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E

ste guia é um complemento em texto que
ensina como utilizar os módulos de vídeo
de discussão anatomopatológica e o Homem
Virtual na orientação do aprendizado baseado em
contexto prático, estimulando, principalmente, o
raciocínio lógico clínico e a correlação com outras
doenças. Esse aprendizado contextualizado
facilita a fixação dos assuntos após a leitura de
livros e textos. O material que você está recebendo
é composto por:
3 DVDs com vídeos de casos
anatomopatológicos
Cada um dos DVDs contêm cinco casos clínicos,
e a sequência didática é dividida em quatro fases.
A primeira é a apresentação sucinta de uma
história clínica e a elaboração de um raciocínio
para a formulação de hipóteses diagnósticas. A
segunda fase é a complementação dos dados
clínicos com resultados de exames subsidiários,
que têm por objetivo ajudar na confirmação ou
não das hipóteses formuladas anteriormente. A
terceira fase é o estabelecimento da correlação
entre os sintomas, sinais e achados dos exames
com as evidências macroscópicas da autópsia e a
reavaliação das hipóteses inicialmente formuladas.
A quarta fase serve para você fixar os pontos
fundamentais do caso estudado. Para isso, você
dispõe do fluxograma, que ajuda a entender o
encadeamento do raciocínio lógico. Depois do
fluxograma, você vai encontrar uma página com
uma relação de temas que deverão ser estudados
em livros e textos médicos para aprofundar
o conhecimento das doenças envolvidas no
diagnóstico diferencial.

player, pois ele se destina a facilitar a revisão dos
pontos de destaque do caso estudado. É a áudiosíntese.
Objetos de aprendizagem
O quadro dos objetos de aprendizagem que
acompanha cada fluxograma representa um
trecho da autópsia ou do Homem Virtual, que
contém ilustrações dinâmicas que facilitam o
entendimento de diversos aspectos descritos nos
livros e textos médicos.
Website
É a última etapa deste processo de aprendizado
e é uma forma de avaliar a sua compreensão
sobre o assunto abordado. Cada caso possui um
respectivo simulador no website da Estação Digital
Médica (edm.org.br/ms), onde, além de perguntas
de múltipla escolha, há comentários e resultados
de microscopia e exames laboratoriais.
DVD-ROM do Homem Virtual
com 30 sequências
As 30 sequências do Homem Virtual foram
construídas usando computação gráfica em 3D,
como uma forma de auxiliar você a visualizar a
anatomia, as etapas cirúrgicas e/ou a fisiologia e
fisiopatologia de diversos assuntos médicos. Para
mais informações, leia o texto sobre o Homem
Virtual neste guia, na pág. 9.
Homem Virtual com narração
Seguem também 7 sequências do Homem Virtual
com narração e legenda. Seu propósito é ser
utilizado para promover a educação e a prevenção
de doenças entre os pacientes, familiares e
equipes de saúde da família (ESF).

Áudio
Você pode transferir o áudio, que está em formato
MP3, para seu aparelho celular ou para um MP3
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COMO USAR ESTE GUIA
Os ícones descritos a seguir indicam os recursos
interativos que o guia descreve.
Vídeos de discussão de casos
anatomopatológicos de autópsias
Ícone indica a existência de um vídeo
em um dos DVDs que você está
recebendo com comentários de uma especialista
sobre casos clínicos acompanhados de autópsias
realizadas pela Faculdade de Medicina da USP,
por meio do Serviço de Verificação de Óbitos da
Capital (SVOC), com o propósito de treinamento
de raciocínio investigativo.
Áudios-síntese
Áudio-síntese é um resumo do
caso clínico que você assistiu, e é
basicamente um arquivo em formato
MP3 que você poderá ouvir a partir do seu
microcomputador, de um MP3 player ou do seu
aparelho celular com esse recurso. Este áudio
apresenta os pontos mais relevantes do caso
que você acabou de assistir e estudar, e é uma
base de referência para sua orientação na leitura
complementar de um livro ou um texto médico. No
material que você está recebendo, os áudios foram
nomeados com números (áudio 1, áudio 2...),
correspondentes aos seus respectivos vídeos.
Publicações
Mostra a correlação dos fluxogramas
das discussões anatomopatológicas
com textos e livros de referência nos temas
médicos abordados.
Internet
Destaca que existe material de
aprendizado relacionado àquele tema
no website edm.org.br/ms. Exemplo:
simulador dos casos de autópsia e fluxogramas
complementares.

Homem Virtual
Significa
que
o
tema
está
correlacionado com alguma das 30
sequências dinâmicas do Homem
Virtual. Esse projeto apresenta o corpo humano,
seus processos fisiológicos, a fisiopatologia das
doenças e os procedimentos clínicos através de
imagens dinâmicas tridimensionais de computação
gráfica. O Homem Virtual facilita o aprendizado,
pois permite a visualização das informações
apresentadas em textos e aulas. Também pode
ser uma importante ferramenta de transmissão
dos conhecimentos aprendidos. Leia mais no site:
www.projetohomemvirtual.org.br.
Objetos de aprendizagem
São componentes flexíveis que podem ser
utilizados para facilitar o aprendizado de
diversos assuntos. Esses componentes
podem ser construídos em diferentes
formas eletrônicas, tais como vídeos, modelos
tridimensionais, entre outros. Nos DVDs deste
guia você encontrará objetos de aprendizagem
em forma de computação gráfica em 3D (Homem
Virtual), de sequências anatomopatológicas de
autópsias (macroscopia de órgãos), de fotografias
de microscopia e de imagens de exames clínicos.
Descritores
Indica as palavras-chave relacionadas ao tema para fins de pesquisa e/
ou indexação.
Multimídia
O ícone indica que o tema destacado
encontra-se nos DVDs ou no DVD-ROM
que compõem o guia.
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APRESENTAÇÃO
Conhecimento interativo
Este conteúdo interativo de apoio foi elaborado com o objetivo de permitir que o leitor desenvolva o raciocínio
clínico investigativo, tenha uma visão contextualizada de importantes temas sobre saúde e tenha acesso a uma
moderna ferramenta de transmissão de conhecimento, baseada na computação gráfica em 3D (Projeto Homem
Virtual, da Disciplina de Telemedicina da FMUSP).
Projeto do Ministério da Saúde para a educação médica, sua parte interativa foi criada por uma equipe
especializada em teleducação interativa do Centro de Inovação em Telemedicina, e a área de comunicação
foi estruturada pela equipe de Design de Comunicação Educacional em Saúde da Disciplina de Telemedicina,
visando facilitar a compreensão dos temas.
Se conteúdo é composto por:
n 30 títulos do Homem Virtual
1. Diabetes mellitus 1 e 2 – 1ª parte
2. Diabetes mellitus 1 e 2 – 2ª parte: insulinoterapia
e complicações do diabetes
3. Hepatite B - invasão do hepatócito pelo vírus
da Hepatite B
4. Hepatite C – mecanismo de contágio, invasão
do hepatócito e replicação viral
5. Hepatite C – complicações e locais de 		
alojamento no corpo humano
6. Aparelho urinário
7. Anatomia do aparelho genital masculino
8. Anatomia da pelve feminina e assoalho pélvico
9. Ciclo menstrual
10. Estruturas da pele (anatomia e fisiologia)
11. Lesões elementares da pele
12. Fotoproteção
13. Câncer de pele
14. Hanseníase – fisiopatologia, sinais e formas 		
clínicas
15. Olho – anatomia
16. Olho – fisiologia da visão e alterações de 		
refração
17. Anatomia do ouvido externo, médio e interno
18. Fisiologia da audição
19. Curva espirométrica - normal e DPOC
20. Asma e a bronquioconstricção
21. Laringe - anatomia
22. Trombose venosa profunda e tromboembolismo
pulmonar
23. Cricotireoidostomia
24. Drenagem torácica
25. Pneumotórax
26. Intubação orotraqueal

27. Doença inflamatória intestinal – doença
de Crohn
28. Doença inflamatória intestinal – retocolite 		
ucerativa
29. Ostomia: ileostomia e colonostomia
30. Métodos contraceptivos hormonais
n 7 títulos do Homem Virtual com narração
(Unidades de conhecimento) para fins de difusão
cultural sobre saúde
1. Visão
2. Audição
3. Fonação
4. Locomoção
5. Coluna
6. Fotoproteção e Câncer da Pele
7. Hanseníase
n 15 casos de Discussão Anatomopatológica
Acompanhados de fluxogramas de raciocínio e
simuladores de caso na web, com correlação com
mais de 35 doenças diferentes.
n 15 áudios de contextualização de assunto
n 1 guia de orientação sobre como utilizar o
material interativo na construção do conhecimento e
um miniatlas do corpo humano baseado no Homem
Virtual.

Chao Lung Wen
Professor associado e chefe da Disciplina de
Telemedicina da Faculdade de Medicina da USP
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RACIOCÍNIO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA BASEADA EM AUTÓPSIA
Maria Lúcia Bueno Garcia
Chao Lung Wen
Luiz Fernando Ferraz da Silva
György Miklós Böhm

E

xceto nos casos de morte violenta, a autópsia
é um exame médico feito no cadáver de
uma pessoa com a finalidade de levantar
informações sobre as doenças e moléstias que
ela teve durante sua vida. Não poucas vezes, este
procedimento pode ser determinante para elucidar
as enfermidades em curso e a causa da morte do
paciente. Também oferece dados importantes
para prevenir doenças na família do falecido e
mesmo na sociedade como um todo.
Qualquer ato médico educa, porém, nenhum tem
a abrangência da autópsia e, por isso, é possível
afirmar que a autópsia oferece o mais completo
aprendizado da medicina. É o momento em que
o cadáver transmite conhecimentos e ajuda a
cuidar melhor dos vivos. Nas salas de autópsia de
antigas universidades, como Bolonha, Nápoles,
Heidelberg e Viena, encontramos a bela e
expressiva frase: “Aqui é o lugar onde a morte se
alegra em socorrer a vida.”

Um breve histórico do uso de cadáveres
para o ensino
O ensino de diversos conceitos e aspectos
técnicos da medicina tem utilizado o estudo
de cadáveres desde as antigas civilizações do
Egito, da China e da Grécia. O foco principal
estava na anatomia do corpo humano. Essas
investigações atingiram perfeição rara na época
do Renascimento. Os esquemas anatômicos de
Leonardo da Vinci e Andreas Vesalius, até hoje
utilizados, são alguns exemplos da importância
da dissecção de cadáveres para o conhecimento
médico.
Porém foi no século XVIII, mais precisamente no ano
de 1769, que Giovanni Battista Morgagni publicou
6
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seu famoso livro “De Sedibus et Causis Morborum,
per Anatomen Indagatis” (Dos sítios e causas das
doenças, por investigações anatômicas), fazendo
as primeiras correlações entre as doenças e os
achados anatômicos macroscópicos – iniciava-se
a autópsia com a finalidade de entender melhor as
doenças, tal como a conhecemos hoje. O impulso
que esse exame post-mortem trouxe à medicina
foi tão grande que a imperatriz da Áustria, Maria
Theresa (1717-1780), numa iniciativa pioneira,
decretou-o como procedimento obrigatório em
várias províncias do seu império. O processo
foi então complementado, com o tempo, pelos
conhecimentos de Rudolf Virchow e de outros
estudiosos da patologia microscópica.
A autópsia como realizamos hoje, além de investigar
o curso das doenças e as causas do óbito do
paciente, tem por objetivo ampliar o conhecimento
dos médicos e dos alunos de medicina sobre o
corpo humano e as doenças que o afligem de
forma integrada, observando as repercussões
morfológicas e correlacionando-as aos aspectos
clínicos observados. A autópsia e sua interação
com a clínica, que foram as fontes de grande parte
do conhecimento médico desenvolvido ao longo
dos séculos, têm também um papel fundamental
no desenvolvimento do raciocínio clínico, no
estabelecimento de diagnósticos diferenciais e,
especialmente, no reconhecimento das limitações
da medicina e do aprendizado com as mesmas,
aspectos fundamentais para a formação humana
de um profissional que não só é tecnicamente
capacitado como também sabe reconhecer seus
limites e os de sua profissão.

Diversos países tiveram, ao longo dos anos, a base
do seu ensino de fisiopatologia e do raciocínio
clínico centrada na autópsia, fato que se reduziu
apenas mais recentemente, devido à diminuição
progressiva do número de autópsias realizadas em
todo o mundo, em parte devido ao aprimoramento
dos métodos de diagnóstico por imagem. No Brasil
ocorreu também uma espantosa proliferação de
Faculdades de Medicina, uma percentagem alta
sem um hospital de clínicas propriamente dito e
quase todos sem serviço de autópsias.
O Departamento de Patologia da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo realiza
anualmente mais de 12.000 autópsias e, com
o objetivo de ampliar o acesso ao aprendizado
baseado em autópsia para o maior número de
estudantes possível na FMUSP, iniciou em maio
2002, a primeira conexão entre o Serviço de
Verificação de Óbitos da Capital e a Telemedicina,
conectando a telecomunicação da sala de
autópsia a um auditório com os alunos, em tempo
real. O resultado foi um aumento na participação
ativa dos alunos nas discussões clinico-patológias
e a facilitação do reconhecimento de padrões e da
estruturação do raciocínio clínico de maior número
de estudantes. Iniciou-se, nessa época, a era da
Telepatologia na FMUSP.
Preocupados em promover o acesso a um material
rico em educação a estudantes de outras partes
do país, a Patologia, liderada pelos professores
György Miklós Böhm e Paulo Hilario Nascimento
Saldiva, formou o primeiro grupo de docentes
dedicados a ensinar de forma sistemática e
contínua por meio da autópsia e estabeleceu
convênios com diversas instituições para fazer
a transmissão das sessões anatomoclínicas
baseadas em autópsias não apenas para a
Faculdade de Medicina da USP mas também para
escolas médicas de todo o país.
Com essa tecnologia, desaparecem as limitações
de tempo e local, permitindo, em tempo
real, a interação, a colaboração e a troca de

conhecimento de estudantes e professores de
medicina de diversas instituições do país.
O grupo de docentes, também chamado de
equipe de Telepatologia, é formado pelos
professores Paulo Hilário Nascimento Saldiva,
Marisa Dolhnikoff, Maria Lucia Bueno Garcia e
Theoclito Sacheto de Carvalho. As transmissões
contaram com o suporte tecnológico da Disciplina
de Telemedicina da FMUSP desde o início até o
momento atual.
A Telepatologia representa uma oportunidade para
a motivação, o desenvolvimento de raciocínio e o
aprimoramento do conhecimento médico.
A estratégia educacional envolve a discussão
anatomoclínica de um caso encaminhado ao
Serviço de Verificação de Óbitos da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo para o
exame de necropsia. A estratégia didática baseiase em “PBL” (Problem Learning Medicine), onde o
aluno é motivado por facilitadores (professores) a
buscar ativamente a solução de problemas reais
pautados em medicina baseada em evidências.
Quanto mais o aluno participar, maior será
o aprendizado de todos. Com essa técnica
didática, obtém-se o maior grau de fixação da
imagem associado à construção e à agilização
do raciocínio clínico fisiopatológico, integrados
à fixação do conteúdo com reconhecimento de
padrões. Interessantemente, nesta atividade
o objetivo não é o diagnóstico correto, mas
a estruturação do raciocínio fisiopatológico,
suas justificativas perante um caso real e suas
diversidades e nuances de apresentação clínica.
Ao final da reunião, faz-se a reconstrução e a
estruturação real dos casos, apresentadas com
ênfase nos pontos principais dos mecanismos
fisiopatológicos.
A autópsia é um método importante para o
aprendizado e desenvolvimento do raciocínio
clinicopatológico de alunos e médicos. A expansão
e a consolidação da Telemedicina na FMUSP e sua
Guia Interativo
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posterior expansão no Brasil, permitem que esse
método possa ser compartilhado com todas as
escolas médicas do país, por meio de convênios e
parcerias com a FMUSP.
A sistemática da discussão do caso
anatomopatológico baseada em autópsia é
apresentada abaixo.
1. Escolha de um caso de causa desconhecida de
óbito para discussão, na sessão de Telepatologia.
2. Obtenção do prontuário e dos exames de apoio.
3. Análise e preparação de um resumo com os
dados da anamnese, do exame físico e dos pontos
mais marcantes dos exames e da evolução clínica
do paciente, com enfoque na assistência médica
no hospital.
4. Apresentação do caso e discussão clínica
com os alunos e participantes, com enfoque
em raciocínio fisiopatológico, na formulação
das hipóteses diagnósticas principais, nos
diagnósticos diferenciais e nas propostas de
condutas clínicas.
5. Apresentação de material didático disponível
sobre as doenças que poderiam estar
correlacionadas com as hipóteses diagnósticas.
6. Início da autópsia com exame externo do
cadáver, preservando sua identificação.
7. Início da investigação sistemática, com avaliação
macroscópica dos órgãos e outros achados.
8. Estruturação do raciocínio fisiopatológico e
diagnóstico com os dados de autópsia.
9. Comparação entre os achados macroscópicos
e os resultados de exames de apoio a diagnóstico
(microscopia de congelação).
10. Solicitação de exames de apoio (microscopia
de congelação, preparações histopatológicas,
eventuais colorações específicas para diagnósticos
infecciosos, cultura etc.).
11. Fechamento do caso.
A autópsia demonstrou ser um método importante
para o aprendizado e o desenvolvimento do
raciocínio clinicopatológico de alunos e médicos.
8
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A expansão e consolidação da Telemedicina na
FMUSP e sua expansão no Brasil permitem que
esse método seja compartilhado com todas as
escolas médicas do país, por meio de convênios e
parcerias com a FMUSP.

