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1. Identificação: nome; idade; sexo; cor; estado civil; profissão;
naturalidade; residência; religião.

2. Queixa principal: motivo que trouxe o paciente ao médico nas
palavras dele; evitar escrever "rótulos diagnósticos’’.

3. História da doença atual: começar com uma pergunta aberta e
depois focar para obter: inicio; duração; frequência; fatores
precipitantes; sintomas associados; fatores de melhora e piora;
episódios prévios; progressão dos sintomas; situação no momento
atual.

4. História médica passada: antecedentes fisiológicos: história
obstétrica; gestação e nascimento; desenvolvimento neuropsicomotor;
imunizações; desenvolvimento sexual; história menstrual; métodos
contraceptivos; história sexual e hábitos fisiológicos. Investigar
doenças preexistentes do paciente, que existiam antes da doença
atual que motivou a consulta medica. Antecedente patológicos:
doenças comuns da infância e da vida adulta; alergias; cirurgias
prévias; traumatismos; transfusões sanguíneas; internações
hospitalares eletivas ou emergenciais.

5. Histórico familiar: doenças e mortalidade de pais, irmãos e tios. Se
falecidos: qual a causa da morte e a idade? Questionar: enxaqueca,
diabetes, tuberculose, hipertensão, câncer, doenças alérgicas, doença
arterial coronariana, acidente vascular cerebral, dislipidemias, úlceras
pépticas e varizes. Caráter hereditário → Hemofilia, anemia falciforme,
rins policísticos. Doenças mentais; sintomas em familiares também
presentes na queixa atual do paciente.

6. Histórico social: alimentação; habitação; ocupação atual e anterior;
atividades físicas; condições socioeconômicas; condições culturais;
vida conjugal e familiar.

7. Medicações: nome, dose, frequência, duração, motivo, assiduidade à
prescrição e disponibilidade para obtê-la.

8. Tabaco/Álcool/Drogas: tipo, quantidade, frequência, duração,
reações e tratamento.
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9. Revisão dos Sistemas:

• Geral: febre; astenia; alterações do peso; sudorese; calafrios; cãibras.
• Pele: alterações na pele, cabelo, unhas, coceiras, dor, nódulos;

rashes.
• Crânio/Face: dor; alterações dos movimentos; tumorações;

pulsações anormais.
• Olhos: dor ocular e cefaleia; sensação de corpo estranho; queimação

ou ardência; lacrimejamento; sensação de olho seco; xantopsia,
iantopsia, cloropsia; diminuição ou perda da visão; diplopia; fotofobia;
nistagmo; escotomas; secreção; alucinações visuais.

• Ouvidos: dor; otorragia; acuidade auditiva; zumbidos; vertigem.
• Nariz e Cavidades paranasais: dor; espirros; obstrução nasal;

epistaxe; dispneia; diminuição/aumento/alteração do olfato;
cacosmia; parosmia; alterações da fonação.

• Boca, garganta e pescoço: sialose; halitose; dor; dor de garganta;
disfagia; tosse; pigarro; alterações da voz; sangramento; inchaço.

• Parede torácica: dor; alterações no formato do tórax; dispneia.
• Mamas: dor; nodulações; secreção mamilar.
• Traqueia, Brônquios, Pulmões e Pleuras: dor; tosse; expectoração;

hemoptise; vômica; dispneia; chieira; cornagem.
• Diafragma e Mediastino: dor; soluço; dispneia.
• Coração e grandes vasos: dor; palpitações; dispneia; tosse e

expectoração; chieira; hemoptise; desmaio; alterações do sono;
cianose; edema; astenia.

• Gastrointestinal: apetite; dor abdominal; náusea; vômito; indigestão;
disfagia; icterícia; alterações nas fezes (frequência
aumentada/diminuída, consistência, cheiro, coloração, sangramento,
muco).

