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AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM ANAMNESE 

Tópico I: Relação acadêmico-paciente 

Aspecto 1: Relação inicial com o paciente 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

   

Recebe o paciente de 
forma respeitosa e 
acolhedora, fazendo-
o se sentir 
confortáveli. 

Recebe o paciente de 
forma respeitosa, 
mas tem dificuldade 
de se mostrar 
acolhedor. 

Recebe o paciente de 
forma acolhedora, 
mas descuida-se da 
postura respeitosa e 
profissional. 

Recebe o paciente 
informalmente, sem 
estabelecer uma 
relação profissional 
de confiança. 

Aspecto 2: Identificação como acadêmico 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

   

Identifica-se como 
estudante 
explicitando o 
processo de 
atendimento 
conjunto/compartilha
do que ocorrerá. 

Identifica-se como 
estudante, mas não 
explica ao paciente o 
processo de 
atendimento 
conjunto/compartilha
do deixando o ultimo 
sem compreender 
como ocorrerá seu 
atendimento até que 
os procedimentos 
ocorram. 

Não se identifica 
como estudante, 
deixando que alguns 
pacientes creiam que 
ele é o único 
profissional 
responsável por seu 
atendimento. 

Comporta-se como 
se fosse o 
profissional 
responsável pelo 
atendimento, 
firmando acordos e 
fazendo promessas 
ao paciente que não 
pode cumprir. 

       



Aspecto 3: Respeito à autonomia do paciente 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

 

Permite que o 
paciente exponha 
seus pensamentos, 
sentimentos e 
crenças do em 
relação aos 
problemas relatados. 
Respeita as decisões 
do paciente, 
procurando apenas 
torná-las mais 
conscientes, 
preservando a 
autonomia e 
dissipando dúvidas e 
inseguranças. 

Permite que o 
paciente exponha 
seus pensamentos, 
sentimentos e 
crenças em relação 
aos problemas 
relatados, apesar de 
não tentar impor-se 
ainda tem dificuldade 
em respeitar as 
decisões do paciente, 
nem sempre 
apresentando 
alternativas viáveis 
que não aquelas que 
considera mais 
adequadas. 

Permite que o 
paciente exponha 
seus pensamentos, 
sentimentos e 
crenças em relação 
aos problemas 
relatados, mas tem 
dificuldade em 
respeitar as decisões 
do paciente, 
frequentemente 
tentando impor-se ao 
paciente para fazê-lo 
mudar de ideia em 
relação a uma 
decisão de saúde. 

Restringe a atenção 
às informações 
objetivas do caso, 
desconsiderando os 
pensamentos, 
sentimentos e 
crenças do paciente 
em relação aos 
próprios problemas, 
não chegando a 
participar o paciente 
das decisões 
propedêuticas e 
terapêuticas do caso. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



Aspecto 4: Relação com acompanhantes e rede de apoio 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

Além de identificar o 
acompanhante, 
quando presente, 
estabelece também a 
rede de apoio do 
paciente e procura 
lançar mão desta 
quando necessário. 
Reconhece a 
pluralidade cultural e 
demonstra respeito 
pelas práticas de 
saúde e cura trazidas 
ao consultório.  

Identifica o 
acompanhante 
quando presente. 
Procura estabelecer 
também a rede de 
apoio do paciente e 
procura lançar mão 
desta quando 
necessário. Ainda 
tem dificuldade em 
reconhecer a 
pluralidade cultural e 
as práticas de saúde e 
cura trazidas ao 
consultório.  

Identifica o 
acompanhante 
quando presente. 
Procura estabelecer 
também a rede de 
apoio do paciente e 
procura lançar mão 
desta quando 
necessário. e tenta 
envolvê-la nos 
cuidados, mas tende 
a desvalorizar a 
pluralidade cultural 
não demonstrando 
respeito pelas 
práticas culturais de 
saúde e cura.  

Identifica o 
acompanhante 
quando presente. 
Apesar de 
demonstrar respeito 
pelas práticas 
culturais de saúde e 
cura quando trazidas 
pelo paciente, 
desconsidera a rede 
de apoio mais ampla 
deste, 
responsabilizando 
pessoalmente o 
paciente pelos 
próprios cuidados a 
despeito de possíveis 
limitações. 

Não reconhece a 
relevância e a 
importância da 
presença do 
acompanhante, não 
busca informações 
com ele e pode nem 
saber seu nome ou 
relação estabelecida 
com o paciente. 
Sendo assim, ainda 
que estimule ou 
reconheça a 
necessidade de apoio 
ao paciente no 
autocuidado, não é 
capaz de envolver os 
atores principais da 
rede de apoio. 
Desvaloriza praticas 
tradicionais de saúde 
e cura trazidas pelo 
paciente. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

     



Aspecto 5: Criação de vínculo com o paciente 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

   

Reconhece a 
importância da 
criação do vínculo 
com o paciente, 
buscando construi-lo 
de forma natural, 
através da 
responsabilização 
pelo cuidado. 

