
A guia visual de Bates para a exploração física

A guia visual de Bates para a exploração física fornece novos 
vídeos de habilidades clínicas, apresentando técnicas de 
exploração dos pés à cabeça e baseadas nos sistemas, assim 
como módulos OSCE (siglas em Inglese de Objective Structured 
Clinical Examinations, Exames clínicos estruturados por 
objetivos) de razoamento clínico.

Ademais de ajudar aos clínicos praticantes, este recurso é ideal 
para os cursos de valorização ou medicina clínica dentro dos 
programas médicos, de enfermaria, medicina auxiliar, terapia 
física ou ocupacional e farmácia de qualquer instituição.

Vídeos de valorização 
física dos pés à cabeça e 
baseada nos sistemas e de 
habilidades de 
razoamento clínico.

Por que a guia visual de Bates 
para a exploração física

• Apoia os objetivos de ensino e aprendizagem 
com horas de vídeos narrados e rotulados.

• Prepara aos estudantes para o encontro com 
o paciente e os exames de conselho.

• Permite que estudantes tenham uma visão 
independente e frequente, e ponham a prova 
suas habilidades de razoamento clínico.

• Fornece um recurso para os médicos revisar e 
refrescar sua compreensão das técnicas de 
exploração.

• Cria rotas direitas aos vídeos do catálogo da 
livraria ou o programa de estudos; permite 
baixar as transcrições em PDF para usá-las 
nas guias de aprendizagem. 

• Vídeos de aprendizagem 
interativo de valorização física 
do princípio ao fin.

• 15 módulos OSCE para o 
razoamento clínico.

• Ideal para o encontro com o 
paciente e a preparação para os 
exames de conselho.

• Mais de 8 horas de vídeos com 
uma narração clara e legendas.

• Mais de 230 vídeos em 18 
volumes.

• Escolha o conjunto inteiro o por 
módulo (Exploração física ou 
OSCE). 

• Disponível on line e otimizado 
para os dispositivos móveis. 



Guia visual de Bates para a exploração física 

1. Head-to-Toe Assessment: Adult
2. Head-to-Toe Assessment: Infant
3. Head-to-Toe Assessment: Child
4. Head-to-Toe Assessment:

Older Adult
5. General Survey and Vital Signs
6. Skin
7. Head, Eyes, and Ears
8. Nose, Mouth, and Neck
9. Thorax and Lungs
10. Cardiovascular System

11. Peripheral Vascular System
12. Breasts and Axillae
13. Abdomen
14. Male Genitalia, Rectum, Anus,

and Prostate
15. Female, Genitalia, Anus,

and Rectum
16. Musculoskeletal System
17. Nervous System: Cranial Nerves

and Motor System
18. Nervous System: Sensory

System and Reflexes

SOLICITE SUA PROVA GRATUITA HOJE!
Contate ao seu Representante Ovid para obter mais informação ou envie um 

correio eletrônico a ventaslatam@wolterskluwer.com

0417   7-V645

Serviços de apoio e consulta 
ganhadores de prémios

• As equipes de suporte de
Ovid®, ganhadoras de
prémios, lhe ajudam a
implementar as ferramentas
na sua livraria para otimizar o
desdobramento, promoção,
treinamento, configuração e
pessoalizacão.

• Apoio disponível 24/7 em
mais de 20 línguas diferentes.

A equipe global de Engajamento como o Cliente 
tenha obtido reconhecimento como o melhor da 
sua classe da Omega Management Group’s 
NorthFace ScoreBoard AwardTM ao obter 
pontuações superiores na satisfação ao cliente 
durante os últimos cinco anos seguidos. 

Vídeos de exploração física em 18 volumes
Estes vídeos de valorização física apresentam uma abordagem de “o 
paciente é primeiro” para a exploração física, e incluem uma vasta 
gama de diversos perfiles de pacientes, dos adultos aos infantes.
Ademais, cada volume consiste em múltiplos vídeos cobrindo temas 
como a aproximação ao paciente, história clínica, revisão anatómica, 
exploração, registro de achados e muito mais.

Vídeos OSCE de habilidades clínicas
Estes vídeos de valorização estão desenhados 
para ajudar aos estudantes a se preparar para 
os exames clínicos estruturados por objetivos 
(em Inglese, OSCEs), pondo a prova suas 
habilidades de razoamento clínico; cobrem 
queixas comuns, incluindo:

• Dor torácica
• Dor abdominal
• Garganta irritada
• Dor de joelho
• Tosse
• Vômito (Pediatria)
• Amenorreia

(Pediatria)
• Quedas

• Dor nas costas baixas
• Falta de fôlego
• NOVO! Perda de 

memória
• NOVO! Obesidade nas 

crianças e 
adolescentes

• NOVO! Asma infantil
• NOVO! Dor nos ombros
• NOVO! Cefaleia 

Cada vídeo fornece uma observação de encontro clínico, dando aos estudantes 
a oportunidade para se desenvolver na valorização, ou diagnóstico diferencial, 
e fornece uma prova diagnóstica apropriada.




