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INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

Os Cadernos Brasileiros de Medicina 
(ISS 0103-4839 / ISSN 1677-7840), uma 
publicação oficial da Sociedade de Incentivo 
à Pesquisa e ao Ensino (SIPE), é, 
originalmente, produto do interesse 
científico na comunidade acadêmica do grupo 
docente e discente do Serviço do Professor 
Mário Barreto Corrêa Lima e dos demais 
serviços da Escola de Medicina e Cirurgia da 
Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO). A abertura da revista para 
os grupos de pesquisa de outros centros de 
reconhecimento é uma realidade a qual esta 
publicação vem atendendo nos últimos anos e 
que só vem a contribuir para o 
desenvolvimento da divulgação do saber 
médico. 

A finalidade da revista é a publicação 
de trabalhos originais das diversas áreas da 
ciência e arte médicas. O conselho editorial, 
com plenos poderes de avaliação e 
julgamento, reconhecendo originalidade, 
relevância, metodologia e pertinência, 
arbitrará a decisão de aceitação dos artigos. O 
conteúdo do material publicado deve ser 
inédito no que se refere à publicação anterior 
em outro periódico, sendo, ainda de 
responsabilidade exclusiva dos autores os 
dados, afirmações e opiniões emitidas. 

As publicações dos Cadernos 
Brasileiros de Medicina versarão estruturadas 
a partir dos seguintes modelos: 

Editorial: comentário em crítica 
produzido por editores da revista ou por 
escritor de reconhecida experiência no 
assunto em questão. 

Artigos originais: artigos que 
apresentam ineditismo de resultado de 
pesquisa e sejam completos no que consta à 
reprodutibilidade por outros pesquisadores 
que se interessem pelo método descrito no 
artigo. Deverá observar, salvo desnecessário à 

regra, a estrutura formalizada de: introdução, 
método, resultados, discussão e conclusões.   

Artigos de revisão: revisão da 
literatura científica disponível sobre 
determinado tema, respeitando, se 
pertinente, a estrutura formal anteriormente 
citada. 

Artigos de atualização: contemplam 
atualização - menos abrangente que o 
anterior - de evidências científicas definitivas 
para o bom exercício da ciência médica. 

Breves comunicações: artigos sobre 
assuntos de importância premente para saúde 
pública ou que não se enquadre no rigor de 
artigos originais. 

Relatos de casos: estudo descritivo de 
casos peculiares, em série ou isolados, que 
mereçam, pela representatividade científica 
e/ou riqueza de comentário, o interesse da 
comunidade profissional. 

Cartas: Opiniões e comentários sobre 
publicação da revista ou sobre temas de 
notório interesse da comunidade científica. 

Resenhas: crítica em revisão de 
conteúdos publicados em livros, a fim de 
nortear o leitor da revista às características de 
tais publicações. 
 
Formatação do escrito: 
- envio de arquivo word, digitado em espaço 
duplo, com margens de 2,5 cm e com formato 
e tamanho de letra Arial, tipo 12.  
- todas as páginas devem ser numeradas 
- a primeira página deve conter: o título do 
trabalho – estreito e explicativo / nome 
completo dos autores com afiliação 
institucional / nome do departamento e 
instituição a qual o trabalho deve ser 
vinculado / nome, endereço, fax, endereço 
eletrônico (e-mail) do autor responsável e a 
quem deve ser encaminhada correspondência 
caso necessário. 
- a segunda página deve constar de: resumo 
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em português – onde se sugere a estrutura 
formalizada em apresentação de artigos 
originais –, e as palavras-chave – três 
descritores que indiquem a natureza do tema 
em questão (sugestão em Descritores em 
Ciências da Saúde – DECS: http://decs.bvs.br) 
- a terceira página constará de título e resumo 
em inglês (abstract) nos moldes do anterior 
associado às palavras-chave traduzidas em 
inglês (key words).    
- a quarta página iniciará o corpo do texto:  
* A formatação do texto deve respeitar o 
modelo ao qual se propõe (artigo original, 
carta, editorial, etc...).  
* Abreviação de termos deverá ser precedida 
por escrito anterior em que se inclua o texto 
completo sucedido pela abreviação referente 
entre parênteses. 
* Os nomes dos medicamentos devem respeitar 
a nomenclatura farmacológica. 
* Tabelas devem ser enviadas em folha 
separada, numeradas com algarismos arábicos, 
na seqüência em que aparecem no texto, com 
legenda pertinente e auto-explicativa que deve 
se dispor na parte superior da tabela. Rodapés 
com informações relevantes sucintas são 
permitidos. 
* Figuras e gráficos devem ser enviados em 
folha separada, na seqüência em que aparecem 
no texto, numerados com algarismos arábicos, 
com legenda pertinente e auto-explicativa que 
deve se dispor na parte superior da tabela. 
Rodapés com informações relevantes sucintas 
são permitidos. 
* Tabelas, figuras e gráficos devem ser 
enviados em formato que permita a 
reprodução, e se necessário, devem ser 
mandadas individualmente. Observamos que 
deve ser sugerido com clareza pelos autores o 
local exato em que a inserção do anexado está 
indicada no texto. * Referências bibliográficas 
devem ser numeradas consecutivamente em 
algarismos arábicos. Estas referências vão 

dizer sobre citações de autores – sobrescritas e 
numeradas sequencialmente (ex: “são as 
hepatites”1) - que serão colocadas durante o 
corpo do texto, não cabendo, durante o texto, 
qualquer informação além sobre a referência. 
A apresentação das referências deve ser 
baseada no formato do grupo de vancouver 
(http://www.icmje.or) e os títulos dos 
periódicos deverão ser formatados de acordo 
com a National Library of Medicine da List of 
Journal Indexed Medicus. 
(http://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/lj
iweb.pdf) ou escritos por inteiro sem 
abreviação. 
 
Exemplos do estilo de referências 
bibliográficas: 
 
Artigos: 

1. Vianna RR. A prevalência da demência de 
Alzheimer numa população de um bairro de 
idosos. Arq Bras Psiquiatr. 1997;18(3):111-5. 
2. Teixeira A, Jonas J, Lira M, Oliveira G. A 
encefalopatia hepática e o vírus da hepatite c. 
Arch Eng Hepat. 2003;25(6):45-7. 
3. Cardoso V, Jorge T, Motta F, Pereira C. 
Endocardite infecciosa e cirurgia de troca 
valvar. Jour Int Cardiol. 2001;77980:34. 
 
Livros: 

1. Rodrigues RH, Pereira J, Ferreira RL. A 
semiologia médica. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Medica-rio editores; 2000. 
 
Capítulo livro: 

2. Lant FC, Cerejo PM, Castelo RB, Lage LL. 
Quedas em idosos. In: Barboza BZ, Azevedo 
VM, Salomão RC, editores. O idoso frágil. 1ª 
ed. São Paulo: Chateau e machara editora; 
1992. p. 234-40.   
 
- Agradecimentos são permitidos ao final do 
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Editorial 
Mario Barreto Corrêa Lima 

 

A SEMIOLOGIA E A 
TECNOLOGIA 
 

SEMIOLOGY AND TECHNOLOGY 
 

A Semiologia tem sido uma preocupação 
freqüente dos Cadernos Brasileiros de Medicina, 
tendo sido objeto de dois editoriais, 
respectivamente em 1995 e em 2005 e de longo 
artigo em 2004. Hoje a ela voltamos, pois estamos 
publicando o resultado de um exitoso simpósio 
que sobre ela realizamos, em 11 de novembro do 
corrente ano, sob o patrocínio da Academia 
Nacional de Medicina e que contou com o apoio 
do Ministério da Saúde. 

O mesmo recebeu a sugestiva 
denominação de “A Semiologia e a Clínica nos 
tempos dos exames complementares”. Com ele se 
pretendeu focalizar o papel da miríade de exames 
desenvolvidos nos tempos recentes, sejam 
laboratoriais, instrumentais, de imagem, ou de 
qualquer natureza, fundamentais para o 
diagnóstico efetivo de múltiplas afecções. 

Em nenhum momento a importância 

deles foi posta em cheque, muito embora seus 

elevados custos tenham sido questionados e com 

base neles a efetiva necessidade de sua utilização 

tenha sido analisada e consequentemente 

avaliada. 

A unanimidade, no entanto, concentrou-

se nos aspectos éticos da prática médica atual, na 

necessidade de apoio ao paciente, que tem no 

aprendizado da semiologia e da semiotécnica o 

seu momento privilegiado, o que realça ainda 

mais o caráter basilar da primeira, dentro do 

quadro do ensino médico.   

O simpósio, cujo programa vai 

reproduzido no presente número dos Cadernos, 

constou de quatro mesas redondas, onde onze 

tópicos foram focalizados, em particular. 

Eles estão sendo hoje publicados na 

forma de artigos, para não fugir às características 

da revista, embora deverão sê-lo, de novo, 

publicados com a inclusão dos debates que se 

seguiram às mesas e dos quais participaram vários 

acadêmicos interessados e com experiência  no 

assunto. 
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A EVOLUÇÃO DO ENSINO DA SEMIOLOGIA 
 

THE EVOLUTION OF THE TEACHING OF SEMEIOLOGY 
 

Celmo Celeno Porto1 
  

 
 

RESUMO 

O ensino do método clínico tem duas vertentes: a semiotécnica e a relação médico-paciente. O ensino 
das técnicas semióticas tem ocupado a quase totalidade da carga horária das disciplinas de Semiologia, na 
maioria das escolas médicas. Ao assumir a Regência da Semiologia Médica da Faculdade de Medicina da 
UFG, decidi enfrentar o desafio de encontrar uma maneira de ensinar os estudantes a se relacionarem 
com os pacientes, ao mesmo tempo que assimilavam as técnicas da entrevista clínica e do exame físico. 
Nas primeiras tentativas utilizamos a estratégia tradicional para as disciplinas clínicas, constituída de 
aulas teóricas, quase sempre tipo preleção, complementadas pela discussão dos fenômenos 
psicodinâmicos da “verdadeira” relação médico-paciente. Após alguns anos concluímos que este tipo de 
ensino fica dissociado da relação médico/paciente. Passamos, então, a experimentar a técnica do portfólio 
associada ao clerkship. Esta metodologia nos permitiu identificar um conjunto de perguntas cujo objetivo 
era trazer à luz as dificuldades, os receios, os sentimentos, as sensações, as reações do mundo emocional, 
tanto dos pacientes como dos estudantes. Com elas se conseguia despertar “vivências” para serem 
analisadas com o auxilio de profissionais da área psicológica. Aí, sim, a relação dos estudantes de 
medicina com os pacientes tornou-se visível. Daí evoluímos para o método de Balint e o psicodrama, 
ambos conduzidos por docentes devidamente capacitados. Os resultados foram melhores do que com as 
estratégias pedagógicas anteriores. Isso porque com estes métodos era possível aprofundar os 
conhecimentos teóricos ao mesmo tempo que se adquiria capacidade prática de relacionamento e 
comunicação. Por fim, estamos vislumbrando um novo caminho que teve origem no Laboratório de 
Habilidades Clínicas, agora trabalhando com atores no papel de pacientes na sala-espelho. Acreditamos 
na alta potencialidade desta metodologia para o ensino/aprendizagem da relação médico-paciente, ao 
mesmo tempo que se adquire informações e habilidades psicomotoras. 
Palavras-chave: Relação Médico-Paciente; Semiologia; Método Balint; Psicodrama. 
 
 
ABSTRACT 

The teaching of the clinical method has two sides: the technique of the clinical examination and the 
doctor-patient relationship. The teaching of the examination techniques has occupied most of the time 
allowed to the semeiological disciplines in most of the medical schools. As soon as getting in charge of 
the Medical Semeiology Discipline of the Medical School of the Federal University of Goiás I decided to 
face the challenge of finding a way to teach the students to get to know the patients at the same time 
that they learned the techniques of history taking and of physical examination. In the first trials we did 
use the traditional strategy of the clinical disciplines: theoretical lessons, complemented by the 
discussion of the psychodynamic phenomena of the “real” doctor-patient relationship. After we tried to 
experience the portfolio associated to the clerkship, then the Balint methodology and the psychodrama 
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with better results. Lately we are trying the Laboratory of Clinical Habilities, making use of theater 
actors and actresses representing patients, with proper scripts, in the mirror-room, with good results so 
far.   
Key words: Doctor-Patient Relationship; Semeiology; Balint Method; Psychodrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
1 Professor Titular Emérito de Semiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e Presidente da Secção de 
Goiás da Sociedade Brasileira de Medicina Interna. 
E-mail: celmo@cardiologia.br. 



Bom dia a todos! Em primeiro lugar 
desejo dizer ao Prof. Pietro Novellino, que ele 
não imagina a emoção, que me toma neste 
momento, ao participar de um evento sobre 
Semiologia na Academia Nacional de Medicina. 
Agradeço ao Prof. Mário, ao Prof. Vale e ao Prof. 
Galvão esta oportunidade de experimentar esta 
inesquecível emoção que é de falar para alguns 
colegas da semiologia, mas também para essa 
platéia de jovens, com os quais me sinto muito à 
vontade. Digo isso porque a minha vida foi 
dedicada ao ensino e ao trabalho com os 
estudantes de medicina. 

A perspectiva histórica que vou adotar é 
minha experiência durante o período que dirigi a 
disciplina de Semiologia, na Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Goiás. A 
inspiração do meu trabalho, pode ser identificada 
em duas obras, aqui projetadas, uma de Paul 
Klee, em que ele fragmentou totalmente a figura 
humana, que é como fazem hoje as 
especialidades; outra, contraponto desta 
fragmentação, é esse magnífico bico de pena de 
Michael Kraft em que ele colocou dentro do 
coração, figuras humanas, borboletas, árvores, 
afinal, tudo que faz parte do contexto em que se 
insere a vida de uma pessoa. Assim somos nós. A 
compreensão do processo saúde-doença também 
deve ser assim. O ensino da Semiologia não podia 
ser diferente. 

De 1966 a 2004, trabalhei com os 
estudantes de medicina para ajudá-los a aprender 
como se examina um paciente. Minha disciplina, 
com carga horária de 320 horas, tinha dois 
objetivos: aprender a examinar um paciente ou 
seja, a semiotécnica, e ensinar a estabelecer uma 
boa relação com o paciente. Escolhi essa segunda 
parte para fazer uma retrospectiva histórica, a 
partir de minha experiência ao longo de quase 40 
anos, procurando responder à seguinte pergunta: 
como ensinar a relação médico-paciente? 

Todos nós estamos de acordo que a 
relação médico-paciente é a essência da 

medicina; todos nós estamos de acordo também 
que o encontro clínico, é o foco luminoso da 
prática médica. Mas como ensinar isso? Como 
aproveitar o ensino da semiologia para ensinar 
uma boa relação com o paciente?  

Aprendi logo no início da minha carreira 
docente que ensinar semiotécnica era fácil; para 
isso, poderia usar os mais variados recursos e 
obter bons resultados, ou seja, conseguiria chegar 
ao final de um determinado período de tempo, 
com os meus alunos sabendo fazer um bom 
exame clínico, mas e o outro lado do exame 
clínico? Justamente onde estão as qualidades 
humanas, os princípios éticos e a relação médico-
paciente. Devo confessar que minha motivação 
para enveredar por este caminho inicial foi uma 
insatisfação. Após alguns anos de trabalho diário, 
fiquei insatisfeito com o curso que estava 
ministrando. Procurei identificar essa 
insatisfação e verifiquei que a causa era ficar 
restrito à semiotécnica. Sabia que o exame clínico 
tem dentro dele esse outro componente, 
exatamente o que vai ser a base de uma medicina 
de excelência, mas não estava conseguindo 
ensiná-lo.  

No inicio, o ensino da relação médico-
paciente, restringia-se àquelas aulas teóricas 
clássicas sobre este tema, quando ensinávamos 
algumas conceitos sobre o que era resistência, 
transferência contratransferência, mas que não se 
concretizava em alguma coisa que pudéssemos 
dizer – Estamos ensinando aos alunos como se 
estabelece uma boa relação médico-paciente. 

Então fiz as perguntas que devia fazer 
como professor: 

Como compreender a relação médico-
paciente? 

Quando iniciar seu ensino ou, melhor 
dizendo, seu aprendizado?  

De que maneira ensinar? Como 
aprender? 

A primeira sistematização que tentei foi 
baseada em dois princípios pedagógicos: 
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Clerkship, que é o trabalho do estudante junto ao 
paciente, ao qual associei a técnica do portfólio. 
Qual foi a metodologia dessa primeira tentativa? 
Admitimos que poderia ser a discussão de grupo, 
integrando o ensino-aprendizagem da relação 
médico-paciente ao ensino-aprendizagem da 
semiotécnica. Qual a melhor maneira de fazer a 
integração destes dois objetivos? Fizemos a 
designação de um leito para cada estudante, o 
qual ficava “responsável” pela paciente desde o 
momento de sua internação até a alta, 
transferência de enfermaria ou óbito. Teria que 
anotar tudo que acontecesse, que é a técnica 
básica do portfólio. 

A principal parte dos relatórios dos 
alunos era a das vivências e não apenas a 
tradicional “história clínica”. Passamos a fazer a 
discussão dessas vivências com as técnicas da 
dinâmica de grupo, muitas vezes com a presença 
de um psicanalista. Para facilitar o registro das 
vivências e, talvez aqui esteja a essência desta 
proposta pedagógica, organizamos o que 
denominamos “perguntas provocadoras”. 
Partimos do principio de que, quando 
pretendemos ensinar semiotécnica, a primeira 
coisa a fazer é organizar as perguntas que 
provocam respostas do paciente: Que? Qual? 
Como? Onde? Estas perguntas estão em todos os 
livros de semiologia. Para o ensino da relação 
médico-paciente preparamos dez perguntas 
“provocadoras”: 

1 - O que você sentiu ao aproximar-se do 
paciente? 

2 - O paciente mostrou sinais de 
acolhimento ou de rejeição? 

3 - O paciente ficou interessado ou 
indiferente? 

4 - Quais foram suas primeiras reações 
diante da reação do paciente? 

5 - O paciente estava alegre ou triste? 
6 - O paciente demonstrou expectativas? 
7 - Você notou alguma alteração no 

humor do paciente? 

8 - Ao fazer a entrevista lembrou-se de 
algum problema pessoal ou familiar? 

9 - O que você sentiu e como se 
comportou quando o paciente abordou os 
problemas pessoais ou familiares dele? 

10 - O que você sentiu e o que fez ao 
entrevistar um paciente em estado grave, 
demonstrando sofrimento ou com doença 
incurável? 

Chamávamos de perguntas provocadoras, 
porque o objetivo delas era despertar “vivências”, 
as quais deveriam ser transformadas em um 
relatório que cada um lia para os colegas do 
grupo. O que conseguimos? Quais foram os 
resultados? Não demorei a perceber que não 
tinha competência para analisar as vivências dos 
estudantes! Eu não estava preparado para aquela 
tarefa. Não conseguia entender e analisar tudo 
aquilo que os meus alunos anotavam no portfólio 
ou relatavam de viva-voz. Percebi que tinha 
diante de mim um material riquíssimo, mas, não 
sabia utilizá-lo. 

Convidei, então uma psicanalista - a 
Profª. Sui Mei Andrade Siqueira - para trabalhar 
comigo, participando das reuniões do grupo. Meu 
objetivo era avançar na compreensão daquela 
primeira pergunta: “Como compreender a relação 
médico-paciente?” Procurei, então, motivar os 
professores da Disciplina que eu coordenava, 
para o estudo do ensino-aprendizagem da relação 
médico-paciente. Alguns se interessaram, outros 
não. É sempre assim, toda vez que se propõe 
caminhos novos.  

Os primeiros resultados desta proposta 
pedagógica formaram a base de um capítulo do 
livro de “Semiologia Médica”, cujo titulo foi 
“Relação Médico-Paciente”. Nele resuminos o 
que havíamos aprendido, até então. 

Começamos a compreender que a relação 
médico-paciente, ou melhor dizendo, a relação 
estudante de medicina-paciente dependia de 
muitos fatores e não era tão simples como o 
ensino da semiotécnica. 
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Foi possível, por exemplo, reconhecer 
que a relação médico-paciente depende das 
características da própria doença, mas se 
modifica com as circunstâncias de cada paciente. 
Aprendemos que “as doenças podem ser 
semelhantes, mas os doentes nunca são 
exatamente iguais”. Podemos dizer que o 
primeiro fator que conseguimos identificar é que 
a relação dependia do tipo da doença, ou seja, vai 
num crescendo da “doença sem gravidade, sem 
grande sofrimento, de bom prognóstico” até 
“doença muito grave, sem possibilidades 
terapêuticas”. 

Aprendemos também a identificar as 
fases pelas quais passam os pacientes e 
conseguimos definir os principais padrões de 
comportamento dos pacientes e dos estudantes. 

Por fim, adotamos os modelos de relação 
médico-paciente propostos por Veatch e que 
serviriam para analisar as vivências dos 
estudantes: modelo paternalista, modelo colegial, 
modelo técnico ou engenharial e modelo 
contratual. 

Os aspectos relacionados às doenças, são 
muito importantes. Vou mostrar os dois 
extremos: Em um extremo situam-se as doenças 
de início recente de pouca gravidade que não 
produzem impacto emocional. Neste caso a 
relação médico-paciente é quase sempre 
superficial, não se aprofunda, não cria laços; no 
outro extremo, no qual estão os pacientes 
terminais, nascem vivências no estudante de 
medicina, que vão fazer mudanças profundas nos 
seus mecanismos conscientes e inconscientes. 
Muitos estudantes diziam após conviver alguns 
dias com um paciente terminal: “Não sou mais a 
mesma pessoa depois desta experiência de vida”. 
Este é o verdadeiro aprendizado. 

Com base no trabalho de Kübler-Ross, 
passamos a reconhecer o momento que o 
paciente estava vivenciando: negação, raiva, 
negociação, depressão, aceitação. Embora 
Kübler-Ross tenha identificado estas fases em 

pacientes terminais, elas são perfeitamente 
reconhecíveis em todo paciente. Isso é uma boa 
maneira de facilitar o comportamento do 
estudante diante de um paciente. Por exemplo, 
quando o paciente manifesta raiva, ela pode ser 
dirigida à doença, à família, ao médico, ao 
estudante, ao hospital. Reconheço que o trabalho 
da Professora Kübler-Ross foi um dos nossos 
principais pontos de apoio. 

Chegou o momento em que precisávamos 
avançar, vale dizer, tínhamos que encontrar um 
caminho mais eficiente. Esse caminho foi dado 
por Balint. Somente em 1975 tivemos 
oportunidade de conhecer o método de Balint, 
embora seu livro tenha sido publicado em 1957. 
Passamos a trabalhar com o método Balint, não 
mais a dinâmica de grupo, cujas bases foram 
muito úteis para esta nova etapa. 

Uma assistente da Disciplina, a Profa. 
Rita Francis mostrou grande interesse pelo 
método Balint e resolveu estagiar na Tavistock 
Clinic, na Inglaterra. Com os sucessores de 
Balint, ela aprendeu a trabalhar com esse 
método, o qual ela passou a dominar como 
ninguém.  

As características do grupo Balint se 
parecem um pouco com as da dinâmica de grupo, 
mas há importantes diferenças que foram ficando 
bem claras para nós, destacando-se as seguintes: o 
líder do grupo Balint tem que ser o mesmo 
professor que ensina o método clinico; o relato 
tem que ser oral; até então, com a técnica do 
portfolio, estavamos usando o relato escrito; 
posteriormente, aprendí com os colegas que 
trabalharam com Balint, que o relato oral é muito 
mais próximo da realidade psicoemocional do  
medico ou do estudante. A discussão do “caso” 
focada na relação com o paciente, procurando 
integrá-la à discussão do caso clínico, servia de 
motivação para os estudantes para aprender a 
semiotécnica e a relação médico-paciente. 

Os objetivos do grupo Balint são 
compreender os mecanismos psicodinâmicos da 
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relação médico-paciente, desenvolver a 
compreensão sobre os problemas dos pacientes e 
dos estudantes, podendo ser usado, inclusive, 
como instrumento de coping. Mas, acima de 
tudo, o objetivo é entender o mundo emocional 
do estudante e dos pacientes. 

A experiência de alguns anos com o 
método Balint foi transformada numa tese de 
Mestrado pelo Profa. Rita Francis, que estudou o 
“Ensino da relação médico-paciente na 
perspectiva dos grupos Ballint, espaço de reflexão 
sobre o encontro do estudante de medicina com 
o seu paciente”. Esse trabalho da Profa. Rita, foi o 
ponto de partida para seu excelente livro, editado 
pela editora Guanabara, onde ela desenvolveu 
com mais profundidade todos os aspectos da 
relação com o paciente. 

O outro método que adotamos foi o 
psicossociodramático. Para isso tive a 
participação do Professor Geraldo Francisco do 
Amaral, do Departamento de Saúde Mental, que 
domina muito bem o psicodrama. O trabalho 
com este método é feito em grupos de 6 a 12 
alunos. Utiliza uma técnica especial, denominada 
role-playing. Na discussão de grupo a técnica é 
livre. No método Balint tem características 
próprias e no psicodrama o essencial é o role-
playing. Com a utilização desta técnica os 
estudantes vão fazer o papel de paciente, de 
médico, de enfermeiro, de familiar. A 
participação do Prof. Geraldo Amaral teve como 
ponto de partida a chamada inter-consulta 
psiquiátrica que era de responsabilidade desse 
professor, no Hospital das Clínicas da UFG. 

O estudante percebe melhor o “outro”, 
quando faz o papel daquele “outro”; ele 
compreende melhor o papel do medico, do 
paciente e dos familiares. Curiosamente também 
observamos que o psicodrama era utilizado pelos 
estudantes para superar dificuldades pessoais. 
Elas eclodem, ficam visíveis e podem ser 
superadas, melhorando a capacidade de tomar 
decisões.  

Estou procurando mostrar nesta 
exposição minha experiência no ensino-
aprendizagem da relação médico-paciente. 
Momentos semelhantes provavelmente 
ocorreram no mundo inteiro. A experiência que 
estamos vivendo agora é representada pela busca 
de um método dentro do que se convencionou 
chamar “Laboratório de Habilidades Clínicas”. 
Praticamente, todos os cursos de medicina 
possuem ou estão montando seus laboratórios de 
habilidades clinicas que representam uma grande 
revolução no ensino da semiologia. O laboratório 
de habilidades clínicas baseia-se no uso de 
enfermarias com bonecos, manequins, e outros 
equipamentos, além da sala-espelho que 
reproduz o consultório. O que vou destacar aqui 
é a utilização do laboratório de habilidades da 
PUC-Goiás para onde se transferiu a Profa. Rita 
Francis, onde ela trabalha com atores e alunos do 
curso de teatro. 

 

 
Figura 1: Sala-espelho que reproduz o 
consultório 

 
Acredito que esta estratégia vai propiciar 

uma metodologia diferente. Vejam só! A 
discussão de grupo com o simples relato dos casos 
já era interessante, depois o método Balint com 
um líder treinado para isso nos permitiu avançar 
ainda mais, com o psicodrama fomos mais 
adiante e agora surge o laboratório de habilidades 
clínicas. Por que acredito que ele seja um método 
promissor? Primeiro porque podemos criar 
situações simples ou complexas para serem 
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utilizadas no ensino-aprendizagem da 
semiotecnica e da relação médico-paciente. Com 
o paciente “real” não podemos criar essas 
situações. A possibilidade de criar situações 
clínicas as mais diversas me parece uma grande 
vantagem. Os procedimentos podem ser 
repetidos, inclusive a anamnese. Outra vantagem 
é não depender de pacientes nas etapas iniciais 
do aprendizado. Isso foi um grande avanço pois 
permite desenvolver maior segurança nas 
atividades dos alunos quando eles se defrontam 
com pacientes. 

Aqui, está uma fotografia da sala-espelho 
que, a meu ver, é a essência dessa nova 
metodologia. Nada mais é do que um consultório 
cercado de um vidro que é transparente de fora 
para dentro, mas de dentro para fora fornece 
absoluta privacidade. Lá dentro estão uma 
professora e dois atores, e isso é uma diferença 
fundamental. Em todas essas tentativas de 
ensinar a relação médico-paciente a presença de 
um ator junto ao professor, que está fazendo o 
papel de médico, representa a maior evolução do 
ensino da relação médico-paciente, o que é 
totalmente diferente do psicodrama onde há um 
jogo de papéis, um role-playing. No laboratório 
de habilidades não há esse jogo de papéis. Tudo é 
feito com scripts que vão nos levar às situações 
que desejamos explorar. 

Na última edição da Semiologia Médica 
publicada em 2009, inserimos um DVD, aonde 
registramos esta técnica com o máximo de 
desenvolvimento. Escolhemos uma atriz 
acompanhada de seu marido que apresentava 
como queixa principal um “caroço na mama”. Ela 
estava com muito medo de estar com câncer. 
Examinada por um “médico”, dentro da sala-
espelho, foi possível analisar seu relato e suas 
reações. Como disse, é possível reproduzir, uma 
serie de questões o que é absolutamente 
impossível com o paciente “real”. Pode-se pedir, 
por exemplo, para ele parar de chorar, embora 
pareça estar absolutamente emocionada. 

Podemos dizer – “Vamos parar aí, vamos voltar 
um pouco para ver o que aconteceu!” O que 
levou a esse momento de pranto? É algo novo no 
ensino da semiologia, e da relação médico-
paciente.  

Vamos concluir esta exposição tentando 
responder às perguntas iniciais: 

Quando iniciar o ensino-aprendizagem 
da relação médico-paciente? No meu 
entendimento deve ser no primeiro dia de aula! 
Não podemos mais esperar o segundo ano ou o 
terceiro ano do curso, como antigamente. Para 
nós evoluirmos no ensino da semiologia, temos 
que começá-lo no primeiro dia de aula. Aquela 
aula inaugural tradicional das escolas não precisa 
mais ser no anfiteatro de anatomia; ela pode ser 
num local aonde nós vamos mostrar para os 
estudantes de medicina o encontro deles com os 
pacientes. Minha proposta é começar pelo 
encontro clínico com o paciente e não o 
encontro com o cadáver.  

Insisto que é necessário e possível 
integrar o ensino-aprendizagem da semiotécnica 
com o da relação médico-paciente. Como 
metodologia posso utilizar qualquer uma destas 
alternativas: discussão de grupo, método Balint, 
método psicossociodramático e o laboratório de 
habilidades clínicas. Ainda não temos estudos 
que permitam dizer qual o melhor método para 
formar bons médicos. 

Para finalizar, deixo como mensagem esta 
figura magnífica de Frida Khalo, aonde procurei 
sintetizar o que entendo por arte clínica. Arte 
clínica é levar para cada paciente a ciência 
médica, e isso só é possível se eu colocar a ética 
como a base de todo ato médico. A medicina 
baseada em evidências nos dá fortes elementos 
para trabalhar cientificamente, mas é a medicina 
baseada em vivências, aquela que só se aprende 
no encontro com o paciente, que caracteriza a 
medicina de excelência.  

 
Muito obrigado!  
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Prof. José Rodolfo Rocco - Bom dia a 
todos! Eu agradeço o Sr. Presidente, os Srs. 
secretários pela presença, é, realmente, uma 
grande honra  estar nesta Casa e vamos falar 
sobre como é o nosso ensino de semiologia na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

Eu costumo iniciar minhas apresentações 
declarando não ter conflito de interesses, por que 
vamos falar sobre alguns aparelhos.  
Em nossa universidade nós temos a semiologia 
ensinada no 4º e no 5º período, sendo 98 alunos 
por semestre, sendo divididos em 14 grupos.  

O 4º período é ministrado o Programa 
Curricular Integrado (PCI) de Propedêutica 
Clínica; no 5º período o PCI de Medicina Interna 
I e, atualmente, eu sou o Coordenador dos dois 
períodos.  

O PCI de Propedêutica Clínica é 
ministrado duas vezes por semana: 2ª e 3ª feiras, 
iniciando-se com uma aula teórica de duas horas 
com exercícios de diagnósticos e depois com duas 
horas de prática na enfermaria. E como é um 
programa curricular integrado o aluno também 
tem aulas de enfermagem, dermatologia, 
psicologia médica e noções de semiologia 
pediátrica.  

Essas são algumas das aulas teóricas 
ministradas sobre sinais e sintomas (Tabela 1). E 
as aulas práticas a beira do leito, geralmente são 
ministradas na enfermaria e algumas vezes em 
ambulatório, são aulas que visam basicamente o 
aluno preceder o conhecimento da anamnese e 
depois a ectoscopia e os sinais vitais. 

    Tabela 1. Aulas teóricas ministradas no PCI de Propedêutica Clínica 

Dor Edema 

Dor Torácica Icterícia 

Dor Abdominal Lombalgia 

Alterações Gastrintestinais I e II Alterações da Consciência 

Anemia e Hemograma Dispnéia e cianose 

Hipertensão Arterial Tuberculose 

Cefaléia Infecção hospitalar 

Febre História da Pessoa 

 

Quem ministra as aulas são os professores 
do Departamento de Clínica Médica no esquema 
de rodízio, nesse período principalmente os 
professores chefes de serviços e os professores 
titulares da casa.  

Nós temos uma folha de observação 
clínica, que foi criada em 1975, foi descontinuada 
e que nós resgatamos. Está é a nossa identidade: é 
uma folha que se anota a identificação, a queixa 
principal, o estado da doença atual, tem parte de 
todas as perguntas para história, a revisão de 

sistemas, anamnese dirigida, história patológica 
pregressa, fisiológica, familiar e o estado da 
pessoa.  

 
Ela é profundamente incompleta e, 

excepcionalmente, útil, posto que o aluno 
realizando a anamnese repetidas vezes, depois da 
10ª ou 20ª anamnese, ele já vai decorar a folha, 
então ele vai saber a ordem das perguntas, isso 
facilita, e muito o ensino. E a anamnese nesta 
folha é corrigida semanalmente pelo professor.  
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Damos as avaliações, inclusive 
instituímos a chamada “prova final”, que é um o 
grande terror dos alunos.  

Já no PCI de Medicina Interna I, as aulas 
são ministradas quatro vezes por semana. Temos 
aulas teóricas (Tabela 2) e alguns casos clínicos 
(no total de 16) que são simulações de casos reais 
com perguntas; aulas de radiologia que 
acompanham as síndromes e o aprendizado. 

Então, o aluno está tendo uma aula sobre 
semiologia do aparelho respiratório, a radiologia 
é do tórax e os casos clínicos são sobre doenças 
do tórax; temos aulas de cirurgia experimental, 
aulas práticas na enfermaria ou ambulatório e 
encontros de psicologia médica que persiste, 
começa pelo 4º período, pelo 5º e também, no 6º 
período, e também tem noções de semiologia 
pediátrica.  

 
Tabela 2. Aulas teóricas ministradas no PCI de Medicina Interna I 

Metabolismo ácido-base Hemorragia Digestiva 

Alterações do Equilíbrio Hidroeletrolítico I e II Aumento do Volume Abdominal 

Semiologia do Desenvolvimento Hipertensão Portal 

Semiologia Neonatal Insuficiência Hepática 

Semiologia Genética Doenças das Artérias 

Semiologia do Adolescente Doenças das Veias e Linfáticos 

Introdução aos Exames Complementares Exame Neurológico I e II 

Choque Convulsões 

Hemoptise Paralisias 

Insuficiência Respiratória Aguda e Crônica Lombalgias 

Asma e Rinite Alérgica Disfunções Osteomioarticulares 

Insuficiência Cardíaca Lesões Osteomioarticulares relacionadas ao Esforço 

Semiologia Cardiovascular Reações Adversas a Drogas 

Sopros Cardíacos Imunodeficiências 

Insuficiência Renal Dermatites Alérgicas 

Urticária e Angioedema Semiologia do Idoso 

 
É claro que o número de aulas teóricas é 

muito maior do que no 4º período, também, 
basicamente, sobre sinais e sintomas e grandes 
síndromes.  

As aulas práticas visam um treinamento 
continuo na coleta da anamnese, ectoscopia e 

sinais vitais, ou seja, o aluno continua tendo que 
entregar uma anamnese por semana para que o 
professor a corrija; e semiologia segmentar 
classicamente estudada: cabeça e pescoço, 
aparelho respiratório, aparelho cardiovascular, 
abdome, vascular, neurológico e osteoarticular.  
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Quem ministra as aulas? São todos os 
professores do Departamento de Clínica Médica, 
aí entrando também os Mestrandos de Clínica 
Médica e os Monitores de Clínica Médica 
concursados. Então, para cada grupo de oito 
alunos temos um ou dois professores, um ou dois 
mestrandos e dois monitores.  

Também temos uma folha clássica em 
que é anotado o exame físico. Esta também é 
incompleta, mas serve para que o aluno se 
acostume com os itens. Para a avaliação temos 
provas de radiologia e de cirurgia, além das 
provas de discursivas, uma prova prática com o 
paciente e a terrível prova final.  

A grande preocupação era que, como 
vocês já observaram, é um grande número de 
professores com formações, às vezes um pouco 
distintas, que ministram as aulas, as aulas eram 
um pouco díspares, então, os alunos se 
queixavam da desigualdade de ensino. Então, nós 
procuramos fazer aulas de revisão oferecidas aos 
monitores, que são grandes disseminadores de 
conhecimento, para os mestrandos e também 
para os professores, com o intuito de educar e 
fazer uma recordação da matéria. E essas aulas 
acompanham, à pari passo, o curso.  

Nós distribuímos também um CD-ROM 
com material didático que inclui todas essas aulas 
de revisões e mais as aulas teóricas e mais o 
material didático que produzimos, fotos e filmes 
do exame físico. Uma vasta bibliografia 
disponibilizada.  

O que nós devemos atualmente ensinar? 
Como conseguimos separar o que é importante 
aprender? O aluno virtualmente sempre se 
queixa do enorme número de epônimos e 
manobras que ele nunca mais vai ver na vida, e o 
que é realmente importante na prática, o que é 
realmente útil?  

Então nós temos aqui alguns exemplos do 
que ainda é útil:  
• A pesquisa da voz sussurrada, a pesquisa da 

broncofonia, é bastante útil;  

• O ensino da posição Shuster para palpar o 
baço, é útil;  

• Ensinar que o sinal de Chaddock, às vezes, é 
mais sensível que o próprio sinal de Babinsk, 
que é o sinal mais importante na neurologia 
também, é útil, por aí vai...  

Mas também a não devemos mais ensinar 
o que não é útil, que às vezes o aluno encontra 
nos livros antigos de semiologia, que são muito 
bons. Entretanto, alguns sinais como sucussão 
hipocrática; sinal da moeda, pesquisa da 
elasticidade torácica; percussão do precórdio; 
inalação de nitrito de amilo para fazer 
diagnóstico diferencial de sopro cardíaco, não são 
manobras utilizadas na prática médica, mas que 
ainda encontramos nos livros mais antigos. 
Assim, é necessário certa modernização.  

Por exemplo, a pesquisa de frêmito 
tóraco-vocal, é o famoso 33. Se observarmos 100 
médicos, 98% dos deles só fazem a ausculta do 
tórax, eles se esquecem de pesquisar o frêmito 
tóraco-vocal. E quando você faz essa pesquisa, o 
paciente para e pensa - Opa, esse médico é 
diferente, ele me examina como os médicos de 
antigamente! - É como se fosse uma coisa que foi 
perdida, é muito mais fácil e muito mais rápido 
pedir para o paciente respirar fundo, do que você 
pesquisar o frêmito tóraco-vocal. A pesquisa do 
frêmito tóraco-vocal é importante, pois ele só 
estará aumentado se a pessoa tiver uma 
condensação pulmonar. O que pode ajudar no 
diagnóstico de uma pneumonia, por exemplo. 
Então, se o paciente apresentar uma broncofonia, 
ou seja, você pede para o doente falar 33 
baixinho, ausculta o tórax, e ao invés de sílabas 
inaudíveis e “borradas” você ausculta uma 
melhor dicção ou como se fosse um balido de 
cabra (uma ressonância vocal maior), é o mesmo 
significado do frêmito tóraco-vocal aumentado, 
significando que ali tem uma condensação; Em 
outro exemplo, a presença de estertores finos 
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localizados em um paciente com febre e tosse 
produtiva, você faz o diagnóstico de pneumonia 
sem a necessidade de realizar o Raios-X do tórax.  