Entende a 
importância da 
criação do vínculo 
médico-paciente, 
mas acredita que por 
ser aluno não deve 
buscá-la, 
responsabilizando 
exclusivamente o 
preceptor pelo 
cuidado. 

Não demonstra 
compreender a 
importância da 
relação médico-
paciente, por isso não 
se investe em cria-la 
e mantê-la. 

 

Aspecto 6: Respeito à confidencialidade da consulta 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

  

É capaz de respeitar 
a confidencialidade 
das informações a 
que tem acesso no 
prontuário e durante 
o atendimento, sendo 
capaz inclusive de 
passar casos em 
locais com outros 
profissionais sem 
identificar 
claramente o 
paciente 

É capaz de respeitar 
a confidencialidade 
das informações a 
que tem acesso no 
prontuário e durante 
o atendimento, sendo 
capaz de deixar isso 
claro ao paciente. 

É capaz de respeitar 
a confidencialidade 
das informações a 
que tem acesso no 
prontuário e durante 
o atendimento, mas 
tem dificuldade em 
demonstrar isto ao 
paciente. 

Trata as informações 
a que tem acesso 
com displicência, 
frequentemente 
deixando isto claro 
ao próprio paciente. 

 

 
       



Aspecto 7: Respeito à condição subjetiva do paciente 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

  

Mantém-se atento 
aos sinais (por mais 
discretos que estes 
sejam) de que o 
paciente se encontra 
em sofrimento e é 
capaz identificar 
momentos em que é 
possível insistir na 
coleta de 
informações 
incomodas ao 
paciente assim como 
momentos em que se 
deve adiar certo(s) 
assunto(s)ii. 

Apesar de esforçar-se 
e procurar manter-se 
atento aos sinais 
emitidos pelo 
paciente, 
frequentemente só é 
capaz de perceber o 
sofrimento causado 
por certos assuntos 
abordados na 
anamnese quando os 
sinais já são claros e 
o sofrimento já se 
instalou. 

Insiste na obtenção 
de informações, 
ainda que de menor 
relevância para o 
atendimento, mesmo 
após a demonstração 
clara do sofrimento 
psíquico que causa, 
como choro ou 
agitação. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



Tópico II: Preservação da integridade física do paciente 

Aspecto 1: Identificação de situações de emergência clínica 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

  

Observa o estado 
geral do paciente 
desde o primeiro 
contato, 
identificando sinais 
de instabilidade e 
risco antes mesmo de 
iniciar a anamnese. 

Tem dificuldade em 
observar 
autonomamente o 
estado geral do 
paciente nos 
primeiros momentos 
de interação, no 
entanto, quando a 
queixa principal 
coincide com o sinal 
de instabilidade, 
valoriza a queixa do 
paciente e consegue 
identificar o risco 
antes de passar ao 
exame físico. 

Tem dificuldade em 
observar 
autonomamente o 
estado geral do 
paciente nos 
primeiros momentos 
de interação, e, 
quando a queixa 
principal pode 
sinalizar para algum 
sinal de instabilidade, 
não é capaz de 
avaliá-lo antes de 
optar por agiriii. 

Incapaz de observar 
o estado geral do 
paciente no primeiro 
contato, 
identificando sinais 
de instabilidade 
claros apenas após 
concluída a 
anamnese. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



Tópico III: Comunicação 

Aspecto 1: Atenção à mensagem do paciente 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

  

Se mostra atento à 
fala assim como à 
comunicação não 
verbal do paciente. 

Tem dificuldade de 
compreender 
mensagens não 
verbais à exceção 
daquelas 
absolutamente claras, 
no entanto, mostra-se 
atento às falas do 
paciente. 

Frequentemente 
desvia sua atenção, 
necessitando pedir 
que se repita trechos 
da fala. Quanto às 
mensagens não 
verbais pode ou não 
estar atenta. 

Tem dificuldade de 
concentrar sua 
atenção, 
negligenciando 
diversas informações 
e raramente 
percebendo 
mensagens não 
verbais, tão claras 
como lágrimas, 
emitidas pelo 
paciente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aspecto 2: Utilização de linguagem adequada 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

   

Transita com 
facilidade entre 
discursos, utilizando 
vocabulário simples 
na medida da 
necessidade do 
paciente e 
respeitando 
particularidades 
culturais dele e da 
comunidade 
atendida. 