• Genitália feminina: alterações menstruais (frequência, duração, dor,
intensidade do sangramento); prurido; fogacho; complicações em
gestações anteriores; abortos; menarca; data da última
menstruação; método contraceptivo;

• Genitália masculina: dor no pênis; dor e massas testiculares; hérnias.
• Urinário: frequência; urgência urinaria; poliúria; disúria; hematúria;

noctúria; incontinência; cálculos renais; infecções.
• Vascular: edema em pernas; claudicação; varizes; tromboses;

embolias.
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1. ECTOSCOPIA
Estado geral e nutricional (bom/mau/regular). Orientação do
paciente ao tempo e espaço. Colaboração ao exame médico
(ativo/irresponsivo, colaborativo/não-colaborativo). Padrão
respiratório (com/sem sinais de desconforto respiratório). Mucosas
(palidez/corado; hidratado/desidratado; cianótico/acianótico;
ictérico/anictérico). Fácies atípica/típica.

2. SINAIS VITAIS
Pressão arterial; frequência cardíaca; frequência respiratória;
temperatura axilar; peso; altura; índice de massa corporal (IMC).

3. PELE, MUCOSAS E ANEXOS
Coloração (cianose, icterícia); distribuição de pelos; unhas; turgor;
textura; temperatura; umidade da pele (ressecamento, oleosidade,
sudorese).

4. CABEÇA
• Crânio: tamanho; presença de lesões e cistos; características dos

cabelos; pontos dolorosos; tumorações.
• Face: inspeção: alterações na coloração e tumores; palpação:

avaliar dor e sensitividade bilateral.
• Olhos: inspecionar os globos oculares, córnea, esclerótica;

tamanho pupilas e sua reação a luz; inspecionar e palpar as
pálpebras; verificar a acuidade visual;

• Fossas nasais: inspecionar a forma, o tamanho e presença de
inflamações.

• Musculoesquelético: fraqueza muscular; dor; inchaço nas
articulações; limitação de movimento; instabilidade; hiperemia;
artrite; gota.

• Neurológico: perda de sensibilidade; choques; tremores; fraqueza;
paralisia; desmaio; convulsões.

• Hematológico: anemia; sangramentos; petéquias; púrpuras;
transfusões.

• Endócrino: intolerância ao frio ou calor; sudorese; poliúria;
polidipsia; polifagia.

• Psiquiátricos: alterações de humor; ansiedade; depressão;
tensão; alterações na memória.
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• Ouvido: inspecionar externamente (alteração de pele, massas e
secreção); palpar ouvido externo e mastoide avaliando presença
de dor; examinar canal auditivo e membrana timpânica com
otoscópio; avaliar audição com testes de Rinne e Webber
(diapasão).

• Boca: inspecionar mucosa, dentes, úvula, amigdalas, língua (em
cima, embaixo e lateral). Obs.: inspecionar com luz, solicitando
para abrir a boca, colocar a língua pra fora, falar “ahhh” e elevar
a língua.

5. PESCOÇO
• Inspeção: desvios de traqueia; contratura muscular.
• Palpação: glândula tireoide (consistência e nodulações);

linfonodos.

6. CARDIOVASCULAR

• Manifestações comuns das doenças cardiovasculares: dispneia;
fadiga; precordialgia; palpitações; desmaio; edema; cianose.
Importante avaliar: sinais vitais; nível de consciência; perfusão
periférica; coloração das extremidades; estase de jugular; edema;
ascite.

• Inspeção/palpação: localizar Ictus cordis (normal: 5º Espaço
intercostal esquerdo na linha médio-clavicular. Cardiomegalias:
deslocado para baixo e para esquerda próximo à linha axilar). Buscar
frêmitos, pulsações epigástrica, supra-esternal e jugular. Palpar
pulsos.

Obs.: pulso parvus tardus: baixa amplitude (estenose de valva
aórtica); pulso em martelo d’água: grande amplitude (insuficiência
de valva aórtica).

• Ausculta
Foco aórtico: 2º EIC direito na linha paraesternal direita.
Foco pulmonar: 2º EIC esquerdo na linha paraesternal esquerda.
Foco tricúspide: 4º ou 5º EIC esquerdo na linha paraesternal
esquerda.
Foco mitral: 5º EIC esquerdo na linha hemiclavicular esquerda.
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Bulhas cardíacas
B1: fechamento das valvas tricúspides e mitral (“TUM’’).
B2: fechamento das valvas pulmonar e aórtica (“TA’’).
B3: início da diástole; som auscultado imediatamente depois de B2.
B4: final da diástole; som de ‘’galope’’ auscultado imediatamente
antes de B1.

Sopros
Sistólico: estenose aórtica ou insuficiência mitral/tricúspide.
Diastólico: insuficiência aórtica ou estenose mitral/tricúspide.