É claro que se houver uma suspeita de 
derrame pleural ou alguma outra complicação, é 
obvio que devemos solicitar a radiografia do 
tórax ou tomografia computadorizada ou 
ressonância torácica, o que for necessário para o 
caso.  

Em relação à posição de Schuster e sua 
variação Schuster-Rocco que é interessante para 
relaxar a musculatura (Figura 1).  

Então, ensinar como é a posição: perfeito 
decúbito lateral da cintura pélvica e semi-
decúbito da cintura escapular, a mão esquerda do 
examinador na região costo-lombar e a mão 
direita palpando da fossa ilíaca direita (é direita 
mesmo, e não da esquerda, devido a direção do 
aumento do baço) em direção ao hipocôndrio 
esquerdo ou a palpação em garra. O ensino da 
posição de Schuster, o ensino da técnica de 
palpação do baço, é importante. 
 

 

 

Figura 1. (A) Posição de Schuster clássica. (B) Posição de Schuster-Rocco, na qual a musculatura lateral 
da parede abdominal fica mais relaxada 

 
O sinal de Babinski é o clássico! Enfim, 

deve ser ensinado, mas também o sinal de 
Chaddock, às vezes, em alguns casos em que você 
não tem o Babinski aparente, o Chaddock é 
positivo, ou seja, a pessoa tem a dorsoflexão do 
halux. Então, isso é importante saber – Ah, 
existem muitos sucedâneos do sinal de Babinski! 
- sem dúvida, nem todos são mais sensíveis do 
que o próprio sinal de Babinski. Essa é uma 
pesquisa do Prof. Péricles Maranhão do Serviço 
de Neurologia, (Maranhão-Filho P, Dib E, 
Ribeiro RG. Sinais de Babinski e Chaddock sem 
Disfunção Piramidal Aparente. Arq 
Neuropsiquiatr 2005;63(2-B):484-487) que 
mostrou, exatamente, isso, as vezes, ele é um 
pouco mais sensível . 

Na propedêutica moderna nós devemos 

utilizar algumas ferramentas que estão ao nosso 
dispor. Nós vamos mencionar algumas delas. 

O uso, por exemplo do estetoscópio 
eletrônico (Figura 2), que é uma novidade e que, 
atualmente, está ficando mais barato, porque 
antigamente custava mais de mil dólares, era uma 
coisa inacessível.  
• Ele amplifica e filtra o som de baixa e de alta 

freqüência simulando o diafragma e 
campânula, do estestocópio normal; 

• Torna mais audível, por exemplo, o ruflar 
diastólica da insuficiência aórtica. 
Raramente, conseguimos ouvir esse ruflar 
diastólico, você houve mais o sopro sistólico 
do hiperfluxo; 

• Torna mais claro as bulhas acessórias.  
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Figura 2. Estetoscópio eletrônico para ausculta individual 

 
 

Então, esse é um exemplo de estetoscópio 
da Littmann: ele amplifica 24 vezes (esse aqui é 
individual), ele simula tanto o diafragma quanto 
a campânula, e ainda por cima mensura a 
freqüência cardíaca, funcionando com uma pilha 
pequeninha (AAA), que dura três meses, e que 
custa a mesma coisa de um estetoscópio 
tradicional, Master Cardiology da Littmann. 

Esse é um outro estetoscópio que é 
interessante porque ele tem um plugue em que 
você pode acoplar esses fones. Então, a partir do 
momento que o professor está auscultando o 
paciente, 4 alunos podem auscultar exatamente a 
mesma coisa, isso facilita e muito o ensino dos 
sopros cardíacos (Figura 3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Estetoscópio Eletrônico com saída simultânea de áudio para dois fones de ouvido. Assim, até 
quatro alunos podem simultaneamente auscultar o paciente 
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Todos nós já passamos por essa 
experiência né? Professor vai lá e fala – Tem um 
sopro assim, assado...! – você ausculta e... – Eu 
não escutei nada, absolutamente, nada! – as 
primeiras auscultas são um fracasso! Quando ele 
diz que tem uma 4ª bulha, então, pior ainda. Eu 
só fui auscultar a quarta bulha no sexto ano, é 
muito difícil. Assim, com certeza, se nós 
tivéssemos essa ferramenta de ensino, nós 
poderíamos aprender a auscultar um pouquinho 
mais precocemente. 

O saturímetro. O oxímetro portátil é uma 
realidade atualmente. Ele custa 180 dólares, não 
é barato, mas é acessível a muitos médicos, e é 
excelente para o diagnóstico e o 
acompanhamento de pacientes graves. Eu já fiz 
várias vezes, indicação de internação porque o 
paciente estava insaturando em casa. Então, 
saturímetro de dedo, 98% de saturação, 77 bpm a 
freqüência cardíaca. Funciona com 2 pilhas 
(AAA) pequeninhas, é, extremamente, portátil e 
útil (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Oxímetro de pulso portátil 

 
Peak Flow. Excelente para 

acompanhamento de pacientes com doenças 
respiratórias, broncoespamo especialmente, 
asmas ou DPOC. Então, pode ser o analógico ou 
digital, enfim... Aqui é com um bocal que é 
trocável, descartável, então, o doente sopra e 
você tem a medida. 

Glicosímetros. Também é, extremamente, 
barato, com R$ 69,00 você compra um 
glicosímetro, o que é caro são as fitas, mas de 

qualquer ordem, você pode ter à beira do leito ou 
no seu consultório e é imprescindível para o 
tratamento de pacientes diabéticos. Isso é, 
particularmente, importante, já que nós estamos 
vivendo uma epidemia de diabetes mellitus no 
mundo, de 189 milhões vamos para mais de 320 
milhões do final desta década. Exemplos de 2 
glicosímetros que você pode dispor, 
extremamente, apurados e o resultados é em 
poucos segundos (Figura 5). 
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Figura 5. Glicosímetros com respectivas fitas e canetas lancetadoras 
 

Uma coisa que, às vezes, é muito 
esquecida dos clínicos e relegado aos 
oftalmologistas, é a oftalmoscopia. É a grande 
oportunidade de você ver in vivo, sem precisar 
matar o doente, o sistema nervoso e os vasos 

dele. Então, você pode fazer o diagnóstico e 
acompanhamento de diversas doenças. Essa é que 
faz uma grande diferença, em termos de 
semiologia. 

 

 

Figura 6. Conjunto de Oftalmoscópio e Otoscópio portáteis 
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Aqui um oftalmotoscópio, realmente, é 
um investimento! Um bom oftalmotoscópio custa 
uma certa quantia. Então, você pode ver o fundo 
de olho normal; o cruzamento patológico do 
paciente com hipertensão; exsudatos; o paciente 
com lúpus; por exemplo, aqui é um exsudato de 
um paciente com diabete, as vezes tem 
microaneurismas de Ballantyne, lembre-se do 
uísque que você lembra do microaneurisma. 
Aqui, exsudatos algodonosos, paciente com lupus 
eritematoso, síndrome do anticorpo fosfolipídico, 
então, exame do fundo do olho é muito 
importante, e junto com ele sempre um colírio 
para poder fazer a dilatação pupilar. 

Outra coisa fundamental é a ilustração, 
são as fotos! Você quando vai ensinar o reflexo 
fotomotor, você tem que ver se a pessoa tem uma 
sombra, se ela tiver uma sombra na parte nasal, 
ela pode ter uma câmara anterior rasa. Então, se 
você dilatar essa pupila, você pode desencadear 
uma crise de glaucoma agudo. Então, esses 
pequenos detalhes você tem que ensinar.  

Linha de Piorry da articulação esterno-
clavicular até a primeira costela flutuante que 
divide o espaço de Traube, a metade lateral 
maciça, mas a medial deve sempre ser timpânica. 
E mesmo antes de palpar o baço, você já pode 
saber se o baço vai estar aumentado ou não, e por 
aí vai.  

A pesquisa do íctus do ventrículo direito 
(VD) que, na verdade, é uma incorreção, na 
verdade é o impulso de VD pois não existe um 
íctus de VD verdadeiro. Existem várias maneiras 
de palpar o VD, você pode ensinar diversas 
técnicas para coordenação cerebelar, pesquisa de 
ascite, etc. 

– Ah, estou auscultando pouco! – você 
deve pesquisar, às vezes o paciente que tem uma 
surdez unilateral, ele não se queixa de surdez, 
porque ele compensa, ele vira assim um 
pouquinho (se defende). 

Além das fotos, é muito importante você 
filmar o exame físico, como exemplo, nós 

fizemos esse filme através do Laboratório de 
Vídeo Educativo do NUTES, é claro que por 
causa do programa de computador, está um 
pouco sem foco, mas procuramos fazer filmes 
sobre o exame físico. Aqui um exemplo do 
aparelho respiratório, está sem áudio, apenas para 
demonstrar a técnica de como é que se examina 
um paciente. É a melhor técnica? Não, existem 
outras técnicas também! Mas é uma forma de 
uniformizar o exame físico e dar exemplos de 
sistematização. Então, você faz um exame físico 
padrão. 

Então, aqui é um aluno do 6º ano e eu 
explico o que eu vou fazer (filme). 

E como é que nós apresentamos os 
exames complementares? Inclusive eu introduzi 
uma aula sobre, exatamente, exames 
complementares. Os exames são complementares 
ao quê? Ao raciocínio clínico! Se você não tiver 
raciocínio clínico, você vai errar, porque o exame 
complementar não vai revelar o diagnóstico, 
quem faz o diagnóstico é o médico. Então, o 
exame complementar serve para confirmar ou 
afastar uma hipótese que você fez, é assim que é 
apresentada. 

A fábula da moderna semiologia é essa: 
 Um paciente procurou um renomado 
médico gastroenterologista com uma sacola cheia 
de exames complementares (quem não recebeu 
um doente assim no consultório): diversos 
exames de sangue, urina, fezes, ultrassom do 
abdome, tomografia, endoscopias alta e baixa, 
laudos de biópsia, etc. 

Após vistoriar os exames, o médico 
chegou à seguinte conclusão: “Agora só nos 
restou fazer a anamnese e o exame físico !”, que é 
o que, exatamente, estava faltando. 

E terminando, essa é uma pequena 
propaganda. Nós também temos várias fotos, 
filmes, etc. que serão incluídos em um novo livro 
de semiologia, que vai ser uma homenagem ao 
meu pai, Rodolpho Paulo Rocco.  

Muito obrigado pela atenção.  
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DA ARTE DO DIAGNÓSTICO  
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ON THE ART OF DIAGNOSIS 

(A DEFENCE OF THE MEDICAL ACT) 
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RESUMO 

Processo e conceito do diagnóstico médico sofreram modificações através dos tempos, em função de 
alterações no entendimento do que sejam uma entidade mórbida e suas causas, bem como de um 
progressivo e acelerado acréscimo de inovações tecnológicas, modificando pari passu a semiologia e a 
semiotécnica secularmente desenvolvidas. Existem cinco tipos básicos de diagnóstico, tais como o 
reconhecimento de um padrão pré-estabelecido, o seguimento de um algoritmo, ou a utilização de um 
sistema de pontuação. Tido por muitos como o padrão ideal, o “método da escopeta” é raramente 
empregado, sendo pouco prático e oneroso, em termos de tempo. Desprezado como ligeiro e incompleto, 
o método hipotético-indutivo é larga e inconscientemente utilizado, embora sujeito a falhas, por sua 
grande dependência em processos heurísticos. Isto explica porque a eficiência diagnóstica é tão 
intensamente dependente da prática e da experiência do médico. Os avanços em técnicas armadas de 
diagnóstico trazem a obsolescência progressiva das velhas semiotécnicas manuais, visuais e auditivas. Ao 
mesmo tempo, a melhor compreensão dos processos de saúde-doença será inexorável na solicitação de 
diagnósticos mórbidos pré-clínicos, ou seja, antes que alterações ou doenças propriamente ditas sejam 
percebíveis pela semiotécnica clássica. Este desenvolvimento não pode porém implicar em redução na 
intimidade ou frequência do contato médico-paciente, necessário à obtenção de uma Medicina humana e 
humanitária. 
Palavras-chave: Diagnóstico; Teoria do Diagnóstico Clínico; Tipos de Diagnóstico; História da Medicina; 
História do Diagnóstico Médico; História do Exame Clínico. 
 
 
 
ABSTRACT 

Both process and concept of medical diagnosis underwent changes along time, in accordance with 
developments in the understanding of the nature of disease and its causation, as well as a progressive and 
rapid accruement of technical innovations that concomitantly modified semiology and semiologic 
practice. Five basic diagnostic categories may be accepted, as the recognition of a pattern, the employ of 
an algorithm, or the use of a score system. Seen by many as an ideal to be pursued, the “blunderbuss” 
method is rarely applied, being impractical and wasteful of time. Despised as hasty or incomplete, the 
hypothetical-inductive method is largely (if unwittingly) employed, although subject to fails, due to its 
large reliance on heuristic processes. This helps explain why diagnostic efficiency is so intensively 
dependent upon the experience of physicians. Advances in diagnostic technology shall inevitably bring 
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about the continuing obsolescence of the old manual, visual and aural techniques of clinical 
examination. At the same time, a better understanding of the dual process of health-disease shall 
inexorably favour the establishment of pre-clinical diagnoses, that is, before alterations and diseases 
proper can be perceived through the classic semiotic techniques. Desirable as it may seem, this 
development should not imply a reduction in the frequency or intimacy of the physician-patient 
encounter, fundamental as this is to the safeguard of the ideal goal of a humane and humanitarian 
Medicine. 
Key words: Diagnosis; Theory of Diagnosis; Types of Diagnosis; History of Medicine; History of Medical 
Diagnosis; History of Physical Examination. 
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INTRODUÇÃO 

 
O médico diferencia-se no diagnóstico e iguala-se 
no tratamento.   Jairo Ramos 1 
 

Em Medicina, entende-se por diagnóstico 
ou diagnose o resultado de um processo de 
raciocínio pelo qual se chega à determinação da 
natureza específica de um processo mórbido: 
diagnóstico nosológico. O processo pode ainda 
determinar o sítio de uma manifestação 
(diagnóstico anatômico), o distúrbio de função 
que induz ou provoca as alterações observadas 
(diagnóstico funcional) ou ainda a causa destes 
fenômenos (diagnóstico etiológico). Além destes, 
fala-se ainda de outros tipos, como diagnóstico 
sindrômico, radiológico, citológico, 
histopatológico e, saindo do individual para o 
coletivo, diagnóstico epidemiológico. 

O processo diagnóstico se dá pela análise 
das manifestações do processo mórbido: das 
queixas que o paciente nos traz (seus sintomas), 
dos desvios do normal observados no exame 
físico (seus sinais), ou ainda das alterações 
surgidas em parâmetros laboratoriais ou em 
modificações da estrutura normal do organismo 
(alterações bioquímicas, radiológicas e 
histológicas, entre outras). 

A palavra vem do grego diágnōsis 
(διάγνωση) isto é, “capaz de ser discernível”, por 
meio do prefixo dia (da preposição diá - διά - 
“através de”, indicando separação), e do 
substantivo gnósis (γνώση), “conhecimento”. 
 
ONTOGENIA DO DIAGNÓSTICO 

A medicina científica ocidental é 
centrada na função diagnóstica, de tal modo que 
seus praticantes, se confrontados com outros 
sistemas médicos nos quais o diagnóstico não 
tenha tanta importância, não conseguem 
compreendê-los, tendendo a desprezá-los como 
totalmente imaginários, ou sem qualquer base 
                                                 
1 Apud A.C. Lopes: Rev Assoc Med Bras 44:167, 1998. 

científica, para não dizer empírica, ou mesmo 
racional. 

Não obstante, a longa tradição 
(mediterrânea, mais que européia) desta 
medicina ocidental e científica passa por períodos 
em que se dava mais importância ao prognóstico 
e, depois, à patogenia, que ao diagnóstico, como o 
entendemos hoje. Este último, na verdade, é um 
conceito bastante recente. 

Nas tradições médicas anteriores à 
civilização grega, não se praticava exatamente o 
diagnóstico: como a causa da doença era a quebra 
de um tabu, a invasão de um demônio ou a 
malevolência de outra pessoa, tratava-se de 
determinar não necessariamente a doença, em si, 
mas a sua causa, e descobrir qual o tabu violado, 
ou a divindade ofendida. Isto era obtido 
principalmente por métodos mágicos e 
divinatórios. Entretanto, já aqui um 
interrogatório sobre hábitos e práticas poderia 
sugerir que a origem da doença fosse a quebra de 
um tabu tribal, por exemplo: sinais ou sintomas 
específicos apresentados pelo paciente indicariam 
qual a entidade sobrenatural envolvida. 

Necessariamente derivado de um 
diagnóstico (e ele mesmo um diagnóstico, 
também), o prognóstico era extremamente 
importante nas tradições médicas mesopotâmicas 
e do Mediterrâneo Oriental. Compilado por volta 
de 1.700 AC, mas provavelmente escrito uns mil 
anos antes disso, o Papiro de Edwin Smith, é uma 
coletânea de 48 casos de lesões traumáticas 
(Figura 1). O seu conteúdo segue um padrão em 
que, após um título que define o problema, 
descreve-se o exame a ser feito, com a listagem 
do sinal ou sintoma a ser encontrado, e a sua 
interpretação. A isso se segue, naturalmente, o 
diagnóstico, e, posteriormente, um veredicto, de 
três possibilidades: 
Uma condição que eu tratarei; 
Uma condição que eu combaterei; 
Uma condição que não deve ser tratada 
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Figura 1: Papiro de Edwin Smith. New York 
Academy of Medicine, Nova Iorque 
 

Na medicina hipocrática, considerada 
fons et origo da que exercemos, o prognóstico 
tinha alta importância. O médico era o praticante 
de um ofício remunerado, que não tinha a 
posição social de que veio a desfrutar muito 
depois; além disso, qualquer um podia exercer a 
arte de curar, sem necessidade de comprovação 
de habilidade, de registro profissional, de filiação 
a uma guilda ou associação, ou de autorização de 
algum poder do Estado. Muitos eram os tipos de 
curadores, múltiplas as seitas a que pertenciam, 
diversos os métodos de curar empregados, e 
distintas ainda as bases conceituais, científicas, 
filosóficas, religiosas - culturais, enfim - sobre as 
quais aquela prática profissional se assentava. 

Ademais, aquele curador exercia um 
ofício itinerante, pois raros centros urbanos na 
Antiguidade tinham mais de dez mil habitantes, 
e não seriam capazes de sustentá-lo, caso fixo: 
por volta do ano 150 DC, Roma mesma teria uns 
500 mil habitantes. Era então necessário ao 
profissional afirmar a sua competência a cada 
passo, garantir a confiança do paciente e do 
público a cada caso, e combater a multifária 
concorrência existente a cada trajeto. Na Grécia 
como no Egito, era fundamental que o médico 
selecionasse o caso de que ia tratar: aqueles que 
terminassem pela morte deveriam ser evitados, 

sob pena de comprometer seu prestígio, sua 
clientela e sua renda. 

Assim, fazendo par com o Papiro de 
Edwin Smith, o terceiro preceito do livro 
hipocrático A Ciência da Medicina define esta 
como sendo “a completa remoção de qualquer 
desconforto do doente, o alívio das moléstias 
mais violentas e a recusa em tentar o tratamento 
de casos nos quais a doença tenha já obtido 
primazia, reconhecendo que nem tudo é possível 
à medicina”. Do mesmo modo, o livro intitulado 
Prognóstico diz ser “altamente desejável que o 
médico dê muita atenção ao prognóstico”, pois, 
sendo capaz de dizer o que irá acontecer, “ele 
aumentará a sua reputação, e as pessoas não terão 
dúvidas em se por sob seus cuidados”. Ademais, 
“anunciando de antemão quais pacientes irão 
morrer, [o médico] se absolve de qualquer culpa”. 
Na medicina chamada arcaica (isto é, pré-
hipocrática), considerações teóricas e 
conhecimento anatômico são absolutamente 
irrelevantes: o ponto de partida do médico é a 
pessoa doente e os sintomas que possa apresentar. 
Já na medicina hipocrática, embora esse ponto de 
partida permaneça, e sejam extremamente 
importantes a pessoa, seus hábitos e seu meio 
ambiente, e ainda que a anatomia interna seja 
praticamente desconhecida e desconsiderada 
(com exceção da osteologia), a teoria tem um 
papel muito importante. Quando um médico 
prescrevia um tratamento, havia um quadro 
teórico a informá-lo, e não apenas uma 
experiência empírica prévia. Estes conceitos 
teóricos não se fundavam sobre qualquer 
conhecimento de fisiologia ou de patologia, e 
nem havia necessariamente preocupação em 
localizar uma determinada doença em um dado 
órgão. 

Doenças eram causadas pelo desequilíbrio 
dos humores existentes no corpo humano. Estes 
eram inicialmente inúmeros, mas gradativamente 
foram se reduzindo a quatro: sangue, bile, fleuma 
e bile negra. A fleuma (de onde derivam palavras 
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como fleumático e flegmasia) correspondia à 
secreção clara e fria que era encontrada nas vias 
aéreas, nos olhos e na boca. A bile negra (ou 
atrabílis) é de localização mais difícil, podendo 
corresponder ao sangue semidigerido encontrado 
em hemorragias digestivas altas, ou ao sangue 
contido no baço, notoriamente mais escuro que o 
sangue venoso. 

Tais humores não eram fictícios ou 
imaginários: eram facilmente visíveis, e podiam 
ser encontrados em diversas partes do corpo. O 
sangue aparecia em qualquer corte ou ferida; a 
fleuma era naturalmente visível, e dentro de um 
crânio esfacelado, humano ou animal, um líquido 
claro poderia ser encontrado, e nada mais natural 
do que supor que ambos fossem a mesma coisa. 

Estes humores eram concretamente 
eliminados pelo organismo na vigência de estados 
mórbidos, quando estariam supostamente em 
excesso: o sangue era vertido em uma hemoptise, 
em uma epistaxe, ou por uma hemorróida. A 
fleuma descarregava-se pelo nariz, pela tosse ou 
por um corrimento genital. A bile surgia no 
vômito e na diarréia. A bile negra nas 
hematêmeses e nas melenas, nas colúrias, nas 
hematúrias e nas hemoglobinúrias. A associação 
entre um quadro mórbido e o excesso de um 
humor (se não por isso, por que razão este seria 
eliminado?) era de constatação corriqueira e 
imediata. 

Sendo excretados por diversas vias, estes 
humores não tinham necessariamente uma 
localização anatômica, já que o excesso 
pressuposto estaria em princípio espalhado por 
todo o corpo, até porque uma mesma via de 
excreção podia dar saída a diferentes humores, 
em quadros clínicos distintos. 

O diagnóstico para os hipocráticos 
implicava na determinação do desequilíbrio 
humoral, procurando-se diagnosticar qual dos 
humores estava em excesso e qual em falta, 
decorrendo daí uma terapêutica logicamente 
ocupada em restaurar este equilíbrio. A razão do 

desbalanço estaria na ingestão excessiva ou 
insuficiente de algum alimento ou líquido, na 
influência de odores aspirados ou inalados (os 
miasmas, por exemplo), ou ainda na ação do 
clima, da chuva, do frio, da umidade, do calor, do 
vento; no desregramento sexual, nas emoções 
sentidas, expressadas ou reprimidas – enfim, em 
uma série interminável de fatos e fatores 
quotidianos, que fazia da observação e da 
perquirição do doente algo sumamente 
importante na prática clínica. 

Na ausência então de um conhecimento 
anatômico e de um conceito de localização da 
doença (já que, como dito, os humores eram 
onipresentes no corpo), o exame físico teria que 
ter uma importância relativa, e menor do que 
dados da dieta, da habitação, da higiene, do clima 
e da estação do ano, os quais poderiam explicar o 
excesso existente e o desequilíbrio resultante: no 
verão, estação quente, haveria uma maior 
produção de bile – humor quente e seco – e um 
aumento do número de casos de diarréia. No 
inverno, estação fria e úmida, a fria fleuma surgia 
em excesso, e as condições que hoje 
denominamos gripe, resfriado, sinusite e 
pneumonia eram prevalentes. Leigos ou não, 
quantos ainda hoje acreditam que uma exposição 
à chuva ou ao sereno pode levar a um resfriado e, 
em conseqüência, à coriza: eliminação do humor 
frio excessivo, a ser combatido com agasalhos e 
bebidas e ambientes quentes? 

Mesmo assim, no tratado Ares, Águas e 
Lugares, e referindo-se a locais pantanosos, o 
autor hipocrático comenta sobre a prevalência de 
febres quartãs neles, e ressalta a ocorrência de 
esplenomegalia na população - uma das primeiras 
referências conhecidas à malária e a um de seus 
sinais indicativos: uma estela funerária 
descoberta em Atenas (Figura 2) mostra um 
médico a palpar o abdômen de uma criança. Uma 
passagem famosa de Prognóstico diz: “nariz 
agudo, olhos fundos, têmporas encovadas [...] 
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saibam que isto é um sinal de morte” - a clássica 
fácies hipocrática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Estela funerária de Jasão, médico 
ateniense (Século II DC). The British Museum. 
Londres. 
 
O exame físico, portanto, não era completamente 
desconhecido, ou inteiramente desvalorizado na 
medicina grega, ainda que a temperatura fosse 
obviamente avaliada apenas pelo toque, e a 
palpação do pulso não viesse a ser praticada senão 
depois do ano 320 AC. A sucussão hipocrática, 
manobra na qual o tronco do paciente é sacudido 
para que se ouça o chacoalhar de líquido no seu 
interior, em casos de hidropneumotórax, 
demonstra que também o tórax era examinado. 

Na verdade, a medicina hipocrática 
inaugura a observação clínica, já que todos e 
quaisquer detalhes que pudessem ser captados 
pelos cinco sentidos do médico seriam 
importantes para o prognóstico a ser feito e a 
terapêutica a ser instituída para o paciente, ainda 
que uma correlação anatômica do achado do 
exame não fosse possível, necessária, ou mesmo 
desejável. 

Uma mudança conceitual começa a surgir 
pouco depois do período hipocrático (430-330 
AC), quando o centro da civilização grega passa a 

se localizar em Alexandria, sob o reinado de 
Ptolomeu I (323-282 AC), quando é fundada a 
famosa Biblioteca. Se a civilização grega não 
permitia a mutilação de cadáveres, os egípcios 
não se furtavam a isto, com suas práticas de 
mumificação. Seja como for, os gregos (ainda que 
não etnicamente gregos, os dominadores do Egito 
o eram, linguística e culturalmente) não viram 
problemas em estudar anatomia em corpos 
egípcios ou judeus (as três etnias eram mantidas 
segregadas), e a medicina de Alexandria tornou-
se famosa, não menos por seu desenvolvimento 
em anatomia e fisiologia, assim permanecendo 
por vários séculos. 

Seis séculos após Hipócrates surge Galeno 
(131-197 ou 216 DC), cujos conceitos médicos 
viriam a dominar o mundo por mil e quinhentos 
anos. Em Coimbra, por exemplo, os Estatutos de 
1559 ordenavam que na cadeira de prima - a mais 
importante - fossem lidos os livros de Galeno. 
Esses conceitos mantinham as noções humorais 
dos gregos antigos (Figura 3), acrescidas dos 
conhecimentos anatômicos obtidos por Herófilo 
de Calcedônia (335-260 AC), que identificou os 
nervos cranianos, distinguiu nervos de vasos 
sanguíneos e deu nome ao duodeno, e por 
Erasístrato de Ceos (330-255 AC), que descreveu 
as funções das válvulas cardíacas e nomeou como 
traquéia o canal que ligava a boca aos pulmões, 
diferenciando-o das artérias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Esquema de correspondência dos quatro 
humores com os elementos, com suas 

Cad Bras Med, XXII (1,2,3,4): 1-135 - Jan-Dez, 2009 32



características, com as estações do ano e com os 
tipos correspondentes de temperamento. 
Bernardes de Oliveira. 

A medicina galênica manteve 
continuidade com a tradição hipocrática, e 
inaugurou um ethos profissional racionalista, 
dedutivo e filosófico, com primazia absoluta da 
fisiopatologia, na qual se buscava apoio para as 
intervenções terapêuticas: portanto, ainda não no 
diagnóstico de uma doença, mas de um 
desequilíbrio. Galeno dá grande importância ao 
exame do pulso, mas partindo de uma fisiologia 
errônea (pois acreditava que as artérias elas 
mesmas produziam a pulsação), e procurando 
obter informações sobre o desequilíbrio humoral 
a partir de dados puramente qualitativos: havia 
nove variedades simples e vinte e sete compostas 
de pulso. A palpação do abdômen é praticada, e 
os excretas dos pacientes eram inspecionados, 
cheirados e, em alguns casos, provados. Assim, 
um suor amargo denotaria um excesso de bile, 
por exemplo. E, embora Galeno a desprezasse, a 
astrologia começava a ter papel crescente na 
prática médica, influenciando conceitos de 
diagnóstico, prognóstico e etiologia (Figura 4). 

A Idade Média corresponde na Europa a 
um progressivo aumento da ignorância e da 
incultura. O conhecimento escolástico limita-se 
praticamente às instituições religiosas católicas, 
com todos os excessos, desvios e vieses que isto 
inevitavelmente acarretou. A visão da doença 
como castigo celestial leva por um lado à idéia de 
que a cura deverá ser obtida pela intercessão dos 
santos e intervenção de Deus (donde jejuns, 
abstinências e vigílias; contra epidemias, 
expiações coletivas: missas, novenas e procissões). 
Pelo outro lado está a noção de que a 
interferência humana (leia-se: médica) no 
desígnio divino é indevida. Entretanto, estas 
idéias não eram hegemônicas, e a Igreja jamais se 
pronunciou doutrinariamente contra a medicina 
laica. Em consequência, nos conventos e 
mosteiros continua-se a estudar e, 

principalmente, a copiar os livros de autores 
clássicos, mas como não decorre disto uma 
renovação de conceitos, a vibrante obra de 
Galeno é progressivamente engessada, na medida 
em que as suas noções e idéias transformam-se 
em dogmas. 

 
Figura 4: Mapa astral do vírus influenza 
pandêmico H1N1, que teria sido formado em 27 
de novembro de 2008. Medical Astrology 
http://medicalastrologybyeileennauman.blogspot
.com/2009/04/medical-astrology-looks-at-swine-
flu.html. 
 

Permanece a dificuldade em distinguir 
entre sintoma e doença, e o prognóstico continua 
importante. O diagnóstico consiste basicamente 
na aplicação do conceito de desequilíbrio dos 
humores para explicar e interpretar as 
manifestações clínicas. A astrologia assume papel 
de extrema importância, mesmo que combatida 
pela Igreja, e a uroscopia é o principal método de 
diagnóstico físico, utilizando-se para isto 
elaborados esquemas (Figura 5), nos quais os 
aspectos físicos de cor, odor, presença e aspecto 
de um sedimento permitem o diagnóstico, 
mesmo na ausência do doente. Em função disto, 
o urinol é o símbolo profissional do médico, e 
continuará a sê-lo por vários séculos (Figura 6). 
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Figura 5: Carta de uroscopia. Em Epiphanie 
medicorum, de Ulrich Pinder (1506). Library of 
Congress. Washington. 

 
Figura 6: O Médico de Aldeia, por David Teniers 
o Moço (1610-1690). Musées Royaux des Beaux 
Arts de Belgique. Bruxelas. 
 

É importante assinalar aqui o surgimento 
no Século XII (a Pequena Renascença) de 
universidades em Bolonha (1088), Paris (1150), 
Montpellier (1220) e Pádua (1222), para ficarmos 
naquelas onde a medicina teve especial vigor. 
Inicialmente eclesiásticas (pois ligadas a uma 
catedral), estas instituições destinavam-se ao 
ensino das Artes, do Direito, da Teologia e da 
Medicina. E, um pouco antes (1080) surgia a 
famosa Schola Medica Salernitana, em Salerno. 
A Idade Média estende-se da queda do Império 
Romano Ocidental (476) à conquista de 
Constantinopla pelos otomanos (1453). Neste 

quadro de estagnação intelectual na Europa, no 
entanto, a ciência médica conheceu progressos 
nos territórios dominados pelo Islã a partir de 
meados do Século VII, de Bagdá a Sevilha, 
através das obras de autores muçulmanos, como 
Avicena e Razés, e judeus, como Maimônides. A 
medicina islâmica foi extremamente importante 
na preservação e tradução de obras gregas para os 
idiomas do Islã (árabe, copta, sírio, etc.), de onde 
posteriormente foram vertidas para o latim; estas 
traduções não se limitavam a isto, mas incluiam 
críticas e comentários, levando a que um vasto 
corpo teórico surgisse, cingido embora pelos 
limites galênicos. Ainda que houvesse 
desenvolvimentos em anatomia, em terapêutica 
(ou, mais precisamente, em matéria médica) e no 
conhecimento de algumas doenças como 
sarampo e varíola, pouco ou nada ocorreu no 
campo específico do diagnóstico, mantendo-se 
basicamente a teoria humoral das doenças.  

Dos humores, o passo seguinte necessário 
para se chegar à Medicina de hoje seria 
logicamente a anatomia, para permitir a 
localização da doença e o desenvolvimento da 
fisiologia, ambas facultando o nascimento da 
patologia e da clínica, tais como as entendemos 
atualmente. A Renascença (Século XV), com o 
interesse renovado pela morfologia humana, 
externa e interna, abre o caminho para os 
avanços, comparativamente rápidos, que se farão 
nos quatro séculos seguintes. É o momento em 
que o interesse na fidelidade da reprodução 
artística da figura humana leva a que pintores e 
escultores como Da Vinci e Michelangelo 
realizem autópsias e participem como 
ilustradores das obras anatômicas que são - após 
Gutenberg - impressas, facilitando enormemente 
a difusão do conhecimento. 

Embora precedido de anatomistas como 
Mondino de’ Liuzi (1270-1326) e Berengário da 
Carpi (1460–1530), André Vesálio (1514–1564) 
dá o primeiro passo para o nascimento da 
medicina moderna com a publicação de seu livro 
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De Humanis Corporis Fabrica Libri Septem 
(1543). Neste, ele tinha a coragem quase 
temerária e praticamente inédita de contradizer 
Galeno, no que é, na verdade, o primeiro livro a 
apresentar uma descrição fiel da anatomia 
humana (Figura 7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Frontispício de De Humanis Corporis 
Fabrica. Note-se Vesálio em primeiro plano, com 
a mão sobre o cadáver. 
 

Vesálio manteve, porém muito da 
fisiologia admitida por Galeno. Embora afirmasse 
que a veia cava não se originava no fígado, ele 
continua a crer que neste órgão se origina o 
sangue, produzido a partir do quilo. Na primeira 
edição de seu livro, apesar de afirmar não ter 
verificado a presença de poros no septo 
interventricular, pelos quais, segundo Galeno, o 
sangue passaria da direita para a esquerda, ele se 
declara admirado do poder de Deus, que criara 
pertuitos que, embora invisíveis, facultavam a 
passagem do sangue de um lado ao outro do 
coração. Na segunda edição (1555) isto é 
corrigido e a existência dos poros é negada, mas a 
sua insubordinação às idéias galênicas não chega 
ao ponto de permitir-lhe conceber a 
possibilidade de uma circulação pulmonar, que 
seria descrita logo após pelo cirurgião Realdo 

Colombo (1516-1559), em seu De Re Anatomica 
(1559), ainda que o espanhol Miguel Serveto 
(1553) e, antes dele, o árabe Ibn Al-Nafis (1242) a 
tivessem previamente descrito, sem a repercussão 
que teve o trabalho de Colombo. 

Vesálio realizava ele próprio as dissecções 
em que se baseava, em contraste com muitos de 
seus antecessores, que ditavam ex-cathedra a 
lição - mais propriamente: liam da cátedra o livro 
de Galeno (consequência da raridade e custo dos 
livros antes de Gutemberg e seus tipos móveis), 
apontando com uma vareta a estrutura que 
queriam demonstrar, enquanto um auxiliar 
realizava o trabalho propriamente anatômico 
(Figura 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Mondino de' Liuzi recita da cátedra a 
sua lição de anatomia, enquanto um cirurgião 
procede à dissecção. Fasiculo de Medicina (1490), 
tradução italiana do livro de Joannes de Ketham 
Fasciculus Medicinæ. 
 

O esforço dos médicos no sentido de 
aumentar o seu prestígio social começou a ter 
sucesso quando, na Baixa Idade Média, a 
medicina começou a ser ensinada nas escolas 
eclesiásticas, não com o sentido precípuo de 
formar profissionais, mas porque o estudo do 
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homem, doente ou são, era o estudo da obra de 
Deus. 

Cria-se aí uma tradição escolástica e 
filosófica, que considera que o conhecimento só 
pode ser alcançado pelo raciocínio, e não pelos 
sentidos (e, portanto, também não por 
experimentos). Assim, o médico competente em 
filosofia e medicina alcançaria o bem do seu 
paciente por seu esforço intelectual, e não pelo 
trabalho manual, tido por menos digno, como 
demonstrado pela determinação tomada no IV 
Concílio de Latrão, de 1215, proibindo clérigos 
graduados de exercer a cirurgia, mas não a 
medicina; no entanto, clérigos não graduados 
podiam praticar a cirurgia. Este artificialismo tem 
longo curso: em 1673, a devastadora sátira de 
Molière O Doente Imaginário castiga a 
ignorância presunçosa, o pedantismo formal e o 
latinório pretensamente erudito dos dois 
Diafoirus, pai e filho, e de seu outro colega 
médico, Monsieur Purgon2, e põe a nu o 
obscurantismo vigente na profissão, que, em 
Paris, último bastião do galenismo, negou até o 
último quartel do Século XVII a circulação 
demonstrada por Harvey. 

Por sua vez, o cirurgião usava 
concretamente as suas mãos há séculos, e tinha 
certamente um repertório de manobras 
semióticas bem mais amplo que o dos clínicos: 
diagnosticavam fraturas, luxações, tumores (da 
pele e dos tecidos moles), hérnias e abscessos, 
cuidavam de úlceras, fístulas e feridas, extraiam 
fetos mortos e examinavam orifícios e cavidades. 
A medicina era ensinada nas universidades, e 
esse estudo culminava por um diploma superior; 
a cirurgia era um ofício, e seu domínio era obtido 
por um aprendizado, de duração variável e sem o 
aval de qualquer instituição de ensino. 

                                                 
2 No único ato de exame físico perpetrado na peça, o jovem 
Thomas Diafoirus, pela simples tomada do pulso (que ele 
verifica ser “duriúsculo”, “repulsante” e “cabriolante”) 
diagnostica uma “intempérie no parênquima esplênico” de 
M. Argon. 

Embora uma generalização seja arriscada 
e imprudente, já que esta dicotomia não ocorreu 
com uma mesma intensidade em todos os locais e 
períodos, e que muitos cirurgiões obtiveram 
formação em ambos os ramos da arte médica, 
certamente isto contribuiu para um progressivo 
desprestígio do exame clínico, e para um retardo 
no desenvolvimento da anatomia. Entretanto, e 
como se verá, isto levou progressivamente a que 
a cirurgia tivesse um repertório muito maior de 
práticas e saberes semióticos, e isto será 
fundamental para o desenvolvimento da 
medicina anatomoclínica no Século XIX. 

Tendo como pano de fundo as ideias de 
René Descartes (1596–1650) e a influência de 
Francis Bacon (1561–1626) e Isaac Newton 
(1643–1727), o Século XVII traz dois importantes 
avanços. Em primeiro lugar, os trabalhos de 
William Harvey (1578–1657) sobre a circulação 
do sangue (Exercitatio Anatomica de Motu 
Cordis et Sanguinis in Animalibus, 1628) causam 
o primeiro grande impacto sobre o dogmatismo 
racionalista de Galeno, criando as bases para o 
futuro desenvolvimento da fisiologia, e 
inauguram a medicina experimental (Figura 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: única ilustração da obra de Harvey, 
demonstrando o funcionamento das valvas 
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venosas e a circulação unidirecional do sangue. 
The Wellcome Library, Londres. 