Utiliza vocabulário 
simples, algumas 
vezes 
excessivamente, por 
não perceber alguma 
particularidade 
cultural do paciente, 
mas no geral faz-se 
compreender pelo 
paciente. 

Nem sempre utiliza 
vocabulário simples 
na interação, 
frequentemente 
fazendo com que o 
paciente não 
compreenda as 
perguntas e 
orientações.  

 

 

Aspecto 3: Estímulo ao relato voluntário 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

   

Formula perguntas 
simples e diretas, 
pertinentes ao caso, 
deixando o paciente 
realizar seu relato de 
forma espontânea. 

Formula perguntas 
simples e diretas, 
mas que nem sempre 
são pertinentes ao 
caso. 

Formula perguntas 
muito elaboradas, 
muitas vezes 
confundindo o 
paciente. 

Formula perguntas 
frequentemente 
dicotômicas, tirando 
do paciente a 
possibilidade de 
fazer um relato 
espontâneo. 

 
 



Aspecto 4: Liberdade de fala 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

  

Raramente 
interrompe uma fala 
do paciente, mas 
quando o faz apenas 
certifica-se de 
alguma informação, 
sem direcionar o 
paciente. 

Interrompe a fala do 
paciente sempre para 
perguntar detalhes 
relacionados ao 
relato do momento, 
tomando muito 
cuidado para não 
direcionar o paciente. 

Interrompe a fala do 
paciente com mais 
frequência que o 
desejável, mas o faz 
para perguntar 
detalhes relacionados 
ao relato do 
momento, apesar de 
algumas vezes 
direcionar o paciente, 
não costuma o fazer 
de forma claramente 
intencional. 

Interrompe a fala do 
paciente com muita 
frequência 
direcionando suas 
respostasiv. 

 

 

Aspecto 5: Escuta ativa 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

  

Realiza a escuta 
ativa, não deixando 
de valorizar e 
procurando associar 
toda informação 
fornecida pelo 
paciente ao caso. 

Exercita a escuta 
ativa: apreende 
aspectos da história 
do paciente, mesmo 
quando o relato não 
tem relação direta 
com a pergunta feita. 

Tem dificuldade em 
realizar a escuta 
ativa, não 
percebendo as 
relações de relatos 
com o caso se estes 
não forem 
explicitamente 
apontados. 

Não é capaz de 
realizar a escuta 
ativa, deixando de 
acolher informações 
importantes por não 
representarem uma 
resposta direta a 
pergunta feita. 

 

 



Aspecto 6: Síntese das informações 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

    

Certifica-se de que 
compreendeu o relato 
fazendo, ao seu final, 
uma síntese do que 
foi dito para a 
confirmação pelo 
paciente. 

Tira suas próprias 
conclusões do que o 
paciente diz e não se 
certifica de que 
compreendeu o 
relato.  

 

 

Aspecto 7: Educação para a saúde 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

 

Responde às 
perguntas do 
paciente de forma 
assertiva e aproveita 
tais oportunidades 
como momentos de 
educação para a 
saúde. 

Responde à maioria 
das perguntas do 
paciente de forma 
segura. Tenta 
aproveitar estas 
oportunidades como 
momentos de 
educação para a 
saúde, mas 
frequentemente as 
perde por não 
conectar a realidade 
vivenciada pelo 
paciente com as 
perguntas feitas. 

Responde às 
perguntas do 
paciente apesar de 
não imprimir 
segurança às 
informações. Não 
aproveita tais 
oportunidades como 
momentos de 
educação para a 
saúde, necessitando 
compartimentalizar 
cada interação. 

Procura responder às 
perguntas do 
paciente, no geral 
com suposições 
leigas ou sem 
conseguir explicar 
motivos e 
justificativas de 
forma cientifica. 

Negligencia 
perguntas do 
paciente assim como 
a educação para a 
saúde durante o 
atendimento. 

 

 
 



Aspecto 8: Obtenção de informações de cunho íntimo 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

 

Realiza 
questionamentos de 
cunho intimo sem 
demonstrar 
julgamentos, 
procurando apoiar o 
paciente, inclusive 
procurando indicar 
profissionais, 
instituições ou 
pessoas capazes de 
auxiliar no problema 
exposto.v  

Realiza 
questionamentos de 
cunho intimo sem 
demonstrar 
julgamentos, mas 
apenas apoio a 
situações que podem 
ser constrangedoras 
para o paciente. 

Realiza 
questionamentos de 
cunho íntimo 
mantendo 
neutralidade.  

Evita realizar 
questionamentos de 
cunho íntimo. 