Radiação do sopro
Axila: insuficiência de valva mitral.
Carótida: estenose de valva aórtica.
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7. RESPIRATÓRIO

• Inspeção: comparar ambos os lados do tórax analisando a forma
(tórax em tonel, funil, peito de pombo (pectus carinatum) e
cifoescoliose torácica), tiragem intercostal e respiração paradoxal;
determinar frequência e ritmo respiratório.

• Palpação: traqueia: massas e desvios; tórax: amplitude dos
movimentos.

• Percussão: som claro pulmonar/maciço/timpânico.

• Ausculta: ruídos respiratórios: murmúrio vesicular (bem
distribuído/reduzido em algum segmento); ruídos adventícios: roncos,
sibilos, cornagem, atrito pleural e sons crepitantes.

Murmúrio Frêmito Percussão Desvio de 
traqueia

Derrame 
pleural ↓ ↓ Maciço Para longe 

(se grande)

Atelectasia ↓ ↓ Maciço Para perto

Pneumotórax 
simples ↓ ↓ Hiper-

timpânico -

Pneumotórax 
hipertensivo ↓ ↓ Hiper-

timpânico Para longe

Consolidação ↓ ↑ Maciço -

Alterações semiológicas

19

Pontos de auscuta
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(S) Subjetivo: queixas e outras informações fornecidas pelos 
pacientes, parentes ou acompanhantes;

(O) Objetivo: exame físico e os achados de exames complementares;

(A) Avaliação: conclusões sobre a situação do paciente, os
pensamentos relativos ao diagnóstico e a resposta ao tratamento,
tomando por base os achados subjetivos e objetivos;

(P) Planos: exames a serem solicitados visando o diagnóstico, as
razões para inclusão, modificação de doses ou retirada de itens da
terapêutica e as informações prestadas aos pacientes e familiares
visando orientação e educação.

Ordem dos itens listados na prescrição médica hospitalar
1. Dieta
2. Hidratação (soro)
3. Medicações endovenosas
4. Medicações orais
5. Cuidados gerais
6. Observações específicas

Para lembrar: “como eu DEVO prescrever?”
(D) Dieta
(E) Endovenosos
(V) Via oral
(O) Outros cuidados e observações

Como prescrever medicamentos
DDVI - Droga, Dose, Via de administração e Intervalo.

Ex.: Dipirona, 500mg, VO, 6/6h.

Prontuário SOAP 

Roteiro de prescrição médica

FASTHUG - Paciente na UTI
(F) “Feeding” (alimentação);
(A) Analgesia;
(S) Sedação;
(T) Trombose (profilaxia de trombose venosa);
(H) “Head elavated” (manter repouso com decúbito elevado);
(U) Úlcera (profilaxia de Úlcera de estresse);
(G) “Glucose control” (controlar hiper/hipoglicemia).
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Medicamento Apresentação Posologia
Amoxicilina Caps VO 500mg 500mg de 8/8h

Penicilina G 
Benzatina Fr amp IM 600.000 / 

1.200.000

1.200.000UI dose única 
(Streptococcus grupo A); 
2.400.000UI dose única (sífilis 
primária)

Moxifloxacino Comp VO 400mg 400mg 1x/dia
Moxifloxacino Sol EV 400mg / 250mL 400mg 1x/dia
Levofloxacino Comp VO 500mg / 750mg 500 a 750mg 1x/dia

Ciprofloxacino Comp VO 500mg

250 a 500mg de 12/12h (ITR); 
250mg 1x/dia ou de 12/12h (ITU 
não complicada); 250 a 500mg 
de 12/12h (ITU complicada)

Teicoplanina Fr amp EV 200mg / 400mg Ataque de 1200mg de 12/12h + 
manutenção de 400mg 1x/dia

Gentamicina Amp EV 80mg 3mg/kg/dia divididas em 3 
tomadas

Amicacina Amp EV 100mg / 500mg 15mg/kg 1x/dia ou 7,5mg/kg de 
12/12h ou 5mg/kg de 8/8h

Linezolida Sol EV 600mg/300mL 600mg de 12/12h
Piperacilina + 
Tazobactam Amp EV 2,25g / 4,5g 4,5g de 8/8h ou de 6/6h 

