam a importância de se ouvir as suas queixas e colher informações 
sobre sua história e só então passar à etapa seguinte do exame clínico que 
seria o exame físico do paciente (a ser realizado com a inspeção, ausculta de 
ruídos, palpação e percussão de órgãos), sempre buscando correlacionar e/ou 
revisar uma hipótese diagnóstica para os padecimentos apresentados pelo 
paciente.   
 
2. Medicina por Evidências e Exame Físico  

Contrapondo-se a uma abordagem clínica intuitiva e na esteira do 
desenvolvimento da epidemiologia clínica e da aplicação da bioestatística no 
diagnóstico médico, foi proposta, inicialmente nas Universidades de McMaster, 
no Canadá, e de Oxford, na Inglaterra, a adoção da “Medicina por Evidências”  
(9). Significa essencialmente substituir a medicina do “eu acho” pela medicina 
do “porque e qual a evidência para fazer esse diagnóstico, realizar esse exame 
ou propor esse tratamento”.  

A Medicina por Evidências  baseia-se em pesquisas clínicas que produzem 
dados a serem analisados com as ferramentas da epidemiologia e da 
bioestatística e poderão nortear o diagnóstico, tratamento e prognóstico de um 
doente.  

Steven  McGee (10) procurou aplicar os mesmos princípios da epidemiologia 
na avaliação de evidências clínicas buscando definir a relação entre um sinal 
de exame físico e um diagnóstico. 

Discute o conceito de probabilidade baseado em prevalência de uma doença e 
sua variação levando em conta o aumento dessa probabilidade quando está 
presente um sinal; discute também os conceitos de sensibilidade e 
especificidade, correlacionando a proporção de pacientes com uma 
enfermidade que tem ou não um determinado sinal de exame físico. 
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Usando os conceitos de  sensibilidade (percentual de pacientes com uma 
enfermidade que apresentam um sinal observado num exame físico – na fig.1 
sens= a/a+c) e especificidade (percentual de pacientes que não tem uma 
enfermidade que também não apresentam esse sinal de exame físico – na fig.1 
esp= b/b+d)) propôs a definição dos conceitos de valor preditivo como 
indicativo do poder discriminatório de um sinal, ou achado de um exame físico. 

A probabilidade de uma doença em função dos resultados de um teste ou de 
um exame é chamada de valor preditivo. O valor preditivo positivo é a 
proporção de pacientes com uma doença  apresentando um sinal determinado 
ao exame físico, ou indicando um resultado considerado anormal em um teste, 
dividido pela proporção de pacientes sem essa doença que também 
apresentam esse sinal, ou um resultado considerado anormal em um teste .  

Assim, 

Valor preditivo positivo = sensibilidade de um sinal / (1-especificidade desse 
sinal 

Na fig 1. Valor preditivo positivo = a/a+b 

 O valor preditivo negativo indica a proporção de pacientes com o diagnóstico 
de uma doença que não indicam um sinal determinado ao exame físico dividido 
pela proporção de pacientes sem essa doença  que também não apresentam 
esse sinal.  Assim: 

Valor preditivo negativo= (1-sensibilidade) / especificidade do sinal, ou teste 
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Na fig. 1 valor preditivo negativo= d/c+d 

O valor preditivo também é chamado de probabilidade pós-exame, ou pós-
teste.   

O uso desses indicadores (valor preditivo de ocorrência – positiva ou negativa - 
de uma enfermidade em relação a um sinal de exame físico permitirá que um 
clínico, segundo McGee,  possa melhor estimar a probabilidade dessa doença 
no paciente na decorrência da presença ou ausência de um sinal de exame 
físico. 

Deve-se indicar que a prevalência, ou probabilidade de indivíduos em uma 
população definida, em um determinado momento do tempo, que apresenta a 
doença em questão é denominada também probabilidade pré-exame de 
doença. 

Essas probabilidades podem ser apresentadas em gráficos, como o tirado de 
McGee, e apresentado a seguir, avaliando pacientes com hipertensão 
pulmonar em relação à presença de sopro holossistólico indicando uma 
regurgitação da válvula tricúspide.  

 

FIG. 2 – PROBABILIDADE E  VALORES PREDITIVOS:  
PACIENTE COM HIPERTENSÃO PULMONAR  
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Na prática clínica admite-se que 42% dos pacientes com hipertensão pulmonar 
apresentam regurgitação tricúspide (ou seja, a probabilidade pré-teste é de 42%). 
Para usar o gráfico o clínico marca 0,42 no eixo do “x” e estende uma linha para 
cima. A probabilidade pós-teste de regurgitação tricúspide é lida no eixo do “y” 
onde a linha vertical cruza a curva do valor preditivo apropriado. A probabilidade de 
regurgitação tricúspide se um sopro holossistólico estiver presente é de 80%; a 
probabilidade de regurgitação se esse sinal – sopro holossistólico – estiver ausente 
é de apenas 27% 
 

Ressalte-se que o livro de McGee, dentre outras publicações (11), indica a 
sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo de uma série de sinais de 
exame clínico apresentados pelas principais síndromes e por muitas 
enfermidades do homem. 