Thomas Sydenham (1624–1689) não se 
separa do hipocratismo galênico, e não avança a 
semiótica; mas põe grande ênfase na obtenção de 
uma história minuciosamente feita, como 
premissa para identificação do mal presente no 
paciente. Era um médico prático, sem maior 
interessse por divagações teóricas. Ao dar grande 
importância à classificação das doenças, ele abre 
o caminho para a medicina nosológica, que 
surgirá um século depois. 

Por sua vez, Herman Boerhaave (1668–
1738) é importante pela ênfase que põe no ensino 
à beira do leito, ainda hoje tão aclamado (se 
pouco praticado); e, se a sua divisão das doenças 
em sólidas, orgânicas, circulatórias e mistas nos 
soa estranha, havia já aqui uma base, uma 
preocupação anatomopatológica. Juntos, o inglês 
e o holandês prenunciam as grandes mudanças 
que surgirão mais adiante: certamente não por 
acaso, o final deste século e o início do seguinte 
vêem o surgimento de palavras como clínica (do 
grego kline - κλίνη - leito), diagnóstico, e 
nosologia (de nosos  - νόσος - doença). 

Até este momento, o diagnóstico físico se 
limitava à observação do pulso, ao sentir o cheiro 
inconfundível da necrose, à prova da urina 
diabética, à escuta de irregularidades da 
respiração, e à observação da língua e a pele, e 
continua-se a pensar na doença como algo sem 
localização anatômica necessariamente precisa.  
Epistemologicamente, duas publicações são 
fundamentais para o próximo futuro surgimento 
da Medicina Moderna. O primeiro é a publicação 
em 1761 da obra de Giovanni Battista Morgagni 
(1682-1771), De Sedibus et Causis Morborum per 
Anatomen Indagatis, obra seminal da anatomia 
patológica, e resultado de uma extensa série de 
centenas de necrópsias de indivíduos doentes 
(Figura 10). Chame-se atenção para a escolha de 
dois vocábulos no título de sua obra: o local da 
doença, e a sua determinação pela anatomia. Eles 

ressaltam a importância da obra, que encoraja o 
médico a pensar não em termos de desequilíbrio 
de humores (na tradição galênica), mas sim de 
alterações patológicas localizadas, induzindo uma 
nova atitude a respeito de diagnósticos 
específicos, e permitindo o desenvolvimento do 
exame físico. 

O segundo é a publicação por Joseph 
Leopold Auenbrugger (1722-1809) do Invento 
Novo (Inventum Novum ex Percussione Thoracis 
Humani ut Signo Abstrusos Interni Pectoris 
Morbus Detegendi), também em 1761, em que 
ele descreve não apenas o método de percussão 
do tórax, mas correlaciona os achados com 
alterações patológicas observadas em necrópsia, 
bem como sua utilidade em outras condições que 
não o derrame pleural. Seu trabalho, no entanto, 
não teve ressonância, até ser traduzido para o 
francês em 1808 pelo médico de Bonaparte, Jean-
Nicolas Corvisart (1755-1821). Sua importância é 
imensa, pois aparelhou os clínicos com um 
método objetivo de exame físico, varrendo para o 
lado toda a teorização tortuosa dos séculos 
anteriores, e inaugurando a medicina moderna. 

Ainda que relativamente breve, um passo 
intermediário importante foi o desenvolvimento 
da Medicina Nosológica. O Setecentos - o Século 
das Luzes - utiliza o cartesianismo e o 
mecanicismo para propor mundo e universo 
ordenados e organizados. Sydenham havia 
afirmado ser possível reduzir todas as doenças a 
espécies precisas, com os mesmos cuidados e 
resultados que os botânicos empregavam e 
obtinham, sendo esta a primeira vez que a 
Medicina é associada à Biologia. O sueco (e 
graduado em medicina pela universidade 
holandesa de Harderwjik) Carl von Linné (1707–
1778) publica em 1735 um livreto intitulado 
Systema naturae per regna tria naturae, 
secundum classes, ordines, genera, species, cum 
characteribus differentiis, synonymis, locis (ou 
Sistema da natureza através dos três reinos da 
natureza, segundo classes, ordens, gêneros e 
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espécies, com características, diferenças, 
sinônimos e locais - abreviadamente, Systema 
naturae), cuja aumentadíssima 10ª. edição (1758) 
estabelece como definitiva a classificação 
sistemática das espécies, até hoje empregada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Frontispício da primeira edição do 
livro de Morgagni. 
 

Influenciado por Lineu (com quem se 
correspondeu por toda a vida) e por Boerhaave 
(que conhecia a ambos), o médico e professor de 
Botânica da Faculdade de Montpellier, François 
Boissier de Sauvages de Lacroix (1706-1767) 
publica em Amsterdam (1763) o livro Nosologia 
methodica sistens Morborum classes, genera et 
species, juxta Sydenhami mentem & 
Botanicorum ordinem. (Nosologia metódica, na 
qual as doenças são dispostas em classes, gêneros 
e espécies, segundo o espírito de Sydenham & a 
ordem dos botânicos). Sauvages admite 2.400 
estados mórbidos distintos. Como exemplo, a 
classe das febres é dividida em três ordens: 
contínuas, remitentes e intermitentes, 
respectivamente subdivididas em 5, 3 e 4 
gêneros, e estes em 60, 40 e novamente 60 
espécies. Outros sistemas nosológicos foram 
desenvolvidos, como os do escocês William 
Cullen (1710-1790), que publica sua Synopsis 

nosologiae methodicae em 1785, e o de Philippe 
Pinel (1745-1826), cuja Nosographia 
philosophique aparece em 1798 (Figura 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Página inicial do índice do livro La 
Médecine Clinique (1804), de Philippe Pinel. As 
febres seguem a classificação nosológica de Pinel. 
Coleção do autor. 
 

A importância da nosologia deve-se a 
que, para classificar as doenças, é necessário 
individualizá-las, ou seja: é preciso diagnosticá-
las. Ela é fundamental pela tentativa de unificar 
sistemas de referência e de interpretação de 
manifestações mórbidas, e ainda persiste em 
nossos dias quando falamos em formas clínicas de 
uma doença, ou quando, por exemplo, 
classificamos as febres em contínuas, remitentes 
e intermitentes. 

Mas a nosologia durou pouco, ao menos 
por duas razões: a multiplicidade de sistemas 
nosológicos diferentes mostra como era difícil a 
unificação da patologia, quando esta era baseada 
fundamentalmente em sintomas. Entretanto, a 
necessidade de individualizar condições, 
compará-las e agrupá-las, levou ao 
desenvolvimento do diagnóstico, na acepção hoje 
empregada por nós. 
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A outra razão para a transitoriedade dos 
sistemas nosológicos foi o aparecimento da 
medicina anatomoclínica, ainda a que praticamos 
hoje: o Tratado das Membranas (Traité des 
membranes en général et de diverses membranes 
en particulier) de Marie François Xavier Bichat 
(1771-1802) surge em 1799, um ano depois da 
Nosographia de Pinel3. 

A transição para o Século XIX traz 
profundas modificações sociais na Europa e na 
França. A Revolução Francesa (1789) abole as 
ordens religiosas, fecha os hospitais que elas 
administravam e extingue as universidades e 
faculdades de medicina em 1792, prevendo o 
futuro desaparecimento dos médicos. Os ideais e 
anseios de liberdade do Iluminismo e da 
Revolução estabelecem uma dialética entre o que 
Foucault chama de “espaço do patológico” e 
“espaço do social”. A doença é um mal da 
sociedade, que será erradicado quando a velha 
ordem for substituída por outra, nova – visão 
utópica, da qual fragmentos e reminiscências 
perduram ainda hoje. 

O livro Mémoire sur les hôpitaux de 
Paris (1788) do cirurgião Jacques-René Tenon 
(1724-1816) havia demonstrado serem aqueles 
hospitais estabelecimentos notoriamente 
insalubres; pelas concepções da época, lá as 
doenças sofreriam umas as influências das outras, 
modificando-se – já que não havia ainda o 
conceito de especificidade patológica. Como 
assim alteradas elas tornar-se-iam intratáveis, o 
local próprio para o doente é a sua família. A 
reação contrária aos hospitais (vistos também 
como instrumentos de repressão aos pobres) é 
consumada na exclamação de Barère, porta-voz 
do Comitê de Salvação Pública da Convenção 
Nacional, em 1794: “pas d’aumônes! Pas 
d’hôpitaux!”. 

                                                 
3 Note-se a modernidade de ambos, escrevendo em francês, 
em comparação com Auenbrugger e Sauvages, que ainda 
usam o latim. 

A realidade dos fatos leva na prática a 
uma reorganização dos hospitais, do exercício e 
do ensino médico. Separados dos barbeiros em 
1743 por édito real, os cirurgiões são unificados 
com os médicos em uma única profissão em 
1794, no dia 14 de Frimário do Ano III da 
República (4 de dezembro de 1794). Nesta data a 
Convenção promulga a Lei Fourcroy, (re)criando 
três escolas de Saúde, em Estrasburgo, 
Montpellier e Paris, e determinando como esta 
será ensinada, incluindo-se necessariamente um 
período de treinamento prático ("Peu lire, 
beaucoup faire et beaucoup voir", nas palavras de 
Fourcroy), obtido dentro de hospitais; a ser 
escolhida uma data e um parto, aqui e desta 
forma nasce a Medicina Moderna. Instalada no 
antigo Colégio de Cirurgia, a Escola de Saúde 
transforma-se ainda em Escola de Medicina e, em 
17 de março de 1808 (mês e ano em que a Corte 
Portuguesa chega ao Rio de Janeiro) recebe o 
nome de Faculdade de Medicina (Figura 12). 

 
Figura 12: Antigo prédio do College de Chirurgie 
(1774), depois École e Faculté de Médicine. O 
prédio abriga hoje a Bibliothéque Inter 
Unversitaire de Médicine (BIUM) e o Musée de 
Histoire de la Médecine. Coleção do autor. 

 
As guerras da Revolução e do período 

napoleônico e a tardia Revolução Industrial 
francesa criam movimentos migratórios do 
campo para as cidades, levando a um acréscimo 
populacional urbano, e gerando condições 
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habitacionais que permitem o desenvolvimento 
largo de doenças como a tuberculose e a febre 
tifóide (dois modelos patológicos que seriam 
depois explorados). Na Restauração dos Bourbons 
(1814), a existência de um contingente de 
mutilados, inválidos, viúvas e órfãos, a 
desmobilização da Grande Armée de Napoleão e 
o pagamento de pesadas indenizações de guerra 
levam a um aumento do número de pobres e do 
grau de pobreza. 

Adoecendo, estas pessoas não 
encontravam albergue senão nos hospitais. Este 
conjunto de fatores leva a que, em um período de 
cerca de 50 anos, crie-se uma forma de entender 
e praticar a medicina que, 200 anos depois, ainda 
podemos reconhecer como nossa. 

Surge a Medicina Hospitalar francesa (ou, 
mais propriamente, parisiense). É o período de 
Alibert, Andral, Bayle, Bichat, Bouillaud, 
Broussais, Bretonneau, Cabanis, Corvisart, 
Cruveillier, Dieulafoy, Double, Louis, Magendie, 
Pinel, Piorry, Trousseau e, sobretudo, de Bichat e 
de Laennec. É o momento em que a Faculté de 
Médecine de Paris torna-se um centro de atração 
para os estudantes de medicina do mundo inteiro 
e do Brasil (como Joaquim Candido de Soares 
Meireles, José Martins da Cruz Jobim e Joaquim 
Vicente de Torres Homem, com sua tese de 1829 
De l’utilité de l’ascultation et de la percussion 
dans le diagnostic de quelques maladies de la 
poitrine). 

A Medicina Hospitalar se baseia na 
observação meticulosa da grande quantidade de 
pacientes internados nos hospitais de Paris 
(Figura 13) e na ênfase no conhecimento próprio, 
empírico e não livresco – fazendo com que se 
desenvolvam, pari passu, a arte de examinar 
pacientes e a ciência de confirmar o diagnóstico 
na sala de autópsias (termo que significa “ver por 
si próprio”, na acepção). É o momento em que, 
aluno e herdeiro intelectual do cirurgião Desault 
(1744-1795), Bichat transforma a máxima do 
mestre “vede, vede muito,senti, tocai, palpai” na 

frase que traduz tudo o que está a acontecer: 
“abri alguns cadáveres: vós vereis imediatamente 
desaparecer a obscuridade, que a observação 
apenas nunca poderia dissipar”. 

 
Figura 13: Hôtel Dieu de Paris em 1830. Fundado 
em 651, o prédio atual é de 1877. Coleção do 
autor. 
 

Essa nova maneira de compreender e 
praticar a medicina surge em razão de um 
conjunto de fatores, circunstâncias e 
desenvolvimentos. Recapitulando: primeiro, o 
aparecimento da anatomia patológica, com 
Morgagni, e o descrédito aos dogmas galênicos 
(ainda que Hipócrates siga sendo estudado até o 
final do Século XIX), a partir das 
experimentações (palavra aqui não escolhida ao 
acaso) de Harvey. 

Em seguida, e como já dito: durante seu 
breve fastígio, a Medicina Nosológica havia 
promovido o diagnóstico diferencial 
(dissociativo) e referencial (comparativo) das 
doenças e condições mórbidas, como premissa 
necessária para a sua classificação e ordenação. 
Isto abriu o caminho para os conceitos de 
individualidade e de especificidade da doença. 
Uma doença passou a se caracterizar não por um 
sintoma (com o qual às vezes se confundia), mas 
por um conjunto de manifestações (sinais e 
sintomas), que permitiam individualizá-la de 
outras. 

Além disto, uma doença era específica: 
não se transformava em outra, nem com outra se 
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misturava (ou se abastardava – expressão comum 
na época e na acepção), formando uma terceira. 
Em outras palavras, varicela não se transformava 
em varíola, nem disenteria bacilar (ainda que os 
bacilos não fossem conhecidos) em febre tifóide, 
e elas se diferenciavam entre si – este, o grande 
avanço - por lesões anatômicas específicas, em 
um órgão determinado: não mais uma doença a 
caminhar pelo corpo, produzindo manifestações 
distintas. Como observa Foucault, uma mesma 
doença “espasmódica” podia conceitualmente 
mover-se do abdômen, onde causava dispepsia, 
congestão visceral ou interrupção do fluxo 
menstrual, e dirigir-se ao tórax, provocando falta 
de ar, palpitações, disfagia e tosse, para 
finalmente alcançar a cabeça, produzindo 
convulsões, síncopes ou torpor. A partir do 
começo dos Novecentos, as “doenças têm todas as 
suas características como específicas, absolutas e 
invariáveis, que as distinguem nitidamente umas 
das outras, qualquer que seja a sua gravidade”, 
nas palavras do grande clínico Armand Trousseau 
(1801-1867). 

As demais razões são eminentemente 
sociais, políticas, ou ideológicas. A unificação da 
medicina e da cirurgia fornece o mesmo espaço 
social a ambas as profissões. O cirurgião traz 
prática e conhecimento mais avançados ao 
domínio da Semiologia - portanto, do 
diagnóstico. Ele está habituado a palpar um 
abdômen, a diferenciar um tumor sólido de um 
abscesso, um gânglio de uma hérnia, uma ascite 
de uma distensão. A partir desse momento, há 
igualdade entre os dois ramos da arte médica. É 
permitido ao cirurgião teorizar sobre sua 
experiência empírica, e facultado ao médico usar 
as suas mãos para verificar seu conhecimento; 
disto se aproveitarão o cirurgião Bichat e o 
médico Laennec. Enfatizando: o nascimento da 
Medicina Interna moderna deve muito à Cirurgia 
antiga. 

Este critério de égalité, caro ao 
Iluminismo e à Revolução, se associa ao de 

liberté, ao reformar e transformar os hospitais-
prisão (locais onde eram recolhidos e confinados 
mendigos, vagabundos, órfãos, prostitutas, 
ladrões e outros indesejáveis, junto com loucos e 
doentes), e ambos se juntam à fraternité, com o 
estabelecimento do conceito de responsabilidade 
social do estado para com o indivíduo - o citoyen: 
hospitais melhores para os mais necessitados. 
Estes mesmos conceitos levam à reforma do 
ensino médico; senão, como dar uma melhor 
medicina, se os profissionais que a praticam 
foram formados sob conceitos já arrasados? 

Por último, a abundância de pacientes 
nos hospitais de Paris - e de cadáveres em seus 
necrotérios. É verdade que aquela igualdade, 
acima referida, não era tão real assim: os com 
posses são tratados em casa; aos hospitais 
continuam destinados os indigentes, os 
indesejados e despossuídos. Nem a prática do 
exame clínico se torna tão corrente como se 
poderia imaginar: médico da rainha Vitória por 
20 anos, Sir James Reid só descobriu que ela 
tinha uma hérnia abdominal após sua morte (em 
1901), sendo evidente em suas notas que ele 
nunca havia feito um exame clínico na soberana 
do Império Britânico (Figura 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Exame ginecológico no Século XIX. 
Note-se que a paciente está vestida. J-P Maygrier: 
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Nouvelles démonstrations d’acouchemens (1827). 
BIUM. 

Marie François Xavier Bichat (1771-
1802) fez sua carreira no Hôtel-Dieu, alvo 
principal da Mémoire sur les hôpitaux de Paris 
de Tenon. Na época um imenso e imundo 
monturo de doentes, em seus 1.620 leitos 
espremiam-se 2.400 pacientes, uma vez e meia 
sua capacidade nominal. Diz-se que, em um dado 
período de 6 meses Bichat teria realizado mais de 
600 autópsias (Figura 15). É dele o conceito de 
patologia tissular, sustentando que as doenças 
não atingem um órgão como um todo, mas os 
tecidos que o compõem. Em 1800 ele publica seu 
Traité des membranes en général et de diverses 
membranes en particulier e, em rápida sucessão, 
Recherches physiologiques sur la vie et la mort 
(1800), Anatomie générale appliquée à la 
physiologie et à la médecine (sua obra mais 
importante), também em 1801, e o Traité 
d'anatomie descriptive (1801-03). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Xavier Bichat por David d'Angers 
(1778-1856), estátua situada no pátio da antiga 
Faculdade de Medicina de Paris. Foto de Sire-
Com, Wikipedia. 

 
Assim, seguindo-se à descoberta do valor 

da percussão por Auenbrugger e sua redescoberta 

por Corvisart, já referidas, René (-Théophile-
Marie-Hyacinthe) Laennec (1781-1826) inventa 
e nomeia o estetoscópio (1816) e publica seu 
clássico De l'Auscultation médiate, ou Traité du 
diagnostic des maladies des poumons et du coeur, 
fondé principalement sur ce nouveau moyen 
d'exploration (2 volumes, 1819), revolucionando 
inteiramente a prática médica e substituindo o 
velho urinol pelo novo símbolo do médico – a 
sua nova invenção. Nesse livro Laennec descreve 
a clínica do pneumotórax, e explica e localiza 
todos os sons que ainda hoje ouvimos: sopros 
valvulares e broncopulmonares, estertores, 
murmúrios, pectorilóquia, ego e broncofonia. A 
sua frase “todo diagnóstico deve ser baseado nos 
sinais físicos das doenças” sintetiza o pensamento 
médico da época (Figura 16). 

 
Figura 16: Ilustrações da obra de Laennec. 
Observar a concomitância do estetoscópio 
primitivo com a ilustração anatômica (corte 
coronal do ápice pulmonar). 

 
Segue-se um período em que se inicia um 

esforço para penetrar o interior do corpo vivo: 
Récamier (1812) redescobre o espéculo vaginal, 
Helmholtz (1851) inventa o oftalmoscópio, 
Désormeaux o cistoscópio em 1853, e um 
professor de canto, o espanhol Manuel Garcia, o 
laringoscópio. 
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Busca-se medir e registrar o fenômeno 
fisiológico, e Piorry utiliza a plessimetria já em 
1826. Wunderlich inicia a termometria clínica, 
publicando em 1868 o resultado de seus estudos 
sobre 26 mil pacientes. Von Basch (1881) cria um 
modelo primitivo de esfigmomanômetro, depois 
aperfeiçoado por Riva-Rocci (1896). A criação da 
eletrocardiografia por Einthoven em 1901 e a 
descoberta dos Raios X por Röntgen em 1895 nos 
trazem já ao início do Século XX, numa procura 
por meios mais precisos ou mais profundos de 
observação, busca que ainda não se completou 
(Figura 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Radiografia da mão de Frau Anna 
Röntgen, obtida em 22 de dezembro de 1896. 
Wikipedia. 

 
Passos importantes foram sem dúvida o 

estabelecimento da teoria celular por Theodor 
Schwann (1819-1882) e Rudolf Carl Virchow 
(1821-1902), com o consequente descrédito das 
teorias de geração espontânea, devidamente 
complementado pelos trabalhos de Ferdinand 
Julius Cohn (1828-1898), Louis Pasteur (1822-
1895) e Heinrich Hermann Robert Koch (1843-
1910), estabelecendo a teoria microbiana das 
doenças infecciosas a partir de 1870. Isto criou a 

necessidade de apoio microbiológico ao 
diagnóstico clínico: a partir daí, o microscópio 
passa a ser indispensável ao estetoscópio. Quase 
simultaneamente, os estudos de Claude Bernard 
(1813-1878) e o estabelecimento da 
invariabilidade do milieu intérieur levam por sua 
vez à necessidade de determinações bioquímicas 
complementares à clínica. 

A partir destes desenvolvimentos, o 
diagnóstico moderno está formado. O registro 
gráfico de fenômenos físicos elétricos e 
ondulatórios, a obtenção de imagens digitais, o 
emprego de isótopos radioativo, colorações 
imunohistoquímicas, exames de detecção de 
ácidos nuclêicos de microorganismos e uma 
crescente pletora de exames bioquímicos têm 
suas origens mais ou menos remotas naqueles 
estudos e descobertas. Estes métodos procuram 
compensar a pouca sensibilidade e a reduzida 
especificidade dos meios desarmados de exame 
clínico, atendendo a uma necessidade 
progressivamente maior de um detalhamento 
apurado do diagnóstico (Figura 18). 

 
Figura 18: PET Scan, cintigrafia por emissão de 
pósitrons utilizando um traçador isotópico 
metabolicamente ativo, combinado com uma 
tomografia computadorizada. A imagem é 
reconstituída por um computador, e o método 
fornece dados anatômicos e metabólicos. 
Wikipedia. 
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Além disso, recentes avanços no 

desvendamento do genoma humano vêm 
progressivamente permitindo a descoberta de 
genes ligados a diferentes aspectos de 
susceptibilidade a doenças, a seu melhor ou pior 
prognóstico, e à sua resposta a uma terapêutica 
instituída - aí incluída a probabilidade de efeitos 
colaterais à mesma. É a chamada medicina 
individualizada, e toda uma nova série de exames 
sofisticados serão desenvolvidos no futuro 
próximo, visando a prevenção de doenças, ou seu 
tratamento individualmente otimizado, numa 
realização daquele conceito hipocrático da 
doença (e de correntes homeopáticas) como 
atributo do paciente, e da necessidade de 
investigá-lo para melhor determiná-la, e à sua 
natureza. É desnecessário dizer que estes exames 
laboratoriais serão solicitados na ausência de 
manifestações clínicas, exigindo testes 
extremamente acurados para sua concretização, e 
gerando problemas éticos espinhosos, já que a 
intervenção médica em muitos casos se fará antes 
que haja manifestações de uma doença, e sem 
que qualquer substrato propriamente físico se 
faça presente, diante apenas de uma 
probabilidade maior ou menor (mas não 
concreta) de um seu futuro desenvolvimento. 

Este progresso, porém se faz acompanhar 
de conseqüências indesejáveis, não sendo o 
acréscimo de custos médicos a maior delas. O 
espaço clínico é precioso, e precisa ser 
preservado, já que não apenas é neste contexto 
que a Medicina se faz presente - pela informação 
diagnóstica, prognóstica e preventiva repassada - 
como porque este contato do paciente com o 
médico é parte integrante da ação terapêutica, 
ainda que, dentro dos conceitos atuais de 
autonomia do paciente, não se possa admitir a 
frase avoenga - “a Medicina, quando não cura, 
mente e consola”. 

Mais importante ainda, o recurso 
indiscriminado àqueles métodos - frise-se, 

novamente: complementares - sob a ilusão de 
que eles sozinhos são capazes de fornecer o 
diagnóstico é uma fonte recorrente de enganos, 
ao facultar a substituição do indispensável 
raciocínio diagnóstico por outro, simplista, 
grosseiro e ronceiro (porque por etapas), fonte 
frequente de erros de ancoragem, quando a 
obtenção de um dado pretensa ou 
potencialmente significativo induz a uma 
conclusão apressada, mal fundamentada e 
descartável, assim que surgir outro dado mais 
atraente ou provável. 
 
TEORIA DO DIAGNÓSTICO 

O processo diagnóstico em Medicina é em geral 
estudado e entendido sob o nome de semiologia 
(do grego símatos - σήματος - sinal), ou 
semiótica, como se apenas de uma coisa se 
tratasse. Na verdade, o diagnóstico compreende 
três partes: a coleta dos dados de história e exame 
físico (a semiotécnica), a interpretação dos dados 
obtidos, e a sua ordenação e valoração - o 
diagnóstico, em si. 

O encontro clínico se dá quando uma 
pessoa procura um médico com uma queixa, ou 
um conjunto delas. Esse a interroga e examina e, 
depois, transforma aquela subjetividade (o que o 
- já agora - paciente diz sentir) em uma realidade 
concreta e objetiva: o médico dá o nome de uma 
doença ou agravo àquilo que aquela pessoa tem. 
Esta é a principal prerrogativa do médico, a base 
do ato médico: a interpretação diagnóstica. 

A semiotécnica implica na obtenção dos 
fatos relevantes quanto ao paciente – aí incluídos 
seu hábito externo e suas características pessoais, 
o motivo pelo qual procura o médico (sua queixa 
principal), a história de sua doença, seu 
desenvolvimento fisiológico, informações sobre 
doenças familiares e a história de suas 
enfermidades anteriores. Incluídos estão também 
os achados de exame físico do paciente: 
classicamente, a inspeção, a palpação, a percussão 
e a ausculta. Embora geralmente não 
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considerada, a seleção de métodos 
complementares também deve ser aqui 
logicamente incluída. 

A semiotécnica é altamente dependente 
da habilidade e experiência do médico, tanto na 
extração das informações verbais quanto na 
realização do exame físico - e, não menos, na 
solicitação de exames complementares. Durante 
todo os séculos XIX e XX, esta habilidade foi - e 
ainda é - considerada como a marca de qualidade 
do bom clínico e do cirurgião competente. 

A interpretação da história e do exame é, 
logicamente, uma área em que a subjetividade do 
examinador influi e interfere, em que pesem os 
ditames e as exigências da atual evidence-based 
medicine. Note-se que por interpretação, aqui, 
quer-se dizer identificar a semiogênese 
envolvida. Isto é, qual a causa da alteração 
sentida: aquela massa palpada abaixo do rebordo 
costal direito é a vesícula biliar, e não a borda 
hepática; o som obtido pela percussão do espaço 
de Traube indica que o baço está aumentado de 
tamanho - ou não. 

O terceiro ponto, também chamado de 
clínica propedêutica (de pro - πρό - antes, e 
paidei - παιδεύω - ensinar) consiste em agrupar e 
interpretar os dados recolhidos pela 
semiotécnica, os quais, criticados no seu 
intrínseco, servem para especificar o diagnóstico 
e presumir o prognóstico. Em outras palavras, 
selecionar os dados de acordo com a sua 
significância, encadeá-los, e chegar a uma 
conclusão lógica. 

De que forma se dá esse encadeamento, 
como se finaliza este processo? É curioso que, 
dada a importância (aparentemente) emprestada 
ao diagnóstico e à semiologia, tão pouco se ensine 
nas escolas médicas quanto a isso. É algo que, 
presumivelmente, ensina-se - e aprende-se, sem 
maiores explicações, com pouca ou nenhuma 
preocupação teórica.  

Se não a principal, uma das principais 
ocupações de um estudante de medicina, a partir 

do seu quarto ou quinto período de estudos é, na 
presença do doente ou do relato da observação de 
um paciente, exercitar a sua capacidade de 
chegar a uma conclusão diagnóstica, 
prolegômeno para um exercício terapêutico em 
períodos posteriores. No entanto, o ensino do 
processo de diagnosticar é eminentemente 
empírico; não se explica como se chega à 
conclusão: mostra-se apenas como se faz, por um 
método de acerto e erro. Isso é tanto mais 
lamentável quanto, sob condições de incerteza, o 
ser humano tende a abandonar o raciocínio 
estritamente lógico por um heurístico, na 
resolução do problema que o pressiona; o que 
pode funcionar, na maioria das vezes, mas pode 
também levar a sérios erros. 

 
Isso se explica porque há uma forte 

tendência por parte dos médicos em acreditar 
que o processo de diagnóstico é algo intangível, 
místico, que desafia análises, e que não pode ser 
ensinado (ao menos de modo formal), mas apenas 
exemplificado. Crê-se que as pessoas são 
divididas em dois grupos polares: as que sabem, e 
as que não sabem diagnosticar. Conta-se que o 
poder diagnóstico de Corvisart era de tal ordem 
que, observando um dia um retrato, comentou 
que, se o pintor havia sido fiel ao modelo, este 
deveria ter morrido de uma doença cardíaca - o 
que se verificou ser correto. 

 
Joseph Bell, professor da Faculdade de 

Edimburgo, tinha a habilidade de detectar não só 
a doença, mas a ocupação profissional de seu 
paciente, como também o fazia o austríaco 
Ferdinand von Hebra. Diz-se que, médico ele 
também, Sir Arthur Conan Doyle inspirou-se 
neste Joseph Bell (1832-1911), antigo professor 
seu em Edimburgo, para criar o seu personagem 
Sherlock Holmes (Figura 19), detetive de ficção 
dotado de poderes indutivos excepcionais. Conan 
Doyle dedica a Joseph Bell seu terceiro livro, As 
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Aventuras de Sherlock Holmes, publicado em 
1892. 
 
 

igura 19: O Dr. Joseph Bell (1827-1911), 

Define-se heurística como um método de 
solução

de heurística 
podem 

                                                

 
F
inspirador do personagem Sherlock Holmes, do 
Dr. Arthur Conan Doyle. Wikipedia. 
 

 de problemas que não pode ser 
numericamente expresso e nem segue um 
percurso decisório previamente estabelecido (em 
contraste a um algorítmo). É um procedimento 
que busca resultados por processos de acerto e 
erro, ou de aproximação, sendo fortemente 
dependente de qualidades relativamente 
intangíveis e incomunicáveis a outrem, como 
experiência, intuição e bom senso. 

Pelo menos quatro tipos 
ser encontrados no raciocínio diagnóstico: 

a heurística de representatividade (ou de 
atribuição-substituição) implica em responder a 
uma questão sobre a natureza de um fenômeno 
usando-se uma avaliação subjetiva da correlação 
deste com outro. Por exemplo, qual a 
probabilidade de que o sintoma A seja 
conseqüência (isto é, seja representativo) do 
agravo B? O problema é resolvido (por vezes 
incorretamente) procurando-se determinar a 
probabilidade4 de que A seja representativo de B, 
isto é, o grau de coerência ou congruência entre 

 
4 Evidentemente, a palavra “probabilidade” é aqui 
empregada sem um sentido matemático ou estatístico 
estrito, mas num conceito de lógica difusa, como um meio 
de quantificar empiricamente a incerteza. 

eles: qual a probabilidade que uma dor num 
membro seja o sinal de uma celulite infecciosa? 
Na heurística de disponibilidade a decisão é 
tomada usando-se um conhecimento facilmente 
disponível, ao invés de examinarem-se 
alternativas mais distantes ou complexas. Isto 
leva a vieses no julgamento, apenas pela 
existência próxima de dados: ao fazer um 
diagnóstico de uma condição rara, o clínico 
tenderá a incluí-la em seu raciocínio diferencial 
por algum tempo, por tê-la facilmente disponível 
na memória. Um exemplo diametralmente 
oposto: em um paciente com febre e presença de 
leucócitos na urina, o diagnóstico de infecção 
urinária é instantaneamente feito, antes de serem 
examinadas outras possibilidades menos 
imediatas. 

A heurística de reconhecimento faz com 
que, ao julgarmos entre dois itens, o mais 
imediatamente identificável (ou mais familiar) 
seja considerado como de maior valor, ou mais 
provável. Difere da anterior porque implica em 
comparação entre mais de uma alternativa, mas 
também permite o erro de escolha pela maior 
familiaridade com uma opção: em uma criança 
com febre e exantema petequial prefere-se o 
diagnóstico de dengue (comum) ao de 
meningococcemia, mais raro. 

A heurística de ancoragem (ou afeição) 
faz com que, diante de uma quantidade (um 
conjunto de sinais e sintomas) desconhecida, mas 
com semelhanças (ou dessemelhanças) com outro 
conjunto conhecido, esta familiaridade com o 
segundo afete a correta avaliação do primeiro. 
Ela induz também vieses pela avaliação que 
fazemos (automaticamente) de se algo é “bom” 
ou “ruim”, em um determinado cenário: ao 
examinarmos um amigo ou parente, o nosso 
julgamento pode ser influenciado pelo desejo 
(inconsciente ou não) de que o diagnóstico feito 
não implique em terapêutica agressiva ou num 
mau prognóstico. 
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Existem cinco tipos de raciocínio (ou 
estratégia, ou processo) diagnóstico, não 
necessariamente exclusivos de forma mútua 
(como veremos adiante). O primeiro deles 
permite-nos que, à inspeção do paciente, o 
diagnóstico (literalmente) se nos salte aos olhos: 
o aspecto de uma pessoa com doença de Graves, o 
de um acromegálico, o de uma criança com 
síndrome de Down, para citar três exemplos. 
Trata-se do reconhecimento de um padrão, que 
implica na constatação instantânea de que a 
apresentação do paciente se amolda a uma figura 
ou conceito de doença obviamente já conhecido. 
Muitos dados obtidos em outros atos do exame 
clínico (além da inspeção) podem ser assim 
detectados e imediatamente interpretados; este é 
um tipo de processo diagnóstico de larga 
utilização em dermatologia e em métodos de 
diagnóstico por imagem, aí incluída a 
histopatologia. 

O segundo é aquele que utiliza um 
algoritmo ou protocolo, processo que implica em 
seguir por meio de uma série de caminhos 
previamente estabelecidos, nos quais cada 
interrogação pode ser respondida de apenas uma 
de duas maneiras mutuamente excludentes, 
determinando ao mesmo tempo a próxima 
perquirição e chegando inevitavelmente a um 
diagnóstico, ou a outro algoritmo. Este processo é 
inteiramente lógico, o que é óbvio pelo simples 
fato, já referido, de que ele precisa ser 
estabelecido em todos os detalhes antes de sua 
utilização - e, em geral, ser apresentado de forma 
gráfica. Algoritmos são necessariamente 
simplificados e aplicáveis a um número limitado 
de problemas, que precisam ser claramente 
definidos. Pressupõem que todos os dados 
solicitados estão disponíveis e são muitas vezes 
estabelecidos como guias para manejo de 
condições clínicas por pessoas ou profissionais 
que não têm alto grau de conhecimento do 
assunto, uma vez que uma lógica um tanto 

autoritária substitui em grande parte o processo 
de raciocínio diagnóstico. 

Uma variante desse processo é a que 
utiliza um sistema de pontuação, por meio do 
qual cada dado obtido recebe certo valor 
numérico, chegando-se ao diagnóstico quando o 
somatório de todos esses valores ultrapassa um 
determinado limite ou é transformado em um 
coeficiente específico de probabilidade. Esse tipo 
de processo é também pré-determinado e 
desenvolvido por meio da análise prospectiva de 
uma amostra de casos, utilizando-se uma técnica 
de regressão múltipla, para selecionar e 
categorizar os itens a constarem do mesmo. Tem 
a vantagem de ser fácil de usar e poder ser 
inserido em programas de computação. Como o 
anterior, um sistema de pontuação necessita ser 
previamente desenvolvido, e permite análise por 
pessoas não qualificadas. No entanto, só pode ser 
aplicado a um único julgamento específico de 
cada vez. Em outras palavras, uma pessoa só 
poderá utilizar o critério de Jones (um exemplo 
primitivo de sistema de pontuação) se já estiver 
previamente considerando a possibilidade do 
diagnóstico de febre reumática no caso em 
estudo. Ao mesmo tempo, se os critérios para 
diagnóstico da condição não forem satisfeitos, 
nenhuma alternativa é oferecida ao examinador. 

O fato de poderem ser transformados em 
probabilidades faz com que esses processos sejam 
úteis em tentativas de estabelecer a gravidade 
(isto é, o prognóstico) da condição de um 
paciente. A chamada definição (ou critério) 
Caracas-Rio de Janeiro de um caso de aids, o 
índice APACHE II (Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluation II) de gravidade de 
um paciente e a escala de coma de Glasgow para 
avaliação neurológica são exemplos atuais de 
aplicações diagnósticas e prognósticas de 
algoritmos ou protocolos de pontuação. 

O método da escopeta é o 
tradicionalmente ensinado aos alunos de 
medicina. Consiste em coletar de forma 
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metódica, rigorosa, exaustiva e isenta todos os 
dados referentes ao paciente e examiná-lo “a 
capite ad pedes, a summo usque deorsum” - da 
cabeça aos pés, de alto a baixo - sem a 
preocupação de qualquer presunção diagnóstica 
antes de seu início ou de seu término. Após ter 
todos os dados reunidos (e apenas então), o 
clínico tenta conformar o padrão de anomalias 
obtido com aqueles encontrados nos compêndios 
da matéria, ou em seu arquivo mental de casos 
assemelhados. É um método lamentavelmente 
sem imaginação, extravagante e desajeitado. Na 
verdade, o termo empregado por MacCartney, 
blunderbuss, significa tanto “bacamarte”, (talvez 
menos adaptado ao momento brasileiro que 
“escopeta”, que foi preferido) quanto “trapalhão”. 
Tem a sua utilidade, realmente, no ensino, ao 
oferecer um formato adequado para que o aluno 
aprenda a realizar a anamnese e o exame físico. 
Entretanto, tão logo - pelo exemplo (mesmo 
involuntário) dos mestres, ou por gestalt - o 
aluno descobre o método que será adiante 
descrito, passa a executá-lo, para desconforto seu 
e desespero do professor. 

Outro aspecto desfavorável do método da 
escopeta (sobre ser impraticável) é não ser ele 
econômico. O tempo gasto na obtenção da 
anamnese “rigorosa” e do exame clínico 
“completo” está em desacordo com a utilidade, 
com o valor dos dados recolhidos. Quando 
aplicado a exames de laboratório – do que resulta 
a solicitação desnecessária de inúmeros testes – o 
seu custo financeiro torna-se real. Além disso, é 
estatisticamente provável que alguns desses 
resultados sejam pouco importantes, caiam 
aleatória e não significativamente fora dos limites 
da normalidade, e gerem desvios de raciocínio e 
custos acrescidos, pela exploração diagnóstica 
adicional que acarretam. Não deixa de ser 
paradoxal e curioso que os que freqüentemente 
verberam (com razão) a solicitação excessiva de 
exames complementares sejam ao mesmo tempo 
apologistas injustificados da anamnese 

“completa”. Na verdade, mesmo que nunca ou 
raramente seja empregado (como fazê-lo de 
forma integral em uma situação de emergência?), 
esse método é o padrão-ouro verbalmente 
adotado por médicos e pela medicina. A 
Resolução 41/92 do Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Rio de Janeiro, ao 
preconizar que, em cada unidade de saúde, uma 
Comissão de Revisão de Prontuário avalie o 
mesmo quanto a “identificação do paciente, 
anamnese, exame físico, exames complementares 
solicitados e seus respectivos resultados, 
hipóteses diagnósticas5 [e] diagnóstico 
definitivo”, está implicitamente tornando esse 
processo obrigatório na documentação relativa a 
pacientes. 