DVDs com a Discussão Anatomopatológica
Baseada em Autópsia
No material interativo, você receberá DVDs que
trarão 15 casos. Tratam-se de vídeos especialmente
elaborados, contendo os pontos mais relevantes das
discussões anatomoclínicas, que são ferramentas
que evidenciam a aplicação dos conhecimentos
em vários temas. Cada caso é acompanhado
de um fluxograma de raciocínio temático, das
palavras-chave e dos objetos de aprendizagem
(partes mais importantes que ilustram o que está
descrito na teoria).
O vídeo que você está recebendo é a síntese,
em 20 minutos, de sessões de autópsia e de
discussões anatomoclínicas e suas respectivas
sessões de autópsia, que tiveram, em média,
quatro horas de duração por reunião. Você
deverá garantir que esse material seja utilizado
exclusivamente para educação médica e manter
uma atitude de respeito ao paciente falecido.
Para completar o seu aprendizado, acesse o site
www.edm.org.br/ms, onde você poderá participar
do simulador de casos de autópsia, estudando
e lendo os comentários adicionais que os
professores elaboraram em relação a cada uma
das etapas da investigação diagnóstica. Você
também terá acesso a laudos e microscopias,
entre outros materiais.

HOMEM VIRTUAL
Chao Lung Wen

O

Homem Virtual (HV) é um projeto que usa os
recursos da computação gráfica em 3D para
transmitir informações científicas de uma forma
simples e dinâmica, facilitando a compreensão de
assuntos complexos por meio da comunicação
roteirizada. Mais do que computação gráfica, o
HV é uma tradução precisa do conhecimento
científico, como uma estratégia de comunicação
adequada ao público. Mais do que anatomia em
3D, o HV permite a visualização detalhada de
processos fisiológicos, bem como das causas e
efeitos das doenças, da ação de medicamentos
e dos procedimentos cirúrgicos. É um poderoso
recurso iconográfico que auxilia o aprendizado,
uma vez que facilita e agiliza o entendimento em
relação a um assunto específico.

Essa ferramenta pode ser disponibilizada nas
bibliotecas de todas as faculdades de medicina,
para que os professores utilizem como um
instrumento educacional, otimizando o tempo
das aulas e facilitando sua comunicação com
os alunos. Os próprios alunos podem ter
acesso nas bibliotecas, para complementar os
conhecimentos adquiridos nas aulas. Mais do
que isso, os estudantes podem se organizar para
construir simuladores de casos clínicos a partir
das seqüências do Homem Virtual. Se narrados
e legendados, os estudantes e professores
poderão utilizar os módulos do Homem Virtual
para construir vídeos para fins de prevenção de
doenças, a serem usados nas unidades básicas
de saúde e nas comunidades.

Essa ferramenta, cuja concepção foi iniciada
em 2003 pela Disciplina de Telemedicina da
Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), auxilia na
capacitação de profissionais de saúde, no ensino
dos estudantes da área, na orientação de pacientes
e na promoção da saúde do público em geral.

Hoje, a FMUSP possui uma equipe de digital
designers especializados nessa modelagem
computacional “orgânica”. Seu patrimônio
intelectual acumulado equivalia, até outubro de
2008, a 70.000 horas técnicas de trabalho.

Seus vídeos permitem o entendimento de
questões complexas de uma forma simples.
Por exemplo: o mecanismo de invasão de uma
célula do fígado pelo vírus da hepatite ou como
é o processo de marcha de uma pessoa normal
e de uma amputada; como se dá a fonação e a
dinâmica das cordas vocais etc..

O Homem Virtual é também uma importante
ferramenta de democratização do conhecimento,
uma vez que, através dos recursos gráficos, facilita
a compreensão das informações até mesmo
para analfabetos e/ou analfabetos funcionais.
Representa efetiva modernização iconográfica

A construção do Homem Virtual é resultado
da integração dos especialistas científicos nos
determinados assuntos, dos especialistas de
telemedicina e de digital designers. Diferentemente
das produções de computação gráfica clássicas,
o Homem Virtual especifica e detalha cada uma
das etapas científicas.
Guia Interativo
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educacional, que pode ser utilizada nos mais
diversos propósitos educacionais.
A Disciplina de Telemedicina
da FMUSP é
atualmente um centro nacional no desenvolvimento
de sistemas interativos e de comunicação gráficocomputacional para a área da saúde. Possui
uma equipe formada por médicos docentes em
telemedicina, analistas de sistemas, estrategistas
de comunicação, digital designers, estrategistas
educacionais, entre outros.

iconográficos dinâmicos e tridimensionais
tornou-se contínuo para explicar outros assuntos
relacionados com a saúde.
O Homem Virtual permite produzir programas
para a promoção da saúde e a prevenção das
doenças, ilustrando a fisiologia do corpo humano
ou a fisiopatologia das doenças. As seqüências
poderiam ser utilizadas para produções de vídeo
semelhantes às elaboradas por canais como
Discovery Home & Health e pela BBC de Londres.

Sobre o Projeto Homem Virtual e a
Comunicação de Motivação

Todas as faculdades de medicina e da área de saúde,
escolas de ensino médio e fundamental, hospitais,
laboratórios, sociedades de especialidades,
veículos midiáticos e outros interessados podem
contatar a Disciplina de Telemedicina para obter
autorização para uso dos títulos do Homem Virtual
para fins educacionais e na prevenção de doenças.

A necessidade de novas estratégias para
divulgar conhecimentos sobre saúde favoreceu
o surgimento do Homem Virtual. A complexidade
do corpo humano torna difícil explicar suas
estruturas e funcionamento apenas com palavras.
As ilustrações e fotos ajudam, mas não possuem
movimento e tridimensionalidade, requisitos
fundamentais para uma compreensão total.
A computação gráfica em 3D surgiu como aliada
da medicina na construção de imagens precisas
e dinâmicas que retratam moléculas, células,
órgãos, músculos, ossos, tecidos e todos os
demais componentes do organismo. E vai além.
O desenho digital, somado ao conhecimento
científico, permite a visualização detalhada
de processos fisiológicos, bem como das
causas e efeitos das doenças, da ação
de medicamentos e dos procedimentos
cirúrgicos.
Idealizado pela Disciplina de Telemedicina
da Faculdade de Medicina da USP, o Homem
Virtual teve início em outubro de 2002,
com o desenvolvimento de seqüências
sobre a marcha das pessoas amputadas.
A representação gráfica dos membros
inferiores demonstrou como é o caminhar
normal e com o uso de próteses. Desde
então, o desenvolvimento destes modelos
10 Guia Interativo

Em julho de 2005, através de um convênio com a
OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde) e
com o Ministério da Saúde, foi lançado o Homem
Virtual sobre Hanseníase, de domínio público,
como recurso para difusão de informações sobre
a doença. É a única produção no Brasil para essa
finalidade.

Alguns trabalhos desenvolvidos pela Disciplina de Telemedicina em Homem Virtual
1. Massad E, Marin HC, Azevedo Neto RS, Lira ACO,
Rocha AF, Leão BF, Chao LW, Ferreira DP, Zanetta
DMT,Böhm GM, Novaes HMD, Moura Jr LA, Amaral MB,
Silveira PSP, Furie SS, Levy S, Tachinardi U, Rodrigues
RJ. O prontuário eletrônico do paciente na assistência,
informação e conhecimento médico - Editores Massad E,
Marin HC, Azevedo Neto RS, Março 2003.
2. Chao LW. Telemedicina na Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. Telessaúde – um instrumento
de Suporte Assistencial e Educação Permanente. Editora
UFMG, 247-256, novembro 2006.
3. Kavamoto CA, Chao LW, Battistella LR, Bohm GM.
A Brazilian model of distance education in physical
medicine and rehabilitation based on videoconferencing
and internet learning. Journal of Telemedicine and
Telecare, 2005; 11:S1:80-82.
4. Malmström MFV, Marchi MM, Chao LW, Böhm GM.
Use of a virtual 3D model for educational purposes
em odontology. The 9th European Congress of
DentoMaxilloFacial Radiology, 17-19 of June 2004,
Malmö, Sweden, page 33.

8. Marafiotti, GAPP; Sequeira, E; Soares, S; Franzolin,
SOB; Castillo, D; Pardini, MIMC; Sgaviolli, CAPP; Chao,
LW. Homem Virtual: modelo anatômico 3D dinâmico
aplicado para educação na área de saúde. II Encontro de
Pós-Graudação – Faculdade de Medicina da Botucatu –
UNESP. 2006. pg 31.
9. Sequeira, E; Soares, S; Sgavioli, CAPP; Chao, LW;
Marta, SN. Projeto Homem Virtual em Odontologia.
Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas.
2006. 60 (Supl.- Jan):145.
10. Sequeira, E; Chao; RS, Haddad, Vk; Lazzarin, CGZ;
Chao, LW. Modelo Educacional Interativo como Recurso
para Orientação e Motivação sobre Saúde Oral em
Idosos. 25ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de
Pesquisa Odontológica. 2008. 22(suppl.1):26-33
11. Trindade, MAB; Chao LW; Andrade, VG; Soares, RCFR;
Hintze, ED; Yamashitafuji, TMT; Manso, VLS; Escuder,
MB; Ferreira, SRG; Almeida, MEBTMP. Teleassistence
and teleeducation in Leprosy: A Strategy of Public Health
Program. 1st World Congress of Teledermatology & Annual
Meeting of the Austrian Scientific Society of Telemedicine.
Graz, 2006. Pg 1.

5. Malmström MFV, Marta SN, Böhm GM, Chao LW.
Homem Virtual: modelo anatômico 3D dinâmico aplicado
para educação em odontologia. Revista da ABENO
(Associação Brasileira de Ensino Odontológico), Belo
Horizonte, 2004; 4(1):87.
6. Miot HA, Paixão MP, Chao LW. Teledermatologia
– passado, presente e futuro. Anais Brasileiro de
Dermatologia, 2005; 80(5):523-32.
7. Ferrari, DV; Blasca, WQ; Bevilacqua, MC; Costa, AO;
Chao, LW; Böhm, GM. Teleaudiology in Brazil. Hearing
Aid Fitting. 2005. 21st Danavox Symposium, 545-555.
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TELEDUCAÇÃO INTERATIVA
Chao Lung Wen
Marcelo Minoru Onoda
Revisão e entrevista: Renata de Gáspari Valdejão

E

ntre as ferramentas e os recursos usados
no website da Estação Digital Médica (www.
edm.org.br/ms) estão módulos adicionais, como
um curso de fotografia clínica digital, um curso
de telemedicina, um simulador de novos casos
anatomopatológicos de autópsias, áudio-dicas
e áudio-sínteses, vídeos e painéis de prevenção
de doenças, roteiros do Homem Virtual e jogos
interativos. Trata-se da aplicação da teleducação
interativa como apoio para a literatura médica.
Conheça os recursos interativos:
Cybertutor
Permite ao usuário fazer cursos de capacitação e
atualização. O aluno pode organizar sua agenda,
acessando o curso no dia e horário em que
quiser, e pode ter acesso a gráficos de progresso
e desempenho, para saber quanto avançou em
cada curso. Os professores podem acompanhar o
progresso dos alunos, através de relatórios gerados
pelo sistema. Para ter acesso ao Cybertutor, basta
fazer um cadastro no site. Os cursos poderão ser
acessados na área restrita do website.
Video streaming
É um recurso que permite o acesso a um vídeo
pela Internet. Através do video streaming, o
usuário pode assistir a um vídeo à medida que ele
é transmitido, ou seja, não é necessário esperar
baixar todo o conteúdo para só então assisti-lo.
Isso representa uma maior dinâmica para visualizar
ou ouvir conteúdos baixados pela internet. Com
o video streaming também é possível transmitir
eventos ao vivo, como debates e aulas.
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Webconferência
É uma reunião em que os participantes podem
conversar através da Internet, transmitindo
para os demais usuários o áudio e o vídeo. A
webconferência também pode ser utilizada em
palestras virtuais. Neste caso, o palestrante pode
falar e transmitir vídeos e apresentações em Power
Point, por exemplo, para o público participante da
webconferência.
Os usuários precisam de um programa de
webconferência, uma webcam e um microfone
instalados em um computador conectado
à Internet. Para garantir a qualidade da
webconferência, os participantes precisam estar
conectados a uma Internet de banda larga. A
abrangência da webconferência é maior pelo
fato de os participantes não precisarem utilizar
equipamentos de alto custo.
Lista de discussão
É uma ferramenta utilizada para o compartilhamento
de informações, permitindo a interação entre os
participantes. A lista pode ser inserida em qualquer
ambiente onde se queira promover uma discussão
sobre determinado assunto. As mensagens
podem ser inseridas a qualquer momento, porque
elas ficam registradas em um banco de dados,
e os demais internautas têm acesso e podem
responder quando quiserem.
Tutor On Line
Trata-se de um chat (sala de bate-papo), ou seja,
uma forma de comunicação on line em que todos
os participantes estão conectados ao sistema e
conversam em tempo real. O Tutor On Line tem
como diferencial a possibilidade de potencializar
o processo de aprendizagem pela web, utilizando
recursos multimídia, como vídeos de alta resolução

(que ficam armazenados em um CD ou DVD), para
que até mesmo aqueles que usam linha discada
possam participar.
Os participantes têm acesso a recursos
audiovisuais pelo CD-ROM, que é especialmente
confeccionado para a aula, com um banco de
imagens e vídeos entregue para cada participante
do curso. Como a interação deve ser feita on line,
é definida uma data e um horário para a realização
da conversa entre os participantes, que podem
trocar mensagens em tempo real. As discussões
são gravadas e disponibilizadas como material de
apoio para estudos posteriores.

Repositório de áudio-experiências
São entrevistas especialmente gravadas para
fornecer uma visão da aplicabilidade prática de
determinados assuntos. Esses depoimentos
são organizados e classificados e podem ser
acessados através da Internet.

Testes de conhecimento (simuladores de
casos)
Nesse tipo de avaliação, o aluno tem que aplicar o
conhecimento adquirido no curso para fazer a análise
de um caso clínico e tomar decisões. Dependendo
das respostas e do número de tentativas, o sistema
fornece uma informação diferente. Esse tipo de
avaliação exige conhecimento por parte do aluno
e estimula o poder de análise, raciocínio e tomada
de decisão. Após um limite máximo de tentativas, o
resultado da questão é exibido, e o aluno pode ser
direcionado para outro caso clínico.

Bancos de dados de apoio
Nesse ambiente, estão disponíveis bancos de
informações de apoio à prática clínica, tais como:
interação medicamentosa e exames laboratoriais
do HC-FMUSP, suas características e seus valores
referência.

Repositório de fluxos de raciocínio
complementar para os casos
anatomopatológicos de autópsia
São as diferentes formas de desenvolver o processo
de investigação para o mesmo caso clínico. A
vantagem é que permite ao leitor compreender que,
para chegar ao diagnóstico do paciente, existem
diversas alternativas de raciocínio clínico.
Repositório de Roteiros do Homem Virtual
Nessa área você poderá acessar os roteiros
científicos que funcionaram como os fundamentos
para a elaboração das sequências do HV. Esses
roteiros poderão funcionar como guias de estudo,
facilitando a correlação com os diversos textos
descritivos da fisiologia e fisiopatologia.
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Repositórios de áudio-dicas e
áudio-informações
São entrevistas gravadas que visam fornecer
um conjunto de conhecimentos que ajudam o
usuário a entender sobre e resolver um problema
específico, além de tomar decisões importantes.

Referências Bibliográficas de Leitura
1. Chao, LW; Silveira, PSP; Böhm, GM. Telemedicine
and Education in Brasil. Journal of Telemedicine and
Telecare. 1999; 5:137-138.
2. Chao, LW; Silveira, PSP; Azevedo Neto, RS; Böhm,
GM. Internet discussion lists as an educational tool.
Journal of Telemedicine and Telecare. 2000; 6:302-304.
3. Chao, LW. Modelo de ambulatório virtual
(Cyberambulatório) e tutor eletrônico (Cybertutor)
para aplicação na interconsulta médica e educação
a distância mediada por tecnologia. [tese – Livre
Docência] apresentada à Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. São Paulo. 2003.
4. Oliveira, MR; Chao, LW; Festa Neto, C; Silveira,
PSP; Rivitti, EA, Böhm, GM. “A Web site for trainning
nonmedical health-care workers to identify potencially
malignant skin lesions and for teledermatology”.
Telemed. J. e-Health. 2002. 8(3):323-32.

