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RESUMO 

 
A Educação Médica no Brasil, nas últimas três décadas, encontra-se em processo 
de direcionamento para a formação de um profissional que valorize o conhecimento 
geral e o pensamento crítico e reflexivo, pautado em princípios éticos e 
humanísticos, capaz de atuar na integralidade do cuidado com senso de 
responsabilidade e compromisso social. Isto se dá em consonância com o modelo 
de atenção à saúde  atualmente preconizado que prioriza a atenção primária com o 
objetivo de garantir o acesso, a integralidade, além do cuidado contínuo, resolutivo e 
economicamente viável. Assim, a formação médica baseada no modelo tecnicista, 
biologicista, voltado para a prática hospitalar não mais atende às necessidades em 
saúde da população. Dentro deste universo, a Propedêutica compreende um campo 
de conhecimento fundamental no ensino médico, para a qualificação do estudante 
no Método Clínico e na prática clínica, com potencial para aproximá-lo do modelo 
assistencial que prioriza a atenção primária. Este estudo trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, do tipo exploratória, que utilizou a entrevista semi-estruturada para coleta 
de dados. Procurou identificar a contribuição do ensino da Propedêutica para a 
formação do médico generalista na perspectiva da Atenção Primária à Saúde, 
através da análise da percepção do residente do Programa de Residência em 
Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
do Rio de Janeiro. Como resultado, foi observada a necessidade do entendimento 
desta área do conhecimento como algo a ser desenvolvido ao longo de toda a 
formação e não somente numa disciplina. Da mesma forma, sua abordagem carece 
ainda de múltiplos cenários para se trabalhar a relação interpessoal e ampliar a 
discussão em torno dos aspectos biopsicossociais visando à construção de uma 
compreensão do processo saúde-doença e de um profissional mais adequado às 
necessidades de saúde da população. Ao final da pesquisa, esperamos levantar 
subsídios para reflexão que promova futuras transformações no ensino da 
Propedêutica na Graduação em Medicina, no sentido de qualificar o egresso com 
competências  para a  atuação em todos os níveis do sistema de saúde, mais 
especificamente, na atenção primária, onde o sujeito e a integralidade 
biopsicossocial torna-se basilar. 
Palavras–chave: Educação Médica; Método Clínico; Propedêutica Médica; 

Semiologia Médica; Atenção Primária à Saúde. 

      



ABSTRACT 

 

Over the last three decades, The Medical Education in Brazil has been redirecting 
efforts towards the preparation of a broad based knowledge professional, with critical 
and reflective thinking, grounded in ethical and humanistic values, capable of 
delivering comprehensive care with a sense of responsibility and social commitment. 
This trend is consistent with the currently preconized health care model, which 
prioritizes primary health care with the aim of ensuring access, integrality, along with 
continuous, effective and economically feasible care.  Hence, the medical education 
model based on technicist and biological grounds, targeted on hospital centered 
practice does not meet anymore the health needs of the population. In this 
reasoning, the Medical Semiology consists in an essential field of knowledge for the 
medical teaching, qualifying the student in the clinical methods and clinical practice, 
and with great potential to attract him towards a model which prioritizes the primary 
health care. This study is a qualitative exploratory research, which has used semi 
structured interviews as data collection methods. It has tried to identify the 
contribution of the Semiology teaching to the general practitioner education, under 
the Primary Health Care perspective, through the analysis of the perceptions of the 
residents on the Community and Family Medicine Residence Program from the 
Secretary of Health and Civil Defense of the City of Rio de Janeiro. As a result, it has 
been found that there is a need for understanding this field of knowledge as a long 
learning scheme during graduation, and not only as one period subject. In addition, 
an adequate approach for this discipline still needs multiple scenarios, for 
experiencing interpersonal relationships and expanding the discussion about the 
biopsychic social aspects of the health-illness process, trying to build a better 
comprehension of it, and a more adequate professional to the health needs of the 
population. In the end of this study, we hope to generate insights that can promote 
future transformations in Semiology teaching for Medical Schools, qualifying the 
graduate with the proper skills to work in every level of the health system, and 
especially in the primary health care, where the individual and the integrality 
biopsychic social are essential. 
 

Keywords: Medical Education, Clinical Methods, Semiology, Primary Health Care 
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INTRODUÇÃO 

Historicamente, a Medicina foi marcada pela valorização da experiência 

clínica e considerada como uma arte. A Educação Médica do inicio do século XIX 

era baseada no modelo anatomo-clínico francês, no qual os estudantes aprendiam 

ao lado do leito do paciente e nos anfiteatros anatômicos do hospital, sendo este 

último, o local onde treinavam técnicas diagnósticas e terapêuticas. A partir da 

segunda metade do século XIX, a educação médica em todo mundo começou a 

sofrer transformações importantes, ocasião na qual o então modelo francês passou 

a sofrer influência da medicina e educação alemã, centrada na pesquisa médica em 

laboratório, na hierarquia e especialização (PAGLIOSA & DA ROS, 2008). 