  

Aspecto 9: Discussão do caso com o preceptor 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

  

Relata ao preceptor a 
história do paciente 
de forma sucinta, 
clara e completa. 

Relata ao preceptor a 
história do paciente 
de forma clara e 
completa, mas tem 
dificuldade em 
sintetizar o relato. 

Relata ao preceptor a 
história do paciente 
de forma incompleta 
ou confusa. 

É frequentemente 
corrigido pelo 
próprio paciente ao 
passar o caso ao 
preceptor, 
demonstrando falta 
de atenção e 
conclusões próprias 
sobre o relato sendo 
compartilhadas como 
fatos. 

 

 



Aspecto 10: Linguagem técnica 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

   
Utiliza vocabulário 
médico na discussão 
do caso. 

 Utiliza linguagem 
adequada na 
discussão do caso, 
mas comete erros ao 
empregar 
vocabulário técnico. 

Utiliza linguagem 
adequada, mas quase 
nunca emprega 
vocabulário técnico.  

Não demonstra 
conhecer termos 
técnicos. 

 

Aspecto 11: Registro do prontuário 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

 

Registra os dados 
colhidos de forma 
legível OU utiliza o 
prontuário eletrônico 
de forma competente. 
A linguagem escrita 
é adequada, a grafia 
correta e o registro 
realizado em tempo 
hábil.  

Registra os dados 
colhidos de forma 
legível OU utiliza o 
prontuário eletrônico 
de forma competente. 
O tempo necessário 
ao registro se mostra 
compatível com a 
realidade. A 
linguagem escrita é 
adequada e não há 
erros de grafia. 

Registra os dados 
colhidos de forma 
legível OU utiliza o 
prontuário eletrônico 
de forma competente. 
O tempo necessário 
ao registro começa a 
se adequar a 
realidade. A 
linguagem escrita é 
adequada e os erros 
de grafia raros. 

Registra os dados 
colhidos de forma 
legível OU utiliza o 
prontuário eletrônico 
de forma competente. 
No entanto, o tempo 
necessário ao registro 
é demasiadamente 
longo. A linguagem 
escrita já se mostra 
adequada e os erros 
de grafia menos 
frequentes. 

Registra os dados 
colhidos de forma 
legível OU utiliza o 
prontuário eletrônico 
de forma competente. 
No entanto, o tempo 
necessário ao registro 
é demasiadamente 
longo E, ainda assim, 
a linguagem escrita e 
a grafia são ambas 
inadequadas. 

 

 
 
 
 



Aspecto 12: Relatórios e encaminhamentos 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

 

Quando necessário 
passar ou discutir o 
caso com outros 
profissionais 
seleciona de forma 
adequada as 
informações a serem 
compartilhadas e as 
expressa de forma 
clara tanto oralmente 
como em relatórios 
escritos. 

Quando necessário 
passar ou discutir o 
caso com outros 
profissionais 
seleciona de forma 
adequada as 
informações a serem 
compartilhadas, mas 
tem dificuldade em 
expressá-las de 
forma objetiva 
fazendo-o em 
relatórios completos, 
mas de difícil 
compreensão à 
primeira leitura. 

Quando é necessário 
passar ou discutir o 
caso com outros 
profissionais tem 
dificuldade de 
selecionar as 
informações a serem 
compartilhadas. 
Formula relatos e 
relatórios 
excessivamente 
longos. 

Quando é necessário 
passar ou discutir o 
caso com outros 
profissionais tem 
dificuldade de 
selecionar as 
informações, 
formulando relatos e 
relatórios 
frequentemente 
incompletos. 

Tem grande 
dificuldade de relatar 
o caso e nem sempre 
utiliza a linguagem 
culta e/ou técnica 
para fazer relatos e 
relatórios, que são 
incompletos e 
confusos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tópico IV: A técnica da anamnese 

Aspecto 1: Queixa Principal 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

  

Compreende o 
motivo da consulta e 
separa-o de outros 
relatos e queixas 
periféricos, sem, no 
entanto, negligenciar 
fatos que podem ser 
relevantes para a 
saúde geral do 
paciente ou para a 
compreensão da 
queixa. 

Compreende o 
motivo da consulta, 
mas atrapalha-se com 
pacientes com mais 
de uma queixa. 
Procura não 
negligenciar fatos, 
mas acaba por 
investir tempo em 
queixas que pouco 
contribuem para a 
saúde geral do 
paciente ou para a 
compreensão da 
queixa. 