A expressão hipotético-indutivo indica 
um método diagnóstico baseado na geração de 
hipóteses, as quais são subseqüentemente 
testadas, permitindo a indução do diagnóstico. É 
a formulação de uma curta lista de diagnósticos 
potenciais, seguida da obtenção de dados de 
história ou de exame clínico que levarão à 
redução do número de diagnósticos prováveis ou 
possíveis. O número de hipóteses levantadas 
oscila em geral entre três e cinco, em virtude da 
capacidade limitada da memória de curto prazo, e 
a geração destas hipóteses se dá, 
surpreendentemente, em um momento inicial da 
entrevista, muitas vezes durante o relato mesmo 
da queixa principal do paciente. O gatilho que 
desperta a geração destas hipóteses é em geral o 
reconhecimento de um padrão, utilizando uma 
heurística de representatividade. Por exemplo, a 
queixa de uma dor torácica anterior levará o 
clínico a formular de imediato as hipóteses de 
doença obstrutiva coronariana, refluxo 
gastroesofágico, embolia pulmonar, pleurite, 
costocondrite e outras, ainda. A informação de 
ser o paciente do sexo masculino, de meia idade, 
                                                 
5 A inanidade da exigência do registro por escrito de 
hipóteses diagnósticas que foram abandonadas após a adoção 
de um diagnóstico definitivo é um claro exemplo do 
formalismo e exagero deste tipo ideal de procedimento. 
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obeso, hipertenso, diabético e fumante levará o 
clínico a pensar em condições tais como infarto 
miocárdico, dissecção aórtica ou embolia 
pulmonar, mantendo ainda como possíveis uma 
compressão radicular, uma carcinomatose pleural 
e, ainda, um herpes zóster. O passo seguinte será 
definir o enquadramento em que o problema será 
resolvido, colher os dados necessários, de forma 
seqüenciada e basicamente limitada àqueles de 
interesse, e, por último, verificar o diagnóstico 
definitivo, solicitando (ou não) exames 
complementares que, mesmo diante da gravidade 
de alguns itens da lista inicial, podem ser 
desnecessários - em um zóster, por exemplo. 

A esse processo se chega por meio da 
aplicação, intuitiva e não numérica, de inferência 
bayesiana6. De forma muito resumida, isso quer 
dizer que o médico procura formular questões 
que tenham boa sensibilidade e especificidade 
para determinar a presença de um determinado 
diagnóstico. O valor preditivo positivo dessas 
questões dependerá da probabilidade prévia 
(novamente dentro de um conceito da lógica 
difusa) de que aquele paciente tenha a condição 
ou diagnóstico imaginado, além, evidentemente, 
das suas sensibilidades e especificidades. 
Portanto, quanto mais prevalente for o 
diagnóstico em vista, e mais sensível e específica 
a questão, maior será a certeza diagnóstica. 
Exemplificando: no paciente acima, o médico 
desvela história de recente viagem aérea de longa 
duração, detectando também sinais de uma 
trombose venosa em membro inferior. A 
presença de hemoptóicos será um auxílio luxuoso 
ao diagnóstico de embolia pulmonar, e a presença 
de altos níveis de D-dímero (sugerindo a 
presença de um coágulo), um duplex scan dos 
membros inferiores (mostrando a presença de 

                                                 
6 Tipo de inferência estatística, expressa pelo Teorema de 
Bayes, que descreve as incertezas sobre quantidades 
invisíveis de forma probabilística. As incertezas são 
periodicamente alteradas após observações de novos dados 
ou resultados, o que ajuda a explicar como a competência 
diagnóstica melhora com a prática. 

uma trombose venosa profunda) e uma 
tomografia helicoidal do tórax (ou outro exame 
de imagem) confirmarão o diagnóstico 
clinicamente feito. 

Esse é o sistema que a maioria dos 
médicos usa, na maior parte do tempo - embora 
poucos o saibam, e mesmo não se conformem 
com isso, como dito. É também um método que 
apresenta dificuldades em ser adaptado para 
computação, a não ser que se sacrifique a 
intuição com a qual a mente humana gera as 
hipóteses apropriadas.  

Evidentemente, este método é muito 
dependente da experiência do médico (isto é, de 
sua capacidade de gerar hipóteses diagnósticas 
admissíveis através da heurística) tanto no 
sentido de ampliar como de limitar a lista inicial, 
bem como de sua competência em formular 
corretamente as perguntas adequadas, de obter os 
dados de exame físico relevantes, e – last but not 
least – solicitar de forma elegante e econômica os 
exames complementares indicados para firmar o 
diagnóstico e estabelecer o prognóstico do caso, 
como necessário. 
 
O DIAGNÓSTICO COMO METONÍMIA 

O diagnóstico é, na realidade, uma 
convenção, pela qual agrupamos em uma 
definição um conjunto de manifestações comuns 
a vários pacientes. Considerando-se que cada 
caso de uma doença é experimentado (sentido) 
de modos necessariamente diferentes por cada 
paciente, pode-se discutir se a doença é uma 
realidade, ou apenas uma construção teórica dos 
médicos. Tome-se como exemplo dois pacientes: 
um, HIV-negativo, tem uma história de febre 
baixa e irregular, discreto emagrecimento 
progressivo e tosse com pouca expectoração. A 
radiografia do tórax revela uma cavitação na 
região do ápice pulmonar direito. O segundo, 
HIV-positivo, tem uma história aguda de febre 
elevada e tosse não produtiva, e rápida queda de 
seu estado geral. O exame radiológico do tórax 
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demonstra um infiltrado bilateral, mais evidente 
nos terços médios e inferiores dos pulmões. De 
ambos é isolado o Mycobacterium tuberculosis e 
de ambos dizemos terem tuberculose – em que 
pesem as manifestações nitidamente diferentes, o 
prognóstico diverso e até os tratamentos 
potencialmente dessemelhantes a que serão 
submetidos. Assim, repetimos, a classificação das 
diversas manifestações clínicas de um paciente 
em um dado diagnóstico depende de um 
consenso previamente estabelecido, o qual 
substitui a doença em si. O diagnóstico é, 
portanto, a metonímia da doença, entidade que 
só assim pode ser convenientemente expressa por 
um termo único ou simples. 

Sucede, logicamente, que o consenso 
definidor de uma doença pode variar (no tempo e 
no lugar), por várias razões. A análise da 
evolução do conceito de tuberculose pode 
começar com o conceito de Cullen (1786), que, 
preferindo o termo “tísica” ao antigo 
“consumpção”, define-a como sendo a 
expectoração de pus, acompanhada de febre 
héctica. Podiam corresponder à tísica condições 
como hemoptise, empiema, catarro (ou 
bronquite, em termos atuais) e asma, e o 
tubérculo. Este último termo tinha um 
significado diferente do que nos é imediatamente 
oferecido: o tubérculo era uma estrutura 
anatômica, observável apenas em necrópsias; era 
uma doença, em si; e era uma predisponência à 
doença, tísica. Já na era da correlação 
anatomopatológica, Bayle (1810) considera que a 
tísica ocorre quando há ulceração e 
desorganização dos pulmões (o que incluía 
condições como abscessos piogênicos, câncer e 
antracose), com uma progressão, a partir de 
sintomas leves e triviais, até um quadro mais 
avançado, que poderia corresponder ao conceito 
de Cullen, em sua definição sintomatológica. Já 
Laennec considera (ainda pela observação 
macroscópica) que a característica da tísica é a 
existência do tubérculo. Laennec consegue 

esclarecer a história natural da tísica pulmonar e 
individualizar esta como entidade clínica, mas 
ainda não a separa de outras condições – nem a 
unifica com a escrófula. 

Seguindo-se à criação da teoria celular 
das doenças por Virchow, cabe a Villemin (1868) 
determinar que a tuberculose era uma doença 
específica, infecciosa e transmissível. Só com a 
descoberta do Mycobacterium tuberculosis por 
Robert Koch (1882) a tuberculose passa a se 
conformar a um conceito semelhante ao que 
estudamos e temos, hoje em dia.  

Em outras palavras: se podemos aceitar a 
descrição de um caso de tuberculose do começo 
do Século XX como correspondendo a algo que 
entendemos e compreendemos, um relato de 
“consumpção” ou “tísica” feito há duzentos anos 
pode corresponder a doenças que, reconhecidas 
hoje, não existiam (no sentido de não serem 
conceituadas) pela nosologia da época – ou a 
doenças que pouco ou nada têm a ver com a 
tuberculose. 

Se, em relação à tuberculose, o que houve 
através do tempo foi uma tendência no sentido 
da redução da amplitude clínica (isto é, de uma 
diminuição da sensibilidade do diagnóstico, 
sacrificada em função de uma especificidade 
maior), o inverso pode ocorrer: a ampliação do 
patamar clínico, levando a um maior 
reconhecimento ou individualização de uma 
doença. Tomemos o exemplo do quadro neuro-
psiquiátrico hoje conhecido como doença de 
Alzheimer: seguramente, processos demenciais 
são conhecidos desde a Antiguidade. Entretanto, 
em 1906 Alois Alzheimer descreve um caso de 
demência precoce ou pré-senil, caracterizado por 
distúrbios cognitivos progressivos, sinais focais, 
alucinações, delírios e incompetência 
psicossocial. À necropsia, observa-se a presença 
de placas, emaranhados de neurofibrilas e 
alterações arterioscleróticas. A essa condição deu 
Kraepelin posteriormente o nome que lhe é 
atribuído atualmente. Nas décadas seguintes, esse 
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diagnóstico ficou sepultado nas páginas dos 
livros, e no terceiro quarto do século passado a 
demência senil era conhecida freqüentemente 
como “arteriosclerose cerebral” – embora críticas 
fossem já feitas a essa denominação. Nos anos 60 
e 70, diversos estudos demonstraram que as 
alterações histopatológicas descritas por 
Alzheimer eram comuns em casos de demência 
senil. O resultado dessa ampliação diagnóstica é 
que a doença, antes considerada rara, é hoje em 
dia a síndrome cerebral progressiva e adquirida 
mais freqüentemente reconhecida. 

A chamada “febre tifo-malárica” também 
exemplifica o que procuramos dizer, sobre a 
diferença entre doença e diagnóstico, e a 
eventual supremacia deste último (por ser o que 
é reconhecido pelo médico): em 1863, relatando 
as ocorrências médicas durante a Guerra Civil 
Americana, o patologista do Exército americano, 
Tenete Coronel Joseph J. Woodward descreveu 
essa condição como sendo “[febres] nas quais os 
elementos tifóide e malárico combinam-se em 
diversas proporções, entre si e com a corrupção 
escorbútica”. Tanto a malária como a febre 
tifóide eram já bem conhecidas em seus aspectos 
clínicos e anátomo-patológicos. O conceito 
diagnóstico dessa nova doença, entretanto, 
admitia quadro e curso clínicos variáveis, 
dependendo de qual dos dois elementos 
mórbidos predominasse7. Do mesmo modo, 
alterações patológicas mistas eram descritas. O 
novo diagnóstico se popularizou (entre nós, o 
grande clínico João Vicente Torres Homem foi 
seu entusiasta máximo), mas, evidentemente, a 
descoberta do plasmódio por Laveran e a da 
salmonela por Eberth, ambas em 1880, levou a 
um gradativo desaparecimento do conceito 
diagnóstico da febre tifo-malárica. Cabe acentuar 
                                                 
7 Como visto, esta noção de mutabilidade de uma doença e a 
hibridização entre duas ou mais em um mesmo indivíduo 
teria sido erradicada com o advento da medicina 
anatomoclínica no início do Século XIX. O aparecimento da 
febre tifo-malárica após sessenta anos demonstra como 
certos conceitos podem persistir, mesmo quando 
ultrapassados.  

que a doença (provavelmente a febre tifóide, na 
maioria dos casos) não deixou de existir: o 
paradigma conceitual foi que mudou, com o 
advento da teoria microbiana das doenças e com 
a inauguração de um novo conceito etiológico; 
em conseqüência, o diagnóstico da febre tifo-
malárica deixou de existir. 
 
TIPO E NÍVEIS DE DIAGNÓSTICO 

A utilidade do diagnóstico é, em último, 
permitir ao médico estabelecer uma classificação 
de um indivíduo doente, indicando-lhe em 
consequência o correto tratamento, que irá 
aliviá-lo dos sintomas que apresenta, e conduzi-
lo à cura de sua doença. 

O prognóstico é um tipo especial de 
diagnóstico: é o reconhecimento do curso 
provável da doença ou condição. Ele pode ser 
trazido imediatamente pela identificação daquele 
(um traumatismo craniano com perda 
considerável de massa encefálica, por exemplo), 
mas pode ser mais sutil do que isso. A 
hipertensão arterial é uma condição usualmente 
assintomática, cujo diagnóstico é feito pela 
medida da pressão arterial. Esta determinação 
não nos traz um diagnóstico, mas sim nos leva a 
procurar um prognóstico, já que o limite entre 
uma pressão “normal” e outra “alta” é 
relativamente arbitrário, tratando-se da medida 
de uma variável fisiológica expressa em uma 
escala contínua; estamos na verdade procurando 
determinar se aquela pessoa está ou não 
submetida a um risco maior de desenvolvimento 
de complicações cardiovasculares tardias, e é em 
função desse risco - desse prognóstico - que 
instituiremos ou não um tratamento. 

Esta verdadeira medicina preventiva 
moderna - não aquela clássica (e, obviamente, 
ainda válida) de Oswaldo Cruz, do saneamento 
básico, mas a da prevenção secundária de 
agravamentos e complicações - vem se tornando 
sempre mais frequente. Pela necessidade mesma 
de um diagnóstico antes do surgimento de 
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manifestações clínicas, vem se fazendo corrente 
uma clínica sem semiótica, sem que dados 
maiores de exame clínico e mesmo de história 
sejam necessários, ou mesmo obteníveis – e, 
reafirme-se, com apequenamento e prejuízo do 
raciocínio clínico. 

Veja-se o diabetes: é clássica a tríade de 
poliúria, polidipsia e polifagia. Serão hoje raros os 
pacientes em que o diagnóstico seja feito a partir 
daí (quando este seria já tardio), e não de uma 
medida ocasional da glicemia do paciente. 
Consideremos esta: há que diferenciar entre o 
diabetes e algo às vezes chamado pré-diabetes, o 
que irá implicar na escolha entre dois 
diagnósticos interligados, mas, ainda assim, 
distintos. Simplificadamente, o diabetes é 
definido pela Organização Mundial da Saúde 
como sendo a ocorrência de uma glicemia de 
jejum de 126 mg/dl, sendo de notar que este 
critério sumamente objetivo deixa de 
diagnosticar cerca de 30% dos casos de diabetes. 
Além disto, há um hiato entre aquele nível e o 
valor considerado como limite superior do 
normal (arbitrado em 110 mg/dl), que 
compreende níveis de “glicemia de jejum 
alterada”. Os indivíduos nesta condição devem 
ser submetidos ao teste de tolerância oral à 
glicose, cujo resultado poderá manter aquele 
diagnóstico de glicemia de jejum alterada, 
redefini-lo como diabetes, ou classificar o 
paciente em uma terceira opção, a de intolerante 
à glicose: a primeira e terceira opções, reunidas, 
constituiriam o chamado pré-diabetes. 

Tome-se outro exemplo: segundo a 
American Heart Association, síndrome 
metabólica é uma condição que deve ser 
diagnosticada quando um paciente apresente ao 
menos três dos seguintes itens: 

• Aumento do perímetro abdominal (>102 
cm para homens e >88 cm para mulheres) 

• Aumento da pressão arterial (>130/85 
mm Hg) 

• Aumento da triglicerídemia (>150 mg/dl) 

• Redução da colesterolemia de alta 
densidade (<40 mg/dl para homens e <50 
mg/dl para mulheres) 

• Aumento da glicemia de jejum (>100 
mg/dl). 

Observe-se que nenhum destes critérios 
corresponde necessariamente a um sintoma ou 
queixa do paciente, ou a lesões anatomoclínicas 
(ao menos como Bichat e Virchow as definiriam), 
e que apenas os dois primeiros itens podem ser 
verificados pelo exame clínico. Veja-se ainda que 
um terceiro nível de glicemia passa a ser 
utilizado para estabelecer um diagnóstico - ou 
seja, um mesmo parâmetro é usado para definir 
três condições, ainda que interrelacionadas. 
Depreende-se disto que aquele modelo 
anatomoclínico de diagnóstico estabelecido em 
Paris no começo do Século XIX já não satisfaz 
inteiramente os ditames da medicina atual, que 
passa a valorizar cada vez mais dados 
objetivamente conseguidos por meios 
complementares (uma citologia cervical, por 
exemplo), em preferência a sinais e sintomas 
presentes em estágios mais avançados de um 
processo patológico qualquer. 

Outro ponto a ser considerado é que 
muitos sinais e síndromes descritos pela medicina 
a mão desarmada o foram na evolução de uma 
doença em ausência de tratamento, ou em 
apresentações tardias do paciente, quando um 
quadro clínico completo ou bem desenvolvido da 
mesma podia se configurar. Uma preocupação 
maior do indivíduo com a sua saúde, um maior e 
melhor acesso aos cuidados médicos e a 
disponibilidade de exames complementares de 
alto rendimento fazem com que muitos 
diagnósticos sejam feitos em momentos mais 
precoces da evolução da doença, quando o seu 
quadro semiótico nem sempre se mostra 
completo, ou por inteiro. 

Veja-se a meningite bacteriana aguda, 
cujo diagnóstico clínico pode ser feito com 
relativa segurança a partir da tríade clássica de 
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febre, rigidez de nuca e alterações de consciência: 
revisões recentes têm mostrado que esta tríade 
ocorre em apenas metade a dois terços de 
pacientes adultos com a doença, e a tríade 
alternativa de febre, cefaléia e rigidez de nuca 
não demonstra melhores resultados. 

Segue-se que o recurso a métodos 
complementares à história clínica e ao exame 
físico é uma tendência crescente e inevitável, 
mesmo excluindo-se a influência de outros 
fatores, mais deletérios e indesejáveis (e que não 
serão aqui analisados), como a carga de pacientes, 
o pouco tempo alocado (mesmo 
institucionalmente) para uma consulta, a 
abundância de “equipes” médicas (em que o 
atendimento é feito cada dia por um profissional 
diferente), os serviços de emergência como 
principal porta de entrada ao atendimento 
(quando a relação médico-paciente dura no 
máximo o tempo de um turno de plantão), a 
prática da chamada medicina defensiva, as 
considerações de ordem mercantilista e 
financeira, os interesses do complexo industrial 
médico, a adoção indiscriminada de “rotas” de 
diagnóstico, rotinas8 e protocolos mais ou menos 
fixos de atendimento - além, é claro, de 
deficiências crescentes no processo de ensino-
aprendizagem médico. 

Inevitável e demonstradamente benfazeja 
que esta tendência possa ser, não se segue 
inelutavelmente que seus excessos não devam ou 
não possam ser combatidos. Elidindo a obrigação 
ética do médico de ser econômico em sua prática 
(e não apenas financeiramente), não se 
considerando a desejabilidade da elegância não 
somente física ou gestual do ato médico, mas suas 
características intelectuais e filosóficas, persiste a 
questão fulcral, fundamental da relação médico-
paciente, a qual é comprometida por todas 
aquelas influências nefastas citadas. 

                                                 
8 Como o videoteipe de Nelson Rodrigues, uma rotina 
diagnóstica também pode ser “burra”, se aplicada 
cegamente. 

Tanto o diagnóstico clínico quanto o 
prognóstico são relativos a um indivíduo. 
Utilizado no diagnóstico epidemiológico -
coletivo, portanto - o processo é outro, até certo 
ponto. Tomemos como exemplo a síndrome de 
imunodeficiência adquirida - aids. As 
comunicações iniciais davam conta da incidência 
de um intrigante conjunto de manifestações 
clínicas, nos Estados Unidos, no início dos anos 
80: o desenvolvimento de doenças habitualmente 
associadas a estados de imunodeficiência (como a 
pneumocistose) em pacientes relativamente 
jovens e anteriormente saudáveis. Estava-se 
claramente diante de algo novo, polimorfo e sem 
etiologia definida. Para seu estudo, era necessário 
estabelecer-se um critério comum de diagnóstico 
- uma definição. Convencionaram os Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) que esta 
seria a ocorrência de uma doença (de um rol 
especificamente listado) ao menos 
moderadamente preditiva de um defeito na 
imunidade mediada por células em um indivíduo 
previamente saudável e sem nenhuma causa 
conhecida de resistência diminuída àquela 
doença. 

O isolamento do agente etiológico, a 
evolução no conhecimento da síndrome 
(incidentalmente, um termo incorretamente 
empregado, no caso) e a disponibilidade de testes 
laboratoriais (tanto para diagnóstico da infecção 
pelo HIV quanto para determinação do grau de 
imunodeficiência) levaram a revisões periódicas 
daquele critério em 1985, 1987 e 1993 com o 
objetivo, em geral, de aumentar a sensibilidade 
da definição diagnóstica. Portanto, verifica-se 
que, à semelhança (de certo modo) com o 
ocorrido com a tuberculose, o conceito de aids 
mudou. Mais ainda, existem outros critérios em 
vigência no mundo. Por exemplo, o Brasil adotou 
em 1987 uma modificação da definição CDC/85, 
periodicamente atualizada, pela última vez em 
2004. Por sua vez, a Organização Mundial de 
Saúde estabeleceu a chamada definição de Bangui 
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(ou definição clínica, nome também mal 
empregado), para uso em condições assistências 
onde diagnósticos precisos de infecções 
oportunistas não sejam possíveis. 

Assim, um caso de aids estabelecido no 
Brasil pela ocorrência de reativação de uma 
forma crônica de Doença de Chagas não seria 
considerado como tal nos EUA, já que a 
tripanossomíase não é considerada doença 
definidora da síndrome naquele país. Do mesmo 
modo, enquanto nos EUA são notificáveis e 
reconhecidos como AIDS todos os casos de 
infecção pelo HIV nos quais a contagem de 
linfócitos T-CD4+ caia abaixo de 200 células/ml, 
no Brasil este limite é colocado em 350 
células/ml. Mais ainda, se (pelo tratamento 
antirretroviral) a contagem de linfócitos T-CD4+ 
sobe acima de quaisquer dos dois níveis, o 
diagnóstico não se modifica, como a infecção não 
se cura. Então, ao nos referirmos a casos 
registrados em diferentes lugares, estaremos 
tratando de diagnósticos não homogêneos entre 
si. 

Em verdade, nenhuma dessas definições 
apresenta um interesse mais que marginal para a 
atividade clínica. Com efeito, esses critérios não 
auxiliam no diagnóstico das infecções (e demais 
entidades clínicas) associadas à infecção pelo 
HIV. Ademais, após o diagnóstico - que é 
laboratorial - da infecção pelo HIV, cabe ao 
médico hoje estabelecer um prognóstico para o 
paciente, utilizando informações de anamnese, 
mas, principalmente, empregando dados 
laboratoriais de forma que, a partir daí, decida-se 
pelo início (ou não) do tratamento 
antirretroviral. Idealmente, todo portador do 
HIV deve ser tratado antes que venha a 
desenvolver aids, isto é, uma condição mórbida 
identificável clinicamente e, mais 
modernamente, antes que os efeitos tardios e 
metabólicos (ou seja, não-imunológicos) da 
infecção venham a se fazer presentes. 
 

CONCLUSÃO 

There is probably no more important field in 
Medicine than diagnosis and none more 
difficult to teach. It seems astonishing that it 
is not attracting hundreds of theorists. We 
have a crisis of medical care on our hands, 
and the need to optimize the efficiency of 
diagnosis is obvious (E.A. Murphy, pp 6). 

 

Começamos com Hipócrates, terminemos 
com ele: é longa a Arte Médica, curto o tempo 
para seu domínio, fugidio o momento propício 
para a indicação terapêutica, perigosa a 
especulação diagnóstica mal-conduzida, e difícil 
o julgamento clínico. Por isto, clínico é o 
indivíduo que sofre da angústia do diagnóstico. 
Confrontado com a necessidade do 
conhecimento exato do mal que aflige o seu 
paciente, aflige-se ele por sua vez com a 
incerteza inerente à imperfeição da arte clínica. 
Havendo erro em seu encaminhamento 
diagnóstico, retarda-se o tempo de início da 
terapia eficaz, prolonga-se o sofrimento ou 
agrava-se o quadro do paciente, objetivo de sua 
preocupação central. Errado o diagnóstico, pode 
perder-se a vida do paciente. O clínico não 
convive bem com a incerteza e, incapaz 
intelectual e culturalmente de resolver esse 
dilema, prefere sublimá-lo, prefere pecar por 
excesso e por comissão, do que errar por falta e 
ser culpado de omissão. Daí o excesso de exames, 
a prescrição abusiva, os tratamentos 
desnecessários. Este é o dilema do médico: não 
aquele da peça de Bernard Shaw, o de escolher, 
dentre vários, a quem tratar e salvar; mas o de 
determinar, rápida e corretamente, o que aflige o 
seu paciente e, a partir daí, decidir que medidas 
serão necessárias para minorar o mal. 

Convive, pois, o clínico com os fantasmas 
e as sombras de suas incertezas. Os esforços 
atuais, no sentido do desenvolvimento da 
chamada “medicina baseada em evidências” 
(termo que parece - por oposição - admitir ser 
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possível alguma medicina sem base evidente) 
tendem a desconsiderar que esta oferece pouca 
ajuda em situações em que a evidência 
pretendida é incompleta, insuficiente ou 
contraditória. Em condições em que isso ocorra, 
será necessário utilizar o tirocínio clínico, com 
sua dependência na experiência, na analogia, na 
extrapolação e na heurística, e sua base na 
compaixão. 

Outro aspecto importante são as 
exigências e as necessidades do paciente, a serem 
consultadas e respeitadas. Se isso é absolutamente 
válido, no que tange a instruções do paciente no 
sentido de não lhe ser ministrado um tratamento 
ou, mais extremamente, executadas manobras de 
ressuscitação, como negar-lhe o direito (ainda 
que relativizado) a receber um tratamento de 
indicação algo incerta, em caso de diagnóstico 
incompleto, se não houver contra-indicação 
formal, ou risco de mal maior superveniente? Por 
estas razões, medicamentos em geral - e 
antibióticos em particular - são prescritos por 
três vias principais: oral, parenteral, e a mais 
freqüente delas: a via das dúvidas. 

A medicina passa por um período de 
transformações rápidas e radicais, que 
possivelmente farão que os nossos sucessores em 
breves anos tenham mais dificuldade em 
entender o arcabouço teórico e institucional em 
que trabalhamos do que nós temos em 
compreender a medicina da astrologia, dos 
humores e das sangrias. Assim, deve-se imaginar 
que muito da semiotécnica hoje remanescente 
daquela rapidamente desenvolvida no Século XIX 
se torne completamente obsoleta, e que novas 
condições mórbidas (ou pré-mórbidas) venham a 
ser identificadas através do uso cada vez mais 
ampliado de exames complementares de diversas 
naturezas. Reagir contra isto é natural, mas não 
necessariamente racional. 

É preciso separar o joio do trigo: aceitar 
esta nova propedêutica, e combater a 
despersonalização do encontro entre médico e 

paciente, com a conseqüente desumanização da 
medicina. Tanto ou mais do que isto, é necessário 
combater a automatização do pensamento 
médico, o empobrecimento do raciocínio 
diagnóstico e a banalização do encontro clínico. 

A longa tradição mostra que, apesar do 
contínuo esforço dos médicos para valorizar 
socialmente a sua profissão, a Medicina não é 
nobre porque é exercida por eles, mas por que 
esta prática se dá sobre e para o paciente. 
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RESUMO 

A autora discute o ensino da Semiologia e da Clínica Médica e leva em consideração o papel do médico 
dentro do atual contexto social. Descreve pormenorizadamente como este ensino é levado a efeito, com 
suas vantagens e deficiências na Escola de Ciências Médicas pertencente a Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, onde exerce suas atividades, referindo-se  inclusive  ao sistema de cotas , recentemente 
incluído na mesma. 
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ABSTRACT 

The authoress describes the teaching of Semeiology and Internal Medicine taking in account the role of 
the physician in the present social context. She describes in detail how this teaching is accomplished, 
with its advantages and difficulties in the School  of Medical Sciences of  the University of the Rio de 
Janeiro State (UERJ), to which staff she belongs, even focusing the quotas system, recently instituted 
there. 
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O MÉDICO NO CONTEXTO SOCIAL 

Compromisso com a capacitação de 
estudantes deve ser uma meta constante das 
Faculdades de Medicina. A importância do 
médico no contexto social se traduz na existência 
de 181 escolas de Medicina no país atualmente, 
104 privadas e 77 públicas, sendo que, dessas, 100 
foram instaladas na última década, formando por 
volta de 14 mil médicos por ano (1). 

O Brasil tem mais cursos médicos do que 
os Estados Unidos e a China, que contam, 
respectivamente, com 122 e 150 cursos. E é o 
segundo país do mundo em número de escolas 
médicas, suplantado somente pela Índia, com 202 
cursos médicos (11). 

 A posição do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), após análise de levantamento 
recente, é de que não há escassez de médicos no 
país.  O levantamento mostra que o número de 
profissionais aptos a atuar cresce em ritmo mais 
acelerado do que o da população. Entre 2000 e 
2009, a quantidade de médicos aumentou 27% e 
a população brasileira cresceu aproximadamente 
12%.  O que há, sim, é uma má distribuição dos 
profissionais pelo território nacional, e confirma 
a já conhecida concentração de médicos nas 
capitais, principalmente na região sudeste, com 
42% da população do país e 55% dos médicos. 
Para contornar essa situação, o CFM defende a 
adoção de eficazes políticas de interiorização do 
trabalho médico.  O CFM também considera 
fundamental que a estrutura e os recursos 
tecnológicos da saúde sejam aperfeiçoados, 
principalmente no interior dos estados, já que o 
médico precisa ao menos de uma estrutura básica 
para atender adequadamente a população (1). 
 
O ENSINO DA SEMIOLOGIA E DA CLÍNICA 
MÉDICA 

  
O ensino da Semiologia e da Clínica 

Médica se destaca em importância na grade 
curricular, pois, estas se caracterizam como 

fundamentais na base, suporte, encaminhamento, 
determinação, formação de um plano 
diagnóstico, terapêutico, e interpretação da 
resposta frente a cada quadro clínico. 

Na Faculdade de Medicina da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), da qual faço parte, o ensino da 
Semiologia se processa no quinto semestre e é 
ministrado e coordenado pelo Departamento de 
Clínica Médica. No semestre que se segue, 
explora-se a Semiologia aplicada à Clínica 
Médica, com ênfase às reflexões quanto às 
hipóteses diagnósticas, exames complementares e 
esquemas terapêuticos. Já no quarto ano médico, 
o ensino da Clínica Médica se faz através de um 
rodízio por disciplinas clínicas (Endocrinologia, 
Gastroenterologia, Geriatria, Hematologia, 
Nefrologia, Reumatologia, Pneumologia, 
Cardiologia, e Infectologia), ministrado e 
coordenado pelo Departamento de Medicina 
interna. 

O ensino de clínica médica é 
tradicionalmente realizado nas enfermarias e 
ambulatórios. Com a possibilidade de 
participação em plantões médicos a partir do 
quarto ano médico. Não há unidade de Pronto-
Socorro no nosso hospital e, o acesso prático 
efetivo à Unidade de Terapia Intensiva se faz no 
Internato, o qual transcorre a partir do décimo 
período do curso. 

Há vários anos, tornou-se evidente a 
necessidade de transferência de parte do ensino 
médico para ambientes de assistência primária à 
saúde, onde os alunos pudessem entrar em 
contato com doenças mais prevalentes da 
população, com diagnóstico e tratamento de 
menor complexidade. Daí o planejamento, já em 
curso, de uma atividade extrahospitalar, 
vinculada a Postos de Saúde, em que se dê 
continuidade a um projeto de Educação em 
Saúde já iniciado pela Disciplina de Medicina 
Integral (no segundo ano médico), e se possibilite 
experiência na participação de Programas de 
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Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, 
Vacinação, Dermatopatias, entre outros.  

 
Os alunos do Internato médico fazem 

rodízio em grandes áreas, incluindo Clínica 

Médica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, e 
Cirurgia por três períodos.  

As escolas públicas de Medicina têm, a 
meu ver, algumas vantagens, mesmo que, por 
vezes, relativas, em relação às privadas. 

 

VANTAGENS
Possuir um Hospital Escola

Programa de Medicina Integral
Núcleo de Educação e Saúde do adolescente

Universidade aberta da 3ª idade
Incentivo à Pesquisa

Autonomia do professor

 
 

O fato de possuir um Hospital Escola, traz 
à escola pública de Medicina certa uniformidade 
de metodologia de ensino, de avaliação e de 
análise do desenvolvimento daquele aluno. 
Porém, em geral, há uma tendência a se 
direcionar para o Hospital Escola casos clínicos 
mais complexos ou específicos, o que permite 
estudos abrangentes de determinadas doenças, 
mas dá muitas vezes ao aluno uma visão 
deturpada da predominância de determinadas 
patologias, em detrimento de outras bem mais 
freqüentes na nossa população.  

A UERJ possui um Programa de Medicina 
Integral organizado, permitindo ao aluno 
contemplar o paciente de forma holística, isto é, 
de forma plena, incluindo aspectos bio, 
psicossociais, culturais, em que são avaliados 
também, sua família, território e o meio que o 
cerca. 

 A possibilidade de se ampliar o 
conhecimento do aluno, frente às diversas fases 
da vida do paciente, é possível pela existência de 

serviços bem estruturados de atendimento ao 
adolescente e ao idoso, que oferecem a 
oportunidade de ensino das diferentes dimensões 
de atenção aos mesmos e suas particularidades. 

O incentivo a Pesquisa é muito 
valorizado nas escolas públicas. Valorização esta 
embasada nos recursos e notoriedade que possam 
advir destes projetos de pesquisa para a 
Universidade. Porém, por vezes, a valorização do 
pesquisador vem em detrimento da valorização 
do professor de graduação, o qual se encontra 
assoberbado de responsabilidades frente à tarefa 
de possibilitar ao aluno de medicina a construção 
de um perfil médico satisfatório. 

    Outra vantagem, acredito que relativa, 
é a autonomia do professor, autonomia esta 
adquirida por ter o respaldo de um concurso 
público, de uma segurança estatutária ou 
federada. Esta autonomia é por vezes perigosa, 
pois, o professor pode estar bem engajado no que 
se propõe a fazer, compromissado com seus 
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afazeres, ou não, prejudicando a qualidade dos 
resultados. 

 
 

Também são evidentes, nas escolas 
públicas, problemas específicos. 
 

PROBLEMAS
Diretrizes de 2001

Atividade ambulatorial insuficiente
Ausência de um ensino prático de Emergência 

Deficitária experiência na assistência primária 
Estruturais

Quantitativo de salas aquém do necessário
Não abrangência da Biblioteca

 
 

 
Revisando o que preconizam as Diretrizes 

Curriculares de 2001, fica claro que na maioria 
das escolas públicas, a atividade ambulatorial, tão 
necessária para a formação do raciocínio clínico 
rápido e bem estruturado, visando viabilizar de 
maneira eficaz a condução do quadro clínico que 
o paciente apresenta, não é suficiente. 

O ensino da medicina de urgência, em 
muitas escolas, inexiste, levando o aluno a tentar 
suprir tal defasagem em outro estabelecimento de 
saúde, sem uma supervisão, por vezes, adequada. 
Também as atividades em atenção primária e 
secundária, não contemplam o preconizado nas 
políticas públicas de prevenção, promoção de 
saúde e controle das doenças e agravos. 

Em relação aos problemas estruturais, 
chama à atenção a inexistência de salas para o 
corpo docente e de apoio tecnológico, no que 
tange a elaboração de planos de aula ou execução 
das mesmas. O número insuficiente de salas de 
aula para discussão em pequenos grupos e as 
condições insatisfatórias do apoio bibliotecário, 
traduzido na pouca disponibilidade de livros 
necessários ou de artigos atualizados, são uma 
queixa freqüente dos alunos. 

Os problemas socioeconômicos ficaram 
mais evidentes, pelo menos na UERJ, com o 
advento do sistema de cotas. 
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PROBLEMAS
Sócio econômicos
Acesso ao computador

Transporte
Alimentação

Moradia
Necessidade de emprego paralelo ao curso

 
 
A falta de condições financeiras para 

acesso ao computador, transporte, alimentação e 
por vezes moradia, além da dificuldade em se 
conseguir conciliar a necessidade de trabalhar 
para conseguir a complementação de seu sustento 
ou da família, com a necessidade da dedicação 
integral ao curso de medicina, também são 
problemas evidenciados, principalmente pelos 
ingressantes através do sistema de cotas.  

 
BREVE HISTÓRICO DO SISTEMA DE COTAS 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro 
a implementar o ingresso de alunos nas vagas 
reservadas, mais conhecido como “sistema de 
cotas”, em suas universidades estaduais. 

O ingresso dos alunos nesse sistema teve 
início no vestibular estadual de 2003, abarcando 
as duas universidades estaduais do Rio de Janeiro 
– UERJ e UENF (Universidade do Norte 
Fluminense Darci Ribeiro, situada no município 
de Campos dos Goytacazes). Em sua primeira 
versão, o ingresso se fez através de duas leis, 
3.524/00 (Rio de Janeiro, 2000) e 3.708/01 (Rio 
de Janeiro, 2001), a primeira relativa aos 
estudantes da rede pública de ensino (50% no 
mínimo, por curso), e a segunda aos 
afrodescendentes (40% por curso) (5,6). 

 
Em setembro de 2003, foi aprovada a Lei 

Estadual nº 4.151 (Rio de Janeiro, 2003), que 
disciplina o ingresso dos candidatos às vagas 
reservadas, de certa forma congregando as leis 
anteriores. A mudança mais visível se traduziu na 
inserção da condição de carência, como critério 
que se sobrepõe aos demais, com isso, o 
quantitativo de alunos cotistas diminuiu 
consideravelmente de 2003 (75 de um total de 
102 alunos ingressantes na faculdade de 
Medicina) para 2004 (43 de um total de 104 
alunos ingressantes na faculdade de Medicina) 
(7,10). 

O percentual de vagas passou a ser 
previamente definido, totalizando 45% de cada 
curso, assim distribuídos: 20% destinadas aos 
autodeclarados negros, 20% destinadas aos 
oriundos da rede pública de ensino e 5% para as 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
pertencentes a minorias étnicas (população 
indígena nascida no Brasil) (7).   

Em 2006, instituiu-se uma nota mínima 
para admissão dos cotistas, no Vestibular da 
UERJ (3). 

Em julho de 2007, a Lei nº 5.074 altera a 
lei anterior de 2003, acrescentando aos 5% de 
pessoas com deficiência, nos termos da legislação 
em vigor e integrantes de minorias étnicas, os 
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filhos de policiais civis, militares, bombeiros 
militares e de inspetores de segurança e 
administração penitenciária, mortos em razão de 
serviço (9). 

  
Em dezembro de 2008, a Lei nº 5346 

institui, de 5 anos inicialmente estabelecidos, 
para 10 anos, o período do sistema de cotas, e o 
pagamento de bolsa-auxílio, antes só durante o 
primeiro ano do curso, foi estendido para todo o 
período do curso universitário, denominando-se 
bolsa-permanência e evoluindo de R$ 190,00 
iniciais para R$ 300,00 atualmente (2, 9).  

 
A condição de carência necessária ao 

ingresso do aluno cotista também sofreu 
mudanças, variando de comprovação de renda 
per capita líquida igual ou inferior a R$ 300,00, 
para R$ 960,00 bruto, nos dias de hoje (2).    

 
Segundo seus elaboradores, a política de 

cotas foi criada com o objetivo de se minimizar 
uma injustiça social perante aqueles sócio e 
economicamente menos privilegiados e, com 
intuito de ser temporal, até que uma política 
educacional de melhoria do ensino público 
fundamental e médio se firme, para que todos 
possam disputar em iguais condições de 
possibilidades o vestibular em um futuro, de 
preferência não muito distante.  

 
Na experiência da faculdade de medicina, 

o que se evidenciou foi uma incidência maior de 
reprovações, com um prolongamento na 
conclusão do curso. Frente aos dados do Sistema  

Acadêmico de Graduação (SAG) da UERJ, a 
evasão da universidade, na faculdade de 
medicina, é maior por aqueles não cotistas, se 
justificando no fato de que essa vaga para o aluno 
cotista talvez seja uma das poucas oportunidades 
de melhoria de seu padrão de vida (10). 