3.Habilidades Psicomotoras 

O tema desse artigo é o componente psicomotor (palpação, percussão, 
ausculta) de um exame clínico e uma discussão sobre seu ensino e avaliação à 
distância a médicos de família 

O domínio psicomotor compreende habilidades que deverão ser demonstradas 
pelo aluno e que demandam movimentos físicos coordenados. Essas 
habilidades são desenvolvidas pela repetição e são avaliadas na decorrência 
de fatores como facilidade, precisão, coordenação, esquematização e resposta 
automáticas. 

Habilidades psicomotoras dependem de um conhecimento prévio das ações 
que deverão ser realizadas e incluem etapas como (12): 

1. Percepção – uso de estímulos sensoriais que orientem a realização de 
uma tarefa; por exemplo, antecipar onde uma bola vai cair a buscar 
localizar-se de modo a receber essa bola. 

a. Palavras chaves: detectar, distinguir, relacionar, selecionar  
2. Estar preparado mental, física e emocionalmente para agir – ter as 

condições necessárias para responder a uma situação determinada; 
a. Palavras chaves: responder, mover, reagir, exibir 

3. Resposta orientada – seguir instruções, imitar a realização de um 
procedimento, copiar e repetir uma ação; 

a. Palavras chaves: imitar, copiar, reproduzir, treinar 
4. Resposta mecânica – agir de forma espontânea a uma situação, estar 

apto a realizar com facilidade uma ação, mostrar confiança e proficiência 
na realização de uma tarefa; 

a. Palavras chaves: montar, construir, demonstrar, executar, 
manipular 

5. Resposta complexa – envolve movimentos que exigem muita habilidade, 
rapidez, acurácia, e alta coordenação; exemplo estacionar um carro 
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numa vaga apertada; tocar bem um instrumento musical, interagir com 
um videogame no computador;  

a. Palavras chaves: responder rapidamente, demonstrar 
desempenho competente; realizar tarefa com precisão 

6. Adaptação – ser capaz de adaptar uma ação a uma situação particular; 
por exemplo, definir uma estratégia ao realizar uma cirurgia; responder 
na direção de um carro a uma condição repentina; usar um equipamento 
em uma situação não prevista; 

a. Palavras chaves: adaptar, ajustar, reagir, reorganizar, variar 
7. Criação – inovar uma ação; definir uma nova estratégia de ação, 

construir um novo equipamento, propor um novo exercício  
a. Palavras chaves: inovar, criar, propor, exibir, demonstrar  

Outra classificação de objetivos psicomotores (13)  indica as etapas de 
imitação, manipulação, precisão, articulação, naturalização. 

O aprendizado de objetivos psicomotores, como os observados num exame 
clínico de um paciente é de regra realizado pela observação, seja de um vídeo, 
de um programa interativo apresentado via internet, demonstrando as 
manobras realizadas (inspeção, palpação, percussão e ausculta), seja de um 
instrutor realizando o exame físico de um paciente. O aprendizado de 
manobras mais complexas, onde haja risco para o paciente, não haja 
disponibilidade de um caso, ou onde haja necessidade de repetição da ação 
para adquirir uma maior habilidade, poderá ser feita usando simuladores. 

4.Simuladores 

Simuladores apresentando a possibilidade de auscultar sons, ruidos, ou 
sopros, de realizar manobras manuais, de visualizar o fundo de olho, por 
exemplo, estão disponíveis e deverão ser disponibilizados para o aprendizado 
dos alunos. 

Manequins / simuladores para adestramento de manobras em ginecologia e 
obstetrícia, e de capacitação em reanimação cardio-respiratória já eram 
adotados na Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília desde o início 
do ciclo clínico do curso médico, em 1968.  

O número de simuladores disponíveis para a capacitação de objetivos 
psicomotores vem crescendo significativamente ao longo do tempo. 
Laboratórios de habilidades contam com  mais de 40 diferentes tipos de 
manequins (chegaram a ser padronizados, para distribuição em escolas de 
formação de profissionais de saúde, pela Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação em Saúde – SGTES / MS).  