Nome do vídeo: Caso 1
Duração: 28’37”
Data: 02/07/2003
website: www.edm.org.br/ms

DISCUSSÃO DE CASO ANATOMOPATOLÓGICO
História Clínica
Paciente feminino, 41 anos, solteira, há 9 meses apresentava
quadro de dispnéia aos pequenos e médios esforços com
piora progressiva. Houve aparecimento de discreto edema de
membros inferiores, astenia generalizada e estase das jugulares.
Há dois dias apresentou piora da dispnéia, vômitos e dor
precordial atípica.

a Hipertensão pulmonar primária

b Dilatação de artérias

c Espessamento de

pulmonares

artérias pulmonares

d Cor pulmonale

f Insuficiência
tricúspide

g Dilatação de
câmaras direitas

j Aterosclerose

l Artérias coronárias

e Derrame pericárdico

h Congestão
hepática

i Derrame
pleural

k Fibroma medular renal

m Aorta

n Pielonefrite crônica

Fluxograma didático simplificado
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Nome do vídeo: Caso 1
Duração: 28’37”
Data: 02/07/2003
website: www.edm.org.br/ms

Objetos de aprendizagem:
• Aterosclerose (vídeo)
• Hipertensão pulmonar
primária (vídeo e foto de microscopia)
• Cor pulmonale (vídeo)
• Insuficiência tricúspide (vídeo)
• Derrame pleural amarelo citrino (vídeo)
• Fibroma renal (vídeo e foto de microscopia)
• Derrame pericárdico (vídeo)
• Estase de vasos cervicais (vídeo)

Descritores (palavras-chave)

Relação do fluxograma com
temas de livros e textos
Fluxo

Título

j

l

Aterosclerose

j

l

Doença arterial coronariana

a

b c

d

f

Hipertensão pulmonar primária,
Cor pulmonale,
Insuficiência tricúspide,
Derrame pericárdico,
Fibroma renal

Hipertensão pulmonar

g h
a

b c

e

f

h

h

i

j

i

Doenças da circulação pulmonar

Acesse: www.edm.org.br/ms

Cor pulmonale

• Áudio-informações
• Fluxogramas complementares
• Teste seu conhecimento 		
(simuladores de caso)
• Novos vídeos de Discussões
Anatomopatológicas com
áudios-síntese e fluxogramas

Choque cardiogênico

f

Valvopatias

n

Infecções do trato urinário

k
e

Tumores renais
i

Anasarca
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Nome do vídeo: Caso 2
Duração: 15’02”
Data: 05/11/2003
website: www.edm.org.br/ms

DISCUSSÃO DE CASO ANATOMOPATOLÓGICO
História Clínica
Paciente masculino, 51 anos, etilista, hipertenso, apresentando
insuficiência cardíaca congestiva e pancreatite crônica.

h Aterosclerose

a Hipertensão arterial

b Miocardiopatia
dilatada

g Rim vascular

i Renais
l Aorta
j Cerebrais

c Insuficiência mitral

k Coronárias

d Insuficiência
tricúspide

e Congestão

crônica pulmonar

Fluxograma didático simplificado

f Congestão passiva
crônica hepática

m Hiperplasia prostática
n Colecistite crônica

calculosa
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Nome do vídeo: Caso 2
Duração: 15’02”
Data: 05/11/2003
website: www.edm.org.br/ms

Objetos de aprendizagem:
• Aterosclerose aorta (vídeo e exame de imagem)
• Aterosclerose coronariana (vídeo)
• Hipertensão arterial (vídeo)
• Insuficiência mitral (vídeo)
• Insuficiência tricúspide (vídeo)
• Hiperplasia prostática (vídeo)
• Cálculo biliar (vídeo)
• Insuficiência cardíaca congestiva (vídeo)

Relação do fluxograma com
temas de livros e textos
Fluxo

Título

h k

i

a b

g

j

Aterosclerose
Hipertensão arterial
Insuficiência cardíaca

f
c d

l

e

f

Descritores (palavras-chave)
Hipertensão arterial ,
Aterosclerose,
Insuficiência valvar,
Insuficiência cardíaca congestiva,
Hiperplasia prostática benigna

Valvopatias

m

Hiperplasia prostática

n

Colecistite crônica calculosa

Acesse: www.edm.org.br/ms
• Áudio-informações
• Fluxogramas complementares
• Teste seu conhecimento 		
(simuladores de caso)
• Novos vídeos de Discussões
Anatomopatológicas com
áudios-síntese e fluxogramas
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Nome do vídeo: Caso 3
Duração: 28’35”
Data: 08/10/2003
website: www.edm.org.br/ms

DISCUSSÃO DE CASO ANATOMOPATOLÓGICO
História Clínica
Paciente masculino, 53 anos, com história de cirrose pelo vírus
da hepatite C, veio ao Pronto-Socorro do Instituto Central do
Hospital das Clínicas com história de queda do estado geral,
sangramento digestivo e rebaixamento do nível de consciência.
Foi identificada uma lesão no sistema nervoso central, cuja
biópsia revelou ser um abscesso fúngico.

a Cirrose hepática pelo vírus de hepatite C

hh) Coagulopatia

b
b) Hipertensão portal

g Insuficiência
hepática

jj) Ascite

ii) Hematomas

ll) Edema subcutâneo
c
c) Varizes Esofágicas

m
m) Icterícia
nn) Hipoalbuminemia

d

Hemorragia
digestiva alta

e Pneumonia
aspirativa
o) Imunodepressão
o

f Choque hipovolêmico
p
p) Abcessos fúngicos
no cérebro

q

Síndrome
do desconforto
respiratório agudo
Fluxograma didático simplificado
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Nome do vídeo: Caso 3
Duração: 28’35”
Data: 08/10/2003
website: www.edm.org.br/ms

Objetos de aprendizagem:
• Ascite sero-hemorrágica (vídeo)
• Abcesso cerebral (vídeo e exame de imagem)
• Cirrose pela hepatite C (vídeo e foto de microscopia)
• Hipertensão portal (vídeo)
• Esplenomegalia (vídeo)
• Varizes esofágicas (vídeo e foto de microscopia)
• Pneumonia (vídeo)
• Síndrome do desconforto respiratório
agudo (vídeo e foto de microscopia)
• Dilatação de câmaras cardíacas direitas (vídeo)
• Petéquias (vídeo)
• Edema de membros inferiores (vídeo)
• Orifício de biópsia cerebral (vídeo)

Relação do fluxograma com
temas de livros e textos
Fluxo

Título
Cirrose Hepática

a

Hipertensão Portal

a

b

c

d

j

n

Infecções Pulmonares

Acesse: www.edm.org.br/ms

Coagulopatias

• Áudio-informações
• Fluxogramas complementares
• Teste seu conhecimento 		
(simuladores de caso)
• Novos vídeos de Discussões
Anatomopatológicas com
áudios-síntese e fluxogramas

Infecções do Sistema Nervoso Central

m

Icterícia

f

Choque

b

Hepatomegalia e Esplenomegalia

a

Hepatites Virais Crônicas

j

m

Abscesso cerebral,
Cirrose, Hipertensão portal,
Coagulopatia, Hemorragia,
Síndrome do desconforto
respiratório agudo

Emagrecimento

l

n

Descritores (palavras-chave)

Sangramento gastrointestinal

p

m

Veja página 56

Insuficiência Hepática
f

e
h

Cirrose
hepática

Edema
n
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Hipoproteinemia

Nome do vídeo: Caso 4
Duração: 37’30”
Data: 22/10/2003
website: www.edm.org.br/ms

DISCUSSÃO DE CASO ANATOMOPATOLÓGICO
História Clínica
Paciente feminino, 54 anos, negra, solteira, tabagista, portadora
de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) por cardiopatia valvar
e arritmia. Há uma semana apresentava febre, queimação
retroesternal, piora da dispnéia e edema periférico.

a Febre reumática

d

Pericardite fibrinosa

v Hipertensão arterial

bb) Dupla lesão mitral

c Dupla lesão
aórtica

oc) Miocardioesclerose

n Aterosclerose

e Endocardite

p Aorta

asséptica

f Miocardiopatia dilatada

q Cerebrais

g Insuficiência cardíaca

h

Congestão
pulmonar

i

Trombose átrio
esquerdo

e) Hipertensão pulmonar
m

x Dilatação de câmaras
cardíacas direitas

j

Congestão
crônica hepática

r Coronárias

l

Necrose
tubular aguda

s Leiomioma uterino
t Adenoma renal
u Cistite aguda

Fluxograma didático simplificado
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Nome do vídeo: Caso 4
Duração: 37’30”
Data: 22/10/2003
website: www.edm.org.br/ms

Objetos de aprendizagem:
• Valvopatias (vídeo e foto de microsopia)
• Pericardite fibrinosa (vídeo e foto de microsopia)
• Miocardiopatia dilatada (vídeo)
• Hipertensão pulmonar (vídeo)
• Trombose atrial (vídeo)
• Congestão passiva crônica hepática (vídeo e foto de microsopia)
• Congestão passiva crônica pulmonar (vídeo e foto de microsopia)
• Edema pulmonar (vídeo)
• Aterosclerose de aorta (vídeo)
• Aterosclerose de polígono de Willis (vídeo)
• Necrose tubular aguda (vídeo)
• Leiomioma uterino (vídeo)
• Adenoma renal (vídeo e foto de microsopia)
• Cistite aguda (vídeo)
• Endocardite asséptica (vídeo)
Leiomioma
uterino

Relação do fluxograma com
temas de livros e textos
Fluxo

Veja página 60

Título

Descritores (palavras-chave)
Febre reumática,
Insuficiência cardíaca congestiva,
Valvopatia, Aterosclerose,
Hipertensão pulmonar

n

p

q

r

Aterosclerose

f

g

i

j

Insuficiência cardíaca

n

r

o

g

l

Insuficiência coronariana
Choque cardiogênico
Infecções do trato urinário

u

Hipertensão pulmonar

h

m

a

d

e

Doença reumática

Acesse: www.edm.org.br/ms

b

c

e

Valvopatias

• Áudio-informações
• Fluxogramas complementares
• Teste seu conhecimento 		
(simuladores de caso)
• Novos vídeos de Discussões
Anatomopatológicas com
áudios-síntese e fluxogramas

s

Leiomioma Uterino

t

Tumores renais

l

Insuficiência Renal Aguda

e

Endocardite
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Nome do vídeo: Caso 5
Duração: 16’15”
Data: 30/07/2003
website: www.edm.org.br/ms

DISCUSSÃO DE CASO ANATOMOPATOLÓGICO
História Clínica
Paciente feminino, 69 anos, branca, diabética, com suspeita de
câncer abdominal (em pesquisa diagnóstica). Sentiu-se mal em
casa e desmaiou, sendo levada ao pronto-socorro, onde faleceu.

a Carcinoma hepatocelular

b Redução retorno
venoso

d Metástases

c Varizes de MMII

l Ovário
contralateral

f Pleural

g Pulmonar

h Tireóide

n Aterosclerose

r Cerebrais

u Atrofia cortical

o Diabetes

s Renais

t Nefropatia

v Rim vascular

p Bócio adenomatoso
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i Linfonodos

diabética

Fluxograma didático simplificado

q Alterações fibrocísticas da mama

Nome do vídeo: Caso 5
Duração: 16’15”
Data: 30/07/2003
website: www.edm.org.br/ms

Objetos de aprendizagem:
• Hepatocarcinoma (vídeo e foto de microscopia)
• Nefropatia diabética (vídeo e foto de microscopia)
• Diabetes (Homem Virtual)
• Metástases pulmonares

Nefropatia diabética
Veja página 58

(vídeo e foto de microscopia)

• Metástases linfonodais (vídeo)
• Sd. Desconforto respiratório agudo (vídeo)
• Tromboembolismo pulmonar (vídeo)
• Infarto pulmonar (vídeo)
• Aterosclerose (vídeo)
• Alterações fibrocísticas
da mama (vídeo e foto de microscopia)
• Bócio adenomatoso (vídeo)

Relação do fluxograma com
temas de livros e textos
Fluxo
a

b

Título
c

a

d

e

d

f

g

h

i

l

Hepatopatias
Tumores hepáticos

j

Aterosclerose

k

Insuficiência respiratória aguda
n

t

r

s

u

Diabetes mellitus tipo II

v

Doenças benignas da mama

q
p

f

j

m

Tromboembolismo pulmonar
Veja página 44

Descritores (palavras-chave)
Cirrose hepática, Insuficiência hepática
Hipertensão portal, Carcinoma
hepatocelular, Diabetes melitus,
Tabagismo

Oncogênese

n

o

Diabetes

Veja páginas 53 e 54

g h
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i

Carcinomatose
Tromboembolismo pulmonar

Acesse: www.edm.org.br/ms
• Áudio-informações
• Fluxogramas complementares
• Teste seu conhecimento 		
(simuladores de caso)
• Novos vídeos de Discussões
Anatomopatológicas com
áudios-síntese e fluxogramas

Nome do vídeo: Caso 6
Duração: 26’35”
Data: 14/05/2003
website: www.edm.org.br/ms

DISCUSSÃO DE CASO ANATOMOPATOLÓGICO
História Clínica
Paciente feminino, 49 anos, branca, com antecedente de
colecistectomia por calculose há 8 anos. Após a cirurgia
apresentou surtos recorrentes de icterícia, febre, dor abdominal,
colúria e hipocolia fecal. Foi realizada derivação bíleo-digestiva,
porém a paciente manteve os surtos de febre e icterícia.

a Colecistite crônica calculosa

b Colecistectomia

c Colangites de repetição

d Profilaxia antibiótica

i Estenose de colédoco

e Reação hepática à droga

g Icterícia

j Derivação bilio-digestiva

f Insuficiência hepática

h Encefalopatia

l Hipoproteinemia

k Coagulopatia

m Petéquias

n Hemorragia

o Derrames cavitários

digestiva alta

q Choque

Fluxograma didático simplificado
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r Broncopneumonia
Aspirativa

p Edema cerebral

s Síndrome do desconforto
respiratório agudo

Nome do vídeo: Caso 6
Duração: 26’35”
Data: 14/05/2003
website: www.edm.org.br/ms

Objetos de aprendizagem:
• Insuficiência Hepática (vídeo)
• Icterícia (vídeo)
• Hemorragia digestiva alta (vídeo)
Pneumonia
Veja página 71
• Pneumonia (vídeo e foto de microscopia)
• Síndrome do desconforto respiratório agudo (vídeo)
• Estenose de derivação bilio-digestiva (vídeo)
• Necrose hepática sub-maciça (vídeo e foto de microscopia)
• Derrame cavitário (vídeo)

Relação do fluxograma com
temas de livros e textos
Fluxo
a

b

i

j

f

Título
c d

Colecistopatias

g

h k

Insuficiência hepática

l

n

o

f

g

h

k

n

Sangramento gastrointestinal

Descritores (palavras-chave)
Colecistopatia crônica calculosa,
Reação a drogas,
Insuficiência hepática,
Coagulopatia, Colangite

Infecções pulmonares

r
f

m n

Coagulopatias

n

q

s

Choque

Acesse: www.edm.org.br/ms
• Áudio-informações
• Fluxogramas complementares
• Teste seu conhecimento 		
(simuladores de caso)
• Novos vídeos de Discussões
Anatomopatológicas com
áudios-síntese e fluxogramas

c

d

n

q

s

r

Sepse e síndrome da resposta inflamatória
sistêmica

n

q

s

Insuficiência respiratória aguda / SARA

l

o

p

Edema

l
d

Hipoproteinemia
e
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Reações medicamentosas

Nome do vídeo: Caso 7
Duração: 27’33”
Data: 18/06/2003
website: www.edm.org.br/ms

DISCUSSÃO DE CASO ANATOMOPATOLÓGICO
História Clínica
Paciente masculino, 56 anos, branco, tabagista, ex-etilista,
hipertenso, submetido a revascularização miocárdica há dez
anos, apresentava há dois meses dor de garganta associada à
perda de peso e abaulamento na região do ângulo da mandíbula
D, sendo diagnosticado CEC (Carcinoma Espino Celular) e
Hipofaringe e Língua. Há seis meses disfonia e disfagia. Há um
dia, hemorragia oral em grande quantidade.