 
A questão é polêmica. Bolsa-auxílio nem 

sempre suficiente para compra de livros, 
refeições frente ao regime integral, transporte, 
por vezes moradia; a necessidade de um emprego 
paralelo para ajudar financeiramente a família; a 
dedicação nem sempre possível pelo cansaço; a 
defasagem no acompanhamento devido a 
deficiências na base educacional recebida; são 
alguns percalços que se pode deparar, mas, 
também se pode presenciar com satisfação, o 
empenho de alguns alunos cotistas que, com 
desenvolvimento muito satisfatório vão, com 
certeza, fazer um diferencial em sua comunidade.    
 
A SEMIOLOGIA E A CLÍNICA NOS TEMPOS 
DOS EXAMES COMPLEMENTARES 
 

A Semiologia e a Clínica Médica se 
constituem no alicerce do conhecimento e 
conseqüentemente da prática médica.  

 
Ao longo dos últimos anos, com o 

advento de exames complementares cada vez 
mais complexos e diversificados, vem se notando 
uma supervalorização destes, em detrimento de 
uma boa relação médico-paciente.
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REFLEXÕES
• Desinteresse do aluno em buscar o ensino com o paciente, à beira do 
leito.

•Forma-se médicos que solicitam exames antes de conversarem com o 
paciente. 

• A investigação e detecção dos achados, frente a anamnese e ao 
exame físico, e seus significados, está menor.

•Frente a um sinal ou sintoma, direciona-se para um arsenal de 
exames complementares, sem levar em conta uma real e, por vezes,
simples causa, que poderia ter sido sanada se uma boa história e 
exame físico tivessem sido realizados.

•Deterioramento do raciocínio clínico em relação à excessiva 
valorização dos exames complementares.

•Investigação diagnóstica ampla e desmedida, sem critérios para, a 
partir daí, se direcionar a continuidade do caso.

 
 

Evidencia-se o desinteresse do aluno em 
buscar ensino à beira do leito, tendo como fonte 
principal o próprio paciente. Busca-se cada vez 
mais uma informação pronta, forma-se médicos 
que solicitam exames antes até de conversarem 
com o paciente. O médico está com pressa. 

A sensibilidade para investigação e 
detecção dos achados frente à anamnese e ao 
exame físico, e interpretação dos seus 
significados, está menor.  

Está havendo um deterioramento do 
raciocínio clínico em relação à excessiva 
valorização dos exames complementares. A 
investigação diagnóstica é ampla, mas desmedida, 
sem critérios para, a partir daí, se direcionar a 
continuidade do caso. Essa solicitação de exames 
além do necessário gera um custo elevado e um 
grande quantitativo de exames normais. O exame 
complementar, quando é devidamente indicado e 
interpretado, tem muito valor para a resolução 
do quadro clínico.  

É necessário construir uma segurança em 
relação ao conhecimento clínico adquirido, para 
que se possa, inclusive, questionar os resultados 
dos exames.  

 
Os convênios de Seguro Saúde, com o 

retorno do valor das consultas muito baixo, 
forçam indiretamente que se atenda um grande 
número de pacientes por turno de ambulatório, 
encurtando a consulta. E o médico, para suprir o 
pouco contato com paciente, pede mais exames, o 
que acaba, por ironia, onerando mais o convênio.  

 
A relação médico-paciente vem sofrendo 

mudanças, mas eu acredito que isso não seja um 
aspecto específico e único da medicina. Acredito 
que essas mudanças estão ocorrendo na 
sociedade. As pessoas estão sem paciência, sem 
tempo, sem disposição, de olhar, ouvir e de 
conversar com o próximo. 
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CONSTATAÇÕES

•É necessário construir conhecimento clínico e bom senso para que se 
possa questionar os resultados dos exames solicitados.

•O médico diminuiu o tempo de consulta e aumentou a quantidade de 
exames solicitados. 

•A relação médico paciente está sofrendo mudanças. Isto reflete, em parte,  
as mudanças que estão ocorrendo na sociedade.

•Existe uma solicitação exagerada de exames, daí o grande número de 
exames normais 

•O exame complementar é importante e necessário, quando devidamente 
indicado e interpretado.

 
 
Essa situação precisa e deve ser revertida, em prol do verdadeiro sentido da medicina, que é mais 

do que curar a doença, é tratar da pessoa.   
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RESUMO 

O autor compara o número de faculdades de medicina existentes no Brasil e nos Estados Unidos, tanto 
públicas quanto privadas, com relação às populações respectivas. Argumenta que o produto final é o 
mesmo, isto é, o médico, que tem direitos e deveres iguais, seja sua alma mater pública ou privada. 
Descreve minuciosamente como se processa o ensino da semiologia e da clínica médica, particularmente 
na Faculdade de Medicina Souza Marques, onde coordena o curso respectivo.  
Palavras-chave: Semiologia; Clínica Médica; Escolas Privadas. 
 
 
ABSTRACT 

The author makes a numerical comparison between the public and private  medical schools of Brazil and 
United States  as related to the respective populations. Calls to attention the fact that the final product is 
the same, the physician, that is to say, with the same rights and obligations, regardless if his alma mater 
is public or private. Minutiously describes how the teaching of semeiology and internal medicine is 
processed, particularly in the Souza Marques Medical School where he coordinates the respective course. 
Key words: Semeiology; Internal Medicine; Private Schools. 
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Iniciaremos esta apresentação sobre “O 
Ensino da Semiologia e da Clínica nas Escolas 
Privadas” com uma análise crítica e comparativa 
entre nosso país e os Estados Unidos da América 
do Norte (USA). 

No Brasil em 2009 atingimos a cifra de 
180 escolas médicas, nem todas autorizadas pelo 
MEC, enquanto nos USA com uma população 
superior a nossa, tem-se 145 escolas de medicina. 

Dentre as 180 há uma predominância de 
instituições privadas num total de 101 (56%) e 79 
públicas (44%) enquanto nos USA temos 59% 
públicas contra 41% privadas (quadro 1). Numa 
visão mais geral constatamos que tanto no Brasil 
quanto nos USA cerca de metade das faculdades 
de medicina são governamentais e o restante 
privadas. 
 

 

 
Quadro 1 

 

Faculdades de Medicina

Brasil EUA

PÚBLICAS 79 (44%) 86 (59%)

PRIVADAS 101 ( 56%) 59 (41%)

TOTAL 180 ( 100%) 145 (100%)

O Ensino da Semiologia e da Clínica nas Escolas Privadas

J GALVÃO/RJ  
 

 
A primeira crítica que devemos fazer é que ao 
discriminarmos as instituições privadas, 
estaremos desqualificando 60% de nossas escolas 
e o produto médico destas, terão direitos e 
deveres iguais aos formados na rede estatal. 

Os americanos superdotaram suas entidades 
privadas, haja visto que dentre estas (quadro 2) 
encontram-se a Harvard University e a John 
Hopkins University, sabidamente pontos de 
excelência no Ensino Médico Mundial. 
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Quadro 2

Faculdades de Medicina

EUA – Privadas (59)

Boston University

Columbia University

Harvard University

John Hopkins University

Mayo Graduate School

University of Chicago

O Ensino da Semiologia e da Clínica nas Escolas Privadas
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Inúmeras vezes tenho observado, 
educadores referindo-se as escolas privadas como 
não oficiais o que me parece um tanto pejorativo 
senão no mínimo suspeito. Ao saber-se que o 
produto final serão médicos credenciados de 
maneira equalitaria nos Conselhos Regionais e no 
Conselho Federal de Medicina, mais lógico seria 
investirmos no todo e não subtrair das escolas 
privadas. 

Em nosso estado, Rio de Janeiro, 
analisado desta maneira o problema coloca-se 
mais grave pois das 17 faculdades de medicina, 04 
são públicas e 13 privadas. Dentre as públicas a 
primeira (UFRJ) fundada em 1808 e a última, a 

UERJ, em 1953. A partir da década de 60 inicia-
se um progressivo e constante crescimento da 
rede privada totalizando hoje 13 faculdades 
responsáveis pela grande maioria dos médicos 
formados em nosso estado (quadro 3). 
Depreende-se pois a necessidade de um cuidado 
especial para com este grupo, zelando e 
investindo em sua excelência. Em outros estados, 
com maior e menor evidencia, como São Paulo, 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul também 
predominam as faculdades privadas (quadro 4). 
Logo, negar estas evidências ou rejeitá-las seria 
um prejuízo profundo ao Ensino Médico 
Brasileiro. 
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Quadro 3 

Faculdades de Medicina
Estado do Rio de Janeiro

Públicas – 04 (23,5 %)

Privadas – 13 (76,5%)

Total – 17 (100%)

UFRJ  – 1808

UFF    – 1938

UERJ  – 1940

UNI‐RIO ‐ 1957

O Ensino da Semiologia e da Clínica nas Escolas Privadas
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Quadro 4 

OUTROS ESTADOS

MG – 26 (PRIVADAS – 20;  PÚBLICAS – 06 )

S P – 30 (PRIVADAS – 21;  PÚBLICAS – 09)

R J – 17 (PRIVADAS – 17;   PÚBLICAS ‐ 04)

R S – 11 (PRIVADAS – 06;   PÚBLICAS – 05)

O Ensino da Semiologia e da Clínica nas Escolas Privadas
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A Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro foi fundada como entidade privada, em 1912, 
passando a pública após sua federalização em 1957. 
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Isto posto, abordaremos o “Ensino 
Profissionalizante” nas escolas privadas tendo 
como foco central a Santa Casa da Misericórdia 
do Rio de Janeiro, onde atuo como médico e 
professor de Clínica Médica e Semiologia há mais 
de 30 anos vinculado a Faculdade de Medicina 
Souza Marques e a Universidade Gama Filho. 

Enfocaremos a instituição, o professor 
(preceptor) e o aluno, figura central do ensino. 
O Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia 
do Rio de Janeiro, desde 1582 assiste aos menos 
favorecidos de nosso estado e em 1808 com a 
criação da Faculdade Nacional de Medicina, 
torna-se seu primeiro hospital escola, de ensino, 
universitário ou como queiram denominá-lo. Em 
1978, com a mudança da UFRJ para a Ilha do 
Fundão, deixa o Hospital Geral de ser referido 
como de Ensino e após 150 anos de serviços 
prestados ao governo federal perdemos nosso 
status de Hospital Escola. 

Críticas imensuráveis a esta injustiça e, 
creio em futuro próximo numa natural reparação 
por parte do Ministério da Educação. 

Esta tradicional instituição tem vantagens 
e desvantagens:  
• É um hospital SUS; é um hospital para 
doentes carentes; Atende aos menos favorecidos 
e por isso têm um número grande de pacientes, o 
que faz com que o ensino da semiologia e da 
clínica sejam facilitados;  
• Tem uma grande diversidade de doenças 
e de doentes;  
• Tem uma relação humanística intensa, 
porque àqueles que pertencem a esse corpo 
clínico são pessoas envolvidas com a instituição 
e, como se dizia antigamente, vestem a camisa, 
muitos até sem salário. 
• Visão social real, porque convive com a 
sociedade mais carente de nosso estado; 
• Tem uma excelência consagrada na 
cidade do Rio de Janeiro, devido ao nível do seu 
corpo docente. Não há dúvida disso, é só olhar a 
Academia Nacional de Medicina, sua história, e 

quantos de lá vieram; 
Há uma tradição no ensino da semiologia. 

Eu diria que a grande força da Santa Casa da 
Misericórdia do Rio de Janeiro, é o ensino da 
semiologia, até porque nós não temos alta 
tecnologia como facilidade, então, nós temos que 
ensinar, na graduação, o indivíduo a atender bem 
e a fazer uma história e um exame físico 
adequados. 

Existem desvantagens? Lógico! 
• Hospital com instalações antigas, o que, 
realmente, dificulta, às vezes, a condução 
adequada de várias doenças. Nós temos vários 
centros cirúrgicos ao invés de um centro 
cirúrgico único. Nós temos uma carência de 
leitos de UTI, mas nesse país isto é mais regra do 
que exceção; 
• Nós temos uma carência de material, as 
vezes, fundamentais; básicos... 
• Tem carência de pessoal na área de saúde, 
especificamente, enfermeiros, fisioterapeutas, 
nutricionistas... 
• Há uma dificuldade de exames 
complementares mais modernos. Nós não temos, 
embora tenhamos recebido duas doações, 
ressonância magnética, pois ainda não foram 
instaladas; 
• Os medicamentos, nem sempre 
disponíveis. Usar antimicrobianos não da última 
geração, mas os disponíveis. Nós temos a 
preocupação, que um país deve ter, com os 
gastos. Isso faz com que, talvez, se formem 
pessoas mais conscientes. 
• Nós não temos nenhum subsídio 
governamental, nem para faculdades, nem para 
Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Eu 
vou repetir: “nenhum subsídio governamental!”. 
Nós temos 80 médicos residentes pagos pela 
instituição, bolsa paga pela instituição, instituição 
que recebe mensalmente do SUS R$300 mil, 
gasta R$150 mil com médicos residentes. É uma 
postura acadêmica e nobre. 

Como é o ensino da semiologia? Eu 
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escolhi a Faculdade de Medicina Souza Marques 
como exemplo, porque é o curso que eu 
coordeno, então, eu fiquei mais à vontade. A 
semiologia/ propedêutica tem pontos 
fundamentais que nós queremos que o aluno 
alcance ao final de 2 anos:  
• A anamnese, ponto crucial no 
atendimento médico, é supervalorizada desde o 
primeiro contato do aluno com o paciente. Saber 
ouvir (2 ouvidos). Em seguida estimulamo-os a 
prática do exame clínico valorizando a 
capacidade de observar (2 olhos) e por fim a de 
palpar (2 mãos). Ensinamos que falar é um ato 
precioso e devemos utilizar a comunicação verbal 
com maestria para que possamos ganhar, a 
confiança do paciente. 
• Segundo, a semiologia tem um 

complemento denominado propedêutica 
especial, que é na parte da tarde, além da 
segunda, quarta e sexta, tem um período da tarde 
para a propedêutica especial, que é a 
propedêutica da neuro, da cardio, daí sim, com 
um grupo de especialistas.  
• E temos o diagnóstico 1, que integra a 
anamnese e o exame físico a imagem, num curso 
semestral. E o diagnóstico 2, a integração com o 
laboratório.  
A base disso é o paciente, e o segundo momento 
é o caso clínico, cada vez nos distanciando mais 
das atividades teóricas. Nós estamos muito 
centralizados, em casos clínicos, seminários e 
beira do leito. Então, ficam, mais ou menos, 
assim distribuídas a semiologia e propedêutica 
(Quadro 5). 

 

Quadro 5 

Semiologia e Propedêutica

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Manhã Semiologia Semiologia Semiologia

Tarde
Semiologia
Especial

Diagnóstico 1 
e 2

O Ensino da Semiologia e da Clínica nas Escolas Privadas
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O 3º ano médico se completa com outras 

áreas como: infectologia, farmacologia, medicina 
social. Importante dizer que no 2º ano já começa 
a propedêutica, tem 1 ano a mais de semiologia 
no 3º ano, quer dizer, é um ano e meio de 
propedêutica e semiologia. 

O 4º ano tem as cadeiras consideradas 
clássicas, baseadas em sessões clínicas com 
clínicos e cirurgiões, fundamentadas em 
discussões de casos. Quer dizer, um caso clínico é 
entregue (essa é a idéia), nem sempre com 
resultados tão adequados, em cima desse caso há 
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uma discussão com a presença do clínico e depois 
complementada no final com a revisão do tema. 
Exemplo: nós temos uma aula sobre tuberculose; 
apresenta-se um caso de tuberculose, discute-se 
tuberculose e ao final faz-se uma revisão sobre 
tuberculose. 

A terapêutica clínica além da terapêutica 
farmacológica é baseada também em caso clínico 
com terapêutica prática e revisão da literatura, e 
a prática no 4º ano se dá segunda, terça, quarta e 
sexta, pulando a quinta – feira onde eles tem uma 
aula. 

Agora eu vou falar do segundo tema: “o 
preceptor” - é a pessoa central quando se trata de 
semiologia, eu o comparo no ensino da 
semiologia, a um bom pai, porque eu só posso 
entender como um bom exemplo, técnico e 
moral. E a primeira coisa para ser um bom 
preceptor, é ser um bom homem, e ser uma 
pessoa que goste de medicina, porque a 
desvalorização do preceptor hoje é lamentável. 
Se você é um pesquisador de bancada e produz 3 
artigos, e um deles é publicado numa revista de 
impacto, você preencheu as necessidades da 
universidade, mas se você passou 1 ano, 
ensinando semiologia com excelência de 
conhecimento, com uma visão social adequada, 
envolvendo-se com o ensino, com uma relação 
afetiva com instituição e motivando,o jovem, 
você não tem méritos, não há mérito para quem 
ensina semiologia nas faculdades. Há uma 
dificuldade em despertar vontade naqueles que 
ensinam semiologia, a semiologia ficou como um 
castigo para alguns, graças a Deus na Santa Casa 
nós não temos esse problema, temos grupos de 8 
alunos para cada professor, motivado e na 
maioria com experiência, o Dr. Hélio e o Dr. 
Mário que não me deixam mentir, estão ali 
presentes, e já tem 20 anos de formados, 
ensinando semiologia. Então, o preceptor é a 
figura central, é o exemplo, é o pai que deve ser 
seguido e essa é uma pessoa que tem que ser 
muito bem trabalhada, não pode cumprir 

obrigação, tem que desejar e gostar da obrigação.  
Dificuldades do preceptor:  
• Há uma desvalorização social. Se você 
disser hoje que é professor, já não é bom! Se você 
disser que é professor de semiologia, você vira 
nada! Porque, o que é professor de semiologia? 
Agora, se você falar que é um cirurgião de tal e 
tal especialidade, aí, de repente, a coisa fica mais 
importante; 
• Tem que ter múltiplos empregos para 
sobreviver. Não há de se negar que há momentos 
da instabilidade salarial nessas faculdades; o que 
não podemos dizer no momento da Souza 
Marques. 
• Carreira docente não estruturada. É um 
problema sério! A carreira docente não é 
estruturada, você defende um mestrado, não 
passa para assistente, você defende um doutorado 
não passa para adjunto, isso dificulta e desmotiva 
um pouco esse grupo. 
• Mestrado e doutorado são externos. Há 
uma exigência do MEC, de que para qualificar 
uma faculdade depende do número de mestres e 
doutores, mas tem que ver o que são mestres e 
doutores! Não é defender uma tese, é formar um 
mestre, não é defender uma tese, é formar um 
pesquisador, daí sim, é mestre, é doutor. 
Devemos estimular a carreira universitária e não 
apenas o título. 

O aluno, nosso alvo principal para que 
possa atender bem o nosso paciente: 
• Nós pegamos o aluno numa fase da 
adolescência, pode ser até um adolescente 
diferente, mas é um adolescente com seus 
conflitos próprios da idade.  
• Esse adolescente ao invés de ter 3, 4 
horas diárias de trabalho, terá uma carga horária 
pesada, às vezes, 8, 9, às vezes até plantão 
noturno.  
• O curso terá 10 anos (para ser 
econômico), 6 de faculdade, 3 de residência 
médica, se for fazer uma especialização, mais 2, 
se escolher neurocirurgia, vai ficar quase 12 anos 
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para se formar.  
• Alto custo nas universidades privadas, 
isso é um investimento? Eu já vi pai de aluno 
dizer o seguinte – Se eu pegar o dinheiro que eu 
pago todo mês para o meu filho e aplicar 
durantes esses 6 anos, talvez, eu tenha um salário 
melhor depois.  
• A maioria é de classe média, é um curso 
caro, mas ele não é caro apenas nas unidades 
privadas, ele é caro também para as unidades 
públicas. Boa parte dos estudantes são de fora do 
Rio de Janeiro, nós temos que criar um setor 
especial para isso, essas pessoas tem conflito de 
adaptação, essas pessoas tem conflitos naturais e 
dificuldades naturais por não terem aqui seus 
protetores, que são seus pais, até porque eles 
estão na adolescência e isso tem que ser visto 
pelo preceptor, por isso, tem que ser uma relação 
meio paternal do preceptor com o aluno.  
• Há competitividade excessiva até entre as 
faculdades, as vezes, até entre as próprias 
privadas, e nós temos que trabalhar isso 
cuidadosamente.  
• A escolha da especialidade deve ser uma 
oportunidade ou vocação? – Meu pai é 
anestesista, meu pai é cirurgião plástico! Eu vou 
ser anestesista, eu vou ser cirurgião plástico? 
Mas, eu adoro clínica médica! - Hoje a medicina 
virou apenas uma profissão ou é também uma 
fonte de trabalho e de satisfação? Quer dizer, são 
coisas que tem que ser elaboradas, tem que ser 
conversadas.  
 E o futuro? 
• O futuro eu vejo com uma valorização do 
educador ou a re-valorização do educador. Isso é 
um problema seriíssimo no Rio de Janeiro. Eu 
vou dar um exemplo, as revistas de alto impacto e 
circulação, nunca farão uma enquete sobre os 
grandes professores de medicina, eles vão fazer 
sobre médicos, não existe um melhor do que o 
outro, no entanto, eles fazem para dar IBOPE. 
Mas, aqueles que ensinam, aqueles que passam a 
vida dedicada ao ensino, esses são muito pouco 

valorizados;  
• O ensino da interdisciplinaridade. Este é 
outro problema complexo. Não nos colocam, 
durante o curso médico em contato com áreas 
afins como nutrição, fisioterapia etc. No entanto 
nos exigem uma visão holística. 
• Acesso ao conhecimento 
tradicionalmente no mundo desenvolvido, o 
centro do saber é a Universidade e desta surgem 
os grandes pesquisadores e pensadores. 
• Hoje dado ao alto custo da medicina 
moderna, deseja-se um hospital privado e 
despreza-se a instituição pública. 
 Devemos repensar estas relações, 
devemos unir forças públicas e privadas para o 
bem comum. 
 Precisamos ter acesso ao paciente, mas 
em especial devemos atendê-lo bem, pois assim 
estaremos ensinando corretamente e com ética. 
 
 Temos que revigorar nossas Emergências 
e treinar as “UPAS” frente de cultura médica 
como foi a “SUSEME” no passado. 
• O maior número de vagas na residência 
médica é necessário no futuro. Isso eu acho que 
está sendo visto pelo atual governo federal; 
• Um olhar cuidadoso dos órgãos 
governamentais às universidades privadas. Deve 
ter esse olhar, apoio com vigilância, vigilância 
que poderia ser até maior do que a vigilância das 
unidades públicas, mas não sem apoio, tem que 
ter apoio à unidades particulares, porque o 
produto final é o mesmo. 
 

“Todos sonham estudar em uma 
instituição pública, no entanto, sonham em 
trabalhar numa instituição privada”. É fantástico 
isso! Triste, muito triste. 
 
  “Educar é um ato de amor, ensinar é um 
ato de sabedoria”, porque educar é mais 
importante do que ensinar, tenham certeza disso.  

Muito obrigado. 
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RESUMO 

A autora ressalta a compreensão diferente do ensino atual da semiologia, onde ocorreu verdadeira 
mudança de paradigma, daquele flexneriano do início do séc. XX, para o devido às Diretrizes 
Curriculares do MEC de 2001. Hoje procura-se executar um currículo integrador, baseado na 
problematização, onde se tenta desenvolver no aluno habilidades imprescindíveis, como as de 
observar,questionar, escutar e examinar. Pretende-se inculcar no aluno a “arte” da medicina, que se 
expressa na capacidade de interpretar, de analisar, compreender, avaliar, criar, sentir, inferir etc, sendo 
parte complexa, que não está nos livros. O objetivo do curso médico é o de transformar um estudante 
(aprendiz), em médico (profissional), passando de uma situação de dependência para uma de 
independência em suas decisões e ações. Discute com detalhe a questão do estudante problema, 
mostrando as grandes dificuldades por que passa o estudante de medicina em sua trajetória e como se 
procura superar o problema na faculdade de medicina da PUCRS, onde atua. 
Palavras-chave: Semiologia; Clínica Médica; Estudante Problema. 
 
 
 

ABSTRACT 

The authoress emphasizes the different comprehension of the present teaching of semeiology, where a 
paradigmatic change has occurred, from the flexnerian one, of the beginning of de XX century, to the 
one due to the Curricular Instructions of the Brazilian Ministry of Education and Culture (MEC) of 
2001. Nowadays the schools try to put to work a problem based integrated curriculum, trying to develop 
in the student imprescindible habilities, like observing, questioning, listening and examining. The 
faculties try to inculcate in the student the “art” of medicine, expressed in the capacity to interpret,  
analyze, comprehend, evaluate, create, feel, to infer and so on, being a complex subject which is not 
present in the books. The objective of the medical course is to turn a student (apprentice), in a physician 
(professional), changing from a situation of dependence to one of independence as far as his decisions 
and actions are concerned. She discusses with details the question of the problem student, showing the 
great difficulties that the medical student come across during his way, and how the problem is faced in 
the faculty of medicine of the Catholic University of Rio Grande do Sul where she works. 
Key words: Semeiology; Internal Medicine; Problem Student. 
 
 

Cad Bras Med, XXII (1,2,3,4): 1-135 - Jan-Dez, 2009 75



Cad Bras Med, XXII (1,2,3,4): 1-135 - Jan-Dez, 2009 76

_______________________________________________________________________________________ 
1 Médica Especialista em Clínica Médica e Gastroenterologia; Doutora em Clínica Médica pela PUCRS; Professora Adjunta do 
Departamento de Medicina Interna da PUCRS; Coordenadora do Departamento de Saúde Coletiva; Vice-Diretora da Faculdade 
de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
E-mail: mitaqui@pucrs.br. 



Dra. Maria Helena Itaqui Lopes – Muito 
obrigada Senhor Presidente da Mesa, ressaltando 
o fato que já não é a primeira vez que é meu 
coordenador neste ano, pois já compartilhamos 
de outra atividade. Como somos da mesma 
especialidade, ambos gastroenterologistas, já tive 
a satisfação e o privilégio de ser coordenada, 
neste ano ainda, pelo Dr. José Galvão.  

 
Sr. Presidente da Academia, Srs. 

Acadêmicos, Professores e Alunos... É uma 
satisfação e uma honra muito grande estar aqui 
entre vocês e poder compartilhar de 
conhecimentos, que é o que nos propomos a 
trabalhar hoje.  

 
Eu fiquei muito curiosa ao ver muitos 

estudantes nesse recinto e eu gostaria de 
perguntar, primeiramente, para eles – Quantos 
estão na semiologia atualmente? Praticamente, 
todos! Quem já passou? Tem um grupo pequeno 
que já passou nessa disciplina.  

 
Então, eu penso que o tema é importante 

para vocês, tudo o que estarei comentando tem 
relação para quem já passou na disciplina, mas 
tem uma compreensão do curso também, e por 
essa razão, importante para aqueles que estão 
passando pela mesma, para entenderem o que é a 
semiologia e o que nós temos vivenciado.  

 
Na atualidade, tem-se uma compreensão 

diferente do ensino da Semiologia, devido às 
Diretrizes Curriculares do MEC que estão 
vigentes no país desde 2001, e essas diretrizes nos 
trazem conceitos novos comparativamente aos 
conceitos prévios, que eram vivenciados nos 
cursos de medicina, no país e no mundo. Estamos 
diante de uma “mudança de paradigma”. O 
paradigma anterior era o flexneriano vivenciado 
pela maioria dos presentes, instituído em 1910 
por Abraham Flexner, nos Estados Unidos. Pelo 
fato de que não estava mais atendendo às 

demandas contemporâneas do aprendizado de 
medicina, muitos estudos foram feitos resultando 
na mudança a partir de 2001, no Brasil. Dessa 
forma, o paradigma do Flexner ficou superado, 
tendo servido para um modelo de educação 
médica cabível até o final do século XX. O 
paradigma que o sucede é o da integralidade ou 
de currículo integrador. 

 
A semiologia hoje pode ser estudada de 

formas distintas com metodologias inovadoras, 
baseada em problema ou problematização. Para 
facilitar a compreensão, pode-se fazer a analogia 
de peça de um quebra-cabeça, ou seja, no estudo 
de um problema relativo a um determinado 
sistema, a semiologia é uma das partes desse 
estudo, ou ainda, o conceito da semiologia como 
um degrau que vai anteceder o estudo das 
clínicas todas.  

 
Dentro desse novo conceito, entende-se 

que a Faculdade / Curso é o local onde se 
desenvolve o currículo com a participação do 
aluno e não um local somente de transmissão de 
conhecimento, mas de possibilidades de trocas de 
conhecimentos e de vivências. Nesse conceito, 
deve-se dar oportunidade para o aluno também 
pensar.  

 
Na semiologia, há que se desenvolver 

habilidades imprescindíveis, que são:  
• Observar 
• Questionar 
• Escutar 
• Examinar 

 
São habilidades que se adquire para 

sempre, independente da especialidade que se 
opte em trabalhar no futuro. E isso serve tanto 
para a semiologia quanto para a clínica médica. 
Esse é o comparativo inicial entre a semiologia e 
a clínica.  
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Ainda mais, deve-se desenvolver a “arte”, 
pois é na semiologia que se inicia o 
desenvolvimento da arte da medicina. O que é a 
arte da medicina? São todas as ações expressas em 
verbos, tais como: a capacidade de interpretar, de 
analisar, compreender, avaliar, criar, sentir, 
inferir e outros. Essa é a parte complexa da 
medicina que não está nos livros, que aparece no 
modelo de profissional e fica aparente na forma 
de trabalhar.  

 
Como desenvolver a arte nos alunos? A 

resposta não é simples, mas deve ser alcançada 
como um processo de aprendizagem. Existe um 
potencial de aprendizagem pelo aluno, que temos 
inferido através de um pequeno questionário que 
é aplicado, sistematicamente, no primeiro dia do 
curso de Medicina da PUCRS. Ele consiste de 
uma avaliação dos três sentimentos e três 
emoções que cada aluno expressa sobre a 
vivência naquele momento de ingresso da 
faculdade de medicina. Os resultados são 
interessantes mostrando, por exemplo, em uma 
das turmas (61 alunos respondentes), quanto às 
emoções: ansiedade (37%), alegria (26%) e 
felicidade (16%) e quanto às expectativas: 
curiosidade (49%), expectativa para a vivência do 
curso (47%) e realização de um sonho (14%). Há 
intensa mobilização na área afetiva, o que serve 
para a aprendizagem, visto que a Medicina 
transcende a aquisição simples de 
conhecimentos. O desenvolvimento afetivo é 
alicerce para a formação dos valores pertinentes 
da profissão de médico e que perpassam a história 
da medicina. 

O objetivo de um curso de medicina é 
transformar um estudante (aprendiz) em médico 
(profissional), auxiliando na construção do seu 
conhecimento de maneira que passe de uma 
situação de dependente para independente nas 
suas decisões e ações. O primeiro passo é o da 
exposição aos diversos conteúdos e cenários de 
prática, onde os professores, monitores, internos, 
residentes, pacientes e profissionais de outras 
áreas têm os seus papéis no processo. A 
participação interdisciplinar é muito importante 
na aprendizagem do estudante da atualidade. O 
segundo passo do desenvolvimento do estudante 
é o da aquisição de conhecimentos onde ele deve 
desenvolver o raciocínio clínico e consequente 
tomada de decisões. E por fim, em uma escala 
crescente o estudante deve integrar os passos 
precedentes, desenvolvendo uma identidade 
profissional que conduz o médico à sua carreira 
profissional (Stritter F, Baker R, Shahady E. 
Clinical Instruction. In:McGaghie W, Frey J. 
Handbook for the Academic Physician. Springer-
Verlag: New York, p.98-124,1986). 

Uma aplicação dos conceitos 
apresentados pode ser vista na matriz curricular 
da Faculdade de Medicina da PUCRS que 
elencou como suporte do desenvolvimento, 
disciplinas que se referem a quatro grandes áreas, 
que são: estrutura e desenvolvimento do ser 
humano, processo saúde – doença, habilidades 
médicas e prática em saúde. Existe um eixo 
crescente de disciplinas que se agregam a parte 
estrutural no sentido das práticas em saúde, 
conforme pode ser visto no Quadro 1. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro 1: Distribuição das áreas de conhecimento conforme progressão do curso de Medicina da 
Faculdade de Medicina da PUCRS 
 

 

 
A semiologia (Propedêutica Médica) 

situa-se no quarto e no quinto semestres.  
Uma observação relevante, é que a 

propedêutica nesse modelo curricular é 
antecedida por disciplinas preparatórias que 
aproximam o aluno desde o primeiro semestre do 
curso para as práticas. Essas disciplinas, 
Aproximação à Prática Médica I, que estuda 
história da medicina e o que é ser médico, 
Aproximação à Prática Médica II, que estuda o 
desenvolvimento normal desde o nascimento até 
a adolescência e a Aproximação à Prática Médica 
III, que completa o estudo do ser humano normal 
da vida adulta, envelhecimento e morte, prepara 
o estudante para o aprendizado da relação 
médico-paciente, realização da anamnese e 
exame físico geral dos pacientes. A preparação 
adequada permite ao aluno uma melhor 
compreensão da semiologia, seguindo-se as 
disciplinas clínico-cirúrgicas integradas que são 
denominadas de Saúde do Adulto-Idoso, 
desenvolvidas nos semestres subsequentes.  

É nossa compreensão que o ensino-

aprendizagem da Semiologia deve ter o 
significado adequado, servindo de sustentação 
para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem 
da clínica, à semelhança de uma escada, onde 
cada degrau tem uma razão de existir, devendo 
ser seguro e consistente para conduzir ao destino 
com correção. 

O outro tema que me cabe apresentar é 
sobre o “Estudante Problema”.  

É necessário contextualizar quem é o 
estudante de medicina da atualidade. No ano de 
2008, apresentamos um levantamento no Salão 
de Iniciação Científica da PUCRS, mostrando os 
dados do perfil dos ingressantes na Medicina 
naquele ano. Trata-se de um estudante que 
estuda muito para vencer a barreira do 
vestibular, no estudo em média 3 tentativas/ 
aluno. Isso significa quase um curso de graduação 
prévio em outra área do conhecimento. Também 
é relevante observar a média nas provas de 
vestibular comparadas com as médias das mesmas 
provas, da Universidade em geral. Citam-se os 
exemplos do ingresso na Universidade em 2009, 
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da matemática (na medicina: 8,80; na 
Universidade em geral: 4,45); da redação (na 
medicina: 83% atingem notas entre 4-5, que são 
as máximas, enquanto na Universidade em geral 
33% atingem esses patamares). Esses resultados 
são apenas alguns indicadores do quão 
diferenciados são os alunos que querem seguir a 
carreira médica. 

Outros aspectos que merecem atenção 
são os desafios que o estudante de medicina deve 
enfrentar: desenvolver um conhecimento técnico 
adequado e compreender o sofrimento do 
paciente. Para isso, precisa amadurecer 
afetivamente. Enquanto isso não acontece podem 
se manifestar dificuldades para esses 
enfrentamentos, tais como: atitude de evitação 
(faltas, atrasos, desistência da prática), atitude 
onipotente (distanciamento) e a situação maior 
de desistência do curso, o que não é frequente. 

Por sua vez o curso apresenta 
dificuldades que geram crises que devem ser 
enfrentadas, onde citam-se algumas: 
• Adaptação ao novo método de estudo 

(diferente do Segundo Grau, Curso pré-
vestibular) 

• Dificuldades na aprendizagem dos diversos 
conteúdos programáticos do curso 

• Contato com o paciente 
• Vivência da morte 
• Escolha da especialidade 

Outras são as crises pessoais (Cataldo A, 
Antonello I, Lopes MHI. “O Estudante de 
Medicina e o Paciente”. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2007), como por exemplo: 

 
• Final da adolescência 
• Conflitos da sexualidade 
• Dificuldades adaptativas 
 
 
 
 
 

• Problemas no relacionamento com os colegas 
• Problemas no relacionamento com os 

professores 
• Distúrbios emocionais e comportamentais 

associados (desajustes de ordem familiar, 
afetiva, social, drogas, álcool, etc.)  

 
              Os transtornos emocionais têm sido 
bastante estudados, tanto na literatura nacional 
como internacional encontram-se trabalhos 
sobre isso. Um estudo longitudinal sobre 
transtornos emocionais realizado na 
Universidade Estadual de Maringá, de 1996 à 
2001 identificou um número elevado de situações 
de ansiedade, depressão, burnout e a onde houve 
um maior percentual de casos foi na Semiologia 
(22,2%) (Benevides-Pereira AM. Revista 
Brasileira de Educação Médica, 2008). 

 
Como professores, como 

responsáveis, como gestores, envolvidos com os 
estudantes devemos buscar ajudá-los. Esse tema 
não é novo, tanto que, já em 1910, o médico 
norte-americano Steward Paton preocupou-se 
com o tema e implementou na Universidade de 
Princeton um Centro de Assistência Psicológica 
para Estudantes de Medicina. No Brasil, o Dr. 
Gaudino Loreto, da Universidade de 
Pernambuco, em 1957 desenvolveu 
pioneiramente essa atividade. Outras instituições 
no país também fundaram os seus Centros de 
Apoio Psicológico para estudantes. Na PUCRS, o 
Centro de Atenção Psicossocial para os 
estudantes da Universidade, teve início em 
março 2006. Considera-se um avanço na 
Universidade essa proposição que oferece auxílio 
ao estudante, no sentido de orientá-lo na sua 
necessidade premente. 
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Para concluir, eu me valho do desenho do Rembrandt (Figura 1). 
   

REMBRANDT Two Women Teaching a Child to Walk. 1640 British Museum, LondonREMBRANDT Two Women Teaching a Child to Walk. 1640 British Museum, London  
 

Observa-se uma escassez de traços, com 

destaque para a expressão da criança dando os 

seus primeiros passos, a aflição do rosto (é a única 

que tem rosto), segura pela mãe que lhe aponta o 

caminho e tão importante também é a avó que 

com a sua experiência, auxilia na educação dessa 

criança. Fazendo uma analogia livre eu penso que 

nós estamos auxiliando os nossos acadêmicos e 

devemos nos comportar dessa forma, orientando-

os a enfrentar as dificuldades, a formarem-se 

nessa carreira tão bonita que é medicina, 

vencendo os obstáculos e tornando-se os médicos 

competentes que temos a responsabilidade de 

formar.  

Eu agradeço muito a atenção de todos os 

senhores.      
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RESUMO 

O presente artigo representa a transcrição revisada de uma palestra apresentada na Academia Nacional de 
Medicina em 2009. Ao lado de referências à trajetória acadêmica pessoal do autor, são feitas 
considerações sobre a importância da Semiologia na formação e desenvolvimento dos médicos. A 
disciplina é destacada como momento oportuno para revisão e aplicação dos fundamentos até então 
estudados; para introdução à prática do raciocínio clínico; para aprendizado e reforço constantes de uma 
postura médica responsável e compassiva; entre outros. Além disso, são brevemente exploradas questões 
morais como as relacionadas ao contato direto com o sofrimento, ao valor dos modelos de conduta 
adequados, ao aprendizado à beira do leito e à noção de pertencimento à equipe de saúde. 
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ABSTRACT 

This article represents the reviewed transcription of a lecture given at the Brazilian National Academy of 
Medicine in 2009. Along with references to the author’s personal academic life, considerations are made 
on the importance of semiology in training and development of doctors. The course is highlighted as a 
timely opportunity for reviewing and applying the fundaments that have been studied so far, for 
introducing the practice of clinical reasoning, for learning and constant reinforcement of a responsible 
and compassionate medical posture, among others. Also, some moral issues are briefly explored, such as 
those related to being in direct contact with suffering, to the value of appropriate role models, to 
learning at the bedside, and to the notion of belonging to the health care team. 
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Boa tarde! Antes de tudo, eu quero 
agradecer com muita sinceridade aos 
organizadores desse evento, e em especial ao 
Prof. Mário Barreto Corrêa Lima, com quem eu 
tenho a honra de conviver na 8ª Enfermaria do 
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da Escola 
de Medicina e Cirurgia; eu gostaria de agradecer 
pela elaboração de um simpósio que versa sobre 
um tema tão fundamental e, no entanto, às vezes 
tão deixado de lado no meio acadêmico, numa 
época de “Medicina baseada em evidências”, 
como se a Semiologia assim mesmo não fosse; e, 
ainda mais, pelo imerecido convite de estar aqui 
entre essas figuras ilustres da Medicina brasileira, 
que eu tinha o prazer de admirar à distância até 
agora, de conhecer os escritos somente. E hoje 
tenho a honra de estar aqui, com a oportunidade 
de dizer alguma coisa, e muito mais, escutá-los. 