Ceftriaxona Fr amp EV 1g 1g de 12/12h

Cefepima Fr amp EV 1g / 2g
1g de 12/12h (infecções leves a 
moderadas); 2g de 12/12h 
(infecções graves)

Ceftazidima Fr amp EV 1g 1 a 2g de 12/12h ou de 8/8h
Ampicilina Caps VO 500mg 500mg de 6/6h

Oxacilina Fr amp EV 500mg
250 a 500mg de 6/6 ou de 4/4h 
(infecções leves); 1g de 6/6 ou 
de 4/4h (infecções graves)

Meropenem Fr amp EV 500mg /1g 500mg a 1g de 8/8h; 2g de 8/8h 
(meningite/fibrose cística)

Azitromicina Comp VO 500mg 500mg 1x/dia
Azitromicina Fr amp EV 500mg 500mg 1x/dia
Eritromicina Comp VO 500mg 500mg de 12/12h

Metronidazol Comp VO 250mg / 400mg
250mg de 8/8h (giardíase); 
500mg de 6/6h (amebíase); 
400mg de 8/8h (anaeróbios)

Metronidazol Sol EV 500mg / 100mL 500mg de 8/8h
Daptomicina Fr amp EV 500mg 4 a 6mg/kg de peso 1x/dia
Cefalotina Fr amp EV 1g 2g de 6/6h

Antimicrobianos
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1. Frequência (analisar DII longo)
1500 ÷ Nº de milímetros entre dois QRS.

2. Ritmo
Onda P positiva precedendo QRS em D1, D2 e AVF?  

Sim  Sinusal

3. Onda P (despolarização atrial)
• Analisar V1 e DII;
• Largura <3 mm / Altura <2,5 mm;
• Sobrecarga atrial esquerda - Índice de Morris

Fase negativa em V1 superior a 1 quadradinho de duração e 
amplitude.

4. Intervalo PR (início da onda P até início do QRS)
• Normal: 0,12-0,20ms (3-5mm);
• BAV 1º grau: alargamento do PR rítmico >5mm;
• BAV 2º grau mobitz  1: alargamento gradual de PR até ciclo sem 

QRS;
• BAV 2º grau – mobitz 2: ausência de alargamento gradual com 

presença alguns ciclos sem QRS;
• BAV 3º grau ou total: dissociação entre onda P e complexo QRS 

(onda P entrando e saindo do QRS).

5. QRS (despolarização ventricular) 
Eixo (aplicar rosa dos ventos)

1º passo: D1 no ECG é positivo ou negativo?
2º passo: AVF no ECG é positivo ou negativo?
3º passo: qual a derivação (periféricas) isodifásica.

Onda Q patológica (zona eletricamente inativa)
Critério:  largura > 1mm  ou > 1/3 do QRS  *em 2 derivações 
contíguas.

Bloqueio de ramo (QRS>120 ms ou 3mm)
• BRdireito: avaliar morfologia específica (onda S empastada em 

D1, AVL, V5   e  V6 e presença de RsR’ em V1 com R’ espessado);
• BResquerdo: avaliar morfologia específica (ausência de onda Q e 

ondas R alargadas com entalhes médio-terminais D1, AVL, V5 e 
V6).

Sobrecarga ventricular direita
Amplitude (altura) R de V1> 5mm (sem BRD).

Sobrecarga ventricular esquerda
• Sokolow-lyon: SV1 + RV5 ou RV6  (normal: <35mm ou <40 em 

homens jovens);
• Cornell: RaVL + SV3 (normal: <20 mulheres e <28 homens).

Eletrocardiograma
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Taquicardia Sinusal 

Taquicardia nodal 

Flutter ventricular

Flutter atrial

Padrões eletrocardiográficos

6. Seguimento ST (comparar com o nível do segmento PR)
Supra: aclive >1 mm / Infra: declive > 1 mm;
*em 2 derivações contíguas. Em V1 e V2 aceita-se até 2mm.

7. Onda T (repolarização ventricular)
Avaliar inversão: confirmada se presente em 2 derivações contíguas.

Obs.1: derivações periféricas: D1, D2, D3, AVF, AVR e AVL.
Obs.2: BRE: não laudar supraST, infraST, inversão de T ou Solokow-lyon.
BRD: não laudar sobrecarga de VD, InfraST e inversão de onda T.
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