Tem dificuldade em 
estabelecer o motivo 
da consulta quando o 
paciente tem mais de 
uma queixa, o que 
torna os 
atendimentos e os 
registros longos e 
confusos. Procura 
não se descuidar de 
fatos, mas por haver 
queixas excessivas 
sendo investigadas, 
algumas vezes acaba 
por investir tempo 
em pesquisar eventos 
irrelevantes. 

Tem dificuldade em 
estabelecer o motivo 
da consulta quando o 
paciente tem mais de 
uma queixa e, para 
evitar que os 
atendimentos e os 
registros sejam 
longos, acaba por 
negligenciar eventos 
importantes. 

Por ter dificuldade 
em estabelecer o 
motivo da consulta 
escolhe qual a queixa 
abordar sem procurar 
compreender qual a 
queixa mais 
relevante para o 
próprio paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Aspecto 2: História da Moléstia Atual 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

 

Constrói a HMA de 
forma coerente e 
cronológica com boa 
caracterização de 
cada sintoma, 
compreendendo e 
considerando, 
inclusive, os 
impactos destes para 
a vida e o convívio 
social e familiar do 
paciente, quando 
necessita propor uma 
conduta 

Constrói a história da 
moléstia atual de 
forma coerente e 
cronológica, 
caracteriza bem os 
sintomas. Conhece os 
impactos deles para a 
vida diária do 
paciente e é capaz de 
considerar essa 
informação no 
raciocínio clínico. 

Constrói a história da 
moléstia atual de 
forma coerente e 
cronológica, 
caracteriza bem os 
sintomas. Apesar de 
conhecer os impactos 
deles para a vida 
diária do paciente, 
não é capaz de 
considerar essa 
informação no 
raciocínio clínico. 

Apesar de 
caracterizar os 
sintomas não é capaz 
de organizar 
cronologicamente o 
surgimento destes 
prejudicando a 
construção do 
raciocínio clínico. 
Apesar disso, procura 
conhecer o impacto 
dos sintomas na vida 
do paciente. 

Apesar de 
caracterizar os 
sintomas não é capaz 
de organizar 
cronologicamente o 
surgimento destes 
prejudicando a 
construção do 
raciocínio clínico. 
Não conhece o 
impacto dos sintomas 
na vida do paciente. 

Realiza a HMA 
colhendo 
informações 
desconexas confusas 
e sem respeitar a 
cronologia. 
Negligencia fatos, 
sempre ignorando 
alguma informação 
importante ou 
relevante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aspecto 3: Orientação da anamnese 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

  

Orienta o 
atendimento às 
necessidades do 
paciente utilizando o 
raciocínio clinico 
como fio guia da 
anamnese e os 
conhecimentos da 
abordagem clinica 
centrada na pessoa e 
de epidemiologia 
para conduzir o 
raciocínio clinico 
desenvolvido. 

Orienta o 
atendimento às 
necessidades do 
paciente utilizando o 
raciocínio clinico 
como fio guia da 
anamnese. 

Orienta o 
atendimento de 
acordo com um 
roteiro de anamnese, 
conseguindo adaptar 
certos pontos deste 
para seguir melhor o 
raciocínio do próprio 
paciente, sem 
negligenciar 
nenhuma parte 
relevante da 
entrevista. 

Orienta o 
atendimento de 
acordo com um 
roteiro de anamnese, 
ignorando 
conhecimentos da 
abordagem clinica 
centrada na pessoa e 
de epidemiologia. 
Não constrói um 
raciocínio clinico 
para servir de fio 
guia da anamnese. 

Não é capaz de 
orientar o 
atendimento 
realizando apenas 
uma anotação dos 
relatos do paciente 
sem nenhuma 
estrutura. 

Aspecto 4: Utilização do prontuário na anamnese 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

  

Aproveita dados 
disponíveis no 
prontuário do 
paciente, apenas 
confirmando-os. 
Identifica os 
determinantes sociais 
do processo de saúde 
e adoecimento. 

Colhe todos os dados 
da anamnese geral, 
mesmo já havendo 
alguns disponíveis no 
prontuário anterior 
do paciente. 
Identifica os 
determinantes sociais 
do processo de saúde 
e adoecimento. 

Colhe todos os dados 
da anamnese geral, 
mesmo já havendo 
alguns disponíveis no 
prontuário anterior 
do paciente. Ignora 
os determinantes 
sociais do processo 
de saúde e 
adoecimento. 

Não realiza a 
anamnese geral, se 
concentrando 
exclusivamente na 
QP e HMA. 

 



Aspecto 5: Organização da anamnese 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

  

Demonstra 
reconhecer mais de 
uma técnica 
semiológica, mas é 
capaz de escolher e 
se concentrar em 
uma para realizar os 
atendimentos. 