Pois bem, me foi pedido que viesse aqui 
dizer alguma coisa sobre Semiologia. Pensei: 
“Hm, que beleza! Minha matéria predileta do 
curso todo! Vai ser fácil!”. Mas... “A Semiologia 
na visão do estudante”... Hesitei: será que eu 
represento bem a tal “visão do estudante”? Não 
sei, afinal sou um entusiasta, um apaixonado pelo 
tema. Para tirar a dúvida eu fui perguntar para 
alguns colegas, de perfis diferentes, e as 
conversas se davam sempre de forma parecida: 

– O que você acha da Semiologia? 
– Como assim, da Semiologia? O que eu 

acho do quê? Da cadeira, dos professores?  
– Não, não, da Semiologia mesmo. 
– Ah, bom... não sei... 
E aí vinha: 
– É, é a matéria mais importante de todas, 

né...? 
– Sem “semio” você não vai a lugar 

nenhum... não sai do lugar...  
– É a base de tudo né?  
Fiquei satisfeito, contente mesmo, com as 

respostas. Comecei a achar que, sem dúvida, 
partimos todos do mesmo princípio básico. Os 
“sei lá”, são, às vezes, só reflexões que não foram 

gestadas por tempo suficiente. Porque, afinal, no 
início Semiologia é anamnese e exame físico, 
anamnese e exame físico, sem muito tempo para 
reflexões ou filosofias... 

Comecei, então, a me sentir mais 
autorizado para vir aqui e dizer alguma coisa. 
Mas... falar o quê? O que é que eu tenho para 
dizer que valha a pena ser dito, ser ouvido?  

Minha mãe sugeriu o óbvio salvador: 
“Fale da sua vivência, do que você passou, você 
não tem como estar errado!”. Muito justo: a 
“visão do estudante”. 

Pois bem, o meu contato com a 
Semiologia se iniciou, como costuma ser, quando 
eu cursei a disciplina, lá pela última metade do 
segundo ano do curso, e veio num crescendo, 
aumentando até hoje, aqui pela última metade do 
meu quarto ano. Tá, não é tanto tempo assim, da 
última metade do segundo ano para última 
metade do quarto, mas me deu algum material 
para pensar. Aliás, criei o hábito de pensar muito 
sobre Semiologia e, depois, sobre Clínica, já que, 
como eu acho que é consenso, estão aí às bases da 
nossa Medicina. Nesse contato com o outro. 

Quando cursei a disciplina, 
propriamente, apesar de perceber a sua 
importância, devo admitir que estudei menos do 
que devia. Eu posso atribuir isso a vários fatores, 
dar várias desculpas diferentes: outras disciplinas, 
no mesmo período, que me exigiam mais; a 
transição do ciclo básico para o hospital, que no 
nosso currículo atual se faz de forma mais 
gradativa, um pé lá, outro cá, me dificultando 
passar mais tempo na enfermaria (e, quando 
conseguia ficar, eu não me sentia ainda 
totalmente à vontade); e mais um monte de 
outras que eu poderia lembrar ou usar de 
desculpa, que não vale a pena ficar enumerando. 
Mas, eu aprendi, na época, o suficiente para 
passar; já era alguma coisa.  

Assim como foi para mim, para o 
estudante que começa o curso de Semiologia, em 
geral, começa também o contato com o paciente.  
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E há a transição entre as matérias do ciclo básico 
(subvalorizadas, tidas como enfadonhas, inúteis – 
depois, ah, se eu soubesse anatomia! se eu 
soubesse fisiologia direito!, tudo isso faz falta) e o 
ensino da Medicina propriamente dita. E que 
matéria melhor do que Semiologia para fazer 
isso? Pois, no meu entender, boa parte da graça 
da Semiologia, antes da Clínica, consiste em uma 
espécie de adivinhação, em “adivinhar” o que se 
passa com aquele indivíduo, comparando aquilo 
que encontramos com a normalidade – esta 
correspondendo às aulas de Anatomia e de 

Fisiologia que já tivemos, os nossos achados 
correspondendo a um retrato das alterações 
anatomopatológicas que vamos aprender, logo 
depois. Então, é uma transição perfeita! 
Desenvolver Semiologia aí é adquirir, eu sempre 
digo, uma espécie de “visão de raios x”, você 
aprende a enxergar através do paciente, do 
pulmão dele, do estômago, e saber o que há lá 
dentro sem estar vendo de verdade. É um 
exercício que, quando concretizado, é muito 
gratificante. 

 

 

Figura 1. “A aula de anatomia do Dr. Nicolaes Tulp”, por Rembrandt - A anatomia, símbolo daquelas 
matérias fundamentais que deverão ser revistas à luz da Semiologia 
 

E passou meu período de cursar a cadeira 
de Semiologia. Mas no meu terceiro ano, no 
período seguinte, fui à forra. Estava na disciplina 
introdutória de Clínica Médica. Um pouco mais 

de Semiologia, uma pitada de raciocínio clínico... 
Ali eu tive a sorte e o privilégio de conviver com 
alguns médicos exemplares, e que primavam pelo 
método clássico de ensino. Que me instruíram a 
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chegar cedo, a passar a manhã toda na 
enfermaria, a assistir procedimentos e discussões, 
a voltar para a enfermaria depois das aulas 
teóricas, depois do horário. E também a assumir a 
responsabilidade por um doente, por mais que eu 
não dominasse ainda todos os pormenores da 
patologia ou do tratamento (ou, a bem da 
verdade, não soubesse quase nada disso). Essa 
simples convivência, porém, já me ensinou 
muito. 

Isso porque a prática da Semiologia 
também ensina, ou melhor, desperta, outra 
ponte, além daquela entre o básico e o hospital; 
aquela ponte que une as bases conteudísticas, de 
conhecimentos objetivos de fisiopatologia, de 
repertório de diagnóstico diferencial, de métodos 
de resolução de problemas, às bases humanísticas 
da Medicina, como integridade, compromisso, 
compaixão. 

 
One of the essential qualities of the 

clinician is interest in humanity, for the secret of 
the care of the patient is in caring for the patient. 

– Francis W. Peabody (1881-1927) 
 

Essa citação diz algo como: “Uma das 
qualidades essenciais do clínico é o interesse na 
humanidade, pois o segredo de se cuidar do 
paciente está em se importar com o paciente”. Eu 
escolhi algumas frases de pessoas que sabiam bem 
mais do que eu, e que sabiam dizer bem melhor, 
para irem me norteando um pouco.  

Há aqui uma retroalimentação belíssima, 
um ciclo virtuoso que se forma, em que quanto 
mais você se interessa e se importa com o doente, 
mais vai ter gana de estudar a doença, para ajudá-
lo. E vai ficar feliz em tê-lo feito – “Ajudei, fui 
útil!” –, todo mundo se sente gratificado com 
isso, e vai querer repetir a dose – “Isso foi legal!” 
–, e da próxima vez você vai fazer melhor, com 
conhecimentos cada vez maiores. E assim vai 
começar a exercer Medicina com gosto, como 
deve ser, sem pressa de ir embora, sem passar a 

semana esperando pelo sábado ou pela sexta-feira 
ou, enfim, para que aquilo acabe. Você vai 
começar a ansiar pela segunda-feira, para saber se 
o seu paciente melhorou, para saber se está tudo 
bem. 

Esse período, contudo, é também difícil, 
pois é quando se inicia o contato direto com esse 
sofrimento que caracteriza nossa existência 
humana e, principalmente, o contato com a nossa 
única certeza, a morte.  

 
Nihil morte certius, sed nihil incertius 

hora mortis. 
– Provérbio latino 

 
“Nada é mais certo do que a morte, nada 

é mais incerto do que a hora da morte”; é óbvio, 
não é? Todo mundo sabe, mas todo mundo coloca 
assim, para o lado. 

Por isso, no meu entender, esse momento 
da Semiologia é o mais delicado da formação 
médica. Porque, frente ao sofrimento, a nossa 
primeira tendência é a fuga. Há aqueles que o 
fazem de modo mais direto e abandonam o curso 
nesse momento, mas não são tantos. E a minha 
maior preocupação, na verdade, é com os outros, 
com os que não saem, mas que fogem do 
sofrimento dentro da carreira médica, se 
distanciando daquele que sofre, ainda que 
estando a um palmo do seu corpo. Optam pelo 
caminho que, à primeira vista, parece mais fácil, 
mas que, no longo prazo, vai se revelar o mais 
tortuoso. Formam-se aí muitos daqueles que não 
têm gosto pelo estudo das patologias – alguns que 
vão se ocupar com tratamento estético fútil, 
outros que vão se refugiar em infinitas 
solicitações de exames, com um mínimo de 
envolvimento – e mais outros que, se conseguem 
manter o interesse por esse estudo das doenças, 
vão fazê-lo num nível puramente intelectual, 
com o mínimo de envolvimento, aqueles que 
coisificam o doente, que tratam apenas da 
vesícula, da úlcera. Isso é um perigo enorme a 
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que todo estudante está exposto quando trava o 
primeiro contato com esse sofrimento e ao qual, 
infelizmente, muitos sucumbem.  

 
Esse início traz angústias que só um 

envolvimento bem direcionado vai curar. É 
entender que nós viemos para abraçar o 
sofrimento, para dividi-lo com o doente, para 
tirar dos ombros do paciente o peso, à medida 
que isso nos for facultado.   

 
Oras, à cadeira de Semiologia cabe fazer 

do paciente um objetivo, e não um objeto! E isso 
só se pode fazer através do contato pessoal e 
continuado com o doente, com o 
acompanhamento da sua condição. Para tal, só há 
um lugar: à beira da leito. 

 
To study the phenomena of disease 

without books is to sail an uncharted sea, while 
to study books without patients is not to go to 
sea at all.  

– Sir William Osler (1849-1919) 
 

 
Eu não tinha como deixar de colocar aqui 

uma citação de William Osler: “Estudar os 
fenômenos da doença sem livros é como navegar 

num mar sem um mapa, enquanto que estudar 
em livros, sem os pacientes, é como nem ir para o 
mar”. 

Existem, infelizmente, alguns professores 
– e aí no sentido pejorativo, aqueles que só fazem 
isso, “professar” – que se ocupam em fazer da 
Semiologia uma matéria de quadro negro, coisa 
que ela não é, em absoluto! 

Tratá-la desse modo é assassiná-la. 
A Semiologia é, por excelência, matéria 

de enfermaria.  
E foi isso que eu aprendi, há que ser rato 

de enfermaria, essa expressão que me é tão cara. 
Até porque, existem coisas que não 

podem ser ensinadas em sala da aula e nem, 
tampouco, deixando os alunos à própria sorte na 
enfermaria na maior parte do tempo. São coisas 
como ética e postura médica, que se aprendem 
pelo exemplo. Nunca é demais frisar o valor de 
um bom modelo. O modelo de comportamento é 
aquele que ensina de uma só vez a percutir e a 
tranqüilizar, a auscultar os pulmões e as angústias 
do doente, a olhar para fazer inspeção e para 
reconfortar. Sem esforço extra, só porque são 
assim na sua própria prática, os bons médicos vão 
espalhando a chama da boa Medicina à beira do 
leito, e os alunos para isso vêm ávidos, muito 
mais do que para as aulas de quadro negro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Figura 2. “The Doctor”, por Luke Fildes - Ao lado do paciente, o médico tem a oportunidade de exercitar 
as suas habilidades clínicas e a sua compaixão 

 

E foi nessa época, quando comecei a 
entender essas coisas, que eu passei, finalmente, a 
me sentir mais em casa. Passei a me apresentar 
aos internados como estudante, parte da equipe 
responsável por eles. Com o tempo, comecei a ser 
reconhecido assim pela própria equipe. Eu me 
sentia muito melhor. Fui entendendo que, para 
chegar a ser médico um dia, eu precisava 
começar já a ser médico, a me portar como 
médico.  

Foi esse período, contando aí as férias que 
vieram antes e as que vieram depois, que mais me 
rendeu frutos, é o período da minha formação, 
até hoje, do qual me lembro com mais saudade.  

Infelizmente, o currículo hoje não 
favorece mais essa postura e, vez por outra, eu 
tinha que abrir mão de uma aula teórica para 
acompanhar meu paciente. Às vezes, o contrário. 
Escolha difícil. E o currículo começou, por assim 
dizer, a me atrapalhar. É claro que todas as 

atividades tinham uma razão de ser, tinham sua 
importância, mas a prática começou a perder 
espaço. E mais essa coisa de “rodar” pelas 
enfermarias, que não dá aos alunos a 
oportunidade de se sentirem em casa e de, 
depois, continuarem em casa. Eu tinha passado 
por uma enfermaria durante a disciplina de 
Semiologia, sem encontrar tempo para me 
estabelecer por lá; em Clínica Médica aportei em 
outra, na 8ª, e por conta própria lancei âncora: 
“Daqui não saio!” 

Isso porque eu comecei a perceber que 
toda vez que eu encontro um médico com mais 
de trinta e poucos anos que foi formado na 
minha Escola, ouço a mesma pergunta, logo de 
cara – “Ah, da Escola de Medicina e Cirurgia? De 
que enfermaria você é?” – e eu respondo que sou 
da 8ª, mas eu faço assim porque assim decidi, e a 
conversa vai fluir bem a partir daí. Mas, a rigor, 
isso não existe mais, porque lá, e por toda parte, 
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prolifera a idéia de que já não se deve ser mais 
dessa ou daquela enfermaria, que você tem que 
ser de todas; a questão é que, no final, isso faz 
com que você não esteja em nenhuma. O maior 
problema disso é que é justamente a sensação de 
pertencimento a uma equipe que traz consigo o 
saudável sentimento de responsabilidade que 
impulsiona o compromisso com o paciente, e que 
transforma o aprender com ele, de unidirecional, 
em via de mão dupla. Você passa a estar por 
perto boa parte do tempo e, mesmo que aquele 
não seja o seu doente, aquele que você 
acompanha diária e diretamente, em geral está 
claro para todos, para os pacientes e para você 
mesmo, que você é parte daquela equipe. 
Qualquer dúvida que você possa querer tirar, 
inclusive no exame físico, um achado que você se 
interesse por pesquisar, por exemplo, fará parte 
do processo normal da enfermaria, não será vista 
como invasão. Você vai poder fazê-lo com 
tranqüilidade: vai ser bem recebido pelo paciente 
e vai se sentir à vontade consigo mesmo. Sem 
isso, se dá o oposto, como já aconteceu comigo e 
como tantas vezes eu vi acontecer com colegas: 
nós temos que optar entre incomodar o paciente, 
aquele estranho deitado ali, doente, para que nós 
possamos praticar, com a desagradável sensação 
de que só fazemos aumentar o sofrimento dele; 
ou colocar o bem-estar do doente acima do nosso 
aprendizado e sair de perto. Qualquer uma das 
opções vai ser desvantajosa. Ou perde a nossa 
prática, ou perde a nossa compaixão. Eu chego a 
arriscar dizer que eu prefiro perder um 
pouquinho da prática.  

Fica difícil, e tudo isso porque não somos 
mais dessa ou daquela enfermaria. Como isso não 
acontece mais, só quem consegue conquistar um 
espaço pelo próprio braço dentro de uma equipe, 
é capaz de dimensionar a importância desse feito. 
Meu conselho é que todos tentem, porque vale 
muito a pena.  

Foi mais ou menos nessa altura, quando 
eu já tinha passado pelas duas cadeiras em que eu 

tinha mais espaço para praticar Semiologia de 
uma maneira oficial, que a teoria estava 
começando a me tomar mais tempo do que eu 
gostaria, que eu fui ficando saudoso da 
Semiologia, de me demorar na beira do leito, 
colher uma anamnese, conhecer alguém novo. 
Além do mais, eu cultivava a sensação de que 
ainda precisava praticar mais. Resolvi então fazer 
prova e me tornar monitor da cadeira. Comecei a 
entender que aquela sensação, de falta de prática, 
não iria me abandonar tão cedo; mas, ao mesmo 
tempo, vi que poderia aprender a conviver bem 
com ela. E a praticar mais, e achar que ainda não 
estava bem, e praticar um pouco mais, mostrar 
algo a quem sabe ainda menos do que eu, e 
praticar. E a gostar disso, de verdade.  

Foi um momento em que eu estreitei 
ainda mais os meus laços com a Semiologia. Tive 
uma vez mais a sorte de, ainda que por pouco 
tempo, ter no professor responsável pelos 
monitores um daqueles valiosos modelos de 
conduta. Fixei o conceito de ir do paciente para o 
livro, do livro de volta para o paciente, um 
aperfeiçoamento constante, como deve ser para o 
resto da vida.  

Pude, então, fechar um ciclo, rever a 
Semiologia agora de um outro ângulo, passar para 
meus tutorados alguns conceitos que eu li, alguns 
do que eu ouvi, uns poucos que eu pensei. 
Instigá-los a desenvolver, sobretudo, aquelas 
habilidades psicomotoras fundamentais, a boa 
semiotécnica, para que eles tenham em si 
mesmos as bases para que possam continuar a 
aprender depois, para o resto da vida, também. 
Esforçar-me para que eles terminem o semestre 
sabendo como ir do paciente aos dados, 
habilidade fundamental para resolução de 
problemas na Medicina. Depois eles vão poder 
aprender a ir dos dados ao diagnóstico, contando 
com seu raciocínio e com a literatura. 

 
Sans erreur de semiologie, il n'y aurait 

presque jamais d'erreur de diagnostic.  
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      – Joseph Babinski (1857-1932) 
  
Afinal, se a Semiologia está boa, o resto 

vem mais fácil! “Sem erros de Semiologia, não 
haveria quase nunca erros de diagnóstico”. De 
novo, foi alguém bem mais importante, mais 
inteligente, mais vivido do que eu quem disse, eu 
só copio.  

E aí eu vi outra das belezas da 
Semiologia, a do toque pessoal de cada um. É o 
primeiro contato franco com frases do tipo “Faz 
como você preferir!”, “Não, isso cada médico, 
com o tempo, vai fazer do seu jeito!” etc. É 
quando, pela primeira vez, se dá nitidamente 
personalidade ao método de cada um. Ainda que 
todos colham boas histórias, cada um vai fazer 
isso a seu modo. Mescla-se uma regra geral com 
as idiossincrasias individuais. É aí que cada um 
começa a notar que pode encontrar a si mesmo 
no exercício da sua atividade. Que nem tudo está 
nos livros. Que nem sempre há resposta certa e 

que, portanto, há que se pensar, sempre, e 
questionar continuamente, inclusive aquilo que a 
gente acha que já sabe. É na Semiologia que 
começamos a pensar em Medicina, a decorar 
menos, a pensar mais, sem o quê não há médicos, 
há apenas prescritores, seguidores de protocolos, 
técnicos em Medicina. É na boa Semiologia que 
começam a existir os médicos, aqueles que 
entendem da ciência, mas também da arte.    

 
� βίος βραχ�ς, � δ� τέχνη μακρ�, � 

δ� καιρ�ς �ξ�ς.  
 – Hipócrates (460 a.C. - 377 a.C.) 

 
“A arte é longa, a vida é breve, e a 

oportunidade é fugaz”.  
Então, eu não tenho nada de mais 

importante a dizer, a não ser isto: que a gente se 
apresse em correr para o hospital, para a beira do 
leito, para aprender Medicina de verdade. 

Obrigado. 
 
 

 

Figura 3. Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - UNIRIO - Os hospitais se constituem em local 
privilegiado para a aprendizagem e prática da Semiologia 
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RESUMO 

O autor conceitua as Síndromes Paraneoplásicas, denominação cunhada por Boudin em 1962.  
Demonstra sua importância, eventualmente, como primeiro sinal da neoplasia, ou pela simulação de 
doença metastática. Funcionam como marcadores de doenças, podendo por vezes desaparecer com o 
tratamento da doença de base. São dados numerosos exemplos de síndromes paraneoplásicas, com 
elucidativas figuras. Seu destaque na semiologia decorre por apontar para uma neoplasia de base. 
Palavras-chave: Síndromes Paraneoplásicas; Semiologia; Oncologia. 
 
 
ABSTRACT 

The author describes the Paraneoplastic Syndromes, denomination first used by Boudin in 1962.  He 
calls to attention its importance as an eventual first signal of a neoplasia or by simulating a metastatic 
disease. They function as disease markers, sometimes disappearing with the treatment of the basal 
disease.  Many well illustrated examples of paraneoplastic syndromes are shown. Their proeminence in 
semeiology arise by pointing to a subjacent neoplasia. 
Key words: Paraneoplastic Syndromes; Semeiology; Oncology. 
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A denominação “Síndromes 
Paraneoplásicas” foi cunhada em 1962 por 
Boudin e vem sofrendo críticas. Alguns autores 
acreditam que a melhor designação seria de 
“Doenças Associadas ao Câncer”, mas o termo 
paraneoplasia se consagrou. Alguns tratados de 
Oncologia adotam essa terminologia, outros não, 
mas é o da preferência do autor.  

A sua importância se deve às seguintes 
razões:  
• Podem ser o primeiro sinal da neoplasia; 
• Eventualmente, simulam doença metastática; 
• As manifestação metastáticas podem se 
confundir com síndromes paraneoplásicas; 
• Funcionam como marcadores de doenças. 
Neste sentido, podem representar mau 
prognóstico ou desaparecerem com o tratamento 
da doença maligna; 
• Na doença avançada seu tratamento pode ser a 
melhor opção. Ou seja, se o câncer não tem cura 
ou controle efetivo. O principal é desconforto, o 
seu tratamento torna-se o principal objetivo. 

 
Qual a etiologia dessas síndromes? 

• Podem ser oriundas de polipeptídios criados 
pelo próprio neoplasma. Nestas circunstâncias, o 
tumor elabora hormônios–smiles, ou seja, 

substâncias de estrutura química parecida com o 
hormônio ativo que funcionam como tal. Como, 
exemplo: prostaglandinas e proteínas fetais 
(embora inativas como metabólitos são 
excelentes marcadores de doença, como CEA, 
AFP, Gama GT e DHL); 
• Outra possibilidade é que o tumor desencadeie 
resposta imune do organismo e, através desse 
sistema, principalmente dos linfócitos T e dos 
anticorpos, agem contra o tumor, e no afã de 
controlar a doença, agridem tecidos moles, 
sistema nervoso, músculos, pele e outros 
sistemas; 
• Bloqueio competitivo da ação do hormônio 
normal por hormônio inativo oriundo do tumor. 
Ou seja, o tumor passa a funcionar como se fosse 
uma glândula autóctone produzindo aquele 
hormônio, que, por sua vez, inibe a produção do 
hormônio fisiológico;  
• Síntese de enzimas ou produtos anormais; 
• Causas desconhecidas. 

Fascinantes são as síndromes cutâneas, 
nas quais a semiologia ressalta: o olhar da pele 
induz ao diagnóstico ou a formulação de 
hipóteses. Algumas delas:  
• Eritrodermia de diversas naturezas (Figura 1 e 
2).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Câncer de reto avançado com intensa eritrodermia perineal 
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Figura 2. Micose fungóide com eritrodermia associada 
 
• Dermatomiosite - doença difusa do tecido conectivo - pode ser importante síndrome paraneoplásica 
(Figuras 3, 4, 5 e 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Caso de câncer de mama recém-operado com eritema dorso facial e heliotrópio (lesão violácea 
em torno dos olhos), características de dermatomiosite. 
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Figura 4. Mesmo caso anterior evidenciando a alteração periorbital (a) e após o tratamento com 
prednisona (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Linfoma de grandes células e dermatomiosite paraneoplásica. Aspecto típico do fácies com 
acometimento da pele  
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Figura 6. Mesmo caso anterior mostrando as calcificações musculares arciformes agrupadas, comuns na 
dermatomiosite 
 
• Paniculite de Weber-Christian - lesão de natureza inflamatória no subcutâneo induzida pelo tumor 
(Figura 7).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Paniculite de Weber-Cristian em doente com câncer da papila de Vater 
 
• Cloasma - semelhante ao da mulher grávida;  
• Sinal de Leser-Trélat - muito raro. É uma dermatose seborréica de aparecimento súbito (Figura 8); 
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Figura 8. Sinal de Leser-Trélat. Dermatite seborréica intensa de aparecimento súbito. Homem de 78 anos 
com melanoma metastático e câncer de próstata 
 
• Doença de Bowen - lesão precursora cutânea 
de carcinoma espinocelular;  
• Eritroplasia de Queyrat - semelhante ao 
Bowen, mas ocorre nas mucosas; 
• Prurido. O glioblastoma das crianças e, às 
vezes, alguns tipos de linfomas - como a doença 
de Hodgkin - podem desencadear prurido curioso 
nas narinas; 
• Ictiosis - como o nome está indicando, lembra 
as escamas do peixe;  
• Herpes zooster - doença viral infecciosa, mas 

pode sinalizar a existência de um tumor maligno 
e com tendência a acometer os dermátomos 
subjacentes. Exemplificando: se um indivíduo 
tem um hépato-carcinoma, pode surgir herpes 
zooster no hipocôndrio direito. Se em vigência 
de linfoma acometendo fundamentalmente os 
linfonodos pélvicos, ele desenvolve a infecção na 
parede abdominal inferior;  
• Acantosis nigricans - lesão que parece um 
“sujo” e geralmente nas regiões flexoras do corpo: 
axila, nuca, dobras das pernas (Figuras 9 e 10). 

 
 

 
 
 
 
 
 a  b  c 
 
Figura 9. Acantosis nigricans em doente com câncer epidermóide do pulmão (a - nos joelhos; b - pé, c - 
pormenor da lesão) 
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Figura 10. Mostra as projeções dermopapilares (acantos) e pigmentação em células da epiderme 

 
 
As síndromes metabólicas são várias: 

• Febre - em geral, em um doente de câncer, é 
devida a infecção, mas existem casos em que 
cursa sem haver infecção. Exemplo: na doença de 
Hodgkin, nos linfomas não-Hodgkin e outros. O 
subestadiamento dos linfomas em A ou B se faz 
na constatação de febre (B) ou não (A), além de 
manifestações como emagrecimento ou suores 
noturnos. Esta febre não é por infecção é tratada 
com antiinflamatórios.  
• Hipercalcemia - aparece, às vezes, com os 
sarcomas ou carcinoma primário do fígado. 
• Hipoglicemia - também frequente nos 
sarcomas metastáticos volumosos e no 
hepatocarcinoma.  
• Hiperglicemia - nos tumores de supra-renal. 

Das manifestações osteoarticulares se 
destacam: 
• Osteopatia hipertrófica – ocorre na doença 
pulmonar crônica obstrutiva e no carcinoma do 
pulmão. Nos carcinomas de pulmão somente nos 
não-de-pequenas células ou não-oat cell é que 
isso ocorre. Quando o indivíduo tem carcinoma 
pulmonar de pequenas células jamais terá 
osteopatia hipertrófica, porque não há tempo. O 
oat cell do pulmão funciona como a leucemia, 
uma doença aguda de evolução rápida. Os outros 
não, o adenocarcinoma, o carcinoma de células 
escamosas são doenças mais arrastadas e por isso 
possibilitam esse tipo de lesão (Figuras 11,12 e 
13); 
 

 
 
 
 
 

Cad Bras Med, XXII (1,2,3,4): 1-135 - Jan-Dez, 2009 97



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Câncer epidermóide de pulmão. Osteopatia hipertrófica de aparecimento recente nas mãos e 
pés 
 
 

 
Figura 12. Osteopatia hipertrófica paraneoplásica da mão (imagem à esquerda). A foto à direita foi obtida 
após seis meses da cirurgia - lobectomia superior direita - e demonstra a completa normalização 
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Figura 13. Mesmo caso mostrando o aumento do volume dos pés - que impedia o uso de sapatos - devido 
à osteopatia hipertrófica e, à direita, normalização após à cirurgia 
 
 
• Paquidermoperiostose é o espessamento dos tegumentos das mãos e dos pés. O indivíduo fica 
deformado com as extremidades que lembram a pele de um elefante (Figuras 14 e 15); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 cb a  
 

Figura 14. Câncer epidermóide de pulmão em mulher fumante. Atelectasia por obstrução do brônquio do 
lobo inferior D (a). Paquidermoperiostose nas mãos (b). A radiologia evidencia o aumento de densidade 
das partes moles e o espessamento do periósteo das falanges (c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Imagens radiológicas da paquidemo-periostose evidenciando a periostose intensa nos fêmures, 
tíbias e perôneos 
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• Sinovite ou poliartrite paraneoplásica surgem de modo abrupto com derrames articulares, aumento do 
volume e dor (Figura 16).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Sarcoma de partes moles com metástase pulmonar isolada. Artrite de aparecimento recente 
(paraneoplásica) nas mãos e nos joelhos 

 
O câncer de pulmão, em todas suas 

formas histopatológicas, é o que mais induz aos 
diferentes tipos de síndromes paraneoplásicas. As 
alterações osteoarticulares podem ser reversíveis 
com o tratamento bem sucedido do tumor.  

As manifestações hematológicas, 
aparentemente, não têm muito a fornecer na 
semiologia, com exceção da anemia, quando o 
indivíduo está descorado, a coagulação 
intravascular disseminada – através das petéquias 
e púrpuras. A policitemia paraneoplásica, 
relativamente frequente, pode ocorrer, 

principalmente, no carcinoma primário do rim. 
Das síndromes endócrinas - algumas cujas 

manifestações como paraneoplasia são 
questionadas - citamos:       
• Feocromocitoma. Seria uma síndrome 
paraneoplásica? No entender do autor sim! 
Síndrome paraneoplásica é aquela em que o 
tumor está oculto ou não, mas, a sintomatologia é 
devida aos seus produtos. O feocromocitoma 
pode ser benigno ou maligno e pela produção de 
catecolaminas o indivíduo desenvolve os sinais e 
sintomas (Figura 17);   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Feocromocitoma benigno gigante com 1.950 g que produziu hipertensão, hiperglicemia, 
desmaios frequentes e simulou hepatomegalia. Permaneceu sem diagnóstico por 12 anos. Cinco anos após 
a adrenalectomia D permanecia bem e assintomático 
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• Síndrome de Cushing; 
• Síndrome do carcinóide – manifestada por 
diarréia aquosa ou esteatorréia, crises de 
vermelhidão da face e pescoço, insuficiência 
cardíaca direita – por fibrose do endocárdio 
levando à estenose tricúspide e, mais raramente, 
à estenose pulmonar. A síndrome é devida à 
produção de inúmeros peptídeos: gastrina, 

insulina, somatostatina, motilina, taquicininas, 
peptídeo liberador de gastrina, VIP, PP, 
prostaglandinas e outros; 
• Síndrome de Zollinger-Ellison - de ocorrência 
rara induz à formação de úlceras pépticas 
recidivantes em decorrência de um insulinoma 
(Figura 18); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Síndrome de Zollinger-Ellison (gastrinoma do corpo do pâncreas - seta) associado à carcinoma. 
Múltiplas cirurgias para úlceras pépticas. Submetida à pancreatectomia do corpo e cauda. Após seis anos 
em controle estava assintomática 
 
• Hiperparatireoidismo - secreção anômala do paratormônio produzido por hiperplasia, adenoma ou 
carcinoma de uma ou mais paratireóides. Acarreta hipercalcemia, hipofosfatemia, intensa reabsorção 
óssea, litíase urinária entre outras manifestações (Figuras 19, 20 e 21);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b a  c  
 

Figura 19. Hiperparatireoidismo com alterações ósseas extensas. Formação de epúlide, no caso, 
osteoclastoma (a - seta), crânio com alterações ósseas típicas (em “sal e pimenta”) e reabsorção das 
bainhas ósseas dos dentes (b) e vértebras deformadas (c) 
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Figura 20. Normalização da estrutura das vértebras após 15 meses da paratireoidectomia por adenoma de 
duas glândulas. Observa-se a formação de osteofito em vértebra dorsal (seta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Níveis do cálcio sérico em caso de hiperparatiroidismo no pré e pós-operatório 
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• Ginecomastia - aumento da glândula mamária 
no homem por produção ectópica de hormônios 
femininos. Ocorre com maior frequência em 
tumores ginecológicos; 
• Síndrome de Schwartz-Bartter - a mais 
frequente complicação do carcinoma de 

pequenas células do pulmão que também é o 
responsável pelo maior número de síndromes 
paraneoplásicas.  

Das síndromes neuromusculares destaca-
se, por sua frequência, a síndrome miastênica ou 
síndrome de Lambert-Eaton (60%) (Figura 22).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ba   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cd   
 

Figura 22. Síndrome de Eaton-Lambert (miasteniforme) em homem de 64 anos, tenista com grande 
desempenho. Radiografia dos pulmões revelou massa pulmonar no lobo médio do pulmão D (a). 
Xerostomia (b) e fraqueza com atrofia dos músculos da pantorrilha (c). A biópsia da lesão revelou 
carcinoma indiferenciado de pequenas células (d) 

 
Entre as síndromes cardiovasculares 

destacamos: 
• Linfedema - que em sua maioria ocorre por 
compressão, mas pode ser efeito à distância do 
próprio tumor por inflamação do sistema 
linfático; 
• Tromboflebite - a mais frequente ocorrência 
como paraneoplasia é a tromboflebite superficial 

migratória, limitada e que desaparece e reaparece 
em outro lugar - manifestação clássica de 
existência de um tumor, principalmente, do 
aparelho digestivo, mormente câncer de 
pâncreas; 
• Endocardite marasmódica (marântica) (Figura 
23). 
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Figura 23. Endocardite marântica (marasmódica). Doente com câncer gástrico avançado. Sopro sistólico 
rude nos focos mitral e aórtico assinalados pouco dias antes do óbito. No exame pós-mortem foram 
encontradas vegetações sem evidências de infecção (a e b - setas) 
 
• 
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۠Pericardite - em geral por disseminação pericárdica metastática acarretando derrame hemorrágico e 
tamponamento cardíaco (Figura 24). 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 24. Pericardite carcinomatosa. Câncer metastático de pênis. Dois dias antes do óbito apresentou 
pulso paradoxal, dispnéia e clínica de tamponamento cardíaco. A drenagem pericárdica removeu 250 ml 
de líquido sero-hemorrágico com células malignas 
 
Existem inúmeras outras síndromes de 
ocorrência menos frequente e aquelas que estão 
por serem descritas. Este tema é fascinante e 
inesgotável e um campo rico para as observações 
da semiologia clínica. 
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RESUMO 

O autor inicialmente define os objetivos da medicina com a preocupação de melhorar a qualidade de vida 
do paciente, com o provimento de cuidados a este, com o alívio do sofrimento, com a promoção da saúde 
e com a prevenção da doença.  Estabelece que para atingir tais objetivos cabe ao médico buscar de forma 
permanente e constante a cura das doenças , devendo estar centrados nas pessoas e serem curiosos com 
relação a totalidade do processo saúde e doença. Caracteriza a semiologia como central na consecução 
destes objetivos. Define o papel do especialista, chamando a atenção da importância da semiologia 
também dentro do quadro das especialidades médicas. Descreve o modelo biopsicossocial de Engel e 
reflete sobre o pouco tempo dedicado à consulta na atualidade, dando o exemplo dos Estados Unidos. 
Discute em detalhe as questões tecnológicas e a despersonalização da relação médico-paciente. 
Palavras-chave: Semiologia; Especialidades Médicas; Relação Médico-Paciente. 
 
 
 
ABSTRACT 

The author  at the beginning defines the objectives  of medicine taking in account the need of getting a 
better quality of life for the patient, caring for him, trying  to alleviate the patients suffering, promoting 
the health and disease preventing. Establish that to attain these objectives the physician shall 
permanently try to cure the diseases, to have his activities centered in people, to be curious about the 
process of health and disease. Charactherizes the semeiology as central to attainment of these objectives. 
Defines the role of the specialist, calling the attention to the importance of semeiology in the frame of 
the medical specialities. Describes the biopsychosocial model of Engel and thinks about the small 
amount of time dedicated to the doctors consultation at present time. Giving the example of the United 
States. Discusses in detail the technological questions and the despersonalization of the doctor-patient 
relationship. 
Key words: Semeiology; Medical Specialities; Doctor-Patient Relationship. 
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Sr. Presidente, senhores Acadêmicos 
presentes meu agradecimento a essa rara 
oportunidade - única e muito emotiva- de estar 
falando aqui nesta Academia.  

Volto agora à linha desta manhã e saio 
um pouco da medicina dura -paraneoplásica - 
para uma medicina mais, talvez, filosófica. 

Quais são os objetivos da medicina? Nós 
devemos: 

. Nos preocupar em melhorar a qualidade 
de vida do paciente; 

. Prover cuidados aos pacientes; 

. Aliviar sofrimento; 

. Promover a saúde; 

. Prevenir a doença.  
Esses são os grandes objetivos da 

medicina.  
E qual é o papel do médico dentro desses 

objetivos? Nós devemos: 
. ter como característica profissional a 

busca da cura, a compreensão do processo do 
cuidado do nosso paciente e saber o momento e o 
tipo de intervenção que ele necessita;  

. tentar compreender os pacientes, 
procurando seu melhor cuidado com a sua 
cooperação e envolvimento tanto do ponto de 
vista comunitário como social ; 

. tentar entender a razão da doença e 
utilizar esse conhecimento para melhorar a 
saúde, os cuidados e bem-estar dos nossos 
pacientes; 

Para atingir esses objetivos os médicos 
têm que ter como qualidades:  

. serem pessoas que buscam de uma forma 
permanente  e constante a cura das doenças;  

. Eles devem estar centrados na pessoa, 
nada mais importante para o médico que a 
pessoa;  

. E também serem curiosos com respeito a 
todo processo saúde e doença.  

. A semiologia centraliza a consecução 
destes objetivos. Nós a temos como instrumento 
básico para tentar entender a pessoa que busca a 

cura; a semiologia depende diretamente da 
pessoa com a qual nós estamos conversando e 
examinando; e a semiologia revela a nossa 
curiosidade com as perguntas corretas, com a 
abordagem correta, da procura e mecanismo da 
doença que está trazendo o paciente aos nossos 
cuidados.  

Evidentemente, que a semiologia 
depende das pessoas serem treinadas para isso. Os 
nossos estudantes de medicina estão começando 
um processo, que vai perdurar pela vida toda: da 
procura da informação correta que leva ao 
diagnóstico. Evidentemente, que essas qualidades 
variam com especialidades que serão escolhidas 
pelo nosso aluno e pelo nosso médico, no caso do 
treinamento pós-graduado.  

O patologista, certamente, é um homem 
muito focado no processo da doença.  

Na minha especialidade, o 
gastroenterologista tem a sua formação clínica 
mais equilibrada nas três qualidades acima 
citadas de maneira não simétrica, mas, da forma a 
mais parelha possível.  

Por outro lado, o endoscopista 
terapêutico, provavelmente, é uma pessoa que 
está aqui com a qualidade da pessoa focada na 
busca da cura de maneira até exacerbada. Mas 
nós não podemos deixar valorizar as três 
qualidades como elementos fundamentais do 
processo de crescimento do profissional.  

Nós temos a doença e nós temos o 
doente: isso representa e estabelece dois 
conceitos distintos muito importantes. Eu não 
trato o câncer do leito 23C do 6º andar, eu trato o 
paciente, que é um portador de um câncer. Ao 
mesmo tempo eu tenho que saber da doença 
câncer também, eu tenho que saber de síndromes 
paraneoplásicas. 

O especialista é aquele que vai cuidar 
nesse cenário mais complexo e, de novo, a 
semiologia é extraordinariamente importante 
porque é ela que vai fazer com que o médico 
reconheça as variáveis biopsicossociais do nosso 
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paciente - do homem doente.  
Um personagem muito importante do 

século passado, Prof. Engel, criou o modelo 
biopsicossocial. Vamos imaginar um modelo 
utópico em que nós temos um homem que tem 
um gene do alcoolismo; que essa pessoa tem 
sucesso, e num determinado momento ele se 
torna, por exemplo, presidente de um 
determinado país e ele, em função das suas 
alterações estruturais dependentes desse gene, 
tem um cérebro que funciona diferente; ele 
promove guerras; ele não assina termos de 
acordos, por exemplo, com relação ao nosso 
planeta do ponto de vista do equilíbrio ecológico. 
Então, é um gene que pode levar a um profundo 
desequilíbrio do nosso meio ambiente. Da mesma 
maneira que ele promove esse desequilíbrio do 
meio ambiente, esse meio ambiente pode trazer 
de volta o problema através, por exemplo, do 
aumento de incidência de melanomas, porque a 
camada de ozônio está desaparecendo.  