 Em 1910, a publicação do Relatório Flexner foi um marco para a reforma da 

educação médica americana, cujo modelo se tornou rapidamente hegemônico 

naquele país, com implicações para formação médica e a medicina no mundo. As 

principais propostas apresentadas por Flexner discorriam que o ensino e a pesquisa 

deveriam ser inseparáveis e o laboratório passou a ser local privilegiado de ensino, 

fato este que determinou a dissociação entre o conhecimento científico e a 

educação médica para a prática profissional. O ciclo clínico seria realizado no 

hospital, considerado o melhor local para o ensino das doenças, além da adoção do 

modelo de saúde - doença unicausal, sem a valorização das dimensões sociais, 

psicológicas, econômicas, culturais e ambientais da saúde (idem). 

A partir da segunda metade do século XX, o conhecimento científico foi sendo 

incorporado à prática médica, sendo a mesma associada ao desenvolvimento de 

recursos tecnológicos crescentes, além de procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos cada vez mais sofisticados, contribuindo para a especialização e 

subespecialização dos profissionais médicos e a fragmentação do cuidado - o 

paradigma flexneriano (LÓPEZ & LAURENTYS-MEDEIROS, 2004). 

Neste modelo de educação, as escolas médicas, ao longo dos anos, buscam 

a racionalidade técnica e científica que se acentua no decorrer do curso. O ciclo 

básico é dissociado do clínico privilegiando o saber científico e a doença, em 

detrimento dos aspectos subjetivos da pessoa. O ensino centrado no hospital, 

associado à pressão da tecnologia no cotidiano do trabalho, vem contribuindo para o 



afastamento progressivo dos alunos dos aspectos éticos e humanísticos da 

formação médica (MARCONDES & GONÇALVES, 1998; PORTO, 2009). 

Em meados do século XX começam a surgir sinais de desgaste do modelo 

assistencial hegemônico, centrado na doença em nível individual e no cuidado 

fragmentado pela crescente especialização. A partir da avaliação dos resultados em 

saúde, ficou evidente que “esse paradigma, ao voltar-se em demasia para áreas 

restritas do conhecimento, as especialidades, descuida da abordagem do ser 

humano como um todo, inteiro e único no seu ambiente” (LAMPERT, 2009, p.23). 

O primeiro conceito universal de saúde foi da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em 1948 e diz que “Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, 

mental e social e não apenas a ausência de enfermidade”. Este conceito de saúde 

expressava o direito a uma vida plena, sem privações e nasceu a partir dos 

movimentos sociais após a Segunda Guerra Mundial (SCLIAR, 2007). 

A Conferência Internacional de Assistência Primária à Saúde realizada na 

cidade de Alma-Ata em 1978, sob a legenda “Saúde para todos no ano 2000”, 

ampliou o conceito de saúde da OMS de 1948, a partir do reconhecimento que 

fatores psicológicos, sociais e econômicos tinham relação estreita com o processo 

do adoecer. Ainda neste evento, a grande e crescente desigualdade entre o estado 

de saúde das populações em diversos lugares do mundo foram consideradas 

inaceitáveis e que intervenções de cunho político, econômico e social eram 

mandatórias. A declaração de Alma-Ata reiterou que a saúde “é um direito 

fundamental do homem” e que os governos têm responsabilidade sobre a saúde dos 

cidadãos. A meta de “Saúde para todos até o ano 2000” deveria ser alcançada 

através da adoção universal de serviços de atenção primária à saúde (OMS, 1978).   

Um dos primeiros autores a utilizar a expressão promoção da saúde foi 

Sigerist em 1946 ao definir as quatro tarefas essenciais da Medicina: a promoção da 

saúde, a prevenção das doenças, a recuperação dos enfermos e a reabilitação. O 

conceito mais moderno de promoção à saúde surgiu no Canadá em 1974 com o 

Informe Lalonde. Seus fundamentos reuniam e analisavam quatro determinantes de 

saúde, referindo-os à realidade canadense: os aspectos biológicos humanos; o 

ambiente físico e social; o estilo de vida e a organização da assistência à saúde 

(BUSS, 2000). 



Mais tarde, o conceito de promoção à saúde foi incorporado ao modelo de 

História Natural das Doenças de Leavell & Clark, de 1976, como um conjunto de 

medidas preventivas mais gerais visando à saúde e ao bem-estar, com um enfoque 

centrado no indivíduo, estendendo-se, a partir dele, à família e ao grupo social 

(idem). 