Demonstra 
reconhecer mais de 
uma técnica 
semiológica, mas tem 
dificuldade em 
escolher a que 
melhor se enquadra 
em cada situação. 

Demonstra 
reconhecer mais de 
uma técnica 
semiológica, mas 
frequentemente se 
perde nelas e mistura 
as técnicas. 

Não demonstra 
reconhecer mais de 
uma técnica 
semiológica, e a que 
conhece, apresenta 
dificuldade em 
realizar, fazendo-o de 
forma mecânica.       

Não demonstra 
reconhecer alguma 
técnica semiológica, 
precisando sempre 
recorrer a roteiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aspecto 6: História da Saúde (HPP; HF; HS) 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

Consegue manejar a 
abordagem de 
sintomas diversos e 
correlacionar novas 
queixas com 
diagnósticos 
anteriores. Avalia 
condições correlatas 
de saúde, 
antecedentes pessoais 
e antecedentes 
familiares a fim de 
construir uma lista de 
problemas para o 
paciente e de 
selecionar problemas 
que necessitem 
terapêutica imediata, 
ainda que 
sintomática. 

Consegue manejar a 
abordagem de 
diferentes sintomas e 
correlacionar 
diferentes novas 
queixas e 
diagnósticos 
anteriores. Investiga 
condições correlatas 
de saúde, 
antecedentes pessoais 
e antecedentes 
familiares, além das 
repercussões dos 
sinais e sintomas na 
vida do paciente. 
Constrói uma lista de 
problemas bastante 
completa, mas falha 
em identificar as 
ações mais urgentes 
para proporcionar 
bem estar ao 
paciente. 

Consegue manejar a 
abordagem de 
diferentes sintomas e 
correlacionar 
diferentes novas 
queixas e 
diagnósticos 
anteriores. Investiga 
condições correlatas 
de saúde, 
antecedentes pessoais 
e antecedentes 
familiares, mas não 
avalia as 
repercussões dos 
sinais e sintomas na 
vida do paciente, 
falhando em 
identificar a 
necessidade de 
terapêutica 
sintomática. Constrói 
uma lista de 
problemas ainda 
incompleta. 

Consegue manejar a 
abordagem de 
diferentes sintomas e 
correlacionar 
diferentes novas 
queixas com 
diagnósticos 
anteriores constantes 
do prontuário. No 
entanto, não 
investiga condições 
correlatas de saúde, 
antecedentes 
pessoais, 
antecedentes 
familiares e não 
avalia as 
repercussões dos 
sinais e sintomas na 
vida do paciente. 
Constrói uma lista de 
problemas 
incompleta. 

Consegue manejar a 
abordagem de 
diferentes sintomas e 
correlacionar 
diferentes novas 
queixas, apesar de 
não o fazer em 
relação a 
diagnósticos 
anteriores. Não 
investiga condições 
correlatas de saúde, 
antecedentes 
pessoais, 
antecedentes 
familiares e não 
avalia as 
repercussões dos 
sinais e sintomas na 
vida do paciente. 
Constrói uma lista de 
problemas rasa. 

Falha em manejar 
diferentes novas 
queixas e raramente 
leva em consideração 
diagnósticos 
anteriores. Não 
valoriza as 
repercussões dos 
sinais e sintomas na 
vida do paciente, não 
investiga condições 
correlatas de saúde, 
antecedentes pessoais 
ou antecedentes 
familiares. Constrói a 
lista de problemas 
baseada apenas nas 
queixas atuais 
relatadas 
espontaneamente 
pelo paciente. 

 

 
 
 
 
 

 



Aspecto 7: Cuidado integral, promoção, prevenção e ciclos de vida 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

  

Valoriza a 
integralidade do 
cuidado. Investiga 
hábitos de vida e 
fatores de risco a que 
o paciente é exposto. 
Reconhece os ciclos 
de vida, de forma que 
direciona o 
raciocínio clínico 
através deste viés. 

Procura valorizar a 
integralidade do 
cuidado, mas 
negligencia a 
investigação de 
hábitos de vida e 
fatores de risco que 
podem influenciar os 
sintomas. Quanto aos 
ciclos de vida, 
consegue interpretar 
como fonte relevante 
de informação para a 
o diagnóstico. 

Procura valorizar a 
integralidade do 
cuidado, mas 
negligencia a 
investigação de 
hábitos de vida e 
fatores de risco que 
podem influenciar os 
sintomas. Não 
reconhece os ciclos 
de vida como parte 
relevante da 
investigação. 

Não reconhece a 
importância da 
integralidade do 
cuidado, ignorando 
todo o contexto 
psíquico e social do 
paciente. 

