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Erros comuns na realização duma história clínica – uma perspetiva

1. Ouvir bem os doentes, deixando-os falar
2. Registar o que o doente disse – registar as premissas sem 

fazer interpretações apressadas 
3. Observar atentamente os doentes - é mais frequente o 

erro por omissão no exame objetivo do que por falta de 
conhecimentos

4. Descrever a observação – realçando o positivo e o negati-
vo que a anamnese e a observação cuidadosas sugeriram

5. Analisar os dados
6. Sintetizar – resumir o que de concreto se aproveita da 

anamnese e do exame objetivo
7. Tabular se necessário – cronologia dos dados clínicos e/ou 

exames complementares
8. Pausa para refletir
9. Refletir – cruzar informação e elaborar os diagnósticos di-

ferenciais
10. Incongruências - existem contradições entre a anamnese, 

o exame objetivo e/ou os exames complementares?
11. Documentar o diagnóstico – Por critérios clínicos e/ou 

exames complementares, sobretudo para afirmar (me-
nos vezes para excluir)

12. Investigar – suportar o diagnóstico com evidência científica
13. Interpretar os dados clínicos e os exames complementa-

res comparativamente à evidência científica
14. Compromisso com um diagnóstico, o mais provável
15. Decidir o plano – o tratamento e a vigilância
16. Ponderar potencial erro e/ou falhanço
17. Avaliação da resposta à decisão adotada (controlo)
18. Guardar informação para posteriores análises.

a maioria dos doentes não consegue expor todas as suas pre-
ocupações, seja porque o médico os interrompe e redireciona 
a sua exposição,1-4 ou o próprio médico é interrompido por 
outras circunstâncias.5

No final da consulta devemos perguntar se existem outras 
preocupações que não tenham exposto ainda1-4  É um clás-
sico que o doente, já no fim da consulta, faça a pergunta 
mais importante,2,4 no «Já agora…». Este fenómeno é co-
nhecido na língua anglo-saxónica por «the hand-on-the-
-doorknob» phenomenon2 ou «hidden-agenda».4

obviamente que existem doentes com discursos infrutí-
feros. Nestes casos será fundamental disciplinar-lhes o 
discurso, mas sem os calar.
os médicos em regra centram-se nas avaliações clínicas 
e biológicas. Já os enfermeiros interessam-se e avaliam 
como os indivíduos lidam e se adaptam à doença, em es-
pecial à doença crónica. daí que nem sempre o que preo-
cupa o médico seja o que preocupa o doente.2

uma solução passará pela complementaridade entre 
médicos e enfermeiros. 
• Registar sem Interpretar  –  É frequente que as histórias 
clínicas tenham extensos registos, difíceis de se tirarem 
conclusões por variadas razões.    
um erro frequente consiste na interpretação incorreta das 
palavras dos doentes. «one observes a notable tendency to 
begin interpreting the data before its collection is complete, 
to impose an interpretation not derivable from the data it-
self»; «Give me premises, not conclusions» - Arnold Capute.6 

outro erro comum é o de registar sem analisar uma lista in-
terminável de dados laboratoriais. se forem tabulados serão 
muito mais informativos.
• 0bservar todos os sistemas – Não se compreende que 
se realizem observações apressadas, incompletas ou omis-
sas. É surpreendente que apenas 4% dos médicos registe 
o aparelho músculo-esquelético.7 deduz-se que não será 
observado. «o que não vemos é sempre muito superior ao 
que vemos»; e só encontramos o que procuramos e, con-
sequentemente, o que conhecíamos. 
• Descrever  –  É comum não ser descrita a observação do 
exame objetivo; é um erro assumir que não nos esquecemos e 
que só nós próprios seremos os únicos a observar os doentes.
• Sintetizar – Não fazer uma síntese no final duma 
história clínica é um dos erros mais comuns. as sínteses ou 
resumos bem elaborados induzem os esquemas mentais 
para um diagnóstico. 

Regras na elaboração duma história clínica:
• Ouvir os doentes: existe uma tendência a interromper os do-

entes menos de 20 segundos depois de começarem a falar e de 

lhes perturbar a exposição de todas as suas preocupações.1-4

o atendimento correto dos doentes assenta numa histó-
ria clínica focada nas suas queixas, sem perder a noção 
do todo. o médico deve dar atenção às preocupações dos 
doentes, ouvir com atenção os seus relatos, sem interpre-
tações apressadas. tendo em conta que as conclusões da 
anamnese e do exame objetivo corretamente realizados 
são a base de todos os diagnósticos. 
No Quadro seguinte são discriminados os passos que 
recomendo para a realização correta e completa duma  
história clínica.