O conceito e a prática de promoção da saúde começam a crescer de modo 

significativo, a partir da mudança do perfil epidemiológico mundial, agora, com o 

predomínio das doenças crônicas e não transmissíveis. Diante deste novo contexto, 

a promoção da saúde passou a estar associada a medidas preventivas sobre o 

ambiente, além da qualidade e estilos de vida (ibidem). 

As recomendações de Alma–Ata tiveram grande contribuição para as idéias 

de promoção à saúde, favorecendo a realização da I Conferência Internacional 

sobre Promoção da Saúde em Ottawa, Canadá, em 1986 e, desde então, a Carta de 

Ottawa tornou-se um marco oficial em todo mundo.  

Ela define a promoção da saúde como sendo o processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, entendendo-a 

como fundamental para o desenvolvimento social, econômico e pessoal. Este 

documento aponta para os múltiplos determinantes da saúde e para a 

intersetorialidade, ao afirmar que dado o conceito de saúde como bem-estar, a 

promoção da saúde transcende o setor saúde (WHO, 1986 apud BUSS, 2000).  

Este documento propõe cinco campos de ação fundamentais: a elaboração e 

implementação de políticas públicas saudáveis; a criação de ambientes favoráveis à 

saúde; o reforço da ação comunitária; o desenvolvimento de habilidades pessoais e 

a reorientação do sistema de saúde. No escopo deste trabalho, nos interessa 

particularmente este último campo de ação, uma vez que além do provimento dos 

serviços assistenciais, fica claramente proposto: 

[...] a superação do modelo biomédico, centrado na doença como 

fenômeno individual e na assistência médica curativa desenvolvida 

nos estabelecimentos médico-assistenciais como foco essencial da 

intervenção. O resultado são transformações profundas na 

organização e financiamento dos sistemas e serviços de saúde, 

assim como nas práticas e na formação dos profissionais (WHO, 

1986 apud BUSS, 2000, p.171). 



 Desde então, outras Conferências Internacionais sobre Promoção da Saúde 

vêm ampliando e aperfeiçoando este conceito. A Declaração de Santa Fé de Bogotá 

– Colômbia (1992) trouxe oficialmente a proposta da promoção da saúde para a 

América Latina. Este documento apresenta a síntese de debates com longa 

trajetória, reconhecendo a relação mútua de determinação entre saúde e 

desenvolvimento,  afirmando que: 

A promoção da saúde na América Latina deve buscar a criação de 

condições que garantam o bem-estar geral como propósito 

fundamental do desenvolvimento, tendo como desafio transformar as 

relações excludentes, conciliando os interesses econômicos e os 

propósitos sociais de bem-estar para todos, assim como trabalhar 

pela solidariedade e a equidade social, condições indispensáveis 

para a saúde e desenvolvimento (OPAS, 1992 apud BUSS, 2000, 

p.172). 

 No Brasil, a Constituição da República Federativa de 1988 promulga a saúde 

como um direito de cidadania: 

[...] saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1988. Título VIII. Cap II. Seção II. Art. 196).  

Este documento começa a delinear as diretrizes do nosso modelo de saúde: 

integralidade, universalidade, equidade (BRASIL, 1988). 

A Lei nº 8.080 de 1990, Lei Orgânica da Saúde, institui o Sistema Único de 

Saúde – SUS, além de reafirmar a disposição constitucional do direito à saúde e o 

dever do Estado em garanti-la. Esta lei delibera que o SUS deve identificar os 

fatores condicionantes e determinantes da saúde; formular políticas para garantir a 

equidade e a universalidade e oferecer ações de promoção, proteção e recuperação 

da saúde integrando assistência e prevenção. Ressaltamos ainda, que este 

documento define que o Sistema Único de Saúde é responsável pela ordenação da 

formação de recursos humanos para área da saúde (BRASIL, 1990).  

 Como já vinha acontecendo em vários países, no Brasil, o Sistema Único de 

Saúde desde a sua criação vem direcionando seu modelo de organização 



priorizando a atenção primária, com o objetivo de garantir o acesso, a integralidade, 

assim como o cuidado contínuo, resolutivo e economicamente viável.  

Em 1994 foi criado o Programa Saúde da Família, estratégia potencialmente 

efetiva para alcançar as diretrizes fundamentais do SUS e fazer frente ao modelo 

assistencial biologicista, hospitalocêntrico, centrado na doença e em tecnologias de 

alto custo. A Saúde da Família foi considerada estratégica para a reorganização do 

SUS e reorientação da atenção primária (BRASIL, 1994). A família passa a ser o 

foco da atenção, a partir do ambiente onde vive e é, neste espaço, onde se 

constroem as relações e se desenvolve a luta pela melhoria das condições de vida, 

o que permite intervenções de maior impacto e relevância social. 