d Esofagite crônica

a Tabagismo

e Carcinoma de faringe
b Antracose

b DPOC

f Enfisema

g Bronquiolite
do fumante

linfonodais

h Hipertensão pulmonar

k Dilatação de VD

quimioterapia

o Ressecção

i Cor pulmonale
j Prolapso tricúspide

m Rádio e

n Metástases

cirúrgica

m Necrose tumoral

l Congestão
hepática

o Broncoaspiração

r Aterosclerose
t Artérias cerebrais
s Artérias coronárias

u Artérias renais

v Infarto do miocárdio
w Aneurisma de VE
Fluxograma didático simplificado
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u Revascularização miocárdica

x Atrofia frontal

y Rim vascular

Nome do vídeo: Caso 7
Duração: 27’33”
Data: 18/06/2003
website: www.edm.org.br/ms

Objetos de aprendizagem:
• Aterosclerose (vídeo)
• Infarto do miocárdio (vídeo)
• Revascularização miocárdica (vídeo)
• Aneurisma de ventrículo esquerdo (vídeo)
• Atrofia cortical frontal (vídeo)
• Rim vascular (vídeo)
• Broncoaspiração (vídeo)
• Pneumonite aspirativa (foto microscopia)
• Enfisema pulmonar (vídeo e foto microscopia)
• Antracose (vídeo)
• Hipertensão pulmonar (vídeo e foto microscopia)
• Cor pulmonale (vídeo)
• Fibrose pós radioterapia (vídeo)
• Necrose tumoral (vídeo)
• Metástases linfonodais (vídeo e foto microscopia)

Enfisema
pulmonar

Veja página 71

Relação do fluxograma com
temas de livros e textos
Fluxo

Título

i

Insuficiência Cardíaca

v

Síndromes coronárias agudas

s

Insuficiência Coronariana

w

z

r

t

Descritores (palavras-chave)
Insuficiência coronariana,
Doença pulmonar obstrutiva crônica,
Carcinoma de laringe,
Cor pulmonale, Tabagismo

Doença arterial coronária crônica
u x

y

Fatores de risco para doença cardiovascular
Infecções pulmonares

q
a

b

c

f

g

h

i

j

e

n

p

d

k

l

Tabagismo

Acesse: www.edm.org.br/ms

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

• Áudio-informações
• Fluxogramas complementares
• Teste seu conhecimento 		
(simuladores de caso)
• Novos vídeos de Discussões
Anatomopatológicas com
áudios-síntese e fluxogramas

Hipertensão pulmonar
Oncogênese e fisiopatologia do câncer
Aterosclerose

r
e

n

Tumores de cabeça e pescoço

a

e

Prevenção do câncer

d
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Esofagite

Nome do vídeo: Caso 8
Duração: 10’08”
Data: 19/11/2003
website: www.edm.org.br/ms

DISCUSSÃO DE CASO ANATOMOPATOLÓGICO
História Clínica
Paciente masculino, 47 anos, pardo, etilista, com doença
plurimetabólica (diabético, dislipidêmico, hipertenso). Apresentou
consequências degenerativas vasculares e imunodepressão
secundária a essas comorbidades.

a Etilismo

b Broncoaspiração

e Pneumonia

c Imunodepressão

f

g Hipertensão

arterial

d Esteatose

Cistite aguda
purulenta

h Acidente vascular

cerebral isquêmico
Fluxograma didático simplificado
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Nome do vídeo: Caso 8
Duração: 10’08”
Data: 19/11/2003
website: www.edm.org.br/ms

Objetos de aprendizagem:

Broncopneumonia
Veja página 71

• Esteatose hepática (vídeo e foto de microscopia)
• Broncopneumonia (vídeo e foto de microscopia)
• Cistite aguda purulenta (vídeo)
• Acidente vascular cerebral isquêmico (vídeo)
• Hipertensão arterial (vídeo)
• Doença plurimetabólica (vídeo)
• Etilismo (vídeo)
• Hiperplasia Prostática Benigna (vídeo)
• Diabetes melitus (vídeo)
Diabetes
melitus

Veja página 53 e 54

Relação do fluxograma com
temas de livros e textos
Fluxo

Título

a

c

Etilismo

b

e

Infecções pulmonares

a

c

Emagrecimento involuntário

f

Infecções do trato urinário

g

Hipertensão arterial

h

Acidente Vascular Cerebral

d

Esteatose hepática

a

d
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Doença hepática alcoólica
e esteato-hepatite não alcoólica

Descritores
(palavras-chave)
Etilismo, Esteatose, Pneumonia
Hipertensão arterial,
Doença cerebrovascular isquêmica,
Doença plurimetabólica, Diabetes
melitus, Dislipidemia

Acesse: www.edm.org.br/ms
• Áudio-informações
• Fluxogramas complementares
• Teste seu conhecimento 		
(simuladores de caso)
• Novos vídeos de Discussões
Anatomopatológicas com
áudios-síntese e fluxogramas

Nome do vídeo: Caso 9
Duração: 24’30”
Data: 21/05/2003
website: www.edm.org.br/ms

DISCUSSÃO DE CASO ANATOMOPATOLÓGICO
História Clínica
Paciente masculino, 50 anos, tabagista, há 4 meses com tosse
e expectoração amarelada, febre baixa, dispnéia progressiva,
vômica e odinofagia.

b Caquexia

a Linfoma mediastinal pleomórfico

c Fenômenos

d Compressão de

tromboembólicos

f

TEP

vasos torácicos

g Síndrome da veia
cava superior

j Trombose de
veias cervicais

m Atrofia cortical

e Infiltração de
pulmão e pleura

h Obstrução
brônquica

k Trombose de

l Broncopneumonia

veias subclávias

n Edema de membros

i Metástases

o Derrame pleural

superiores

p Aterosclerose
s Cerebrais

t Coronárias

w Infarto isquêmico

q Aorta

r Doença diverticular do cólon

x Renais
y Rim vascular

z Cistos de retenção

antigo cerebral
Fluxograma didático simplificado
Guia Interativo
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Nome do vídeo: Caso 9
Duração: 24’30”
Data: 21/05/2003
website: www.edm.org.br/ms

Objetos de aprendizagem:
• Linfoma pleomórfico (vídeo, exame de imagem e foto de microscopia)
• Síndrome da veia cava superior (vídeo)
• Ectasia vascular cerebral (vídeo)
• Congestão hepática crônica (vídeo e foto de microscopia)
• Trombose de veia jugular (vídeo)
• Trombose de veia subclávia (vídeo)
• Invasão brônquica e pulmonar
Doença
diverticular do
pelo tumor (vídeo, exame de imagem)
cólon
Veja página 49
• Metástase hepática (vídeo)
• Pneumonia (vídeo, exame de imagem
e foto de microscopia)

• Atrofia cortical cerebral (vídeo)
• Doença diverticular do cólon (vídeo)
• Aterosclerose (vídeo)
• Cistos renais de retenção(vídeo)

Cistos renais de
retenção
Veja página 58

Relação do fluxograma com
temas de livros e textos
Fluxo
g

j

Título
k

Síndrome da veia cava superior

a b c

d e

g

j

i

o

k

h

l

o

c

d

f

Infecções pulmonares
o

Tromboembolismo pulmonar
Doença diverticular do cólon

r
q

t

s

p

Aterosclerose
Desnutrição

b
m

Linfoma,
Síndrome da veia cava superior,
Metástase,
Tromboembolismo pulmonar,
Doença diverticular do cólon

Edema

n

p

Linfomas

Descritores (palavras-chave)

w

Acidente vascular cerebral

b

Emagrecimento

a

Oncogênese
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Acesse: www.edm.org.br/ms
• Áudio-informações
• Fluxogramas complementares
• Teste seu conhecimento 		
(simuladores de caso)
• Novos vídeos de Discussões
Anatomopatológicas com
áudios-síntese e fluxogramas

Nome do vídeo: Caso 10
Duração: 11’59”
Data: 24/09/2003
website: www.edm.org.br/ms

DISCUSSÃO DE CASO ANATOMOPATOLÓGICO
História Clínica
Paciente feminino, 47 anos, parda, acompanhada por doença
pulmonar crônica rotulada por asma brônquica e com biópsia
sugestiva de tuberculose em outro serviço. Evoluiu para
insuficiência respiratória.

a Doença cística pulmonar

b Pleurite crônica

f Hipertensão arterial

c Tromboembolismo
pulmonar

d Infarto pulmonar

e Derrame pleural

Fluxograma didático simplificado
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g Rim vascular

h Cerebrais

Nome do vídeo: Caso 10
Duração: 11’59”
Data: 24/09/2003
website: www.edm.org.br/ms

Objetos de aprendizagem:
• Doença cística pulmonar
(vídeo e foto de microscopia)

• Tromboembolismo pulmonar (vídeo)
• Infarto pulmonar (vídeo)
• Hipertensão arterial (vídeo)
• Derrame pleural (vídeo)
• Pleurite crônica (vídeo)
• Aterosclerose (vídeo)
• Infarto do Miocárdio (vídeo)

Relação do fluxograma com
temas de livros e textos
Fluxo

Título

a

b

c

Doenças císticas pulmonares

c

d

e

Tromboembolismo pulmonar

f

g h

b

Tromboembolismo
pulmonar
Veja página 44

Descritores (palavras-chave)
Doença cística pulmonar,
Infarto pulmonar,
Tromboembolismo pulmonar,
Hipertensão arterial,
Pleurite crônica

Hipertensão arterial
Pleurite Crônica

Acesse: www.edm.org.br/ms
• Áudio-informações
• Fluxogramas complementares
• Teste seu conhecimento 		
(simuladores de caso)
• Novos vídeos de Discussões
Anatomopatológicas com
áudios-síntese e fluxogramas
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Nome do vídeo: Caso 11
Duração: 24’07”
Data: 04/06/2003
website: www.edm.org.br/ms

DISCUSSÃO DE CASO ANATOMOPATOLÓGICO
História Clínica
Paciente masculino, 2 anos e 6 meses, negro, apresentou três
episódios de meningite, evoluindo para sequelas neurológicas
graves, pneumonias de repetição e desnutrição. Há 10 dias
apresentando diarréia aquosa e há 2 dias vômitos, dispnéia,
febre e oligúria.

a Fístula liquórica etmoidal

b Meningite bacteriana de repetição

cc) Espessamento de meninges

f Hidrocefalia

e Desnutrição

d Sepse

g Pneumonia
necrotizante

h Hiperplasia
linfóide intestinal

j Anemia

k Caquexia

i Hipertensão
intra-craniana

l Herniação
uncal

m Infarto isquêmico
cerebelar

n Infarto isquêmico em
núcleos da base

Fluxograma didático simplificado
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Nome do vídeo: Caso 11
Duração: 24’07”
Data: 04/06/2003
website: www.edm.org.br/ms

Objetos de aprendizagem:
• Fístula etmoidal (vídeo)
• Hidrocefalia (vídeo)
• Infarto isquêmico cerebelar (vídeo e foto de microscopia)
• Infarto isquêmico em gânglios
da base (vídeo e foto de microscopia)
• Afilamento irregular da calota craniana (vídeo)
• Pneumonia necrotizante (vídeo e foto de microscopia)
• Hiperplasia de placa de Peyer intestinal (vídeo
e foto de microscopia)

Relação do fluxograma com
temas de livros e textos
Fluxo

Título
Infecções do sistema nervoso central

a b

c

f

i

l

a b f

i

d

l

Hidrocefalia

d g

Infecções Pulmonares

k

a

l m n

j

Desnutrição infantil

Acesse: www.edm.org.br/ms

Acidente Vascular Cerebral

• Áudio-informações
• Fluxogramas complementares
• Teste seu conhecimento 		
(simuladores de caso)
• Novos vídeos de Discussões
Anatomopatológicas com
áudios-síntese e fluxogramas

b d h

Sepse e síndrome da resposta 		
inflamatória sistêmica

e k

Emagrecimento

j

a
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Fístula liquórica,
Hidrocelafia,
Hipertensão intracraniana,
Infarto cerebral,
Sepse

Hipertensão intra-craniana

f

e

Descritores (palavras-chave)

Fístula liquórica

Nome do vídeo: Caso 12
Duração: 19’21”
Data: 10/09/2003
website: www.edm.org.br/ms

DISCUSSÃO DE CASO ANATOMOPATOLÓGICO
História Clínica
Paciente masculino, 74 anos, branco, tabagista, com repercussões
para o trato respiratório e digestivo como DPOC, cor pulmonale e
evolução para processo caquetizante com disfagia progressiva.

g Imunodepressão

a Adenocarcinoma gástrico

d Obstrução TGI alto

b Caquexia

c Atrofia de órgãos
e tecidos

i

e Regurgitação
f

DPOC

j

Antracose

l

k Bronquite crônica

Broncopneumonia

s Aterosclerose

h Tabagismo

Enfisema

m Hipertensão pulmonar

n Dilatação das câmaras
cardíacas direitas

t Renais

u Cerebrais
o Congestão crônica

v Rim Vascular

hepática

w Hiperplasia prostática

x Uretrite crônica
36 Guia Interativo

y Bexiga de esforço

p Insuficiência

q Trombose

tricúspide

r Insuficiência cardíaca direita

Fluxograma didático simplificado

auricular direita

Nome do vídeo: Caso 12
Duração: 19’21”
Data: 10/09/2003
website: www.edm.org.br/ms

Objetos de aprendizagem:
• Adenocarcinoma gástrico (vídeo e foto de microscopia)
• Caquexia (vídeo)
• Pneumonia (vídeo)
• Infiltração do omento por tumor (vídeo)
• Bronquite crônica (vídeo)
• Insuficiência cardíaca direita (vídeo)
Hiperplasia
• Hiperplasia prostática benigna (vídeo)
prostática
• Aterosclerose (vídeo)
Veja página 59
• Congestão passiva crônica hepática (vídeo)
• Emagrecimento involuntário (vídeo)

Relação do fluxograma com
temas de livros e textos
Fluxo

Título
Tumores do estômago

a
a g d e f

Oncogênese

h

i

j

Tabagismo

i

j

k l

Doença pulmonar obstrutiva crônica

Descritores (palavras-chave)
Adenocarcinoma gástrico,
Obstrução intestinal,
DPOC, Insuficiência cardíaca,
Broncopneumonia,
Tabagismo, Caquexia

Hipertensão pulmonar

m n
o p q r

Cor pulmonale

Acesse: www.edm.org.br/ms

w x

Hiperplasia prostática

• Áudio-informações
• Fluxogramas complementares
• Teste seu conhecimento 		
(simuladores de caso)
• Novos vídeos de Discussões
Anatomopatológicas com
áudios-síntese e fluxogramas

e

f

b c

y

Doenças pulmonares infecciosas
Emagrecimento

Guia Interativo
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Nome do vídeo: Caso 13
Duração: 21’38”
Data: 13/08/2003
website: www.edm.org.br/ms

DISCUSSÃO DE CASO ANATOMOPATOLÓGICO
História Clínica
Paciente feminino, 65 anos, branca, dirigiu-se ao pronto-socorro
com queixa de emagrecimento e dispnéia. Foi feita hipótese de
pneumonia e realizada punção do líquido pleural. Após 4 dias
apresentou mal súbito.

i Redução retorno

a Adenocarcinoma ovário

b Carcinomatose
peritoneal

c Epíplon

e Diafragma

e Diafragma

venoso

g Metástases

j Varizes de MMII

k Hipercoagulabilidade

h Ovário

l Tromboembolismo

Contralateral

Pulmonar

f Ascite
m Infarto pulmonar

n Bronquite crônica

o Antracose

q Aterosclerose
p Tabagismo
r Aorta

s Cerebrais

t Esteatonecrose pancreática
u Colecistite crônica calculosa
Fluxograma didático simplificado
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Nome do vídeo: Caso 13
Duração: 21’38”
Data: 13/08/2003
website: www.edm.org.br/ms

Objetos de aprendizagem:
• Carcinomatose peritoneal (vídeo)
• Adenocarcinoma de ovário (vídeo e foto de microscopia)
• Infiltração do diafragma por tumor (vídeo)
• Infiltração do omento por tumor (vídeo)
• Bronquite crônica (vídeo)
• Tromboembolismo pulmonar (exame de imagem) Tromboembolismo
pulmonar
Veja página 44
• Infarto pulmonar (vídeo e foto de microscopia)
• Colecistite crônica calculosa (vídeo)
• Aterosclerose (vídeo)

Relação do fluxograma com
temas de livros e textos
Fluxo

Título
Massas pélvicas

a b g
a b g c d
e f h k i

Oncogênese

Descritores (palavras-chave)
Adenocarcinoma de ovário,
Carcinomatose,
Tabagismo,
Bronquite crônica,
Infarto pulmonar

j

Tumores do ovário

a
a b

g

Carcinomatose

q

s

Aterosclerose

Acesse: www.edm.org.br/ms

p n o

Tabagismo

n

Doença pulmonar obstrutiva crônica

m l

Tromboembolismo pulmonar

u

Icterícia

u

Colecistite crônica calculosa

t

Pancreatites

• Áudio-informações
• Fluxogramas complementares
• Teste seu conhecimento 		
(simuladores de caso)
• Novos vídeos de Discussões
Anatomopatológicas com
áudios-síntese e fluxogramas

r
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Nome do vídeo: Caso 14
Duração: 23’58”
Data: 16/07/2003
website: www.edm.org.br/ms