Quadro •  Regras para a realização correta duma   
história clínica:

«A coisa principal da vida não é o conhecimento, 
mas o uso que dele se faz». 

Talmude



são como os provérbios ou os aforismos: dizem muito 
mais em menos palavras do que páginas e páginas de 
texto; porque coletam o essencial e excluem o «ruído» 
que só confundem e desviam a atenção do essencial.
• Analisar os dados – É comum não haver diagnósticos dife-
renciais; pelo contrário, são banais as listas em que se mis-
tura o muito raro com o muito comum.   
«When you hear hoofbeats, think horses, not zebras».8 

Muito menos em zebras albinas. «today, our young pe-
ople use the KISS-Keep It Simple, Stupid-principle. As a 
clinical corollary, experienced diagnosticians look first for 
uncommon manifestations of common conditions rather 
than common manifestations of uncommon diseases».8

• Tabular – «uma imagem vale mais do que mil palavras»; 
uma tabela reduz texto e torna mais clara a mensagem.
• Pausas – servem para fazer a reflexão que se segue.
• Reflexão – reflexões apressadas frequentemente dão 
más decisões;
• Procurar incongruências – «Quando os dados da anam-
nese e do exame objetivo se contradizem, é nessa contra-
dição que está a base do diagnóstico» Nicolau da Fonseca. 
um dia fui chamado ao serviço de urgência para obser-
var um doente com dificuldade respiratória e alteração 
do estado de consciência, com risco de necessitar de Cui-
dados intensivos. Embora os lábios estivessem secos, o 
lençol contrastava por estar muito molhado de urina. a 
tira-reagente mostrou de imediato glicosúria e cetonúria. 
Ficou no serviço de urgência.
• Documentar racionalmente (por exames laboratoriais 
e/ou de imagem) – É comum verificarmos investigações ab 
initio muito alargadas e não de forma sequencial; espe-
cialmente quando se pretende mais excluir do que afirmar. 
a dispersão de exames tem o risco se poder valorizar o que 
não interessa (só porque alterado), criando o pejorativo 
síndrome de ulisses.9

• Investigar  as hipóteses de diagnóstico – Perante achados 
clínicos inesperados ou invulgares, é mais fácil perguntar 
do que procurar; mas só perguntamos em função do que 
conhecemos ou julgamos conhecer.    
Mais profícuo será irmos procurando respostas à medida 
que nos vão surgindo as dúvidas. os motores de busca da 
internet proporcionam-nos pistas. a arte está na escolha 
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das palavras-chave e da associação das mesmas, seja no 
Google, na PubMed ou na ScienceDirect, etc.10 os médicos 
que não Googlam, não sabem o que perdem.
• Interpretar – o passo seguinte será o juntar as peças, com 
os dados a favor e os contra os diagnósticos formulados.
• Compromisso – É preciso arriscar. os dados obtidos per-
mitem-nos concluir com elevada probabilidade um diag-
nóstico. But… «Medicine is a science of uncertainty and 
an art of probability». William Osler.11,12

• Decidir sempre – Existem três formas de decidir: Bem, 
Mal e Não decidir. Esta última será sempre a pior opção. 
Mesmo quando se decide mal, pode-se voltar atrás e corri-
gir. Não decidir é que é mau. Mas ter sempre um plano B. 
«Medicine is an art, and attends to the nature and consti-
tution of the patient, and has principles of action in each 
case». Platão.11,12

• Avaliação da resposta à Decisão – É decorrente da de-
cisão. É um controlo... Por vezes do erro.   
Há vários anos atrás observei um doente de 2 anos com 
febre prolongada recorrente, velocidade de sedimenta-
ção >100/hora e anemia grave. tinha como antecedentes 
sífilis neonatal, com tratamento adequado no fármaco, 
na dose e na duração. A VDRL era agora negativa. Foi 
assumido diagnóstico de sífilis de manifestação tardia, 
com base noutros exames; a evolução veio confirmar este 
diagnóstico. Essa é uma das razões para a necessidade 
dos controlos. Porque nem sempre as coisas correm como 
planeamos. também porque nos enganamos.
• Guardar informação – Juntamos todos os dias informa-
ção clínica. Mais tarde retiraremos dividendos da informa-
ção que acumulamos e que depois compilamos segundos 
os diferentes objetivos. assim se fazem estudos retrospeti-
vos e/ou prospetivos. Muito melhor seria acumular essa in-
formação em bases de dados. Para depois se «tirar o leite 
à vaca» (à base de dados).
Só que «vaca não dá leite». 
É preciso criar a vaca, alimentá-la e ordenhá-la.   
Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro. 

o mesmo se passa com as bases de dados.   
Nada se obtém sem esforço. 

Manuel Salgado
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