
 
 
 
 
 

 Suporte na avaliação de competências das aulas de semiologia através de OSCE  

Módulos de vídeo para aprimoramento de técnicas semiológicas : 

• Método OSCE (Exame Clínico Objetivo Estruturado) de avaliação física 
• Introdução à Medicina Clínica com simulações de consulta médica 

 

 MÉTODO OSCE NA AVALIAÇÃO DE ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA E NA RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Os recursos de aprendizagem à distância são essenciais no ambiente atual. O Guia Visual do Exame Físico de Bates, com mais de 8 horas de 
vídeos clinicamente precisos narrados e 15 vídeos no estilo da OSCE, pode ser integrado em qualquer currículo online através do LMS da sua 
instituição. 
O corpo docente pode se sentir confiante sabendo que seus alunos da disciplina de semiologia têm uma experiência de usuário perfeita e as 
ferramentas que eles precisam para desenvolver o raciocínio clínico, bem como para o auto-estudo e preparação para uma boa relação com o 
paciente. 

 BENEFÍCIOS PARA O CORPO DOCENTE 

 

Quando você está criando seu programa 
Avaliar e atribuir conteúdo 

Ambos os volumes e capítulos individuais têm uma URL distinta e um número único que você pode 
inserir em programas e palestras para direcionar os alunos para seus vídeos atribuídos. 

Por exemplo, no Volume 6, The Skin, Video 6.1 também pode se referir a aqui. Volumes podem ser 
vistos na íntegra, selecionando Play All ou por capítulo individual. 

 

Navegando Vídeos de Habilidades Clínicas da OSCE 

Use os vídeos de habilidades clínicas da OSCE para ajudar seus alunos a desenvolver e aprimorar habilidades de raciocínio clínico 
em preparação para Exames Clínicos Objetivos Estruturados. Cada vídeo interativo permite ao aluno observar e participar do 
encontro clínico. Quando não puder estar lá pessoalmente, use os vídeos de Bates sobre Habilidades Clínicas da OSCE. 

Uma lista de tópico por especialidade é disponibilizada, e permite  que o usuário navegue entre áreas de seu interesse, aonde 
encontrará  vídeos, e treinar seus conhecimentos com na sessão de pergutnas e respostas. 

Quando o vídeo termina, um resumo do encontro clínico com o paciente é discutido, incluindo o diagnóstico diferencial, 
considerações diagnósticas e diagnóstico provável. 

 

Quando seus alunos estão estudando 
Melhorar a aprendizagem dos alunos 

Revisão de Anatomia 
Antes de iniciar o exame físico, cada volume baseado em sistemas apresenta uma revisão anatômica. Sobreposições gráficas fornecem uma 
visão da anatomia interna para ajudar os alunos a entender os conceitos mais rapidamente. 

Registrando os seus resultados 
O vídeo "Recording Your Findings" exibe uma amostra digital do exame físico para que os alunos aprendam 
a descrever e organizar informações da entrevista e do exame físico em um formato padrão escrito. 

Transcrições em PDF e legendas 
Transcritos para download (Pdfs) estão disponíveis para cada um dos 18 volumes baseados nos estudos 
semiológicos, para uso de apoio ao ensino das aulas de OSCE. 

Contate sales@ovid.com para mais informações! 
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