DISCUSSÃO DE CASO ANATOMOPATOLÓGICO
História Clínica
Paciente masculino, 68 anos, pardo, tabagista, cardiopata,
portador de fibrilação atrial crônica, com AVC prévio. Apresentou
perda súbita da consciência.

b Hipertrofia miocárdica

a Hipertensão arterial

d Necrose fibrinóide de arteríolas

c Degeneração maligna

e Renais

i

f Pâncreas

j

Insuficiência renal
crônica

h Cólon

g Baço

Pancreatite aguda
em resolução

n Hemoperitôneo
k Hemodiálise

l Cistos renais

m Pseudocisto
o Choque hemorrágico

t Tabagismo

p Aterosclerose

q Cerebrais

r Aorta

Fluxograma didático simplificado

s Coronárias

u Enfisema

v Antracose

x Bronquiolite
Guia Interativo
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Nome do vídeo: Caso 14
Duração: 23’58”
Data: 16/07/2003
website: www.edm.org.br/ms

Objetos de aprendizagem:
• Aterosclerose aorta (vídeo e foto de microscopia)
• Aterosclerose coronariana (vídeo)
• Rim Vascular (vídeo)
• Miocardiopatia hipertrófica (vídeo)
• Divertículo de Merkel (vídeo)
• Dermatite ocre (vídeo)
• Antracose (vídeo)
• Hipertensão arterial maligna
(vídeo e foto de microscopia)

Rim vascular
Veja página 58

Dermatite ocre
Veja página 62

• Pseudocisto pancreático roto
(vídeo e foto de microscopia)

• Hemoperitôneo (vídeo)

Relação do fluxograma com
temas de livros e textos
Fluxo

Título
Hipertensão arterial

a b c
d

f g h

e i k
f

j

l

Choque hemorrágico
Aterosclerose

p

u

Hipertensão arterial maligna,
Pseudocisto pancreático,
Choque hemorrágico,
Insuficiência renal crônica,
Aterosclerose

Doenças pancreáticas

l

n o

t

Insuficiência renal crônica

Descritores (palavras-chave)

u v

x

Tabagismo

Acesse: www.edm.org.br/ms

Doença pulmonar obstrutiva Crônica

• Áudio-informações
• Fluxogramas complementares
• Teste seu conhecimento 		
(simuladores de caso)
• Novos vídeos de Discussões
Anatomopatológicas com
áudios-síntese e fluxogramas
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Nome do vídeo: Caso 15
Duração: 14’59”
Data: 27/08/2003
website: www.edm.org.br/ms

DISCUSSÃO DE CASO ANATOMOPATOLÓGICO
História Clínica
Paciente masculino, 68 anos, branco, diabético, com sinais de
hepatopatia crônica. Evoluiu para a causa mais comum de óbito
nesses pacientes.

a Esquistossomose

b Fibrose hepática

j Síndrome do
desconforto
respiratório agudo

c Hipertensão portal

d Varizes esofágicas

e Baço congestivo

f Anasarca

g Ascite

h Derrame pleural

k Aterosclerose

l Cerebrais

m Aorta

n Coronárias

o Hiperplasia nodular próstata

p Retenção urinária

i Drenagem torácica

q Calculose renal

Fluxograma didático simplificado
Guia Interativo
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Nome do vídeo: Caso 15
Duração: 14’59”
Data: 27/08/2003
website: www.edm.org.br/ms

Objetos de aprendizagem:
• Ascite sero-hemorrágica (vídeo)
• Cirrotização hepática
(vídeo e foto de microscopia)

• Hipertensão portal (vídeo)
• Esplenomegalia (vídeo)
• Varizes esofágicas (vídeo e foto

Drenagem
torácica
Veja página 58

de microscopia)

• Síndrome do desconforto respiratório
agudo (vídeo e foto de microscopia)
• Derrame pleural (vídeo)
• Drenagem torácica (vídeo)
• Hiperplasia prostática benigna (vídeo)
• Lítíase renal (vídeo)

Hiperplasia
prostática
Veja página 58

Lítíase renal
Veja página 58

Relação do fluxograma com
temas de livros e textos
Fluxo

Título
Esquistossomose hepato-esplênica

a b
b c d e
f

h

Hepatopatia

i

c

Sangramento gastrointestinal

b

Desnutrição

Descritores (palavras-chave)
Esquistossomose,
Hipertensão portal,
Anasarca,
Aterosclerose,
Hiperplasia prostática benigna,
Hepatopatia crônica

Insuficiência respiratória aguda / SARA

j

Ascite

Acesse: www.edm.org.br/ms

u

Aterosclerose

c

Hipertensão portal

o p

Hiperplasia prostática

q

Nefrolitíase

• Áudio-informações
• Fluxogramas complementares
• Teste seu conhecimento 		
(simuladores de caso)
• Novos vídeos de Discussões
Anatomopatológicas com
áudios-síntese e fluxogramas

g u v

x
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVTVP

Código de identificação: GI0109HV1
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Trombose venosa profunda

e tromboembolia pulmonar
Data de desenvolvimento: outubro/2008
Descritores
• Veias profundas dos membros inferiores
		e formação de trombo
• Descolamento do trombo e chegada no coração
• Infarto pulmonar e sinal respiratório

A

Objetivo: mostrar a fisiopatologia da tromboembolia
pulmonar
Resumo: visualização das veias profundas da perna com a
formação do trombo. Seu descolamento e fluxo pelo sistema
venoso, chegando até o coração, com posterior fluxo pela
artéria pulmonar, provocando o infarto pulmonar, e o sinal
respiratório.

B

Pontos importantes: formação do trombo venoso na veia
profunda da perna. Descolamento e migração até o coração,
provocando o infarto pulmonar.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Trombose venosa profunda
Tromboembolismo pulmonar
Infarto pulmonar
Dor torácica
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C

Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVC

Código de identificação: GI0109HV2
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Cricotireoidostomia
Data de desenvolvimento: agosto/2005
Descritores
• Anatomia do pescoço
• Laringe e traquéia
• Técnica cirúrgica de cricotireoidostomia

A

Objetivo: demonstrar a técnica cirúrgica da
cricotireoidostomia.
Resumo: as sequência mostram a anatomia
do pescoço, as etapas da técnica de cricotireoidostomia,
a inserção da cânula, e os cuidados para evitar lesão
das cordas vocais.

B

Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Insuficiência respiratória aguda
Suporte avançado de vida
Manobras de liberação das vias aéreas

C
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVDT

Código de identificação: GI0109HV3
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Drenagem torácica
Data de desenvolvimento: agosto/2005
Descritores
• Anatomia da caixa torácica
• Referências anatômicas para escolha de ponto de incisão
• Técnica de incisão e verificação
• Colocação do dreno
• Dinâmica da drenagem do ar da caixa torácica

A

Objetivo: mostrar a técnica de colocação do dreno torácico
para casos de pneumotórax.
Resumo: as sequência mostram a anatomia da caixa torácica
e as referências para a escolha do ponto de incisão para
colocação do dreno. Também representam a técnica de
incisão e cuidados cirúrgicos, a colocação do dreno e a sua
posição dentro da caixa torácica, assim como a fisiologia da
drenagem do pneumotórax.

B

Pontos importantes: referências anatômicas para a escolha
do local de incisão, colocação do dreno e processo de
drenagem do pneumotórax.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Drenagem torácica
Derrames e doenças da pleura
Suporte avançado de vida
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVPPA

Código de identificação: GI0109HV4
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Pneumotórax e punção de alívio
Data de desenvolvimento: maio/2005
Descritores
• Pneumotórax hipertensivo
• Anatomia do tórax
• Local de punção
• Fisiologia de alívio do pneumotórax

A

Objetivo: demonstrar a técnica de punção de alívio para
pneumotórax hipertensivo.
Resumo: apresentação da fisiopatologia de instalação do
pneumotórax hipertensivo com o colapso pulmonar. Escolha
do local de punção e processo de recuperação funcional do
pulmão.

B

Pontos
importantes: instalação do pneumotórax
hipertensivo, escolha do local e técnica de punção, dinâmica
do alívio e recuperação da função pulmonar.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Insuficiência respiratória
Pneumotórax
Suporte avançado de vida

C
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVIO

Código de identificação: GI0109HV5
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Intubação orotraqueal
Data de desenvolvimento: junho/2005
Descritores
• Anatomia do pescoço e da traquéia
• Técnica de colocação do laringoscópio
• Visualização das estruturas anatômicas da traquéia
• Etapas da colocação do tubo orotraqueal

A

Objetivo: mostrar a técnica de intubação orotraqueal.
Resumo: as sequências mostram a anatomia do pescoço
e da via aérea superior, o posicionamento da cabeça, a
colocação do laringoscópio, a visualização da epiglote, e a
técnica de colocação do tubo orotraqueal. Apresentam ainda
a sistemática de retirada do fio guia e a posterior insuflação do
balão de fixação.

B

Pontos importantes: técnica de colocação do laringoscópio,
colocação do tubo orotraqueal e insuflação do balão de
fixação após retirada do fio guia.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Insuficiência respiratória aguda
Suporte avançado de vida
Manobras de liberação das vias aéreas

C
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVDIIDC

Código de identificação: GI0109HV6
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Doença inflamatória intestinal - doença

de Crohn
Data de desenvolvimento: março/2007
Descritores
• Anatomia do tubo digestivo (esôfago até o reto)
• Locais de acometimento
• Aspecto inflamatório
• Complicações da doença de Crohn

A

Objetivo: demonstrar a fisiopatologia e as complicações da
doença de Crohn.
Resumo: as sequências mostram o tubo digestivo, desde
o esôfago até o reto, segmentando as diferentes partes do
intestino. Apresentam as áreas de acometimento, o processo
inflamatório e as complicações resultantes.

B

Pontos importantes: tubo digestivo, diferentes segmentos
do intestino, regiões de acometimento e complicações da
doença de Crohn.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Doenças inflamatórias intestinais
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVDIIRU

Código de identificação: GI0109HV7
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Doença inflamatória intestinal – retocolite

ulcerativa
Data de desenvolvimento: abril/2007

A

Descritores
• Anatomia do tubo digestivo
• Locais de acometimento da retocolite ulcerativa
• Complicações
Objetivo: mostrar os locais de acometimento da retocolite
ulcerativa.
Resumo: as sequências mostram a anatomia do tubo
digestivo, principalmente a divisão dos segmentos intestinais,
áreas de acometimento da retocolite ulcerativa e complicações
como estenose e câncer intestinal.

B

Pontos importantes: locais de acometimento da retocolite
ulcerativa, complicações e procedimentos cirúrgicos.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Doenças inflamatórias intestinais
C
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVO

Código de identificação: GI0109HV8
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Ostomias – ileostomia e colostomia
Data de desenvolvimento: março/2007
Descritores
• Anatomia do intestino
• Ileostomia
• Colostomia

A

Objetivo: demonstrar a ileostomia e colostomia.
Resumo: as sequências mostram o mecanismo de formação
de estenose intestinal e o processo para compreensão das
etapas relacionadas com a ileostomia e a colostomia.
Pontos importantes: anatomia intestinal e estruturas
relacionadas com a ileostomia e a colostomia.

B

Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Cirurgias do aparelho digestivo
Obstruções do trato digestivo
Perfurações do trato digestivo

C
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVMCH

Código de identificação: GI0109HV9
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Métodos contraceptivos hormonais
Data de desenvolvimento: março/2006
Descritores
• DIU
• Contraceptivo hormonal oral
• Contraceptivo hormonal injetável

A

Objetivo: apresentar três formas de contraceptivo hormonal
Resumo: as sequências do vídeo mostram o mecanismo de
ação do DIU, inclusive com sua ação na formação de muco
no cervix do colo uterino. Numa outra sequência, apresenta
o contraceptivo hormonal oral, com a área de absorção no
intestino e a metabolização hepática. A terceira sequência
mostra o contraceptivo injetável em aplicação intramuscular.
Em um dos trechos do vídeo, aparece a correlação entre
as alterações da mucosa uterina e os níveis hormonais
sanguíneos, de acordo com o período do ciclo menstrual.

B

Pontos importantes: os três principais tipos de contraceptivo
hormonal e as mudanças da mucosa uterina de acordo com
os níveis hormonais sanguíneos
Autores: http://www.edm.org.br/ms

C

Textos relacionados
Métodos contraceptivos
Planejamento familiar
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVDM1

Código de identificação: GI0109HV10
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Diabetes mellitus 1 e 2 – 1ª parte
Data de desenvolvimento: fevereiro/2007
Descritores
• Ação da insulina no corpo
• Sintomas do diabetes
• Fisiopatologia do diabetes 1
• Fisiopatologia do diabetes 2
• Curva glicêmica normal

A

Objetivo: permitir a compreensão da ação da insulina no
corpo humano, do comportamento da curva glicêmica
normal e da fisiopatologia do diabetes mellitus 1 e 2.
Resumo: estas sequências apresentam a produção de
insulina, as suas ações no corpo humano e o comportamento
da curva glicêmica em uma pessoa normal. Em seguida são
apresentados os sintomas e a fisiopatologia do diabetes
mellitus 1 e 2.

B

Pontos importantes: ação da insulina, curva glicêmica
normal, fisiopatologia do diabete mellitus 1 e 2.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Diabete mellitus (Tipos 1 e 2) – fisiopatologia
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVDM2

Código de identificação: GI0109HV11
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Diabetes mellitus – 2ª parte: insulinoterapia

e complicações do diabetes
Data de desenvolvimento: fevereiro/2007
Descritores
• Hipoglicemiantes orais
• Curva glicêmica x tipos de insulina
• Locais de aplicação
• Complicações do diabetes

A

Objetivo: permitir a compreensão da ação dos
hipoglicemiantes orais, dos tipos de insulina e sua ação
na curva glicêmica, e das complicações do diabetes.
Resumo: o vídeo apresenta a ação dos hipoglicemiantes
orais, os três tipos de insulina injetável e suas ações na curva
glicêmica de acordo com as refeições, os locais de aplicação
e as complicações do diabetes (insuficiência renal, retinopatia
diabética e pé diabético).

B

Pontos importantes: tipo de insulina x curva glicêmica
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Diabetes mellitus (Tipos1 e 2) – tratamento

C
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVHB

Código de identificação: GI0109HV12
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Hepatite B - invasão do hepatócito

pelo vírus do hepatite B
Data de desenvolvimento: fevereiro/2006
Descritores
• Vírus da hepatite B
• Receptores virais
• Invasão do hepatócito
• Mecanismo de replicação viral

A

Objetivo: mostrar a estrutura do vírus da hepatite B, a
invasão do hepatócito e o mecanismo de replicação viral
intracelular.
Resumo: o vídeo apresenta o vírus do hepatite B, seus
receptores de superfície e o processo de invasão do hepatócito
com liberação do core. Em seguida, mostra invasão do núcleo
celular, com a liberação do material genético e a produção
do RNAm para síntese protéica pelos ribossomos. Por último,
mostra o mecanismo de inibição da replicação viral pela
Lamivudina.

B

Pontos importantes: estrutura do vírus do Hepatite B,
mecanismo de replicação viral e mecanismo de ação da
Lamivudina.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Hepatites virais
Cirrose hepática
Hepatopatias
Insuficiência hepática
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVHC1

Código de identificação: GI0109HV13
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Hepatite C – mecanismo de contágio,

invasão do hepatócito e replicação viral
Data de desenvolvimento: fevereiro/2007
Descritores
• Vírus da hepatite C
• Forma de contágio
• Invasão do hepatócito
• Síntese protéica viral
• Replicação viral

A

Objetivo: apresentar a via principal de contágio, a invasão
do hepatócito e a replicação viral.
Resumo: o vídeo apresenta o contágio pelo vírus da hepatite
C por transfusão sanguínea, a invasão do hepatócito, os
mecanismos de síntese protéica viral e replicação do vírus no
hepatócito.

B

Pontos importantes: via de contágio, invasão do hepatócito
e síntese protéica viral com replicação do vírus.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Hepatites virais
Cirrose hepática
Hepatopatias
Insuficiência hepática

C
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVHC2

Código de identificação: GI0109HV14
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Hepatite C – complicações e locais de

alojamento no corpo humano
Data de desenvolvimento: fevereiro/2007
Descritores
• Complicações da infecção por vírus da hepatite C
• Locais de alojamento no corpo humano

A

Objetivo: apresentar as complicações decorrentes da
infecção pelo vírus da hepatite C e os locais de alojamento.
Resumo: apresenta as complicações resultantes de infecção
pelo vírus da Hepatite C, como a cirrose hepática e o
carcinoma, além dos locais de alojamento no corpo humano.
Pontos importantes: complicações causadas pela hepatite
C e locais de alojamento.