Simuladores modernos permitem a interação com os alunos, simulam 
movimentos e reações e respondem a estímulos externos em tempo real. Com 
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controle a distância permitem a orientação de um docente. Da atenção ao  
traumatizado ao acesso as vias aéreas superiores, do aprendizado de técnicas 
de acesso venoso e de administração de injeções intramusculares, a 
capacitação de “situações de crise” há a disponibilidade de simuladores. 

Diga-se também que diversas escolas tem utilizado “pacientes padronizados” 
na avaliação semiológica de alunos de profissões da saúde (14,15). 

Os argumentos indicados a favor do uso de simulações no ensino das ciências 
da saúde devem-se ao fato de que, frequentemente, a realidade pode: 

 Não ser disponível – nem sempre é possível apresentar aos alunos 
situações reais de treinamento, seja porque são pouco comuns, seja porque 
não estão disponíveis, seja porque elas não existam em nosso mundo 
(treinar os astronautas a viver em ambientes sem gravidade, por ex.); 

  Ser perigosa: 

a. Para o doente – é claro que muitos procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos que os alunos devem aprender podem trazer risco para 
os pacientes (não se pode treinar um aluno numa ressuscitação 
cardio-respiratória em um paciente real, do mesmo modo que não se 
pode capacitar um piloto num avião lotado de passageiros); 

b. Para o aluno – exposição do aluno a situações de alto risco; 

c. Para outras pessoas – ações de medicina coletiva que podem 
significar risco para os indivíduos (uso de uma medicação não testada 
em laboratório, ou vacinas ainda em fase experimental); 

 Ser muito cara – com frequência a realidade é muito cara para ser 
disponível para treinamento de um grande número de alunos; 

 Ser imprevisível – o aparecimento de complicações pode tornar 
problemática a capacitação desejada, vez que com frequência a realidade é 
imprevisível; 

 Ser muito complexa: 

a. Devido a muitas variáveis – o treinamento do aluno com um 
determinado objetivo pode sofrer interferências nem sempre 
controláveis em situações reais; 

 Devidos a muitos fatos “não importantes” – as situações reais muitas vezes  
apresentam condições irrelevantes para a solução do caso e que podem 
confundir o aprendizado do aluno. 

Programas áudio visuais, como os desenvolvidos na Telemedicina/Telesaúde 
da Faculdade de Medicina da USP (16), ou os programas interativos de 
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educação a distância produzidos pelo Departamento de Medicina de Família da 
Universidade Estadual de Ohio (17), estão disponíveis e são de grande valia no 
desenvolvimento de habilidades psicomotores de profissionais de saúde. 

5.Avaliação de Objetivos Psicomotores 

Avaliação de objetivos psicomotores pode ser feita: 

1. Observando a atuação do aluno realizando uma tarefa (examinar um 
paciente, ou fazer um procedimento num manequim, por exemplo), o 
que demandaria o estabelecimento de critérios de avaliação de modo 
a garantir a objetividade do exame. Saliente-se que essa observação 
poderá ser eventualmente feita à distância pela internet e o uso de 
uma web câmera, ou câmera remota 

2. Questionando o aluno sobre as etapas a serem seguidas para 
realizar uma tarefa 

3. Solicitando que aluno indique as ações que tomaria frente uma 
situação inesperada (uma hemorragia durante um ato cirúrgico, ou a 
necessidade de uma manobra durante um parto, por exemplo)  

A grande dificuldade que se tem ao avaliar habilidades psicomotoras é garantir 
a sua objetividade, ou seja oferecer condições e critérios semelhantes nessa 
avaliação. 

Foi com essa finalidade que Harden e cols. (18,19 ) propuseram a realização 
de uma avaliação objetiva da competência clínica através de um exame 
estruturado – OSCE (objective structured clinical examination). Nessa 
avaliação o aluno passa por uma série de estações: numa ele é solicitado a 
realizar um procedimento, como tomar uma história, realizar uma manobra, ou 
interpretar o resultado de um exame. Numa próxima estação ele deverá 
responder a questões objetivas, geralmente do tipo múltipla-escolha . Outras 
estações seriam criadas para avaliar objetivos específicos. 

A rotação dos alunos pelas estações é feita em um tempo determinado (5 min. 
para cada) 

Assim, após decidir o objetivo da avaliação, planeja-se as suas estações, 
sempre buscando oferecer situações que permitam uma avaliação objetiva e 
válida do desempenho do aluno. 