Na semiologia nós vamos lidar com essa 
pessoa! E essa pessoa está interagindo com o meio 
ambiente e essa pessoa, pelo seu processo de 
doença, pode também permitir a expressão de 
genes ruins. Por exemplo, existem várias provas 
empíricas que pessoas deprimidas podem ter 
diminuição de resistência imunológica.  Nós 
trabalhamos, basicamente, com a pessoa e isso 
que nós vimos hoje de manhã: interação médico 
– paciente na sua dimensão mais ampla é o que 
tem de mais rico, talvez, na nossa profissão.   

Nós temos alguns fatores que limitam o 
desenvolvimento desse modelo - que eu acredito 
ser o modelo ideal - biopsicossocial.  

Nós temos variáveis pessoais, 
profissionais diretamente relacionadas, de como é 
que os nossos alunos e os nossos especialistas 
estão sendo preparados. Outros elementos como, 
por exemplo: o sistema de saúde da nação, 
número de pacientes a serem atendidos, 
remuneração profissional e a tecnologia que 
permeia essas variáveis são igualmente 

relevantes. 
Com relação ao pouco tempo da consulta, 

já estão se desenvolvendo técnicas para tentar 
fazer uma consulta de menor tempo, mas eficaz. 
Um grupo da Universidade de Harvard vem 
desenvolvendo estudos nessa área. Trata-se do 
modelo dos 4 hábitos que representa uma 
alternativa para atenção médica nos tempos 
atuais, já  que um número grande de países estão 
tendo nesse momento a mesma dificuldade: o 
pouco tempo que o médico tem à sua disposição 
para o seu paciente. Para os Senhores terem uma 
idéia, nos Estados Unidos estudos mostram que o 
tempo médio, no momento da consulta, da 
primeira pergunta do médico ocorre aos 11 
segundos da consulta, ou seja, uma quebra clara, 
insofismável, da relação médico – paciente já se 
estabelece nesse momento.  

Os objetivos dessa alternativa dos quatro 
hábitos são as que se seguem:  

. tentar estabelecer rapidamente uma boa  
comunicação e confiança;  

. tentar facilitar o intercâmbio eficaz de 
informações; 

. tentar demonstrar cuidado e 
preocupação e aumentar a probabilidade de 
adesão e desfechos positivos para a saúde do 
paciente. 

É importante também ter em mente que 
42% da população americana, nesse momento, 
está fazendo uso de medicina alternativa ou 
complementar, o que pode ser um sintoma que a 
nossa medicina convencional não está 
funcionando bem. 

Os quatro passos descritos são: 
Investir no início da consulta, ser uma 

pessoa agradável, receber o paciente de maneira 
educada e cordial; 

. Descobrir as perspectivas do paciente e 
tentar hierarquizar as prioridades do paciente 
para aquela consulta, principalmente, nos 
pacientes que tem um elenco de queixas muito 
grandes. Ficar focado em um valor que seja 
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importante para o paciente de cada vez e de 
maneira sequencial ao longo do tempo; 

. Sempre demonstrar empatia; 

. Investir no final: aconselhar o paciente, 
tentar trazê-lo para dentro do tratamento. 

Nós temos problemas importantes, com 
relação à aplicação de tudo o que foi exposto até 
este momento, que dizem respeito às questões 
tecnológicas, que eu vou agora me deter com 
mais tempo.  

A despersonalização da relação médico – 
paciente é um fato concreto. Porque conversar, 
examinar e ouvir, se a tecnologia pode propiciar 
um diagnóstico mais rapidamente.  

Nós temos no Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre um exemplo típico de uma questão 
tecnológica que está trazendo, a meu juízo, um 
dano irreversível para relação médico – paciente: 
os terminais de computadores no ambiente dos 
consultórios. Os médicos não conversam mais 
com o paciente, eles “tomam o seu depoimento” e 
na hora que o fazem eles não os estão olhando e 
não percebem a emoção, que muitas vezes 
aparece de maneira fugaz no momento da 
consulta,  perdendo assim,  elementos coisas 
muito importantes da sua doença.  

O reducionismo biológico do conceito de 
doença também é preocupante. Essa é uma 
grande armadilha que a tecnologia nos traz, 
porque ignora as dimensões físicas, emocionais, 
culturais do paciente.  

Para fins dessa apresentação verifiquei 
junto à Associação Médica Brasileira a sua lista de 
especialidades. São mais de 50 especialidades e 
mais 40 áreas de atuação reconhecidas.  

Eu tentei relacionar as especialidades que 
têm uma relação direta e forte com a tecnologia, 
no sentido que os médicos realizarem 
procedimentos, e, evidentemente, serem 
remunerados diretamente por sua execução. Uma 
lista grande de especialidades preenche este 
critério.  

E chama a atenção, como são poucas as 

especialidades  que não geram tecnologia para 
este fim específico, por exemplo, o clínico geral 
que vive da sua consulta; o geriatra que vive da 
sua consulta e assim por diante. A pressão da 
tecnologia, nesse momento, para fazer com que 
os médicos ganhem mais dinheiro, é uma pressão 
muito forte e isso, certamente, tem o potencial de 
vir em detrimento a todos aqueles valores que 
nós estamos discutindo desde hoje de manhã, 
com relação à semiologia.  

Eric Cassel é um professor brilhante, 
internista, médico de saúde pública da 
Universidade Cornell, nos Estados Unidos. Ele 
escreveu um artigo fascinante “A vassoura da 
feiticeira” no periódico The Hastings Center 
Report. Representa a vassoura, de maneira 
figurada para ele, a tecnologia: nós os feiticeiros 
com a vassoura da tecnologia.  

Quais as características humanas referidas 
por ele que facilitam o uso da tecnologia: 

. Deslumbramento; 

. Engodo do imediatismo;  

. Engodo da certeza; 

. Busca da certeza; 

. A tecnologia se autoperpetua;  

. Poder. 

. Deslumbramento.  
A tecnologia atrai porque é nova, porque 

é bonita, porque satisfaz curiosidade. Às vezes, o 
sintoma dessa situação ocorre quando se leva 
alguém a visitar um hospital. Qual é a primeira 
área a ser apresentada no hospital? 
Frequentemente será aquela onde o novo 
equipamento de Ressonância, Magnética está 
instalado. Dificilmente será a área de apoio ao 
pesquisador, onde a instituição centraliza o grupo 
de pessoas que facilita e instrumentaliza a 
pesquisa na instituição, onde estão localizados os 
ambientes de seu Comitê de Ética em Pesquisa e 
de sua Comissão Científica. A tendência será, 
primeiro conhecer aquilo que é o mais atraente 
do ponto de vista tecnológico, aquilo que 
deslumbra! 
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O engodo do imediatismo.  
É o pensamento que as respostas para os 

nossos questionamentos científicos/médicos 
estão, presentes aqui e agora, com a tecnologia 
disponível. O engodo está em não percebermos a 
perspectiva do paciente! Se nos detemos no 
imediatismo do aqui e agora, perdemos a 
perspectiva da pessoa que está doente! E a perda 
lamentável do contato médico, tanto pessoal 
como físico.  

O engodo da certeza.  
Boa tecnologia significa sempre o bem do 

paciente? Vamos imaginar o seguinte cenário. 
Uma pessoa normal faz o teste de Bruce, que dá 
um resultado positivo. Ele será encaminhado a 
outro exame: cintilografia miocárdica e, caso 
surja alguma alteração ou dúvida diagnóstica a 
uma cinecoronariografia. Caso seja detectada 
uma estenose coronariana, coloca-se um stent. 
Qual é o resultado, à longo prazo, desse paciente? 
Pesquisas recentes sugerem que o prognóstico do 
paciente é provavelmente o mesmo daquele que 
não foi submetido a este procedimento. Não se 
agregou provavelmente nenhum bem ao 
paciente, mas, neste cenário, a tecnologia fez 
com que o paciente seguisse uma série de 
procedimentos, que, evidentemente, trouxeram 
inerentemente riscos consigo, com benefício de 
difícil mensuração.  

A busca da certeza.  
Isso é uma coisa que perturba muito os 

nossos estudantes de medicina e menos a nós à 
medida que nós ficamos mais experientes. 
Aprendemos a conviver com fato que todas as 
nossas decisões médicas, pequenas ou grandes, 
dizem respeito ao futuro e o futuro é, 
inevitavelmente, incerto. Nós temos que 
trabalhar com a incerteza e nós devemos 
aprender a com ela conviver bem. A tecnologia 
jamais vai nos trazer a certeza absoluta de todos 
os fatos biológicos que possam vir a ocorrer com 
os nossos pacientes. 

A incerteza nunca desaparece porque a 

toda a ciência, tanto médica como qualquer 
outra, diz respeito a generalidades. Nós podemos 
trabalhar com médias e desenvolver os padrões, 
mas o nosso paciente é o protagonista do seu 
comportamento biológico. 

A tecnologia se autoperpetua. 
Por exemplo, um paciente refere cefaléia: 

faz raio X de coluna, Tomografia 
Computadorizada que pode gerar uma dúvida, 
algumas vezes não relacionada ao quadro clínico 
do paciente que gerou o exame inicial!. A seguir 
realiza um exame de Ressonância Magnética, e 
um vai chamando outro e isso vai se 
perpetuando.  

O poder do médico, antigamente, 
advinha de seu conhecimento do corpo e da 
doença. Aquela pouca ciência que se tinha nos 
tempos passados era compensada pelo 
envolvimento do médico com o doente e com sua 
doença, Em pequena proporção participava dele a 
eficácia dos médicos para o diagnóstico e para o 
tratamento.  

Hoje em dia a tecnologia confere um 
poder exagerado aos médicos, com muito menor 
investimento na relação médico - paciente. É 
desproporcional o poder que se tem em termos 
tecnológicos comparativamente com aquele que 
advém da relação médico – paciente. 

A tecnologia por si própria não é um 
problema! A relação dela com aqueles que a 
empregam é que é problemática. E essa é uma 
mensagem importante que deve ser passada a 
todos os jovens que estão começando a carreira, 
“Que a semiologia é essencial e que a tecnologia 
pode se tornar problemática se ela 
(semiologia),no contexto da relação médico – 
paciente, for ignorada”.  

 

Cito agora um autor importante também 

- Leon Kass - do campo da bioética americana. 

Ele diz que “as questões do uso da ciência e 

tecnologia são sempre morais e políticas, nunca 
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simplesmente questões técnicas. Todas decisões 

públicas ou privadas de desenvolver e usar 

tecnologia biomédica - e as decisões de não usá-

las- inevitavelmente contém questões de valor. 

.....as questões de valor de julgamento não podem 

ser derivadas das ciências biomédicas.” Torna-se 

fundamental que um corpo de pessoas que 

pensem de forma mais abrangente as questões de 

saúde e tecnologia esteja presente em nossa 

sociedade. 

Como eu tenho curiosidade em bioética 

desde 1988, às vezes, vejo citados alguns textos 

interessantes. Ressalto que eu não sou filósofo, 

não pretende ler Platão e entender tudo que 

Platão escreveu, mas estes textos que se seguem 

são de sua autoria em As Leis no Livro IV: “O 

médico nunca dá ao escravo qualquer explicação 

de suas queixas, nem pergunta por elas; ele 

administra algum tratamento empírico com um 

ar de conhecimento no modo brusco de um 

ditador, e então ele se dirige com pressa ao 

próximo escravo....” E a seguir: “O médico trata 

sua doença indo cuidadosamente através dos 

fatos, desde o início de uma maneira científica e 

assume a confiança do paciente e da família. 

Assim ele aprende algo do paciente. Ele nunca 

completa uma prescrição até que ele obtenha o 

apoio do paciente, e quando ele o faz, ele objetiva 

produzir completo retorno à saúde persuadindo o 

paciente a segui-la.” Qualquer semelhança entre 

a diferença do escravo para o cidadão grego com 

a nossa realidade social desse momento 

provavelmente não se trata de uma mera 

coincidência. 

E para encerrar, gostaria de apresentar 

essa citação, que talvez por sua pertinência, 

justifica a realização desse evento. E, com ela, eu 

queria homenagear os organizadores pela 

oportunidade deste evento.  

 
“A entrevista é o mais poderoso, sensível 

e versátil instrumento disponível para o médico.” 
(George Engel)  

 
E para os estudantes de medicina, uma 

palavra que penso ser importante.  

 

A semiologia é um ente que nós sabemos, 

exatamente, o momento cronológico que entrou 

nas nossas vidas, mas nós devemos ter certeza de 

uma coisa: que ele vai nos acompanhar ao longo 

da vida. E o médico que acha que tem pleno 

conhecimento de toda a semiologia, 

provavelmente, está na hora de se aposentar 

porque os pacientes continuam a nos ensinar, ao 

longo das nossas vidas, fatos novos e relevantes 

com extraordinária frequência.  
 

Muito obrigado.  
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RESUMO 

Nos últimos anos vários métodos diagnósticos foram desenvolvidos para o acompanhamento clínico do 
paciente crítico. Os avanços na monitorização invasiva e não invasiva e outros indicadores de disfunção 
orgânica facilitaram o dia a dia do médico na Unidade de Terapia Intensiva. No entanto, a maioria desses 
métodos ainda carece de comprovação científica que modificaram a evolução do paciente com risco de 
morte. O exame clínico, composto por anamnese e exame físico, ainda se mantém excelente ferramenta 
diagnóstica e deve ser estimulada em todos os níveis do ensino médico e na assistência ao paciente 
crítico. Os autores fazem uma revisão da sistematização do exame clínico na Unidade de Tratamento 
Intensivo, a correlação com diversos critérios diagnósticos com outras técnicas adjuvantes. Também será 
apresentada breve revisão de validação do exame físico como teste diagnóstico na medicina intensiva. 
Palavras-chave: Exame Físico; Medicina intensiva; Educação médica. 
 
 
ABSTRACT 

During the past years some diagnostic methods had been developed for the clinical care of the critical ill 
patient. The advances in the invasive and non invasive monitoring and other indicators of organic 
dysfunction had facilitated the daily work of the critical care physician. However, the majority of these 
methods still lack of scientific evidence that had modified the outcome of the patient with life 
threatening illness. The clinical examination, anamnese and physical examination, still keeps an 
excellent diagnostic tool and must be stimulated in all the levels of medical education and during the 
assistance to the critical patient. The authors make a revision of validation of the physical examination at 
the Intensive Care Unit as a diagnostic test in the intensive care medicine. 
Key words: Physical Examination; Critical care; Medical education. 
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INTRODUÇÃO 

As últimas décadas testemunharam uma 
série de avanços do conhecimento médico e da 
tecnologia em saúde cujas conseqüências ainda 
estão por ser mais bem compreendidas. As 
unidades de terapia intensiva (UTI) fazem parte 
dos inúmeros exemplos de transformação com 
impacto social. O uso da propedêutica é 
fundamental para o médico na UTI. A coleta da 
história do paciente nem sempre é possível e a 
tomada de decisões deverá ser baseada no 
raciocínio clínico com dados de sinais e sintomas. 
Medicina Intensiva é uma especialidade que 
agrega a tecnologia aos conhecimentos clínicos. 
Os avanços na monitorização hemodinâmica 
invasiva e não invasiva proporcionam a 
capacidade de medir as pressões intracavitárias 
cardíacas, o débito cardíaco e outros indicadores 
de função orgânica e resposta terapêutica. Isso 
permite a correlação, quase que instantânea, das 
alterações fisiológicas secundárias a injuria ou 
dos efeitos imediatos aos medicamentos, como a 
administração de drogas vasoativas. Neste 
contexto, torna-se relevante o conhecimento 
destas ferramentas que agregam informações aos 
achados semiológicos e que oferecem segurança 
ao paciente. No entanto, a maioria dos métodos 
invasivos ainda carece de mostrar evidências 
benéficas relacionadas ao desfecho do paciente.  

O exame físico é milenar, mas no 
ambiente da terapia intensiva pode ser um 
desafio. No paciente crítico deve-se avaliar, 
inicialmente, o grau de risco de morte e 
estabelecer o primeiro atendimento. A 
semiotécnica, a realização do diagnóstico e o 
manuseio terapêutico são etapas quase que 
simultâneas. O dilema do desfecho - a cura, a 
preservação da melhor e possível qualidade de 
vida e a manutenção do potencial doador de 
órgãos e a morte- é outro problema que o médico 
intensivista aprende a conviver.  

Médicos egressos das faculdades devem estar 
aptos a identificar pacientes gravemente 

enfermos e iniciar cuidados terapêuticos que 
podem salvar vidas e reabilitar o paciente para 

suas funções sociais. Apesar da UTI ser ambiente 
de tecnologia avançada e com recursos humanos 

especializados é um excelente ambiente de 
treinamento. Os exercícios a beira do leito 

através da prática proporcionam ao aluno de 
medicina uma visão ímpar do paciente grave. As 

questões do em torno dos pacientes são 
vivenciadas quando se transmite uma notícia ao 
familiar ou se participa da logística da doação de 

órgãos criando a possibilidade de educação ampla 
e a percepção do papel do médico na questão 

técnica, humana e ética frente à sociedade (1). 
 
QUEM É O PACIENTE CRÍTICO? 

O paciente está internado na UTI pela 
piora do quadro que motivou a atual internação 
hospitalar (ex, embolia pulmonar e insuficiência 
respiratória aguda em paciente em pós-
operatório de cirurgia eletiva), por situações 
críticas agudas (ex, trauma, grande queimado, 
infarto agudo do miocárdio, sepse) ou para 
monitorização (ex, no pós- operatório de grande 
cirurgia em paciente com coronariopatia). A 
doença inicial, que tem uma série de sinais e 
sintomas conhecidos e explorados, dá lugar a 
“novas doenças” com novos sinais e sintomas. Os 
estados de choque, a hipertensão craniana, a 
insuficiência respiratória aguda, a insuficiência 
renal aguda, estão entre os vários exemplos. A 
sepse é uma síndrome complexa que pode ser 
primariamente diagnosticada quando o paciente 
é admitido no hospital ou pode se desenvolver 
como complicação de situações pré-existentes, 
algumas vezes passando sem o diagnóstico na sua 
fase inicial, mascarada pelo quadro clínico 
subjacente. O entendimento da importância 
dessa situação, que pode evoluir rapidamente 
para suas formas mais graves, suscitou a 
necessidade do estabelecimento de critérios 
clínicos simples, de ampla sensibilidade e pouca 
especificidade, para o diagnóstico precoce, uma 

Cad Bras Med, XXII (1,2,3,4): 1-135 - Jan-Dez, 2009 113



vez que medidas salvadoras de vida são 
necessárias. No entanto, algumas situações 
clínicas podem não ser adequadamente previstas 
somente pelo exame clínico, mesmo que por 
clínico experiente, e necessitam de outros 
recursos contemporâneos para o diagnóstico 
correto, como a avaliação do débito cardíaco (2). 

Ao final do curso de medicina o egresso da 
faculdade saber utilizar adequadamente recursos 

semiológicos e terapêuticos contemporâneos, 
hierarquizados para atenção integral à saúde, no 

primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção; 
 

BRASIL. Ministério da Educação.  
Conselho Nacional de Educação.  Minuta 

da Resolução de 3 de Outubro de 2001. 
Institui  as  Diretrizes Curriculares 

Nacionais  do Curso de Graduação em 
Medicina.  Resolução CNE/CES Número 

4, de7 de Novembro de 2001. Disponível 
em: 

<http://portal .mec.gov.br/sesu/arquivos/
pdf/0401Medicina.pdf>.  

 
O EXAME FÍSICO NO PACIENTE CRÍTICO COMO 
TESTE DIAGNÓSTICO 
 

O exame físico no paciente crítico pode 
ser usado para fazer o diagnóstico de uma doença 
ou síndrome, para acompanhar a resposta do 
paciente a terapêutica e para predizer a evolução. 
Por isso preenche critérios de ser um bom teste 
diagnóstico. O componente do exame físico deve 
ser reprodutível, confiável e exato nos pacientes 
com estado crítico. Por exemplo, quando se 
examina o enchimento capilar, essa medida 
clínica deve ajudar o médico a excluir ou incluir 
um diagnóstico específico como o choque 
séptico. Durante a evolução do texto os autores 
correlacionam o exame do paciente crítico aos 
testes diagnósticos. 

...O médico residente, que estava liderando a 
equipe, me disse “verifique a pressão arterial 

(PA)“. Eu só havia medido a PA poucas vezes. 

Passei cuidadosamente o manguito em torno do 
braço esquerdo do Sr. Abbott e insuflei o 

aparelho. Deixei a pressão sair lentamente e 
auscultei com meu estetoscópio: ”Cem por 

sessenta”. “Verifique no outro braço”. Disse o 
residente. Mais pessoas se aproximaram (atraídas 

pela comoção). Coloquei o manguito em torno do 
braço direito e rapidamente inflei o aparelho, 
mas quando liberei a pressão, não ouvi nada. 

Devo estar fazendo algo errado, pensei. Tentei 
mais uma vez, enquanto as pessoas me 

empurravam, com o mesmo resultado. Deve ser o 
barulho. Deixei “prá lá”. Por um momento pensei 

em pedir ao residente para conferir, mas ele 
estava muito ocupado fazendo coisas mais 

importantes. Na manhã seguinte ele me chamou 
antes da ronda.  Estava pálido. “Aquele senhor 

tinha uma dissecção aórtica. A Tomografia 
Computadorizada mostrou intensa dissecção 

desde a aorta abdominal... o residente do plantão 
noturno notou uma diferença dos pulsos nos dois 

membros. Não havia pulso a direita”, ele falou.    
Eu ouvi em silêncio. Pensei em contar para ele 
sobre o que ocorreu. Mas não falei. O paciente 
morreu oito horas depois. Embora não seja um 

consolo o residente foi parcialmente responsável 
também. Por que tinha relegado a tarefa de 

examinar o paciente para mim, um estudante de 
medicina? E por que não insistiu com a ordem 

médica de verificar a pressão arterial? 
Evidentemente, como a maioria dos residentes, 
ele colocou pouco foco no diagnóstico físico. E, 

logo no meu primeiro estágio, eu tinha aprendido 
a fazer o mesmo (3). 

 
A SISTEMATIZAÇÃO É IMPORTANTE 

Como no exame físico de qualquer 
paciente, no paciente crítico, é de extrema 
importância que se estabeleça uma seqüência 
racional na semiologia, para que fatos 
importantes não sejam omitidos, não observados, 
ou ainda, não valorizados pelo examinador, pois 
pequenos detalhes podem representar fatores 
determinantes na suspeita diagnóstica e 
etiológica. Durante o atendimento do paciente 
crítico alguns dados podem ser colhidos 
posteriormente uma vez que não se pode retardar 
o início de procedimentos importantes para 
evitar risco de morte. Os monitores conectados 
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aos pacientes oferecem valiosas informações e 
devem ser acrescentadas ao exame clássico.   
 
INICIALMENTE, VEJA E OUÇA TUDO. GARANTIR 
ESTABILIDADE CLÍNICA E EVITAR RISCO DE MORTE. 
 

Há algum monitor alarmando? - Olhe o 
paciente. Está acordado, agitado, desconfortável, 
ansioso. Faz uso de sedativo? Tem dor? Olhe em 
torno do leito: a cabeceira do leito está elevada? 
Observe os drenos, a presença de diurese, o 
posicionamento das sondas, veja se o paciente 
está sincrônico com o ventilador artificial. Se não 
estiver, resolva antes de dar seqüência ao exame. 
O que está sendo veiculado nas bombas de 
infusão? Pode ser um agente sedativo e isso irá 
alterar o exame neurológico. O monitor está 
alarmando grave diminuição da pressão arterial 
média? Comunique-se com o paciente. Informe 
quem você é e todos os procedimentos que serão 
realizados. 
 
1. A ANAMNESE  

Caso o paciente não seja capaz de manter 
contato verbal com o examinador nem tampouco 
seja capaz de compreender e responder com 
coerência as questões formuladas, algum 
acompanhante precisa ser solicitado para que 
sejam obtidas informações necessárias. O nome 
do paciente deve ser registrado. Os extremos de 
idade (recém natos e muito idosos) têm mais 
chance de desenvolver sepse (4), os pacientes 
idosos podem evoluir com quadro infeccioso 
grave sem relato de febre ou outras manifestações 
sugestivas enquanto que pacientes jovens podem 
apresentar melhor evolução em algumas doenças. 
A cor é importante coadjuvante para a suspeita 
de anemia falciforme, por exemplo, mas no 
Brasil, com a miscigenação existente, essa 
informação deve ser mais bem analisada. O 
gênero é fator valorizado para histórias de 
doenças relacionadas à gravidez de alto risco. 
Mulheres jovens sempre devem ser encaradas 
como gestantes em potencial. Desta forma, 

podem ser portadoras de doenças relacionadas 
com o ciclo gravídico-puerperal, incluindo 
infecções por abortamentos retidos ou pós- 
procedimentos como curetagem ou abortamento 
ilegal, mesmo que esse fato seja repetidamente 
negado. As manifestações graves observadas do 
vírus Influenza A H1N1 nas gestantes, como a 
síndrome respiratória aguda grave, resultou em 
protocolos específicos para as mesmas (5,6). A 
procedência do paciente pode sugerir doenças 
regionais como malária, hantavirose e, mais 
recentemente, a síndrome respiratória aguda 
grave por a Influenza A H1N1. A profissão pode 
informar sobre exposição à urina de rato 
(leptospirose). Profissionais de saúde são 
especialmente expostos a doenças contagiosas, 
como tuberculose, assim como a acidentes com 
materiais pérfuro-cortantes que podem expô-los 
a AIDS ou hepatites. O estado civil é importante 
para entender a dinâmica domiciliar e conhecer 
os acompanhantes, que terão papel fundamental 
em certas decisões e consentimentos. A religião 
tem seu papel, por vezes determinantes, como na 
decisão de hemotransfusão. A escolaridade 
orienta a melhor forma a escolher para 
comunicar-se com o paciente e familiar. 
 
2.1. QUEIXA PRINCIPAL 

Informa sobre o motivo imediato de 
entrada do paciente no hospital e deve ser 
claramente entendida. Neste caso esta 
informação deve ser coletada no prontuário ou 
do médico que atendia o paciente antes de sua 
vinda à UTI, que pode ser o médico assistente, o 
que fez o transporte na ambulância ou o 
anestesiologista que trouxe o paciente do centro 
cirúrgico. 
 
2.2. HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL 

Deve ser cuidadosamente colhida. 
Oferece informações preciosas que ajudam no 
raciocínio diagnóstico. Deve ser dada 
importância para a cronologia dos fatos que 
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devem ter começo, meio e fim. Cada sintoma ou 
sinal valorizado deve ser questionado com 
relação ao momento de início, o ritmo e 
periodicidade de sua ocorrência, duração, se 
houve fatores associados que melhoraram ou 
pioraram. Importante lembrar que o paciente 
internado tem uma história ocorrida dentro do 
hospital, e não somente até o dia da internação. 
Atentar para cirurgias, o uso de dispositivos 
invasivos, febre iniciada durante a internação, 
transferência entre setores do hospital. Após o 
relato espontâneo, algumas questões específicas 
devem ser feitas pelo examinador: 

A febre é sintoma capital. Atualmente 
não se caracteriza o ritmo e periodicidade destes 
quadros porque sempre há influência do uso de 
analgésicos e antitérmicos. A presença de dor 
muscular orienta para doenças como 
leptospirose, dengue, piomiosite tropical ou 
doenças do colágeno. Manifestações 
hemorrágicas mesmo discretas podem significar 
alterações da coagulação em doenças infecciosas 
ou ainda como sinal de gravidade nos casos de 
sepse grave. Podem ser exteriorizadas como 
epistaxe, hematúria, hemoptóicos, petéquias, 
pequenos sangramentos gengivais durante a 
escovação dentária ou hematomas. A icterícia 
pode ser sugestiva de disfunção hepática na sepse 
grave e é sintoma capital em casos de leptospirose 
ou hepatites agudas. Pode ser acompanhada de 
alterações na cor das fezes (hipercolia, hipocolia 
ou acolia) e alteração da cor da urina (colúria, 
geralmente relatada como urina vermelha, 
marrom ou escura). Dispnéia é sinal de extrema 
importância. Pode ser de origem cardiogênica, 
como na falência cardíaca, ou não cardiogênica. 
A hipoxemia pode ser consequência grave e cursa 
com alterações do nível de consciência que vão 
da agitação ao coma.  O exame físico é 
importante na diferenciação entre dispnéia de 
origem respiratória, cardíaca ou sem 
comprometimento destes sistemas orgânicos. 
Muitas vezes deve-se recorrer aos exames 

complementares para elucidação do diagnóstico, 
como o ecocardiograma, a radiografia de tórax, a 
gasometria arterial. Alterações do nível de 
consciência podem ser agudas, como no trauma e 
nas doenças vasculares ou podem ser causadas 
por doenças infecciosas do tipo 
meningoencefalites ou ainda fazer parte do 
quadro de sepse, configurando falência 
neurológica. O delirium, muito freqüente no 
paciente critico, faz parte das disfunções 
orgânicas (7). 
 
3. O EXAME FÍSICO 
3.1. OS SINAIS VITAIS 

A monitorização dos sinais vitais no 
paciente crítico permite a identificação da 
gravidade da doença. São de vital importância na 
caracterização da Síndrome da Resposta 
Inflamatória Sistêmica (SRIS) uma vez que dois 
critérios são necessários para fechar o 
diagnóstico: febre ou hipotermia, taquicardia e 
taquipneia. Quando a SRIS está associada à 
presença de infecção (confirmada ou presumida) 
faz-se o diagnóstico de sepse. (8) Pacientes 
internados que fazem hipoxemia episódica estão 
sujeitos a arritmias e têm maior mortalidade. Os 
sinais vitais são comumente utilizados nos 
modelos preditivos de evolução dos pacientes 
como o escore APACHE (Acute Physiologic and 
Chronic Health Evaluation). (9)  

Os pacientes críticos estão sob vigilância 
através de monitores multiparamétricos que 
informam as variações da pressão arterial média, 
sistólica e diastólica (PAM, PAS, PAD), da 
pressão venosa central (PVC), da freqüência 
cardíaca e respiratória e da temperatura. Isso é 
fundamental e relevante uma vez que oferecem 
os dados de uma forma contínua, sem depender 
da avaliação intermitente do profissional de 
saúde. Cabe garantir que os equipamentos 
estejam calibrados e que os alarmes sejam 
colocados em margens de segurança para o 
paciente. A oximetria de pulso, ou saturimetria, 
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avalia, indiretamente e de uma forma não 
invasiva, a saturação de oxigênio no sangue 
arterial. Esse método é totalmente validado e 
atualmente considerado como um sinal vital. Os 
monitores conectados no paciente permitem 
avaliações em tempo real e de tendência 
tornando possível observar o estado atual dos 
sinais vitais e as modificações decorrentes, por 
exemplo, da efetividade de um procedimento ou 
um fármaco (Figura 1).  
 
  
 
 
 
 
 
Figura 1. Dispositivos e equipamentos de 
monitorização contínua. (A) Transdutor de ondas 
de pulso posicionado no dedo da paciente para 
avaliar a oximetria de pulso; (B) Monitor 
multiparâmetro 
 

A freqüência do pulso arterial acima de 
90 em paciente acamado sem outra explicação 
caracteriza taquisfigmia que, quando reflete a 
mesma freqüência cardíaca, significa taquicardia, 
um dos critérios mais valiosos para diagnóstico 
de sepse. (8) Dentro de um contexto, esse sinal 
semiológico representa grande valor de 
raciocínio. A taquicardia pode ser encontrada nos 
pacientes com hipovolemia, uso de medicações 
adrenérgicas, ocorrência de dor, arritmias 
cardíacas como fibrilação atrial com resposta 
rápida, flutter atrial ou mesmo taquicardia 
sinusal. Nesses casos não se atribui o mesmo 
valor para este achado, pois é importante que 
aconteça sem outra explicação. A freqüência do 
pulso >110 bpm é um preditor independente de 
eventos adversos nos pacientes que tiveram alta 
da UTI. No entanto, não há diferença na 
mortalidade na UTI ou hospitalar associada à 
freqüência de pulso elevada (10). 

A febre (> 38°C) ou a hipotermia (< 36°C) 
também fazem parte do critério de sepse. (8) 
Ressalta-se a importância do uso de 
medicamentos antitérmicos em intervalos 
regulares, o que pode mascarar o aumento de 
temperatura. Pacientes com lesões neurológicas 
graves podem apresentar hipertermia, que não 
significam necessariamente febre. São quadros 
extremamente graves, em que o paciente 
apresenta por vezes temperatura extremamente 
elevada, atingindo níveis maiores que 40°C, 
geralmente de forma contínua. Um estudo 
cohort, com 4295 pacientes admitidos em uma 
unidade neurocrítica, a temperatura > 38°C foi 
um fator independente associado com maior 
tempo de permanência na UTI, no hospital e na 
mortalidade (11). Outro estudo que avaliou 
pacientes críticos no pós-operatório mostrou que 
a febre estava associada aos pacientes mais idosos, 
mais doentes, que evoluíram com falência 
orgânica e a mortalidade (12). 

B A 

A pressão arterial usualmente é vista de 
forma não invasiva e intermitente, através de 
monitores multiparâmetros, chamada de Pressão 
Não Invasiva (PNI). Nos pacientes com choque 
ou hipertensão maligna que requer controle por 
drogas intravenosas a avaliação da pressão 
arterial deve ser feita de forma invasiva, através 
do acesso arterial, usualmente na cateterização da 
artéria radial. A avaliação da Pressão Arterial 
Média (PAM) pode caracterizar os estados de 
choque. A PAM pode ser calculada da seguinte 
forma: PAM = (PAS – PAD/ 3) + PAD, onde PAS 
é a pressão arterial sistólica e PAD a diastólica. 
Os consensos de especialistas caracterizam o 
estado de choque pela avaliação da pressão 
arterial média < 60 mmHg ou diminuição da PAS 
<90 mmHg ou queda >40 mmHg da pressão 
sistólica basal. A medida da PAS é um dos 
componentes do escore de trauma, bastante 
utilizado na terapia intensiva. (13) Define-se 
como sepse grave os pacientes com diagnóstico 
de sepse associada à hipotensão arterial. Naqueles 
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pacientes em que, apesar do uso de ressuscitação 
hídrica vigorosa e de aminas vasopressoras, os 
níveis sistólicos de pressão continuam abaixo do 
valor normal, fica caracterizado o quadro de 
choque séptico, fase avançada da sepse que 
precede e causa a falência de múltiplos órgãos 
(8). 

 
A variação da pressão de pulso, chamada 

Delta PP, ou seja, a diferença da (PAS-PAD) 
observada durante o ciclo respiratório nos 
pacientes sépticos em ventilação mecânica pode 
predizer se haverá resposta hemodinâmica 
satisfatória com a reposição volêmica (14) (Figura 
2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. A diferença da variação da (PAS-PAD) 
obtida durante o ciclo respiratório pode predizer 
a responsividade a reposição volêmica em 
pacientes na UTI. PP Max = Pressão de Pulso 
máxima = (PAS-PAD), observada na inspiração; 
PP min = Pressão de Pulso mínima = (PAS-PAD), 
observada na expiração. 

 
A freqüência respiratória (FR) quando 

acima de 20 incursões respiratórias por minuto 
também representa um dos critérios diagnósticos 
de SRIS (8). A FR é utilizada para monitorizar se 
o paciente em assistência ventilatória pode 
tolerar um breve teste de ventilação espontânea. 
Tobin descreveu que a razão da FR pelo Volume 
Corrente (litros) superior a 105 predizia falha no 
desmame e caracterizava fadiga muscular 
respiratória (15). Esse índice é conhecido como 
índice de ventilação rápida e superficial e pode 
ser usado como estratégia, à beira do leito, para o 
desmame da ventilação mecânica (16).  
 

2.2. A ECTOSCOPIA 

Aliada aos sinais vitais, a ectoscopia é 
uma das fases mais importantes do exame físico. 
O examinador deve ser curioso e valorizar sinais 
que encontrar e julgar importantes, apesar de 
algumas vezes serem absolutamente discretos. O 
julgamento médico, nesses casos, é insubstituível 
e não pode ser medido por números exatos ou 
exames complementares. 
 
2.2.1. ESTADO GERAL  

Significa a impressão geral do doente, 
compreendida pelo exame visual geral. Pacientes 
sépticos geralmente se encontram com estado 
geral comprometido, prostrados no leito, 
desanimados e com aspecto cansado. A 
hipoperfusão cerebral (choque, hipóxia) pode 
causar agitação e confusão mental. Alguns 
pacientes, principalmente idosos, que 
permanecem longo período na UTI podem 
apresentar delirium que se caracteriza por 
quadros agudos de agitação psicomotora, 
alterações cognitivas (hiperativo) ou 
embotamento (hipoativo). O fácies, a postura e 
atitude em geral são atípicos, ou podem ser 
característicos de alguma doença de base, como o 
opistótono no paciente com tétano grave ou a 
ansiedade no infarto agudo do miocárdio. O 
estado nutricional dependerá da doença de base e 
das co-morbidades. Os pacientes com doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que 
apresentam agudização do quadro pulmonar 
estão freqüentemente emagrecidos. 
 
2.2.2. EXAME DA PELE, SUBCUTÂNEO E MUCOSAS 

Na falência circulatória aguda o sangue é 
redistribuído para os órgãos vitais a expensas da 
pele e extremidades. Assim a monitorização das 
alterações clínicas nessas regiões podem 
expressar os estados de choque. O enchimento 
capilar lentificado e a temperatura corporal 
periférica podem ser sinais de má perfusão 
periférica. Pacientes críticos com extremidades 
frias apresentam débito cardíaco mais baixo e 
lactato mais elevado que aqueles com 
extremidades aquecidas (17). A presença de pele 
úmida e fria foi capaz de predizer a mortalidade, 
em 30 dias, nos pacientes com infarto agudo do 
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miocárdio que evoluíram para choque 
cardiogênico (razão de chance [OR] 1.68, 95% CI 
1.15-2.46, p < 0,05) (18).  

Quando se aplica pressão na extremidade 
do leito ungueal durante 10 segundos observa-se 
o tempo de enchimento capilar, isto é, o retorno 
da perfusão. O valor normal é até 2 segundos, 
podendo ser um pouco maior nos idosos. 
Enchimento capilar lento (>4.5 segundos) após 
ressuscitação inicial está associado à acidose 
lática (OR 4.6, 95% CI 1.4–15, P < 0.05), falência 
orgânica e morte (OR 7.4, 95%CI 2–19, P < 0.05) 
(19). Cianose significa aumento dos níveis de 
hemoglobina reduzida nos capilares, pode ser 
central ou periférica. Quando aparece de forma 
aguda pode significar aumento de extração de 
oxigênio pelos tecidos e diminuição do débito 
cardíaco. O aumento da bilirrubina sérica, 
expressa clinicamente por icterícia, é usado como 
critério de gravidade de falência orgânica no 
escore SOFA (sepsis-related organ failure 
assessment) (20). 

Outros sinais importantes como manchas 
equimóticas, petéquias, hematomas em pontos de 
punção podem significar alterações de 
coagulação. A presença de sinais inflamatórios ou 
infecciosos em locais de punções venosas 
superficiais ou profundas deve ser valorizada e 
podem indicar foco de sepse relacionada ao 
cateter ou sinais de trombose venosa profunda. 
Focos de candidíase cutânea podem estar 
localizados em locais cobertos pelas roupas do 
paciente ou em regiões de visualização 
infreqüente como genitália, região perianal, 
axilas, regiões peridentais e regiões interdigitais. 
O exame visual destas regiões deve ser sempre 
realizado e valorizado.  

O subcutâneo pode revelar edema 
localizado ou generalizado, caracterizando 
hiperidratação. As causas de edema na UTI são 
multifatoriais e não tem correlação com o estado 
volêmico. Enfisema subcutâneo sugere lesão 
traumática de vias aéreas ou pneumotórax 
espontâneo. O edema tem expressões radiológicas 
diversas e pode aparecer como derrame pleural, 
edema pulmonar cardiogênico ou síndrome de 
angustia respiratória aguda (SARA).  