B

Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Hepatites virais
Cirrose hepática
Hepatopatias
Insuficiência hepática
C
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVAU

Código de identificação: GI0109HV15
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Aparelho urinário
Data de desenvolvimento: dezembro/2005
Descritores
• Localização anatômica do rim no abdome
• Correlação espacial com outros órgãos
• Ureteres e pontos anatômicos
• Bexiga

A

Objetivo: mostrar a localização espacial do rim no abdome,
o ureter e a bexiga.
Resumo: as sequências mostram a localização espacial do
rim no abdome, a sua vascularização e a correlação com
outros órgãos, o cálice uretral, o trajeto do ureter e os pontos
anatômicos de referência, além da inserção dos ureteres na
bexiga. Por fim, é mostrada a estrutura da bexiga.

B

Pontos importantes: localização do rim no abdome, pontos
anatômicos do trajeto do ureter até a bexiga, ponto de inserção
da bexiga e visão 3D da bexiga.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Infecções urinárias
Nefrolitíase e ureterolitíase
Tumores renais
Tumores das vias urinárias

C
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVAGM

Código de identificação: GI0109HV16
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Anatomia do aparelho genital masculino
Data de desenvolvimento: dezembro/2005
Descritores
• Pênis
• Uretra masculina
• Próstata
• Testículo e epidídimo
• Inervação prostática

A

Objetivo: mostrar o aparelho genital masculino, a inervação
da próstata e a correlação espacial com outras estruturas.
Resumo: as sequências apresentam o aparelho genital
masculino, mostrando o pênis, os segmentos da uretra
masculina, a localização e a representação espacial da
inervação da próstata, o testículo, epidídimo e canal deferente.

B

Pontos importantes: segmentos da uretra e sua disposição
anatômica em relação à próstata, inervação prostática e visão
espacial do testículo, da vesícula seminal, do epidídimo e do
canal deferente.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Hiperplasias prostáticas
Neoplasias da próstata
Doenças sexualmente transmissíveis
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVAPF

Código de identificação: GI0109HV17
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Anatomia da pelve feminina e assoalho

pélvico
Data de desenvolvimento: maio/2006
Descritores
• Características da pelve feminina
• Musculatura do assoalho pélvico
• Correlação espacial entre útero, bexiga e reto
• Cavidade interna do aparelho reprodutor feminino
• Órgão genital feminino externo

A

Objetivo: demonstrar a anatomia da pelve feminina, os
músculos do assoalho pélvico, a localização do útero e a
correlação com outras estruturas pélvicas.
Resumo: as sequências mostram as características da pelve
feminina, os músculos que compõem o assoalho pélvico
feminino, a vulva, a vagina, o útero e a sua correlação espacial
com a bexiga e o reto. Em sequência especial, mostra os
espaços internos da vagina e do útero, por meio da aplicação
de recursos de transparência computacional.

B

Pontos importantes: pelve feminina, músculos do assoalho
pélvico, útero e sua relação espacial com orgãos adjacentes.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Incontinência urinária
Massas pélvicas
Doenças do útero

C
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVCM

Código de identificação: GI0109HV18
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Ciclo menstrual
Data de desenvolvimento: setembro/2006
Descritores
• Cérebro e o eixo hipotálamo - hipófise
• Hormônios do ciclo menstrual
• Maturação do óvulo e ovulação
• Alterações da mucosa uterina
• Mudanças dos níveis hormonais

A

Objetivo: apresentar uma visão geral do eixo hipotálamohipófise-ovário com controle hormonal do ciclo menstrual e
com sua ação na mucosa uterina.
Resumo: o vídeo se inicia com o cérebro, mostrando o eixo
hipotálamo – hipófise e sua ação no ovário, responsável pelo
equilíbrio hormonal do ciclo menstrual. Mostra a localização
anatômica do útero e do ovário na cavidade pélvica, o
amadurecimento do óvulo, o processo de ovulação e sua
migração até a cavidade uterina. As alterações da mucosa
uterina e os níveis hormonais de acordo com a fase do ciclo
menstrual são mostrados em outras sequências do vídeo.

B
B

Pontos importantes: eixo hipotálamo-hipófise, ovulação,
alterações da mucosa uterina e níveis hormonais de acordo
com a fase do ciclo menstrual.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Ciclo menstrual
Métodos contraceptivos
Alterações do ciclo menstrual
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C

Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVEP

Código de identificação: GI0109HV19
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Estruturas da pele (anatomia e fisiologia)
Data de desenvolvimento: janeiro/2004
Descritores
• Estruturas da pele
• Anexos da pele
• Estrutura da epiderme e a divisão celular

A

Objetivo: apresentar a anatomia da pele, seus anexos, a
estrutura da epiderme e a divisão celular.
Resumo: o vídeo mostra a anatomia tridimensional da pele e
anexos, camadas da epiderme e tipos celulares e o processo
de divisão celular da epiderme. Na camada basal, a sequência
mostra os capilares, as fibras de colágeno e o melanócito.

B

Pontos importantes: estruturas da pele e anexos, tipos
celulares e divisão celular na epiderme.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Anatomia da pele
Doenças da pele
C
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVLEP

Código de identificação: GI0109HV20
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Lesões elementares da pele
Data de desenvolvimento: fevereiro/2007
Descritores
• Estrutura da pele
• Bolha traumática
• Crosta
• Fissura
• Úlcera
• Cicatriz

A

Objetivo: apresentar a estrutura da pele e sua correlação
com as lesões elementares da pele.
Resumo: as sequências apresentam as estruturas da pele
e da epiderme, os diferentes tipos de lesões elementares
da pele, sua evolução e as estruturas da pele que as lesões
comprometem. No módulo Viagem ao Centro da Pele
(narrado), o leitor poderá ter uma visão tridimensional da pele,
com as glândula sudoríparas, a inervação e a unidade pilosebácea, entre outras estruturas.

B

Pontos importantes: estrutura de pele e lesões elementares
da pele
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Anatomia da pele
Doenças da pele
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVF

Código de identificação: GI0109HV21
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Fotoproteção
Data de desenvolvimento: maio/2005
Descritores
• Ações dos raios UVA e UVB na pele
• Fotoproteção química
• Fotoproteção física

A

Objetivo: apresentar os tipos de raios UV e os tipos de
fotoproteção.
Resumo: este módulo se inicia pela camada escamosa da
pele, mostrando a estrutura da pele e a ação dos raios UVA e
UVB sobre o órgão. Mostra também os tipos de fotoproteção
e seu mecanismo de ação.

B

Pontos importantes: profundidade de penetração dos raios
UVA e UVB na pele e tipos e mecanismos de fotoproteção.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Anatomia da pele
Doenças da pele
Neoplasias da pele
C
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVCP

Código de identificação: GI0109HV22
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Câncer de pele
Data de desenvolvimento: maio/2005
Descritores
• Melanoma
• Carcinoma espinocelular
• Carcinoma basocelular

A

Objetivo: mostrar a localização das células que geram os
três tipos de câncer de pele e o aspecto dermatológico das
lesões.
Resumo: este módulo apresenta a localização das células
responsáveis por cada um dos três tipos de câncer de pele, o
seu processo de malignização, a divisão celular e o aspecto
dermatológico de cada um dos tipos de câncer.

B

Pontos importantes: localização das células dos diferentes
tipos de câncer, o aspecto morfológico da malignização do
melanoma e as imagens da lesões dermatológicas.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Anatomia da pele
Doenças da pele
Neoplasias da pele
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVH

Código de identificação: GI0109HV23
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Hanseníase – fisiopatologia, sinais e formas

clínicas
Data de desenvolvimento: junho/2005
Descritores
• Estrutura da pele
• Via de transmissão da hanseníase
• Fisiopatologia e aspectos clínicos das alterações cutâneas
da hanseníase
• Formas clínicas de hanseníase
• Importância do tratamento

A

Objetivo: apresentar a via de transmissão, da fisiopatologia
das alterações cutâneas e das formas clínicas da
hanseníase.
Resumo: este módulo inicia-se apresentando a estrutura da
pele, o agente etiológico, a via de transmissão, a fisiopatologia
das alterações cutâneas e as formas clínicas da hanseníase.
O módulo é acompanhado por fotografias das lesões
dermatológicas, para que o leitor possa visualizar os sinais
dermatológicos e entender a fisiopatologia associada a eles.

B

No módulo com narração sobre a hanseníase, você entenderá
os aspectos principais da doença. Você poderá utilizá-lo para
fins de educação da população em geral.
Pontos importantes: via de transmissão, fisiopatologia das
alterações dermatológicas, formas clínicas e importância do
tratamento precoce.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Anatomia da pele
Doenças da pele
Neoplasias da pele

C
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVOA

Código de identificação: GI0109HV24
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Olho – anatomia
Data de desenvolvimento: janeiro/2006
Descritores
• Estrutura externa do olho
• Estrutura interna do olho
• Músculos extrínsecos do olho
• Nervo óptico e quiasma óptico
• Cavidade orbitária

A

Objetivo: mostrar a estrutura anatômica do olho (externo
e interno), o nervo óptico, o quiasma óptico e a correlação
anatômica na cavidade orbitária.
Resumo: as sequências mostram o olho, as suas estruturas
externas e internas e a correlação espacial do globo ocular
dentro da cavidade orbitária. Em conjunto, são apresentados
os músculos extrínsecos do olho, as estruturas internas do
olho, o nervo óptico, o quiasma óptico e sua correlação com a
hipófise e com a cela túrcica da base do crânio.

B

Pontos importantes: estruturas internas e externas do olho,
quiasma óptico e correlação com a hipófise e cela túrcica.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Anatomia do olho
Distúrbios de refração
Neoplasias do olho e da órbita
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVOF

Código de identificação: GI0109HV25
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Olho – fisiologia da visão e alterações

de refração
Data de desenvolvimento: janeiro/2006
Descritores
• Neurônios da retina
• Visão normal e acomodação visual
• Miopia
• Hipermetropia
• Astigmatismo

A

Objetivo: mostrar a fisiologia da visão, a acomodação visual
e as alterações de refração.
Resumo: este módulo mostra a conversão dos sinais
luminosos em impulsos elétricos na retina, a visão normal, o
processo de acomodação visual e as alterações de refração
como a miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia.
B

No vídeo com narração você poderá ter uma noção rápida da
anatomia do olho e da fisiologia da visão. Esse vídeo poderá
ser utilizado para fins educacionais para o público em geral.
Pontos
importantes: acomodação
hipermetropia, astigmatismo

visual,

miopia,

Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Anatomia do olho
Fisiologia da visão
Distúrbios de refração

C
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVAO

Código de identificação: GI0109HV26
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Anatomia do ouvido externo,

médio e interno
Data de desenvolvimento: fevereiro/2007
Descritores
• Orelha externa
• Conduto auditivo externo
• Tímpano
• Orelha Média - estrutura
• Orelha interna

A

Objetivo: mostrar a anatomia da orelha externa, da média e
da interna.
Resumo: as sequências iniciam-se pelo pavilhão auditivo
externo, caminhando pelo conduto auditivo externo. Passam
pela membrana timpânica e depois mostram as estruturas do
ouvido médio, seu mecanismo de funcionamento e a anatomia
do ouvido interno.

B

Pontos importantes: conduto auditivo externo e estruturas
da orelha média e da orelha interna.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Anatomia do ouvido
Distúrbios da audição
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVFA

Código de identificação: GI0109HV27
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Fisiologia da audição
Data de desenvolvimento: outubro/2007
Descritores
• Fisiologia da orelha média
• Fisiologia da orelha interna
• Células ciliares da cóclea
• Processo de geração de impulso elétrico
• Áreas cerebrais relacionadas com a audição
Objetivo: mostrar a fisiologia da audição, desse a
transformação das ondas sonoras em energia mecânica até
o envio do impulso elétrico para as áreas cerebrais.
Resumo: as sequências mostram a transformação da onda
sonora, que vibra a membrana timpânica, transmitindo essa
energia até a linfa endococlear. A linfa, por sua vez, permite a
transformação da energia mecânica que está na orelha média
em impulsos elétricos, na orelha interna. A linfa empurra os
cristais das células ciliares da cóclea, que geram os impulsos
elétricos de acordo com a frequência sonora. Estes impulsos
são enviados pelo nervo auditivo até estruturas cerebrais.
O córtex cerebral da audição reconhece, interpreta e torna
consciente o estímulo auditivo recebido.

A

B

No vídeo com narração você poderá ter uma noção rápida
da anatomia do ouvido e da fisiologia da audição. Esse vídeo
poderá ser utilizado para fins educacionais para o público em
geral.
Pontos importantes: orelha média, células ciliares da cóclea
e vias da transmissão do impulso elétrico até o córtex cerebral
da audição.
Autores: http://www.edm.org.br/ms

C

Textos relacionados
Anatomia do ouvido
Fisiologia da audição
Distúrbios da audição
Guia Interativo
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVCE

Código de identificação: GI0109HV28
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Curva espirométrica - normal e DPOC
Data de desenvolvimento: março/2006
Descritores
• Curva espirométrica – normal
• Curva espirométrica – pessoas com DPOC

A

Objetivo: representar de maneira gráfica e dinâmica a curva
espirométrica normal e a de pessoas portadoras de DPOC.
Resumo: as sequências mostram a dinâmica da curva
espirométrica de uma pessoa com função pulmonar normal,
com destaques para os registros da capacidade pulmonar, e
a correlação com a curva espirométrica de pessoa portadora
de DPOC.
Pontos importantes: fase da curva espirométrica e a
capacidade pulmonar de pessoa normal e de portadora de
DPOC.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Fisiologia da respiração
Doença pulmonar obstrutiva crônica
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVAB

Código de identificação: GI0109HV29
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Asma e a bronquioconstricção
Data de desenvolvimento: março/2006
Descritores
• Anatomia da caixa torácica
• Respiração normal
• Volume residual de pessoa portadora
		de bonquioconstricção
• Mecanismo de bronquioconstricção causado por asma
• Hipersecreção.

A

Objetivo: fisiopatologia da asma brônquica
Resumo: as sequências mostram o pulmão, a inspiração
e expiração normal e o volume residual de ar que ocorrem
no pulmão de pessoas portadoras de bronquioconstricção.
Seqüencia mostrando a contração dos músculos dos
bronquíolos e a aumento da secreção da fase de crise
asmática.

B

Pontos importantes: volume residual de ar em
bronquioconstricção,
contração da musculatura lisa dos
bronquíolos e hipersecreção nas crises asmáticas.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Asma
C
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Homem Virtual
Tipo de publicação: Vídeo 3D
Arquivo: HVL

Código de identificação: GI0109HV30
website: http://www.projetohomemvirtual.org.br/videos
Título: Laringe - anatomia
Data de desenvolvimento: setembro/2007
Descritores
• Anatomia geral da laringe
• Musculatura extrínseca da laringe
• Musculatura intrínseca da laringe
• Cordas vocais

A

Objetivo: apresentar a anatomia tridimensional e dinâmica
das estruturas da laringe.
Resumo: apresentação da estrutura anatômica da laringe,
sua correlação espacial, a musculatura e o mecanismo de
funcionamento.
No vídeo com narração sobre fonação você poderá ter uma
noção rápida da estrutura da laringe e do funcionamento das
pregas vocais em sincronia com a respiração para produção
da voz. Esse vídeo poderá ser utilizado para fins educacionais
para o público em geral.

B

Pontos importantes: estrutura 3D da laringe, função dos
músculos intrínsecos e estruturas anatômicas da laringe e das
cordas vocais.
Autores: http://www.edm.org.br/ms
Textos relacionados
Anatomia do pescoço
Fisiologia da fonação
Neoplasias de cabeça e pescoço

C
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Audição

É o cérebro que interpreta os sons
você sAbiA

?

bigorna

Que A orelhA possui o pavilhão auricular, que
funciona como um funil e direciona o som para o
tímpano, uma membrana que vibra com o som?

Pavilhão auricular

martelo

Nesta região, o som faz vibrar três ossículos, concentra
energia e é amplificado em 28 dB (decibels).
Compare: quando conversamos, o som está próximo
de 50 dB, um liquidificador produz um barulho de
90 dB, e um avião, 120 dB, quando você está perto
da turbina na pista.
Ouvir som em volume alto pode prejudicar a
audição de maneira irreversível.
www.projetohomemvirtual.org.br

Canal
auditivo
externo

tímpano

estribo

Cadeia ossicular
possui os menores
ossos do
nosso corpo

o ApArelho Auditivo humano é dividido em três partes:
ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno.
No ouvido médio há três ossos menores que um grão de arroz
(e são os menores do corpo humano), que vibram com o som.
São o martelo, a bigorna e o estribo, que têm esses nomes porque
se parecem com esses objetos.