Lowry  (20) ressalta em seu artigo sobre avaliação de alunos de medicina a 
problemática de se avaliar habilidades clínicas com exames escritos; assinala 
também a  dificuldade de ter um exame objetivo na avaliação feita em 
pacientes por vários observadores. Indica a importância da adoção do OSCE 
na avaliação de competências clínicas usando várias estações padronizadas, 
usando manequins e pacientes padronizados, testando conhecimentos por 
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exames do tipo múltipla-escolha e fornecendo feedbacks quando necessário 
entre estações.  

Na Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford (21)  Abraham 
Verguese definiu uma lista de 25 exames clínicos de um paciente a serem 
dominados por seus alunos (lista – anexo I) buscando, assim, formar 
profissionais melhor capacitados a exercer uma medicina voltada à pessoa. 

No Brasil, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, vem 
desenvolvendo um programa de avaliação dos seus graduandos no 
desempenho de habilidades clínicas com a adoção da tecnologia OSCE 
compreendendo 10 estações (22,23,24) . 

Inicialmente com 10 estações (lista no anexo II), a FMRP utilizava mais 
recentemente 6 , incluindo 2 com pacientes padronizados para avaliar as 
habilidades de comunicação e interação com pacientes, e realização de 
anamnese; as demais 4 estações tinham pacientes reais apresentando sinais 
verdadeiros para avaliar as habilidades de um exame físico.  O tempo de 
interação do aluno em cada estação era de 5 minutos. Docentes experientes 
observavam e avaliam o desempenho dos alunos através de “check-lists” pré-
estabelecidos. Em cada uma dessas 4 estações o aluno respondia também a 
questões objetivas (tipo falso-verdadeiro). 

A adoção da tecnologia OSCE na avaliação dos alunos foi considerada muito 
relevante e mais acurada e objetiva pelos docentes, ainda que indicassem que 
sendo o exame fragmentado não havia uma avaliação holística do paciente. 

Organizar uma avaliação usando a tecnologia OSCE é muito trabalhoso, 
sobretudo pela necessidade de se selecionar e preparar pacientes para serem 
examinados. Demanda também uma área física adequada, com controle de 
acesso de pessoas. 

Em consequência o exame tipo OSCE foi descontinuado na FMRP, sendo 
substituído por avaliações mais repetidas, buscando orientar o aprendizado dos 
alunos, ainda que admitindo serem as mesmas menos objetivas e 
padronizadas. 

A tecnologia OSCE vem sendo, no entanto, adotada em exames de validação 
de diplomas de médicos estrangeiros nos EUA e recentemente no Brasil,  em 
escolas médicas e em vários programas de residência médica. 

5.Cursos Interativos de Exame Clínico 

Chao (25) propõe o desenvolvimento de um “Curso Interativo de Exame 
Clínico” em que postula a construção de sequências de videos educacionais 
que reunam informações de anatomia, fisiologia, fisiopatologia, exames físicos 
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e exames complementares em pacientes, também subsidiados por elementos 
de anatomo-patologia de casos demonstrativos. 

Usaria facilidades de computação gráfica do seu projeto “Homem Virtual” para 
complementar o conhecimento de diversas enfermidades. 

Assim, o seu projeto indica, por exemplo, que a propedêutica respiratória e de 
bronquiconstricção apresentaria a anatomia do sistema respiratório, fisiologia 
da troca respiratória, a espirometria, filmagem do exame clínico respiratório, 
ausculta pulmonar com mesclagem simultânea de imagens com computação 
gráfica 3D e curva espirométrica.  Apresentaria sequências da fisiopatologia da 
asma, empregando a mesma abordagem tecnológica. 

Uma avaliação formativa bem formulada em relação aos temas apresentados 
permitiria ao aluno avaliar o seu aprendizado ao longo de cada módulo do 
curso. 

Um curso semelhante foi elaborado no Departamento de Medicina de Família 
da Faculdade de Medicina da “Ohio State University” (26). Ele consta de nove 
módulos: 

1. Cabeça e pescoço 
2. Tórax e Pulmões  
3. Cardiovascular  
4. Abdominal 
5. Musculoesquelético 
6. Neurológico 
7. Aparelho Genital Masculino 
8. Aparelho Genital Feminino 
9. Glossário 

Cada módulo, por sua vez, é composto de várias unidades didáticas. Assim, 
por exemplo, o Módulo Cardiovascular tem as unidades de: 

 Introdução Geral 
 Anatomia  
 Pulsos Arteriais 
 Pressão Arterial 
 Inspeção e Palpação 
 Ausculta: ruídos cardíacos e sopros 
 Veias jugulares 
 Pulso Carotídeo 
 Técnicas Avançadas 

Ademais de textos discutindo cada unidade o programa apresenta, por vezes, a 
oportunidade do aluno ir para um audio-visual e ouvir ruídos e sopros nos 
vários pontos de ausculta do coração.  Animações oferecidas em unidades 
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didáticas  permitem ao aluno acompanhar um exame (fundo de olho, por 
exemplo) realizado em um paciente. 