 

Aspecto 8: Exame físico e anamnese 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

 

É capaz de indicar 
hipóteses 
diagnósticas a partir 
da anamnese afim de 
propor 
procedimentos no 
exame físico e na 
propedêutica capazes 
de fazer o 
diagnóstico 
diferencial entre suas 
hipóteses. 

É capaz de indicar 
pelo menos 1 
hipótese diagnóstica 
a partir da anamnese 
afim de propor 
procedimentos no 
exame físico e na 
propedêutica capazes 
de confirmar ou 
descartar a suspeita. 

É capaz de indicar 
pelo menos 1 
hipótese diagnóstica 
a partir da anamnese, 
mas ainda assim 
parte para um exame 
físico longo e 
cansativo, sendo 
incapaz de eliminar 
partes desnecessárias 
deste. 

Não é capaz de 
indicar hipóteses 
diagnósticas a partir 
da anamnese, o que 
leva a um exame 
físico longo e 
incomodo e à 
proposta de um 
grande número de 
procedimentos 
propedêuticos. 

Não é capaz de 
indicar hipóteses 
diagnósticas a partir 
da anamnese, ainda 
assim realiza o 
exame físico 
direcionado a apenas 
um sistemavi. 

 



 

Aspecto 9: Escuta como ferramenta terapêutica 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

 

Identifica momentos 
em que é possível 
utilizar de forma 
eficaz a escuta como 
ferramenta 
terapêutica e 
frequentemente o faz 
de forma eficaz. 

Tem dificuldade em 
identificar momentos 
em que a escuta pode 
se tornar ferramenta 
terapêutica, mas 
quando o percebe 
procura exercer tal 
terapêutica. 

Tem dificuldade em 
identificar momentos 
em que a escuta pode 
se tornar ferramenta 
terapêutica, mas 
quando o percebe 
tem dificuldade em 
realizar tal conduta. 

Não demonstra 
reconhecer a escuta 
como potencial 
ferramenta 
terapêutica. 

  

Aspecto 10: O registro dos dados 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

 

Inclui todos os dados 
relevantes ao caso 
em sua anotação, 
fazendo-o de forma 
organizada e com 
ênfase na cronologia 
e na relação entre 
fatos. Seleciona as 
informações a serem 
registradas de forma 
a sintetizar a escrita, 
sem deixar de prestar 
informações 
relevantes para 
atendimentos futuros. 

Inclui todos os dados 
relevantes ao caso 
em sua anotação, 
fazendo-o de forma 
organizada e com 
ênfase na cronologia 
e na relação entre 
fatos. Não é capaz de 
selecionar e sintetizar 
as informações 
resultando num 
registro completo e 
organizado, mas 
longo. 

Inclui todos os dados 
relevantes ao caso, 
ainda que nem 
sempre o faça de 
forma organizada, 
sacrificando a 
cronologia dos 
acontecimentos e a 
relação entre fatos. 

Reúne e registra as 
informações 
prestadas na 
anamnese sem passá-
las por uma 
interpretação e 
seleção, resultando 
no registro longo e 
cansativo de um 
amontoado de dados. 

Registra as 
informações 
prestadas pelo 
paciente 
desorganizadamente, 
deixando de fora do 
prontuário elementos 
importantes. As 
anotações são curtas 
e incompletas. 

 

 



Tópico V: Relação profissional 

Aspecto 1: Relação interpessoal com os colegas 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

   

Compreende que na 
unidade de saúde sua 
relação com os 
colegas deve ser 
profissional e 
respeitosa, deixando 
de lado 
comportamentos 
habituais de 
intimidade ou 
agressividadevii. 

Compreende que na 
unidade de saúde sua 
relação com os 
colegas deve ser 
profissional e 
respeitosa, apesar 
disso, em alguns 
momentos assume 
comportamentos 
trazidos da vida 
pessoal. 

Não demonstra 
compreender que na 
unidade de saúde sua 
relação com os 
colegas deve ser 
profissional e 
respeitosa e por isso 
assume 
comportamentos 
trazidos da vida 
pessoalviii. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aspecto 2: Relação interpessoal com os profissionais da unidade de saúde 

Internatos 8º Período 7º Período 6º Período 5º Período 4º Período Ciclo básico 

   

Utiliza os ambientes 
compartilhados da 
unidade de saúde de 
forma respeitosa, 
convivendo 
harmoniosamente 
com outros 
profissionais. 
Procura respeitar o 
tempo de 
atendimentos e 
espaços. Atende a 
pacientes sem 
demonstrar 
preferência por 
perfis. 