Tuba auditiva

no ouvido mÉdio também fica a tuba auditiva,
que abre e fecha à medida que engolimos ou
bocejamos, permitindo o equilíbrio da pressão
do ar entre os dois lados do tímpano.
Quando mudamos de altitude durante viagens de
avião, na subida e na descida da serra, ou quando
mergulhamos, pode haver um desequilíbrio desta
pressão de ar. Por isso podemos ter a impressão
de estarmos meio surdos.

Região do
ouvido interno
que transforma
o som em impulso
elétrico

QuAndo chegA Ao ouvido externo e atravessa
o ouvido médio, o som é transmitido na forma de energia
mecânica. No trajeto, segue pelos líquidos do ouvido interno,
sendo então transformado em sinais elétricos, que são enviados
ao cérebro. A audição é uma interpretação que o cérebro faz dos
sinais recebidos.

www.projetohomemvirtual.org.br

Tuba auditiva
é o canal que atua no
equilíbrio da pressão
do ar do ouvido
médio em relação
ao ambiente

Bebês podem sofrer de otite média porque eles têm
a tuba mais curta e horizontalizada, o que pode gerar
refluxo do leite quando eles são amamentados deitados.

www.projetohomemvirtual.org.br

o ouvido interno abriga o labirinto, age no controle
da audição e também do nosso equilíbrio.
Labirintite é uma inflamação ou infecção do labirinto,
causando tontura e enjôo, que pode comprometer a audição.
A doença pode afetar o vestíbulo, os canais semicirculares
e a cóclea, que estão no ouvido interno.

Audição: HVO – 0908 - PC

Canais
semicirculares

Vestíbulo

Cóclea

Centro de Inovação
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HOMENS VIRTUAIS COM ROTEIRO E NARRAÇÃO

Coluna

Dividida em quatro partes,
tem 33 vértebras

www.projetohomemvirtual.org.br

o que é coluna vertebral?
A ColunA é um conjunto de ossos articulados e dispostos uns sobre
os outros. Está localizada nas costas. Além da função de sustentação,
protege a medula espinhal.

Vértebras
cervicais

A medula espinhal transmite informações entre o cérebro e o corpo.

Vértebras
torácicas

Quando a coluna vertebral e a medula são comprometidas por traumas
ou doenças, podem ocorrer dores e até paralisias.
www.projetohomemvirtual.org.br

Você sabia que a coluna é dividida em
4 partes e tem 33 vértebras?

Musculatura
paravertebral da
coluna

Coluna cervical – Formada por 7 vértebras, é a mais flexível.
Faz os movimentos do pescoço, como inclinar a cabeça.

Coluna torácica – Composta por 12 vértebras. Fica no meio da
Vértebras
lombares

coluna e atua também no processo de respiração.

Como funciona o movimento da coluna?

Coluna lombar – Formada por 5 vértebras. É a região da coluna

Os ossos da sua coluna não conseguiriam realizar os movimentos
sem os músculos e os ligamentos que os cercam. Os músculos
se contraem e se estendem em várias direções, movimentando
os ossos, por meio de seus pontos de inserção.

que recebe a maior pressão nos movimentos do corpo, sendo a mais
prejudicada pelas posturas erradas.

Vértebras
sacrais

Coluna sacra – Com 5 vértebras fundidas em um só osso (sacro).
Este osso é seguido pelo cóccix, que é formado por 4 vértebras (unidas
num só osso) e fica na porção final da coluna.

www.projetohomemvirtual.org.br

www.projetohomemvirtual.org.br

por que geralmente temos
dores nas costas?

Por irritação nas terminações dos nervos, tensão
dos músculos e dos ligamentos dos ossos ou lesões
nestas estruturas. Podem ser conseqüências das
más posturas que adotamos.

o que é lombalgia?

Lombalgia significa dor na coluna lombar. Trata-se
de um sintoma e não de uma doença.

o que fazer?

Procure a orientação de um médico.

HiperlorDose (seta vermelha)
Aumento da curvatura das
colunas cervical e lombar.
Comum em mulheres grávidas
que sentem dores nas costas.

Coluna: HVO – 0908 - PF

HiperCifose (seta preta)
Aumento da parte do meio da coluna, sendo
conhecida como “corcunda” em casos mais graves.
Desvio mais comum em idosos, principalmente por
osteoporose, e em pessoas que trabalham olhando
para baixo durante vários anos.

esColiose
A coluna se desvia para um lado,
formando um “S”. Pessoas que têm
escoliose devem evitar carregar objetos
pesados de um lado só do corpo.

Centro de Inovação
DTM- FMUSP
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Pele

O maior órgão do corpo

www.projetohomemvirtual.org.br

VOcê sAbiA

?

NEurOlOgistAs deram o nome
de Homúnculo para a representação
proporcional da capacidade sensitiva
e função motora de várias partes do
corpo no cérebro.
Os pés, as mãos e a boca são regiões
em que a pele tem grande quantidade
de receptores sensitivos, além
das funções motoras.

Epiderme

A PElE é formada por
3 camadas - epiderme,
derme e hipoderme.
A epiderme é a camada
responsável pela formação
das nossas unhas, pêlos
e glândulas, que produzem
o suor e a oleosidade
necessária para a hidratação.

Hipoderme

Camadas
da pele

Corpúsculo tátil
de Meissner

Homúnculo e sua
representação
neurológica

Terminação nervosa
livre intra-epitelial

1

2

Glândula
sudorípara
produzindo suor

3
4

Bulbo terminal
de Krause

O suOr é produzido pelo organismo humano como forma
de perder calor, quando a temperatura do corpo fica acima
do normal. E como você perde calor?
Sua pele se renova a cada um ou dois meses sem você
perceber. As células mais antigas são substituídas por outras
mais novas, que vão se achatando à medida que chegam à
superfície.
Você se arrepia num dia de frio porque o pêlo tem um
músculo que o levanta, formando uma camada de ar que
funciona como isolante térmico.

Corpúsculo de
Vater-Paccini

1 - Corpúsculos de Vater-Paccini
2 - Corpúsculos de Meissner
3 - Corpúsculos de Krause
4 - Terminações nervosas livres

A PElE tem receptores especializados para diversas
sensações: dor, cócegas e prazer (terminações
nervosas livres), temperatura (corpúsculos de
Krause), pressão (corpúsculos de Vater-Paccini)
e tato (corpúsculos de Meissner).

A PElE é o maior órgão do corpo humano e representa
em média 16% do nosso peso. Exemplo: uma pessoa de
60 Kg tem aproximadamente 10 Kg de pele.
Faça seus cálculos e descubra o peso de sua pele.

Pele: HVO – 0908 - PB

Derme

Quando você envelhece, sua pele fica mais fina e sensível,
devido à exposição prolongada ao sol.

Raios solares
deixam a pele
fina e sensível

Centro de Inovação
DTM- FMUSP
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Visão

O olho transforma a luz
em impulsos elétricos

www.projetohomemvirtual.org.br

Externa

Média

Interna

Visão embaçada
por miopia. Foco
da imagem ocorre
antes da retina

Visão nítida.
Foco da imagem
ocorre sobre
a retina

POdemOs cOmParar nossa visão com o funcionamento de uma máquina
fotográfica. A luz atravessa duas lentes (córnea e cristalino) e a imagem deve
chegar de forma nítida na mácula (região central da retina). A retina possui
inúmeros neurônios fotorreceptores que convertem os sinais luminosos em

85% dO nOssO relaciOnamentO com o mundo e de nossas atividades
diárias dependem diretamente da visão e do perfeito funcionamento dos olhos.
Problemas visuais, quando não identificados, podem gerar baixo desempenho
escolar em muitas crianças. Alguns sinais: franzir a testa para enxergar melhor,
maior sensibilidade à luz, dor de cabeça após esforços visuais como leitura
ou aproximar-se muito dos textos.
Miopia, hipermetropia e astigmatismo são problemas visuais que
necessitam do uso de óculos com lentes de correção.

www.projetohomemvirtual.org.br

impulsos elétricos, transmitidos ao cérebro por meio do nervo óptico. O
cérebro interpreta e dá sentido às imagens.
O olho possui três túnicas:
externa ou de revestimento - constituída pela córnea e esclera.
média ou vascular - formada pela íris, coróide e corpo ciliar.
interna ou nervosa - constituída pela retina, que é a parte
sensível aos sinais luminosos.

Posição do globo
ocular dentro da
cavidade orbitária
direita

Vista lateral das estruturas
intra-orbitárias (olho direito)

Local do olho em que se evidencia
a glândula lacrimal e a inserção
dos músculos na esclera

O OlhO humanO tem o
tamanho aproximado de
uma bola de pingue-pongue.
Mede cerca de 2,54 cm
de diâmetro.

músculO

FunçãO PrinciPal

reto medial

move o olho em direção ao nariz

reto lateral

move o olho na direção contrária ao nariz

reto superior

eleva o olho

O olho tem seis músculos.
Um para cada direção.

reto inferior

abaixa o olho

oblíqüo superior

faz a rotação interna do olho

oblíqüo inferior

faz a rotação externa do olho

Centro de Inovação
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GlaucOma é a maior causa de cegueira irreversível. Associado ao aumento da pressão
do olho, provoca perda progressiva do campo visual, sendo mais comum após os 40 anos de
idade. O glaucoma não tem sintomas (não coça, não dói, não arde, não irrita os olhos). Por isso, é
necessário fazer o exame oftalmológico anualmente.

Olho Normal
O nervo óptico emerge da
retina. A escavação fica no
centro do nervo óptico e
é a área na qual há ausência
de tecido nervoso

Glaucoma
Há um aumento da
escavação do nervo óptico

Glaucoma Avançado
Há grande perda de fibras
do nervo óptico. A escavação
é quase total

Olho Anatomia e Refração: HVO – 0908 - PA

Posição dos músculos
extrínsecos do olho,
formando o cone muscular

muita PrOteçãO!! O olho fica dentro da
cavidade orbitária, rodeado por gordura, e é protegido
pelas pálpebras, pelos cílios e pelas sobrancelhas,
de partículas que podem ferí-lo. Os esportes
mais perigosos para os olhos são aqueles que
usam bolas pequenas (tênis, squash e golfe, por exemplo).
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Voz

Apenas duas pregas vocais
produzem vários sons

www.projetohomemvirtual.org.br

O CérebrO COMAnDA. Quando pensamos em falar, ele envia
um impulso elétrico para os músculos da laringe, incluindo as pregas
vocais. Com a passagem do ar que sai dos pulmões, elas vibram e
produzem o som.
Produção da voz. Nosso aparelho fonador pode ser comparado a
um instrumento musical. Exemplo: um violão possui 6 cordas e uma
caixa de ressonância de madeira. Nós temos apenas 2 pregas vocais
(que seriam as cordas) e caixa de ressonância ajustável formada pela
laringe, faringe, boca, nariz, que produzem uma grande quantidade
de sons.
As pregas vocais conseguem mudar de espessura.

Múltipla performance. As pregas vogais são formadas por
várias camadas de fibras de colágeno e elásticas e atuam
junto com os músculos da laringe, permitindo diversos tons
de sons.
www.projetohomemvirtual.org.br
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Posição da laringe
no pescoço,
onde ficam as
pregas vocais

Vibrações rápidas nas mulheres - As vibrações que ocorrem
nas pregas vocais são muito rápidas, sendo, em média, 100
vezes por segundo em vozes masculinas e o dobro, 200 vezes,
nas femininas, podendo chegar até 1000 vibrações no canto.

Posições
das estruturas
fonoarticulatórias
nos diferentes
sons da fala
“Te”

No ‘CHE’ e no ‘JE’
forma-se um canal
longitudinal na língua
pelo qual o ar é conduzido

Diferentes sons da fala. Movimento dos lábios, da língua, do palato mole
(parte de trás do céu da boca) e da mandíbula estão envolvidos na produção dos sons da fala.

Saliência da
cartilagem da
laringe é maior
nos homens do que
nas mulheres

Voz: HVO – 0908 - PD

Graves e agudos - As vozes masculinas são mais graves
que as femininas porque a laringe e as pregas vocais dos
homens crescem mais. A porção vibratória das pregas
vocais dos homens tem de 11,5 a 16 mm e a das mulheres,
de 8 a 11,5 mm.

Cuide da sua voz. Evite gritar, pois isto causa atrito entre as
pregas vocais, o que pode machucá-las e tornar a voz rouca. Fuja
do álcool e do tabaco. Há forte associação de consumo de bebida
alcoólica e tabaco com câncer de laringe. Beba água em temperatura
ambiente. Isso manterá seu corpo bem hidratado e as pregas vocais
irão trabalhar melhor e produzir uma bela voz.

no controle do som - Ao alongar as pregas vocais, há
aumento de tensão e redução da espessura, portanto, a
vibração ocorre mais rapidamente e o som é mais agudo.
Ao encurtar as pregas vocais, há redução da tensão e
aumento da espessura, desta forma, a vibração ocorre
mais lentamente e o som é mais grave.
Centro de Inovação
DTM- FMUSP
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Locomoção

Sistema nervoso comanda os músculos
O que o cérebro tem
a ver com o músculo?

O que são músculos?

Quando você pensa em mexer sua perna, seu cérebro
é que envia um sinal pelas células nervosas até o músculo,
ordenando que ele se contraia. É o cérebro que controla
todo movimento.

São partes do “motor” que o seu corpo
usa para se movimentar. A ação básica
dos músculos é a contração e, para isto,
necessitam de energia.

Monitoramento 24h

Quantos tipos de fibras
existem nos músculos?

O cérebro acompanha o que acontece no corpo e envia
mensagens por meio da medula espinhal e dos nervos.
Já as diversas partes do corpo enviam sinais de volta
ao cérebro, informando sua situação. Sempre!

Os músculos possuem dois tipos de fibras: as
de contração rápida e a de contração lenta.
Exemplos: usamos predominantemente as
fibras de contração rápida num saque de

Este retorno ao cérebro inclui sensações importantes,
como pressão, calor, frio, movimento e dor.
Medula com
ramificações
nervosas

www.projetohomemvirtual.org.br
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A actina e a
miosina são as
moléculas responsáveis
pela contração
dos músculos

vôlei (potência); já as fibras de contração
lenta, numa maratona (resistência).

Como nos locomovemos?
Nosso sistema locomotor é formado por ossos,
articulações e músculos, que funcionam juntos. Os
ossos são estruturas rígidas que sustentam o corpo.
Já o músculo é um órgão flexível e resistente que se
une aos ossos para movimentar nosso corpo.
Músculo Bíceps do
braço (músculo
esquelético) com seus
pontos de inserção

Por que, em situações de risco de
morte, temos tanta força?
Porque nosso cérebro envia um comando para que os
nossos músculos esqueléticos possam desenvolver
a máxima força de contração. Ao mesmo tempo,
qualquer outra sensação, como a dor, é inibida.

Quais são e como funcionam os
3 tipos de músculos no corpo humano?

Ponto de inserção: é o local onde o músculo se insere no osso.

Musculatura
dos membros
inferiores
Locomoção: HVO– 0908 - PE

Músculo esquelético - Está ligado ao esqueleto e se contrai de forma voluntária.
Você pensa e o seu sistema nervoso comanda. Dançar e correr são dois exemplos. Os
músculos conseguem desenvolver movimentos efetivos do esqueleto a partir dos seus pontos
de inserção.
www.projetohomemvirtual.org.br

Músculo liso - Está no sistema de digestão, dos vasos da circulação sangüínea,
na bexiga, nas vias respiratórias e no útero, entre outros. Age de forma involuntária e
automática. Por exemplo, o seu estômago e os intestinos fazem trabalho muscular o dia todo.

Músculo cardíaco - Existe só no coração e sua característica é a resistência.
Contrai-se involuntariamente. Pode se estirar de modo limitado, como um músculo liso,
e se contrair com a força de um músculo esquelético.