O Programa da Universidade Estadual de Ohio (Departamentos de Medicina 
Interna e Medicina de Família) é muito bom, mas sobre ele gostaríamos de 
fazer as seguintes considerações: 

a. Apresentam objetivos por módulos, mas não apresentam objetivos 
intermediários para cada unidade didática;  

b. Não oferecem oportunidades de aprendizagem através de “links” fora do 
programa; 

c. Não apresentam mecanismos de avaliação formativa que permita ao 
aluno acompanhar seu aprendizado ao longo de uma unidade didática; 

d. Não discute as explicações fisiopatológicas dos exames realizados 
(correlação de sopros com doenças valvulares, por exemplo); 

e. As figuras apresentadas são estáticas e não são analisadas na sua 
representação fisiológica e mesmo fisiopatológica; 

f. Não oferecem oportunidade para a interação entre alunos e entre alunos 
e docentes 

Por isso mesmo, creio que o desenvolvimento de um projeto educacional pela 
Unidade de Telemedicina e Telessaúde da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, aproveitando a sua  competência em computação 
gráfica (homem virtual), das suas discussões da patologia de casos clínicos, 
partilhando a experiência de docentes de outras universidades da rede UNA-
SUS, buscando uma maior interatividade do aluno e uma auto-avaliação da sua 
aprendizagem será fundamentas para que se possa melhorar no país o 
aprendizado do exame clínico e de seu componente psicomotor.  
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Anexo I 

Lista de habilidades de diagnóstico físico adotada na Faculdade de Medicina 
da Universidade de Stanford 

1. Exame de fundo de olho, papiledema, etc. usando panoptic e um 
oftalmoscópio regular; 

2. Resposta pupilar e anatomia relevante; 
3. Técnica de exame da tireóide; 
4. Exame de veias do pescoço para evidenciar tamanho e pulsação; 

regurgitação do tricuspide 
5. Exame do pulmão: anatomia de superfície, tecnica de percussão, 

macicêz do bordo superior do fígado, definição do espaço de Traube; 
6. Exame do movimento do coração,   
7. Exame do fígado; 
8. Palpação e percussão do baço; 
9. Avaliação da marcha; 
10. Exame do reflexo patelar; 
11. Identificar marcas de doença hepática no corpo; 
12. Identificar sinais de um AVC: flacidez facial, fraquesa motora distal, 

hiperreflexia, ausência de reflexo abdominal, sinal de Babisnki, tonus 
muscular alterado; 

13. Exame do Joelho; 
14. Identificar sons cardíacos anormais ; 
15. Avaliação de movimentos involuntários, como tremores, etc.. 
16. Reconhecer sinais de doenças nas mãos e unhas; 
17. Examinar a lingua; 
18. Examinar o ombro avaliando alterações de movimento (manguito rotator 

e articulações); 
19. Medir a pressão arterial e detetar anormalidades nos diversos pulsos; 
20. Detetar nódulos linfáticos no pescoço 
21. Deteção de ascite e anormalidades de veias abdominais; 
22. Exame retal; 
23. Avaliação da massa escrotal: identificação de hidrocele, varicocele, 

espermatocele, massa testicular, etc.; 
24. Avaliação do equilíbrio – teste cerebelar; 
25. Exame do paciente usando um ultra-som portátil 
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ANEXO II 

Estações da tecnologia OSCE adotada na Faculdade de Mediicina de Ribeirão 
Preto (17) – 1995-1996 

1. Tomada de história clínica de adulto; 
2. Orientação a mãe de lactente com erro alimentar; 
3. Realização de teste de gravidez na urina e orientação a paciente sobre o 

resultado e medidas futuras; 
4. Interpretação de quadro clínico, foto de otoscopia e radiografias de torax 

em criança com infecção respiratória; 
5. Exame físico geral em criança desnutrida; 
6. Exame do precórdio em adulto normal com palpitação; 
7. Exame do baço em paciente com esquitossomose; 
8. Interpretação de diapositivos de alterações do exame abdominal e 

ginecológico (diagnóstico de inspecção em ginecologia e  obstetrícia); 
9. Tomada de história clínica de mãe de criança com possível deficiência 

do desenvolvimento neuro-psico-motor; 
10. Tomada de história clínica de mãe de criança com possível deficiência 

de desenvolvimento neuro-psico-motor.  Interpretação de radiografia de 
torax e de eletrocardiograma de adulto com dor torácica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