Utiliza os ambientes 
compartilhados da 
unidade de saúde de 
forma respeitosa, 
convivendo 
harmoniosamente com 
outros profissionais. 
Por falta de habilidade 
acaba por desrespeitar 
o tempo destinado a 
atendimentos e 
espaços. Atende a 
pacientes sem 
demonstrar preferência 
por determinados 
perfis. 

Utiliza os ambientes 
compartilhados da 
unidade de saúde de 
forma respeitosa, 
convivendo 
harmoniosamente 
com outros 
profissionais. No 
entanto, tem 
dificuldade em 
respeitar o tempo 
destinado a cada 
atendimento e/ou 
escolhe perfis de 
pacientes que deseja 
atenderix. 

 

 
 

i Recebe o paciente de forma respeitosa, com cumprimento adequado, uso do pronome de tratamento apropriado, convite para entrada no consultório e para a 
acomodação adequada neste. Ainda consegue se mostrar acolhedor, fazendo o paciente se sentir confortável, ao fazê-lo compreender que se encontra em um espaço de 
protagonismo, onde o que ele diz é ouvido e levado em consideração. 

ii No atendimento a uma paciente com queixa de ansiedade e agitação o aluno procurou entender a que a paciente, que naquele momento mostrava-se triste e chorosa, atribuía 
seus sintomas. Ela informou que a “problemas familiares” e cruzou os braços sobre o peito. O aluno insistiu em saber quais problemas, que começaram quando e em que 
situações eles a incomodavam. A paciente acabou por revelar que um filho se tornou dependente de drogas ilícitas e agora se escondia da policia e dos traficantes em casa de 
onde também retirava objetos de valor para comprar mais drogas. Tudo isso não sem antes chorar abertamente, iniciar hiperventilação, sudorese, agitação psicomotora... O 
sofrimento foi claro e a conduta não foi influenciada pela informação obtida. 

iii Um grupo de alunos, frequentemente, chamava o preceptor para avaliar sinais de risco do paciente. Em determinado momento, por exemplo, uma paciente queixou-se de 
fraqueza associada a um sangramento menstrual aumentado e, imediatamente, o preceptor foi chamado. Foi constatado que os alunos não avaliaram a coloração da pele (a fim 
de avaliar palidez), nem o pulso da paciente, antes de chamar o preceptor. Por fim, não havia risco iminente à vida da paciente que apresentava dados vitais dentro da normalidade. 
Situações deste tipo aconteceram diversas vezes, causando atrasos ao atendimento. 



 
iv Já houve um acadêmico que por já ter imaginado um determinado diagnóstico para o paciente, não fez a tradicional pergunta "E como é a dor do senhor?"  a um 
paciente que se queixava de dor no peito. Ele preferiu "E a dor do senhor é apertando?". Diante da resposta negativa ele preferiu "certificar-se" e interrompeu com "Mas a 
dor não se parece com um aperto, como se alguém estivesse assentado sobre seu peito?", direcionando o paciente a prestar uma informação que não coincidia com o que 
o paciente desejava dizer, que “a dor era como a de um fogo queimando de dentro pra fora”. 

v Um paciente adolescente com a descoberta recente da homossexualidade sentiu-se confortável em confessar tal descoberta a um estudante de medicina. Este aluno procurou 
e indicou fóruns on line de adolescentes que discutiam formas de se assumirem para os pais e familiares a fim de mostrar ao rapaz que ele não estava sozinho em sua descoberta, 
nem na dificuldade em lidar com ela. 

vi Um grupo de alunos atendeu a um paciente com queixa de tosse. Realizou toda a sua investigação centrada no sistema respiratório. No entanto, o paciente era portador 
de Insuficiência cardíaca e apresentava edema generalizado. O diagnóstico real não foi suspeitado em nenhum momento da anamnese uma vez que nenhuma pergunta 
sobre sintomas cardiovasculares foi feita. 

vii É frequente casais de namorados entre os alunos. Houve um casal que a equipe da unidade só soube que se tratava de um casal no último dia deles lá. Sempre se 
comportaram profissionalmente e só percebemos a relação mais intima quando, no último dia, depois de uma confraternização de despedida organizada por eles, saíram de 
mãos dadas. 

viii Certa vez dois integrantes de um grupo de alunos brigaram devido a problemas pessoais. Ainda assim eram integrantes de um mesmo grupo e precisavam compartilhar 
atendimentos. Algumas vezes flagrei um tentando "sabotar" o atendimento do outro, a despeito dos prejuízos que poderiam resultar para o paciente. 

ix É bastante diferente aquele aluno que demonstra tentar respeitar o tempo, mas tem problemas com a agilidade daquele que excede tempo por acreditar que o caso que 
abertamente escolheu é mais importante que os demais. 