Centro de Inovação
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TELEMEDICINA E TELESSAÚDE
Chao Lung Wen

N

ão é muito fácil especificar qual foi o evento
que marcou o início da telemedicina (TM), pois
isso depende da referência adotada pelos autores,
uma vez que, num período de tempo bastante
próximo, ocorreram diversos experimentos
relacionados ao uso da tecnologia aplicada para
finalidades médicas. Alguns autores consideram
que a primeira aplicação foi realizada pela National
Aeronautics and Space Administration (NASA),
no início de 1960, em decorrência do programa
de vôos espaciais e do desenvolvimento de
sofisticadas tecnologias de telemetria biomédica,
sensores remotos e comunicações espaciais.
Nesta última década, a telemedicina deu um
grande salto, devido à melhoria das tecnologias de
eletrônica, informática e telecomunicação. Essas
melhorias contribuíram para que a TM obtivesse
maior qualidade funcional, com concomitante
redução de custos.
Mais do que um recurso tecnológico para
proporcionar a realização de atividades a distância,
a telemedicina adquire efetividade quando está
associada a planos estratégicos que incluam um
processo de logística para distribuição de serviços
de saúde.
Sua vinculação com estratégias é devida à
necessidade de a telemedicina estar inserida
dentro de um plano global de ação, considerandose fatores como tempo (momento) e espaço (local
geográfico). Isso significa que a telemedicina deve
estar contextualizada em relação ao momento
temporal e às características das necessidades
da localidade onde será implantada, para que
seja possível definir os tipos de atividade a serem
realizadas. Inserir a telemedicina numa estratégia
significa colocá-la numa posição exclusiva e valiosa.
80 Guia Interativo

A telemedicina vem tendo uma importante
evolução e consolidação no Brasil, com o incentivo
obtido das agências de fomento à pesquisa e com
as ações governamentais, que possibilitaram a
formação de equipes e núcleos de pesquisa em
diversas instituições universitárias brasileiras.
Um dos pontos importantes no amadurecimento
da telemedicina brasileira foi a consciência de
que, além dos aspectos tecnológicos, a TM é
uma aplicação efetiva de soluções para fins
de otimização da educação, planejamento da
logística, regulação da assistência (teleassistência)
e implementação de métodos para proporcionar
pesquisas
multicêntricas,
baseadas
em
estratégias de gestão de sustentabilidade e no
desenvolvimento de novos modelos.
Um exemplo é o projeto de Telessaúde aplicado
à Atenção Primária, do Ministério da Saúde.
Uma ação que prevê o uso da telemedicina para
melhorar a qualidade dos serviços de saúde para
as populações mais distantes ou para a atenção
primária, por meio da qualificação das Equipes
de Saúde da Família e da Teleassistência com
Segunda Opinião Especializada Educacional.
A construção dessas redes vem crescendo muito
também com a iniciativa do Ministério da Ciência e
Tecnologia, através de um projeto de Telemedicina
do Programa Institutos do Milênio, do CNPq
(2005), e através do projeto Rede Universitária
de Telemedicina (RUTE), da Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa (RNP), com o objetivo de criar
infra-estrutura de videoconferência em hospitais
universitários.
Diversos aspectos devem ser considerados
quando se deseja consolidar a TM. Além do
aspecto tecnológico e da capacitação humana,

fatores como a regulamentação jurídica e as
questões relacionadas com remuneração são
importantes para definir a sustentabilidade da TM.
Suas atividades podem ser agrupadas em três
grandes conjuntos:
1. Teleducação Interativa e Rede de Aprendizagem
Colaborativa: tecnologias interativas são
utilizadas para ampliar as possibilidades de
construção de conhecimentos, seja aumentando
as facilidades de acesso a materiais educacionais
de qualidade, seja permitindo o acesso a centros
de referência ou à estruturação de novas
sistemáticas educacionais (através de educação
a distância ou por meio de tecnologias de apoio
à educação presencial).
2. Teleassistência/Regulação e Vigilância
Epidemiológica: as atividades a distância são
desenvolvidas com fins assistenciais, como
no caso da Segunda Opinião Especializada
Educacional. Podem ser criados sistemas para
permitir a integração de atividades assistenciais
com educação, vigilância epidemiológica e
gestão de processos em saúde.
3. Pesquisa Multicêntrica/Colaboração de
Centros de Excelência e da “Rede de Teleciência”:
diversos centros de pesquisa são integrados,
permitindo a otimização de tempo e de custos,
por meio do compartilhamento de dados, da
capacitação e da padronização de métodos.
Não é possível simplesmente importar a
telemedicina e aplicá-la. Quaisquer ações
necessitam de adequação, do treinamento de uma
equipe, de recursos humanos e de uma estratégia
de logística de acesso a serviços de saúde.
Sua efetiva implantação deve acontecer com
uma avaliação criteriosa dos diversos fatores que
podem agregar valor a uma determinada atividade.
Pelo fato de a telemedicina ou telessaúde
envolverem recursos tecnológicos, ela possui

custos de implantação e custos de manutenção
(equipe, tecnologia e comunicação). Portanto, seu
uso deverá estar em sincronia com os benefícios
que traz, de forma que possa ser sustentadas a
partir da economia financeira proporcionada, a
qual é resultante da otimização de processos.
As perspectivas são que, até 2015, as tecnologias
de conectividade sejam comuns no dia-a-dia.
Sua aplicação nos cuidados de saúde é uma
evolução sem retorno. Portanto, é importante
a familiarização e o treinamento dos médicos
e estudantes no uso dessas tecnologias, para
promover um atendimento de qualidade para a
população.
A Faculdade de Medicina (FM) da Universidade de
São Paulo (USP) já vem realizando, desde 2003, o
treinamento de residentes no uso de telemedicina
na prática diária. Dentro do cenário nacional, várias
universidades, faculdades e instituições formaram
seus núcleos de Telemedicina e Telessaúde, e
estão incorporando a temática da telessaúde nos
seus programas de graduação e pós-graduação.
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SEGUNDA OPINIÃO ESPECIALIZADA EDUCACIONAL
Chao Lung Wen

É

um processo a distância que tem a função
de contribuir com a educação continuada e
permanente dos profissionais e não somente na
solução de dúvidas. Esse processo se diferencia
por não se aplicar somente a área médica ou
da saúde, mas sim em todos os seguimentos
onde exista um profissional a distância utilizando
recursos de informática ou telecomunicação, para
transformar sua experiência em conhecimento para
outro profissional. Trata-se de uma tutoração prática
a distância que permite ao educador reconhecer
as necessidades de um profissional distante. É
uma junção de educação contextualizada com
atendimento às necessidades regionais.
Embora alguns profissionais possam pensar
que o ponto fundamental da Segunda Opinião
Especializada Educacional seja o fato de que ela
serve somente para fins de esclarecimento ou de
solução para algum problema, essa ferramenta
pode ser vista também como uma forma de
construção de conhecimento baseada nos
problemas dos locais distantes. Esse conceito é
chamado de Tutoração a Distância.
Na Atenção Primária, a Segunda Opinião
Especializada Educacional é válida para
profissionais das áreas médica, de enfermagem
e de odontologia. A ferramenta pode ser aplicada
ainda em outras esferas, como, por exemplo,
nas áreas de gestão e administração, nutrição,
saúde mental, fisioterapia, fonoaudiologia, entre
outros. Já na área de Serviço Social, é possivel
existir a Teleassistência Social para discussões e
esclarecimento de dúvidas sobre, por exemplo,
como proceder no encaminhamento de pacientes,
adotando-se aspectos de referência e contrareferência.

Também pode ser amplamente utilizada para a
área de tecnologia ou mesmo na comunicação –
onde os profissionais podem ensinar estratégias
de como se comunicar com a comunidade ou
discutir os problemas de comunicação de um
grupo.
A Segunda Opinião Especializada Educacional
ultrapassa as fronteiras da área médica e da saúde
ao levar experiências pessoais de profissionais
para desenvolver o raciocínio daquele que está
em processo de formação. Assim, a Educação
Permanente e Continuada também pode
contar com a Segunda Opinião Especializada
Educacional, como uma forma de contextualizar a
grade formativa.

Características gerais da Segunda Opinião
Especializada Educacional
• Duração média de 30 minutos para discussão
de cada problema.
• Sessões com duração máxima de 90 minutos, o
que permite abordar até 3 casos.
• Os problemas deverão ser encaminhados
com pelo menos uma semana de antecedência,
para que haja um planejamento educacional.
Isso permite aos professores e especialistas
aprimorarem os materiais educacionais.
• As dúvidas deverão ser adequadamente
descritas.
• Em caso de demanda reprimida, os profissionais
de Segunda Opinião Especializada Educacional
deverão selecionar os casos de acordo com a
relevância (casos significativos).
• Os casos discutidos deverão ser gravados,
editados e indexados, para a formação de uma
biblioteca de star cases.
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• Deverá servir de base para uma grade formativa
e multiprofissional.
Benefícios
• A contextualização do conhecimento sob o foco
da aplicação prática.
• É uma forma de prospecção das dificuldades
regionais.
• A readequação de grades educacionais,
segundo as necessidades da prática clínica.
• É uma atividade multiprofissional, que ultrapassa
a área de teleatendimento (exemplos: gestão em
saúde, comunicação em saúde, tecnologia, entre
outros).
• Permite identificar os problemas regionais de
infra-estrutura em saúde.
• Serve como estratégia para estabelecer
uma vigilância epidemiológica das endemias,
epidemias e doenças estratégicas do Ministério
da Saúde.
Esses cenários são fundamentais para os
processos de formação. Quem envia a solicitação
deve munir o especialista com as dúvidas e
dificuldades existentes. No caso de pacientes, deve
ser preenchido um formulário com o histórico clínico
do paciente, as caractetísticas do quadro clínico, os
exames solicitados e outras informações, para que
o médico do outro lado possa intervir.
A Segunda Opinião Especializada Educacional
foca a otimização do processo de efetividade
do atendimento da saúde, por meio da melhor
qualificação dos profissionais, e desenvolve
os conhecimentos de gestão e os critérios de
encaminhamento de casos importantes.

Modelo de alocamento de tempo de um
professor no planejamento e realização da
Segunda Opinião Educacional:
- 30 minutos de discussão (1x)
- 1 hora e 30 minutos para preparação do material
educacional, com levantamento de referencias (3x)
- 1 hora para síntese e construção de objetos de
aprendizagem e de áudio dicas (2x)
- 30 minutos para indexação (1x)
Qualificação das Equipes de Saúde da Família
Certificação de Competência
Educação
Permanente

Teleducação Interativa

“Aprendizagem colaborativa”

Modernização dos
recursos tecnólogicos

Contextualização

Projeto Nacional
de Telessaúde
Fase piloto

Rede de 900 pontos

Especialização /
Assistência

2ª Opinião Formativa
“Tutoração prática a
distância”

Biblioteca Virtual

Homem Virtual, vídeos, simuladores

APS

Atenção Primária em Saúde (APS)
Evidências científicas, diretrizes baseadas em evidências, estudos comentados, cursos...
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O

aprendizado do conhecimento científico tem
relação, além do modelo pedagógico, com
a forma de comunicação em relação ao públicoalvo. Portanto, o desenvolvimento de uma boa
estratégia de comunicação poderá potencializar
o aprendizado dos estudantes. Os profissionais
de comunicação são os que mais conhecem
as técnicas de desenvolvimento de fluidez na
transmissão de conhecimentos. Considerando
ainda que o uso dos recursos de teleducação
podem ter o fator agravante da distância, são
muito mais importantes os cuidados com o
planejamento das formas de comunicação.
Porém, como as principais profissões, a medicina
está repleta de seus termos técnicos, o que
dificulta o envolvimento direto de um profissional
de comunicação para o desenvolvimento de
um trabalho de apoio, a não ser que ele seja
capacitado para isso. Com esse objetivo, a
Disciplina de Telemedicina da Faculdade de
Medicina (FM) da Universidade de São Paulo (USP)
começou a consolidar um grupo especializado
no planejamento das formas de comunicação
para fins de educação. Esse grupo, formado
por profissionais de jornalismo e da área de
audiovisual, entre outros, foi denominado Design
de Comunicação Educacional.
O ponto de destaque deste grupo é a utilização
de multimeios para coordenar todo o processo
de aprendizado e interatividade, associando-os
com a computação gráfica 3D e com ferramentas
tecnológicas. Esta associação gera um modelo de
teleducação interativa.

Na Disciplina de
Telemedicina
da
Faculdade
de
Medicina (FM) da
Universidade de São
Paulo (USP), o Design
de
Comunicação
Educacional
conta
com o apoio do
Projeto Homem Virtual (sequências de animação
tridimensional do corpo humano), da infraestrutura de teleducação (representada pela
videoconferência), dos recursos de website
(cybertutor, cyberambulatório, video streaming,
webconferência) e de ambientes de estúdio de
televisão e áudio. Muitos desses recursos são
evidenciados no conteúdo interativo dos sete
volumes da obra Clínica Médica, que disponibiliza
ferramentas em áudio e vídeo que facilitam o
estudo sistemático e também fornece recursos
para melhorar a relação médico-paciente.
Os profissionais do Design de Comunicação
Educacional são especializados no planejamento
estratégico (arquitetura) da construção de
conhecimentos através da comunicação. O
trabalho conjunto com profissionais de outras áreas
aumenta substancialmente a eficácia do processo
de educação. Para chegar ao seu objetivo,
os comunicadores possuem conhecimentos
fundamentais sobre saúde, o que permite que
projetem uma linguagem acessível ao públicoalvo. O texto transformado é supervisionado por
especialistas, para que não haja imprecisões de
informação durante o processo de facilitação da
linguagem.
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Para tornar o processo educacional agradável
e facilitar o aprendizado, a equipe de Design
de
Comunicação
Educacional
combina
adequadamente cada tipo de mídia (texto, áudio
e vídeo), preparando materiais educacionais
segundo métodos amplamente utilizados nos
meios de comunicação (revistas, jornais, cinema,
televisão, rádio, Internet, entre outros).
O Design de Comunicação Educacional atua
significantemente na mídia escrita, desde o
planejamento das publicações até sua finalização.
Este trabalho requer o domínio do assunto
abordado e das estratégias de cada tipo de
publicação (livros, guias, folders, cartazes, revistas,
jornais etc.). No aspecto tecnológico, o conteúdo
é realizada principalmente para a Internet, e leva
em consideração a importância de uma boa
arquitetura de informação, geralmente traçada
pela mesma equipe de Design de comunicação
Educacional. A distribuição do conteúdo dentro
desta arquitetura é feita com base no conceito
de seleção das mensagens mais significativas
e sua transformação em breves títulos, que
são transformados em links para um conteúdo
relacionado e podem ser dispostos na forma
de índice. Quando lidos de maneira sequencial,
estes títulos, por si só, transmitem informações
completas, permitindo que uma breve leitura seja
suficiente para a aquisição dos conhecimentos
principais.
Um outro exemplo do trabalho de uma equipe
de Design de Comunicação Educacional são os
módulos narrados do Homem Virtual. Por si só,
o Homem Virtual não apresenta nenhum tipo de
narração, pois foi desenvolvido para utilização
como objeto de aprendizagem. Sem áudio, o
médico, professor ou estudante de medicina pode
usar o Homem Virtual para desenvolver conteúdos
próprios, de acordo com seu objetivo. No entanto,
quando surge a necessidade de comunicar
importantes conhecimentos de saúde para leigos
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e para a população em geral, é necessário valerse de uma narração que oriente o espectador.
Desta forma, o Design de Comunicação
Educacional agrega ao objeto de aprendizagem
Homem Virtual os recursos complementares de
narração, sonoplastia e inclusão de mensagens
significativas (legendas com frases de destaque).
Para isso, é realizado um processo de roteirização
(ordenação das sequências do Homem Virtual
e criação de uma locução que siga uma ordem
lógica de encadeamento de idéias, visando a
informar e motivar a busca por mais informações
sobre determinado tema).
Na área audiovisual, a equipe de Design de
Comunicação Educacional busca a fluidez das
idéias, além da linguagem simplificada. São muitas
as informações científicas, portanto a estratégia
não é esgotar os assuntos, mas sim motivar o
espectador a complementar o seu aprendizado
por meio do website www.projetohomemvirtual.
org.br.
Os comunicadores do Design de Comunicação
Educacional têm como tarefa ajudar o públicoalvo a construir o conhecimento em saúde, de
maneira interativa. Para isso, eles trabalham no
desenvolvimento de Ambientes Interativos de
Aprendizagem. Os AI-As unem três fundamentos:
(1) Espaços Culturais Digitais: espaços físicos
abertos à visitação do público em geral ou à
participação de uma determinada comunidade
que levam as pessoas a vivenciarem um assunto
em saúde, por meio dos vídeos narrados do
Homem Virtual associados a cartazes, cenários,
maquetes, recursos de som e iluminação etc.;
(2) websites: permitem a complementação do
aprendizado após as visitas aos Espaços Culturais
Digitais e mesmo sua preparação antes de visitar
estes espaços. É no website que o público-alvo
verifica se realmente aprendeu os principais
conceitos abordados durante sua visita e expande
seus conhecimentos.

(3) Comunicação: sem uma forte atuação da
área de comunicação não é possível a construção
adequada dos Espaços Culturais Digitais e nem
mesmo a arquitetura e produção de conteúdo para
os websites. É a comunicação que, usando os
dois espaços (real e virtual), motiva a manutenção
do conhecimento por multimeios e permite a
formação de redes de trocas de informações.
Sempre considerando as particularidades de
cada público-alvo, o Design de Comunicação
Educacional também trabalha na construção de
áudio-informações, áudio-dicas e áudio-livros.
Este recurso também é útil a médicos, profissionais
de saúde, estudantes e professores universitários,
desde que adequada a linguagem. Assim, as
informações podem ser ouvidas a qualquer
momento, em aparelhos celulares, no carro e em
aparelhos MP3.
A perspectiva da área de Design de Comunicação
Educacional é formar uma rede de vários grupos
para apoiar o conceito de que a comunicação
pode ser utilizada para a educação social,
potencializando as estratégias de saúde.
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