Na Figura 3 observa-se a evolução 
radiológica de um paciente de 65 anos com 
história de cardiopatia isquêmica há um ano e 

febre com tosse produtiva há uma semana após 
reposição volêmica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

Figura 3. Imagem radiológica realizada no 
primeiro dia de internação na UTI (A) e no dia 
seguinte à reposição volêmica (B). Nota-se em B 
a presença de tubo traqueal e infiltrado pulmonar 
bilateral 
 
2.2.3. FÂNEROS  

Os pêlos não apresentam alterações 

importantes, mas o exame do leito ungueal pode 

revelar cianose, má perfusão tecidual e 

fenômenos hemorrágicos, como na endocardite 

infecciosa. 

 
2.2.4. MÚSCULOS E VASOS 

Mialgia, principalmente em panturrilhas, 

pode ser encontrada em paciente com 

leptospirose ou nos casos de dengue 

hemorrágico, rabdomiólise, embolias periféricas. 

Endurecimento de panturrilhas também é 

encontrado em trombose venosa profunda. A 

elucidação deste diagnóstico é fundamental e não 

se deve abrir mão dos exames complementares. 

 
2.2.5. OLHOS 

O exame destas estruturas pode revelar 

petéquias, manchas equimóticas, sugerindo 

endocardite infecciosa, leptospirose, icterícia. 

Ainda pode-se encontrar edema subconjuntival, 

caracterizando má distribuição volêmica. 
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2.3. O EXAME DO APARELHO RESPIRATÓRIO 

A insuficiência respiratória aguda é 

freqüente causa de internação dos pacientes na 

UTI e o exame deste aparelho torna-se 

prioritário. Entretanto, poucos achados clínicos 

mostraram ser preditores de diagnósticos 

específicos e freqüentemente há a necessidade de 

exames complementares. É importante lembrar 

que o paciente que estiver sob ventilação 

mecânica deve ser examinado como um todo, 

respeitando-se o fato de ser difícil a sua 

mobilização. A região posterior do tórax deve ser 

inspecionada, palpada, percutida e auscultada 

com o mesmo rigor que a região torácica 

anterior. Deve-se observar se utiliza musculatura 

acessória, se há ventilação paradoxal ou outro 

padrão ventilatório atípico. 

 

A visualização do paciente “dos pés em 

direção à cabeça” pode oferecer a visão da 

simetria da expansibilidade torácica e permite o 

rápido diagnóstico, por exemplo, de 

hipoventilação unilateral. Em pacientes sob 

ventilação mecânica, esse achado pode significar 

intubação seletiva, quando geralmente o tubo oro 

traqueal está posicionado no brônquio fonte 

direito, passando o pulmão esquerdo a não ser 

ventilado. A tração do tubo resolve a situação 

(Figura 4). A presença de dispnéia súbita após 

punção venosa profunda associada à percussão 

timpânica deve fazer o diagnóstico de 

pneumotórax. Pacientes em ventilação mecânica 

devem ter a radiografia de tórax diariamente, 

uma vez que os achados semiológicos do exame 

físico não têm validação como teste diagnóstico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Radiografia de tórax (AP) mostra 
presença de tubo traqueal seletivo (setas) em 
brônquio fonte direito e hipotransparência do 
hemitórax esquerdo com desvio do mediastino 
para o mesmo lado 

 
O murmúrio vesicular é geralmente 

pouco elucidativo, principalmente se o paciente 
estiver em ventilação mecânica. Pode-se 
rapidamente aumentar o volume corrente para se 
obter uma ausculta mais precisa, retornando aos 
níveis de volume anteriores. Outros sons 
acessórios importantes são os estertores 
crepitantes, que significam a presença de líquidos 
no interior dos alvéolos, causados por pneumonia 
ou edema de pulmão. O silêncio auscultado em 
algumas áreas do tórax pode significar derrame 
pleural, pneumotórax, ou ainda, a falha de 
ventilação do pulmão (atelectasia).  

 
A Tomografia Computadorizada tem sido 

utilizada para avaliação de abertura de alvéolos 
durante manobras de recrutamento alveolar na 
SARA. No entanto esse procedimento é limitado 
por não estar facilmente disponível em todas as 
instituições com UTI e requer o transporte do 
paciente grave. A monitorização do 
recrutamento alveolar baseado na análise dos 
sons pulmonares com correlação entre abertura 
de alvéolos e surgimento de estertores em áreas 
que havia silêncio pulmonar pode ser feito à 
beira do leito com o uso de amplificadores de 
som acoplados ao estetoscópio, como 
demonstrado na Figura 5 (21). 
 

Cad Bras Med, XXII (1,2,3,4): 1-135 - Jan-Dez, 2009 120



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Sistema de análise do som pulmonar 
durante a ventilação mecânica com microfone 
integrado ao estetoscópio. As alterações da 
mecânica pulmonar (complacência) são 
observadas simultaneamente aos ruídos 
pulmonares (0) 
 

No paciente em ventilação mecânica 
deve-se avaliar a posição do tubo endotraqueal 
para evitar que o mesmo esteja muito 
exteriorizado evitando-se assim a extubação não 
programada, que aumenta o risco de pneumonia, 
ou a intubação seletiva levando à atelectasia do 
pulmão não ventilado. O balonete do tubo 
traqueal deve ser monitorizado quanto à sua 
pressão de enchimento para evitar a lesão 
isquêmica da parede da traquéia. A coloração da 
secreção brônquica e suas características devem 
ser registradas. A presença de muita secreção 
espessa na cavidade oral no paciente com via 
aérea artificial e, principalmente, na presença de 
tubo nasogástrico pode ser um sinal de 
sinusopatia infecciosa. Finalmente os parâmetros 
da ventilação mecânica devem ser anotados, 
preferencialmente em formulários próprios (22). 
 
2.4. O EXAME DO APARELHO CARDIOVASCULAR 

A presença de turgência de jugular 
patológica significa falência ventricular direita ou 
a presença de derrame pericárdico. Procura-se 
palpar as artérias carótidas e femorais, para 
avaliar a presença e o estado dos pulsos arteriais 
centrais. Os pulsos arteriais periféricos radiais são 
palpados para verificação da amplitude, 

enchimento e celeridade, à procura de má 
perfusão, assim como alterações do ritmo, que 
podem indicar falência circulatória ou doença 
pré-existente. Pulso pedioso fraco e filiforme se 
correlaciona com baixo débito cardíaco. 

O teste de Allen é uma estratégia útil na 
terapia intensiva. Ele visa identificar a 
permeabilidade nas artérias ulnar e radial antes 
da realização de uma punção ou cateterismo 
arterial periférico. Consiste em compressão 
simultânea das duas artérias até obter-se palidez 
palmar. Então se libera uma das artérias, 
analisando sua competência em colorir 
novamente a mão. 
 
PRECÓRDIO 

O paciente na UTI está geralmente com 
monitorização contínua do precórdio em uma 
derivação de eletrocardiograma. Isso permite 
visualização de ritmos alterados e possibilita 
rápido manuseio terapêutico.  

Taquicardia é um dos critérios para 
diagnóstico de sepse. (8) O achado de bulhas 
hipofonéticas pode significar falência cardíaca ou 
derrame pericárdico. A terceira bulha sugere 
falência cardíaca, enquanto que a quarta bulha 
reflete uma contração atrial vigorosa e pode ser 
encontrada em insuficiência cardíaca diastólica, 
hipertensão arterial ou derrame pericárdico. 
Sopros cardíacos podem ser do tipo funcionais, 
como em pacientes com anemia grave, ou do tipo 
orgânico, como em casos de lesões mitrais ou 
aórticas causadas por endocardite infecciosa, em 
lesões congênitas ou lesões valvulares pré-
existentes. 

Atualmente há diversos métodos de 
monitorização invasiva e não invasiva do estado 
cardiovascular. A realização de ecocardiograma à 
beira do leito pode identificar lesões valvares, 
elucidar disfunções cardíacas, caracterizar 
derrame pericárdico, entre outros.  O cateter de 
artéria pulmonar (Swan Ganz) avalia as pressões 
intracavitárias pulmonares e podem sugerir se a 
etiologia do edema pulmonar é cardiogênico, se 
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estamos frente a um estado hipovolêmico ou 
hiperdinâmico. A saturação do sangue venoso 
misto (SvO2), colhido em artéria pulmonar, 
através do cateter venoso central ou pelo cateter 
de Swan-Ganz, pode oferecer importantes 
subsídios para monitorização metabólica da 
oferta tissular de oxigênio. Esses achados também 
podem ser obtidos através da saturação do sangue 
venoso colhido na veia cava superior (SvcO2), 
nos pacientes com acesso venoso profundo (23). 
 
2.5. ABDOME 

O exame do abdome pode trazer 
importantes informações diagnósticas e aquelas 
referentes à síndrome compartimental. 
Alterações da forma e volume abdominais podem 
estar relacionadas com ascite, pneumoperitônio, 
massas tumorais localizadas ou distensão gasosa 
de alças intestinais. Macicez de decúbito e teste 
da onda líquida (sinal do piparote) têm valor 
preditivo baixo no diagnóstico de ascite quando 
comparado à ultrasonografia. Manchas 
equimóticas periumbilicais e em flancos são 
eventos raros, encontrados em pancreatites 
necro-hemorrágicas. A AVALIAÇÃO DA Dor à 
palpação superficial é encontrada em peritonites 
graves, associada à defesa abdominal. À palpação 
profunda, dor localizada, especialmente com 
descompressão dolorosa direciona para o ponto 
de irritação peritoneal na sua fase inicial. O 
achado de fígado aumentado e doloroso sugere a 
presença de abscesso hepático, ou ainda o 
aumento agudo do órgão, geralmente por 
congestão passiva (insuficiência cardíaca). 
Vesícula palpável e dolorosa pode significar 
colecistite. Massas tumorais podem ser 
encontradas em qualquer topografia e significar 
abscessos, assim como pulsações ectópicas em 
aneurismas. A presença de íleo paralítico é um 
achado freqüente no paciente crítico e pode ter 
causa sistêmica, como na hipoperfusão por 
choque, causas metabólicas, infecciosas, como 
peritonites, fases avançadas de oclusões 

intestinais, perfurações ou situações de pós-
operatório complicado.  

A AVALIAÇÃO DA PRESSÃO INTRA-

ABDOMINAL (PIA) pode auxiliar na determinação 

da síndrome compartimental aguda, que se 

caracteriza pela hipertensão abdominal 

decorrente do aumento de volume das estruturas 

localizadas na cavidade abdominal e aumento da 

pressão sobre os vasos e vísceras presentes em seu 

interior. Conseqüentemente haverá sinais 

clínicos de falência orgânica por hipoperfusão 

(insuficiência respiratória, oligúria, diminuição 

da perfusão celíaca, insuficiência hepática arterial 

e portal e aumento da pressão intracraniana). A 

sensibilidade do exame físico na avaliação da PIA 

é de 40%, para PIA > 10 mmHg e 56% quando a 

PIA> 15 mmHg. (24). Essa baixa sensibilidade 

deve-se a presença de múltiplas causas para 

distensão abdominal que limitam a hipótese 

diagnóstica única. Pode-se estimar a PIA através 

da avaliação indireta pela pressão intravesical 

com um método simples, confiável e reprodutível 

através da sonda vesical e uma coluna de água, 

semelhante à medição da pressão venosa central 

(25). 

 
2.6. EXAME NEUROLÓGICO 

Necessário valorizar alterações do estado 

de consciência como estupor e coma, 

encontrados em situações graves de falência 

neurológica. Algumas escalas são validadas para 

pacientes em terapia intensiva, como a escala de 

coma de Glasgow para os pacientes com trauma. 

Ela avalia os graus de abertura ocular (quatro 

níveis), melhor resposta verbal (cinco níveis) e 

melhor resposta motora (seis níveis), sendo a pior 

pontuação três e a melhor pontuação 15 (Tabela 

1) (26). 

 



Tabela 1. Escala de Coma de Glasgow (26) 
 
Abertura ocular (AO) 
Existem quatro níveis: Abertura ocular 
4 Espontânea. 3 ao comando verbal. 2 por estímulo doloroso. 1 Olhos não se abrem. 
Melhor resposta verbal (MRV) 
Existem cinco níveis: 
5 Orientado. 4 Confuso. 3 Palavras inapropriadas. 2 Sons ininteligíveis. 1 Ausente. 
Melhor resposta motora (MRM) 
Existem seis níveis: 
6 Obedece a ordens verbais simples. 5 Localiza estímulo doloroso. 4 Retirada inespecífica à dor. 3 Padrão 
flexor à dor (decorticação). 2 Padrão extensor à dor (descerebração). 1 Sem resposta motora. 
 

Quando Glasgow menor ou igual a 9, o 
paciente deve ter uma via aérea artificial acessada 
(intubação traqueal).  A escala de Glasgow 
mostrou ser bom teste diagnóstico com boa 
confiabilidade e reprodutibilidade entre os 
profissionais da terapia intensiva (k = 0.76, 95% 
CI 0.69–0.83, P < 0.05). (27) Também faz parte 
do escore APACHE e tem boa correlação como 
preditor da evolução nos pacientes críticos. (9) 
Movimentos anormais devem ser registrados, 
como convulsões. Sinais de localização, como 
plegias, anisocoria, síndromes piramidais, desvio 
conjugado do olhar podem significar acidente 
vascular encefálico. Achados de rigidez de nuca e 
manobras que provoquem dor como Sinais de 
Kernig e Brudzinsky são valiosos para suspeita de 
irritação meníngea. Sinais de hipertensão 
craniana devem ser procurados.  

A PRESSÃO INTRACRANIANA (PIC) tem 
uma variação de 5 a 15 mmHg e reflete a relação 
entre o conteúdo da caixa craniana (cérebro, 
líquor e sangue) e o volume do crânio, que é 
constante. Dependendo do local comprimido os 
sinais e sintomas poderão ser identificados, como 
padrões respiratórios alterados, tamanho e 
reatividade das pupilas, bradicardia e outros. O 
exame de fundo de olho demonstra papiledema. 
A monitorização invasiva da PIC é importante 
nos pacientes instáveis que precisam de rígido 
controle. Nos monitores multiparamétricos é 
possível a avaliação da PIC de forma constante e 
direta, o que facilita na administração de 

fármacos para o controle. Os exames de imagem 
devem ser realizados e acompanhados 
(tomografia computadorizada e ressonância 
nuclear magnética). 

O delirium é considerado uma disfunção 

cerebral e caracteriza-se por alteração aguda 

cognitiva do estado mental. É uma complicação 

comum na UTI e pode ser atribuída aos 

medicamentos e pelo processo agudo da doença. 

É um preditor independente de longa 

permanência e mortalidade na UTI. (28) O 

paciente deve ser avaliado com escalas 

específicas, como a de Ramsay (29) (Tabela 2) ou 

de RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale). 

(30) Essas escalas também são utilizadas para 

titular as drogas sedativas nos pacientes da UTI. 

Nos pacientes em ventilação mecânica procura-

se, por exemplo, manter a escala de Ramsay em 

torno de 3-4.  

 
Tabela 2. Escala de Sedação de Ramsay (29) 
 
1- Ansiedade e/ou Agitação 
2- Tranqüilidade, cooperação, orientação 
3- Responsividade ao comando verbal 
4- Resposta franca a estimulação auditiva e/ou 

compressão da glabela 
5- Resposta débil a estimulação auditiva e/ou 

compressão da glabela 
6- Irresponsividade 
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REFLEXÕES FINAIS 

A história e o exame físico são a ponta do 
iceberg que norteia o paciente gravemente 
enfermo. São vários os desafios e limitações na 
realização e validação do exame físico simples no 
paciente crítico. As novas tecnologias só poderão 
substituir o exame físico quando forem validadas 
para a tomada de decisão e oferecerem com isso 
melhor evolução clínica quando comparada ao 
exame físico. Isso não nos autoriza, no entanto, a 
deixar de fazer o que é a essência da medicina: a 
comunicação e o acolhimento dos pacientes. 
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ASPECTOS ÉTICOS DA SEMIOLOGIA E  
PRÁTICA CLÍNICA 

 
ETHICAL ASPECTS OF  SEMEIOLOGY AND CLINICAL PRACTICE 

 
Carlos Francescone1 

  
 
 
 

RESUMO 

O autor adota o conceito de educação como a ação de desenvolver as faculdades psíquicas, intelectuais e 
morais de uma pessoa.  Define competência médica como a habilidade daqueles que exercem a profissão 
médica de maneira adequada nas dimensões científicas, técnicas e éticas. Pretende que os alunos 
aprendam a resolver de maneira adequada os dilemas éticos através de uma argumentação moral 
apropriada, dizendo ser este o objetivo do curso que ministra. As turmas não são homogêneas, há alunos 
com boas formações e outros com menos qualidade intelectual. Há alunos que já entram com “mente 
tecnológica”, que pretendem no futuro exercer uma especialidade altamente dependente da tecnologia. 
Talvez a predisposição destes para aprender ética seja menor. Relata sua experiência na Faculdade de 
Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, cuja primeira aula de semiologia 
engloba conteúdos de bioética. No entanto argumenta que a bioética não deve constituir uma disciplina 
isolada dentro do currículo médico. Tem um site próprio onde os alunos podem sempre acessar o 
conteúdo formal e teórico da bioética (www.bioetica.ufrgs.br). 
Palavras-chave: Bioética; Semiologia; Prática Clínica. 
 
 
ABSTRACT 

The author adopts the concept of education as the action to develop the psychological, intellectual and 
moral faculties of one person. Defines medical competence .as the habilities of the physicians to exert 
adequately the profession in the scientific, technical and ethical dimensions. Intend that the students 
learn how to solve in a proper manner the ethical dilemmas, through a suitable moral argumentation, 
telling that this is the main objective of the course that he ministers. The classes are not homogeneous, 
there are students with good formations and other with less intellectual quality. There are students that 
begin the course already with a “technological mind” that intend in the future to exert an speciality 
highly dependent of technology. Maybe the predisposition of these to learn ethics is less present. 
Describes his experience at the Medical School of the Catholic University of Rio Grande do Sul, where 
the first lecture of semeiology encompass bioethics contents. Nevertheless argues that bioethics shall not 
constitute a isolate discipline of the medical curriculum. He has a personal site where the students can 
always access the theoretical and formal content of bioethics (www.bioetica.ufrgs.br). 
Key words: Bioethics; Semeiology; Clinical Practice.  
 
 
 

Cad Bras Med, XXII (1,2,3,4): 1-135 - Jan-Dez, 2009 126



Cad Bras Med, XXII (1,2,3,4): 1-135 - Jan-Dez, 2009 127

_______________________________________________________________________________________ 
1 Médico Especialista em Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva; Doutor  do Programa de  Pós-Graduação em Ciências em 
Gastroenterologia pela UFRGS; Professor Adjunto da UFRGS e da PUCRS; Chefe do Serviço de Gastroenterologia do Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre-RS. 
E-mail: francisconi@yahoo.com. 



Muito obrigado Prof. Correa Lima.  
Eu acho importante definirmos os termos 

na medida em que vou utilizá-los nesta 
apresentação. 

Em primeiro lugar, como discípulo do 
professor Joaquim Clotet, que foi o primeiro 
professor de bioética no curso de pós-graduação 
no Brasil, sigo seu conceito de Ética.  

Ética é um substantivo, nós não usamos 
ética como qualificativo, no máximo 
adverbializamos a palavra para eticamente 
correto, eticamente incorreto. É um ramo da 
filosofia que estuda moral de maneira formal e 
sistemática.  

O conceito de educação que eu vou 
utilizar nessa minha apresentação, é o da ação do 
desenvolver as faculdades psíquicas, intelectuais, 
morais de uma pessoa.  

Representa o processo de transformação 
dos nossos alunos. Nós recebemos um aluno e nós 
vamos transformá-lo num médico! Nós temos, 
entre vários conteúdos a serem transmitidos, a 
semiologia. Dentro desse processo educativo, nós 
temos que, necessariamente, transmitir 
conhecimentos científicos, tecnológicos e 
conhecimentos éticos.  

Qual é o objetivo da educação médica? 
Certamente: a preparação de médicos 
competentes!  

De maneira muito simples, em um ensaio 
que eu fiz há alguns anos atrás em um periódico 
médico italiano, eu defini, operacionalmente, 
como competência “a habilidade daqueles que 
exercem a profissão médica de maneira adequada 
nas dimensões cientificas, técnicas e éticas”. A 
sociedade não aceita mais que uma pessoa seja 
entendida como competente, somente numa 
dimensão científica, se ela não for, eticamente, 
uma pessoa adequada e se não fizer também bom 
uso da tecnologia, ela tampouco será é uma 
pessoa competente. O médico competente é a 
pessoa que agrega os valores científicos, técnicos 

e éticos da medicina: essa é, a meu juízo, a idéia 
de competência.  

A competência científica começa a ser 
adquirida no primeiro dia da faculdade. Começa 
ali o processo, que é dinâmico e que se estende 
pela vida toda através da educação continuada.  

A competência tecnológica envolve o 
desenvolvimento de habilidades. Começa com 
coisas muito simples: o uso de termômetros, 
estetoscópio, assim por diante. Nós temos que 
ensinar também os limites dos métodos, isso 
progressivamente ao longo do curso, são 
conteúdos que vão se tornando cada vez mais 
importantes. Ao mesmo tempo é transmitida a 
utilização correta dos dispositivos médicos: como 
eles funcionam e como utilizá-los da maneira 
mais adequada possível.  

Competência ética: nós queremos que os 
alunos aprendam a resolver, de maneira 
adequada, os dilemas éticos através de uma 
argumentação moral apropriada. Esse é o 
objetivo do curso.  

Podemos utilizar como referência o 
modelo de David Ausubel, um psicólogo da 
educação, que desenvolveu o seu trabalho 
principalmente a partir dos anos 60.  Segundo ele 
a aprendizagem significativa no processo de 
ensino necessita fazer algum sentido para o aluno 
e, nesse processo, a informação deverá interagir e 
ancorar-se nos conceitos relevantes já existentes 
na estrutura intelectual e afetiva do aluno. Penso 
que este referencial teórico de educação continua 
atual. Na medida em que nós tenhamos 
estruturas cognitivas pré-existentes, que são 
nossas âncoras, aonde o novo conhecimento irá 
aportar, chamados de “subsunçores”, na medida 
em apresentamos um material significativo e 
quando nós temos por parte do aprendiz a 
predisposição para aprender, todas as condições 
para aprendizagem significativa estão 
estabelecidas. É aquela aprendizagem que 
produzirá o conhecimento que acompanhará o 
nosso aluno.  
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E aqui nós temos algumas questões que 
merecem uma reflexão.  

Com relação ao conteúdo científico. O 
material científico é significativo para os alunos? 
Às vezes sim, às vezes não! Depende muito do 
aluno, do seu interesse no tópico a ser oferecido, 
depende muito da forma de apresentação do 
material cognitivo e de como os professores se 
envolvem na apresentação desse material. 

Predisposição para aprender, geralmente, 
sim: está presente entre os alunos. Os alunos 
entram na faculdade com muita vontade de 
aprender. Nós vimos isso na ilustração da aula da 
Professora Maria Helena.  

Estrutura cognitiva pré-existente é 
variável. As turmas não são homogêneas: temos 
alunos com boas formações e outros com menos 
qualidade intelectual.  

 
Conteúdo tecnológico, geralmente, é um 

material altamente significativo. É difícil um 
aprendiz que não queira aprender a tecnologia 
que faz parte da prática médica. Nós temos até 
que, por vezes, frear um pouco o entusiasmo dos 
nossos alunos com relação a ela. Por outro lado, 
eles não têm nenhuma estrutura cognitiva pré-
existente relacionada à tecnologia médica. E isso 
é natural, pois que após entrar no curso de 
medicina eles irão, dentro da matriz curricular e 
de forma progressiva aprendê-las.  

 
Nós temos um problema com a ética! 

Quanto à significância do significado do material: 
é muito variável.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Depende das circunstâncias que o aluno 
estiver vivendo naquele momento, se ele está 
vivenciando um caso clínico que o esteja 
mobilizando do ponto de vista psicológico. Ela 
pode ser vista de maneira positiva ou pode ser 
vista como uma perda de tempo.  

Predisposição para aprender: é 
extremamente variável. Aquele aprendiz que já 
entra com a “mente tecnológica”, que é ter o 
futuro em uma especialidade altamente 
dependente de tecnologia, talvez a predisposição 
para aprender ética seja menor. Estrutura 
cognitiva pré-existente: a partir do momento que 
o segundo grau acabou com ensino de ética, 
filosofia e humanidades, ela, em termos 
operacionais desapareceu! Nós temos que 
começar, praticamente, do zero com nossos 
alunos.  

A conseqüência disso é que nos 
currículos médicos nós devemos evitar, ao 
máximo, a exposição dos conteúdos éticos na 
forma de aulas teóricas. Com essas variáveis todas 
jogando contra, é melhor que ofereçamos outras 
abordagens pedagógicas aos nossos alunos.  

Relato minha experiência na Faculdade 
de Medicina da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul. A primeira aula do curso 
de semiologia é dada por mim, não como 
gastrenterologista, mas como professor dos 
conteúdos de bioética. Ao longo dos anos eu 
tenho feito, neste momento, uma pergunta para 
os alunos: - Se vocês fossem pacientes, o que 
vocês esperariam do médico que estivesse 
cuidando de vocês? 
 

 

 

 

 

 



 Figura 1 
 

Os senhores observem que nós temos 
profissionalismo, respeito, respeito à vontade do 
paciente, respeito ao paciente como pessoa, como 
valores éticos relevantes que os alunos trazem 
com eles. Claro que também trazem atenção, 
competência, conhecimento, empatia, etc. Mas 
eles já, nesse momento, em que começam com o 
curso de semiologia, eles já trazem bem presentes 
questões éticas de maior importância, como por 
exemplo, a questão do respeito ao próximo.  

Eu vou tentar responder cinco questões:  
1- Deve a bioética ser uma disciplina 

isolada desde o ponto de vista da elaboração de 
uma matriz curricular?  

A minha resposta é não. Por quê? Nós 
vamos ao encontro do pensamento da filósofa 
inglesa, professora Onora O’Neall: - “Bioética não 
é uma disciplina, nem mesmo uma nova 
disciplina; eu duvido se ela será mesmo uma 
disciplina. Ela se tornou um campo de encontro 
para numerosas disciplinas, discursos e 
organizações envolvidas com questões levantadas 
por questões éticas, legais e sociais trazidas pelos 
avanços da medicina, ciência e biotecnologia.” 

Na nossa matriz curricular, que já foi 
vista, estão presentes a bioética, a atenção 
integral à saúde e a humanização da assistência, 
como princípios norteadores longitudinais.  
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Figura 2 
   

Onde é que nós estamos inseridos? Tudo 

que aparece em vermelho na figura 2 tem algum 

conteúdo de bioética a ser apresentado na forma 

de discussão de casos com os nossos alunos. 

Filosofia e Bioética é o único curso formal em 

termos de transmissão de desses conteúdos. 

Humanismo e cultura religiosa é uma disciplina 

que participa também de maneira significativa na 

nossa matriz curricular. 

Ao longo do curso professores de 

diferentes formações participam desta atividade: 

médicos de várias especialidades, biólogos e 

filósofos inseridos no nosso currículo. Esta matriz 

curricular também segue o projeto pedagógico da 

nossa Universidade, que diz que “O curso de 

Medicina alinha-se à realidade institucional de 

formar um profissional crítico, autônomo, 

comprometido ética e politicamente com 

questões sociais, criativo, com capacidade para 

trabalhar em equipe para promoção da saúde.” 
 

Como é que nós podemos apresentar 

esses conteúdos éticos? Do ponto de vista 

institucional, ele deve:  
 

1. Ser consensualmente intencional como 

objetivo. A instituição deve se preocupar que isso 

seja um tema relevante para ser colocado na 

matriz curricular; 
 

2. Ser disciplinado em sua abordagem; 
 

3. Reconhecer o pluralismo moral de uma 

sociedade. 
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A Pontifícia Universidade Católica é, 
evidentemente católica e é pontifícia, mas ela 
como universidade estimula o desenvolvimento 
de um pensamento plural da moral de nossa 
sociedade. Jamais a discussão de temas polêmicos 
como aborto e eutanásia deixaram de ser 
discutidos pelo fato de trabalharmos em um 
hospital universitário de uma universidade 
católica.   

Por outro lado a apresentação de 
conteúdos éticos é insuficiente se: 

1. Se nós somente discutirmos exemplos: 
se só é apresentado um problema e não se entra 
no mérito de todas questões de vida real do 
paciente, a discussão pode se tornar artificial;  

2. Se eu somente clarifico os valores que 
estão em jogo, mas não entro do mérito da 
discussão dos valores, eu deixo em aberto a 
argumentação que os suportam ; 

3. Preceptores se limitam a uma posição 
“científica”. Eles têm o conhecimento, ficam 
discutindo sem reconhecer os desdobramentos 
morais das decisões que estão implícitas naqueles 
casos.  

Como é que nós podemos apresentar 
esses conteúdos éticos? 

1. Em primeiro lugar, solicitar aos nossos 
alunos que descrevam as suas experiências 
morais. Que eles tragam para nós o que eles estão 
pensando, do ponto de vista moral, com relação a 
aquele paciente, àquela situação; 

2. Nós devemos deixar espaço para que 
eles apresentem de maneira livre todas as 
suposições morais, porque isso é o que eles 
trazem na sua bagagem de vida, de cultura, de 
educação, dos seus lares;  

3. Devemos considerar sempre múltiplas 
opções. Evitar ao máximo aquelas situações que 
aparecem muito nos livros, como exemplos 
dramáticos, sim ou não, preto ou branco. Na 
medicina nós temos, geralmente, muitas 
alternativas para a tomada de decisão com 
relação aos problemas que surgem; 

4. Nós queremos que os nossos alunos 
justifiquem as suas opções. Por que ele acha que 
tal caminho está certo? Se o professor acha que 
um determinado caminho está errado, temos que 
orientar o aluno com uma argumentação que dê 
apoio à nossa posição possibilitando que o aluno 
reorganize o seu raciocínio. 

5. Reconhecer os eventos morais das 
decisões médicas. Não é só o caso difícil que 
envolve questão ética, às vezes, uma prescrição 
de um bloqueador de bomba de prótons num 
ambulatório se torna um problema ético, porque 
o paciente não terá dinheiro para comprá-lo e 
tem dificuldades de acesso ao sistema de saúde. É 
uma simples esofagite, não é problema de vida ou 
morte, respirador, CTI, mas, para o paciente se 
trata de algo importante que impacta 
diretamente a sua qualidade de vida. Questões 
muito simples na nossa prática podem trazer 
dentro de si questões éticas; 

6. Oferecer material de leitura e avaliar a 
aquisição de conteúdos teóricos (provas?, 
monografias?, discussão fundamentada de casos 
clínicos com dilemas morais?). Nós temos o nosso 
site: www.bioetica.ufrgs.br que está sempre à 
disposição dos alunos para acessar esse conteúdo 
teórico e formal da bioética.  

Quais os obstáculos para o ensino da 
ética? 

1- Professores, por exemplo, com a 
característica psicológica do absolutismo moral. 
O que é um absolutista moral? É aquele professor 
que ele tem a solução para o problema, ele não o 
discute porque, para ele, a sua posição representa 
a verdade, o caminho único a ser seguido. É um 
professor que não se preocupa em persuadir, 
conversar, ele faz a pregação do princípio que ele 
defende; 
  . Tão perigoso quanto o absolutista moral 
é o relativista moral! Aquele que aceita tudo, ele 
não precisa argumentar moralmente, porque para 
ele tudo é aceitável! Se ele aceita tudo, do ponto 
de vista da abordagem ética, ele tem uma visão 
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neste sentido antiética, porquanto para ele é 
impossível uma discussão filosófica de questões 
morais que estão na sua frente; 

. A inexistência de instrumentos de 
avaliação de competência ética. A inexistência de 
avaliação é um problema sério para o 
desenvolvimento do ensino da ética.  

Quem é que tem capacitação para o 
ensino de bioética? 

. Professores de Medicina Legal 
automaticamente estariam capacitados a ensinar 
Bioética? 

. Freqüentar cursos rápidos e congressos 
daria condições de tornar professores da área da 
saúde em professores (capacitados) de Bioética? 

A resposta é não!  
Um recente encontro de professores de 

bioética de todo o Brasil que na USP em São 
Paulo, ficou bem claro isso. Em várias faculdades 
de medicina do Brasil os conteúdos de bioética 
são dados em aulas magistrais por professores de 
Medicina Legal, ou seja, claramente, com viés 
deontológico, em detrimento do ensino da 
bioética como nós o entendemos. 

Alternativas que nós temos disponíveis 
para o ensino da bioética: 

. desenvolver alternativas locais ou 
nacionais para capacitar profissionais para o 
ensino de bioética, sem se preocupar em formar 
bioeticistas, pois que essa especialidade, a meu 
juízo, não existe. Focar na preparação de 
professores com a habilidade para discutir 
questões bioéticas com seus alunos. 

. Desenvolvimento de pólos regionais (ou 
nacionais) para a capacitação do ensino de 
bioética.  

. Cursos de Capacitação docente. Uso a 
nossa experiência dos Cursos de Capacitação de 
Valores para seus professores da Faculdade de 
Medicina da PUCRS. Nesses 3 anos, 78 
professores participaram desse Curso de 
Capacitação de Valores com relação ao ensino.  

. Em trabalhos de pequenos e grandes 

grupos, nós pedimos que os professores 
elencassem quais os valores que são importantes 
para o professor na nossa instituição. Com 
relação a valores científicos eles nomearam: 

. Conhecimento;  

. Domínio do Conteúdo; 

. Atualização de Conhecimento; 

. Saber Ensinar; 

. Autocrítica; 

. Motivação; 

. Competência; 
Com relação a valores pedagógicos: 
. Habilidade Pedagógica; 
. Empatia; 
. Tolerância; 
. Flexibilidade; 
. Autoridade. Definir limites, isso é uma 
coisa importante; 
. Comprometimento; 
. Postura Profissional de Professor; 
. Prazer em Ensinar; 
. Definir Limites; 
. Polidez; 
. Acessível; 
. Motivador. 
Do pondo de vista ético, cinco valores: 
. Respeito; 
. Honestidade intelectual. (por exemplo: 

o professor dizer, frente a um determinado 
questionamento – Eu não sei! – e vai estudar para 
trazer a informação no dia seguinte);  

. Humildade;  

. Justiça;  

. Bom Humor.  
Quais os conteúdos mínimos e ideais que 

devem fazer parte dos objetivos educacionais 
para o ensino da bioética? Nós contemplamos o 
relacionado à: 

. Vida e morte (conceito de pessoa), que 
já começa na anatomia, com relação ao cadáver; 

. Reprodução; 

. Transplante; 

. Questão ética que envolve animais e o 
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ambiente; 
. Alocação de recursos; 
. Relação médico-paciente; 
. Pesquisa biomédica. 
Qual melhor estratégia? Isso vai depender 

de instituição para instituição, não existe fórmula 
fixa para esse problema. Depende, para cada 
instituição de: 

. suas características com relação ao 
docentes ; 

. sua matriz curricular; 

. suas prioridades institucionais, que serão 
estabelecidas pelo corpo diretivo responsável. 

Nós optamos por uma inserção 
transversal curricular com 152 horas 
curriculares.  

Do ponto de vista de estratégia: 
. definimos os conteúdos; 
. contamos com um corpo docente 

multidisciplinar; 
 . buscamos o consenso docente. Na 
medida em que nós vamos discutir casos reais 
junto às equipes assistenciais, nós estamos  
agregando pessoas que vêm participar junto 
conosco do dia-a-dia na discussão desses casos; 

Diferentes estratégias, na dependência do 
momento acadêmico do aprendiz e dos objetivos 
da aprendizagem devem ser estabelecidas. No 
início do curso: no contato com cadáver e com 
animais em aulas práticas utilizamos aula 
expositiva com estratégia problematizadora: 
coloca-se o problema e o discutimos com os 
alunos.  

Mais adiante, no terceiro semestre existe 
um curso formal expositivo / interativo de 
conteúdos de bioética com o qual temos 
resultados variáveis. Alguns professores, que são 
filósofos por formação por vezes têm resultados 
piores que, por exemplo, um biólogo que tem 
formação tanto em bioética como em assuntos da 
área da saúde. Este fenômeno tem relação ao 
previamente exposto da motivação variada por 
parte dos alunos com relação a este tema.  

A partir do quarto semestre discussão de 
casos - à beira de leito ou com as equipes na 
forma de consultorias - e seminários para 
discussão: não há mais aulas teóricas a partir 
desse momento.  

Como que nós podemos avaliar a eficácia 
do processo ensino-aprendizagem em bioética? 
Nós não temos como avaliá-lo, porque não 
existem objetivos éticos formalmente definidos 
para serem avaliados! 

Nós podemos avaliar a competência dos 
nossos alunos do curso de medicina de várias 
maneiras sistemáticas:  

. Através de questões nas provas, que 
podem ser: explicativas, objetivas; 

. Por competência para habilidades 
médicas (por exemplo: anamnese e exame físico) 
ou por provas orais;  

. Instrumentos de competência para 
avaliação de conteúdos ligados à tecnologia. 
Com relação à bioética: formulamos questões 
objetivas em provas escritas;  nas provas orais que 
são realizadas em alguns departamentos (com 
roteiros de questionamentos predefinidos de 
forma estandardizada), incluem, em algum 
momento, questões éticas relativas aos casos 
apresentados.  

De forma assistemática nós dispomos de 
depoimento, não só nós professores da PUC, mas 
de médicos da nossa comunidade que acolhem os 
nossos estudantes em outros hospitais, pronto-
socorro, etc., que eles se diferenciam dos demais 
alunos, por uma maior sensibilidade a questões 
éticas, por uma postura genericamente mais 
adequada. Nós observamos uma mudança de 
atitude nos nossos alunos que não pode ser 
testada por nenhum instrumento de avaliação. 
Estamos vendo que o aluno se desenvolveu, ele 
está mais maduro, ele agregou valores éticos 
significativos à sua formação médica. Isso só pode 
ser observado na atividade de preceptoria do dia-
a-dia. 

Nós temos que preparar os nossos alunos 
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para o próximo milênio. Um documento que foi 
elaborado pela Federação Européia de Medicina 
Interna e por organismos americanos (Medical 
professionalism in the new millenium: a 
physicians charter) refere que os princípios 
fundamentais do profissionalismo médico do 
novo milênio envolvem fundamentalmente: 

. Prioridade do bem-estar do paciente; 

. Princípio da autonomia do paciente; 

. Princípio da justiça social; 
E o conjunto de responsabilidades 

profissionais envolve o compromisso com: 
. Competência profissional (inclui 

educação continuada); 
. Honestidade com pacientes; 
. Confidencialidade; 
. Relacionamento apropriado com 

pacientes; 
. Melhoria de qualidade de vida; 
. Melhoria do acesso aos cuidados 

médicos; 
. Distribuição justa dos recursos finitos; 
. Conhecimento científico; 
. Manutenção da confiança lidando 

corretamente com os conflitos de interesse; 
. As responsabilidades profissionais. 
Facilmente podemos detectar como 

questões éticas estão presentes na maioria destes 
quesitos! 

A nossa idéia, com relação à elaboração 
do nosso currículo, é que, à semelhança do aço e 
o cimento necessários para a construção de um 
viaduto como este apresentado (Viaduto de 
Millau, na França), na matriz curricular, a 
ciência que envolve o conhecimento e a 

tecnologia, junto com ética devem igualmente 
estar ligadas. Nós queremos estabelecer pilares de 
sustentação muito fortes. Cada um desses pilares 
deve sustentar os nossos pacientes que circulam 
por essas pontes. Caso, em algum momento, 
algum dos fundamentos que constituem estes 
pilares falhe, ocorrerá um acidente 
potencialmente muito sério, pois que na 
medicina toda a falha que resulte em um dano 
para o nosso paciente, sempre é um acidente 
muito grave e de difícil justificação.  

Muito obrigado.  
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