Com a implementação do Programa Saúde da Família torna-se evidente a 

demanda de recursos humanos direcionados para essa lógica de atuação. Passa a 

ocorrer então um descompasso entre a necessidade e a oferta do profissional 

médico qualificado para a atenção primária, já que políticas de saúde anteriores, não 

priorizaram este campo de atuação (CAMPOS, 2005).  

Este novo contexto da Saúde Pública no Brasil acirrou as discussões já com 

longa trajetória no campo da Educação Médica, em torno das mudanças curriculares 

necessárias, cenários e técnicas de aprendizagem, visando a preparação do 

egresso para este modelo assistencial, voltado para as necessidades em saúde da 

população (FEUERWERKER, 2002; LAMPERT, 2009; MARCONDES & 

GONÇALVES, 1998; MARINS et al., 2004). 

Assim, no ano de 2001, foram estabelecidas as novas diretrizes curriculares 

nacionais para os cursos de Graduação em Medicina, onde o perfil do egresso 

proposto é:   

o médico com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 

capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo saúde-

doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na 

perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como 

promotor da saúde integral do ser humano (BRASIL, 2001). 

  Vários autores sugerem que o cenário da atenção primária favorece a 

aquisição de habilidades clínicas prioritárias e o desenvolvimento de atitudes 



necessárias para a atuação neste novo modelo assistencial (LAMPERT, 2009; 

TRONCON, 1999; MARCONDES & GONÇALVES, 1998; FEUERWERKER, 2002; 

MARINS et al., 2004).  

Atuando como médica na especialidade de Clínica Médica há mais de trinta 

anos em hospitais de nível secundário e terciário da atenção e como preceptora dos 

Programas de Residência Médica em Clínica Médica nestes hospitais, venho 

observando a progressiva desvalorização da relação médico-paciente, além da 

pouca qualificação para a realização do exame clínico por estes jovens médicos.  

Considerando a relevância destes aspectos na prática clínica voltada para o 

novo modelo assistencial, tenho certeza que algo fundamental está sendo perdido 

ou substituído. Nossos jovens médicos estão cada vez mais fascinados pela alta 

tecnologia em procedimentos diagnósticos e terapêuticos, usando-os em 

substituição ao exame clínico, ao desenvolvimento da relação médico-paciente e do 

raciocínio clínico que enfatiza os fatores biopsicossociais.  

Não faço aqui nenhuma apologia do não uso do conhecimento científico, mas 

sim, defendo sua utilização de maneira objetiva e racional para ampliar a abordagem 

clínica, centrada na pessoa e priorizando as necessidades em saúde da nossa 

população. 

Como professora de Propedêutica Médica do Curso de Graduação em 

Medicina da Universidade Estácio de Sá desde 1999, observo que nossos alunos, 

em geral, chegam ao quarto semestre do curso demonstrando interesse em 

estabelecer e desenvolver a relação médico-paciente associado à curiosidade pelo 

aprendizado do método clínico, assim como para o entendimento dos diversos 

mecanismos que influenciam o processo saúde doença.  Percebo, claramente, que 

as atitudes humanísticas e altruístas dos alunos para com os pacientes e em relação 

à futura profissão estão presentes. Sendo assim, compreendo que algo próprio e 

intrínseco do aluno vai sendo perdido ou substituído durante a graduação.  

Arcoverde (2004) em seu trabalho de dissertação sobre a formação médica 

ilustra a (des) construção do sentido da profissão para o corpo discente através da 

teoria das representações sociais.  Neste, os resultados encontrados assinalam a 

evolução de uma representação da profissão médica idealista, humanista para uma 

tecno-cientificista durante a graduação. 



A representação social de boa formação médica nos alunos de 

medicina evolui para uma representação com um núcleo figurativo 

simbolizado pelo paradigma Flexneriano de Educação Médica. Esta 

representação da profissão médica construída nas relações sociais 

sobrepuja o currículo oficial que se propõe a formar um profissional, 

com uma formação geral para atuar junto à comunidade na resolução 

dos problemas básicos de saúde da população. Uma formação que 

deveria ser apoiada no paradigma da Integralidade na Assistência à 

Saúde (ARCOVERDE, 2004, p. 108). 

 A nosso ver, o ensino da Propedêutica vai além do desenvolvimento de 

habilidades e atitudes fundamentais para a realização da entrevista clínica e o 

exame físico, pois também é a premissa para o início de uma boa relação médico-

paciente. Além disso, após o exame clínico é necessário um trabalho reflexivo até 

que se chegue ao diagnóstico de “doença orgânica ou não”. Acreditamos que é 

exatamente neste espaço que os alunos podem construir uma visão ampliada da 

clínica, a partir da valorização dos sintomas “objetivos” e “subjetivos” do paciente, 

considerando os vários aspectos psicológicos, sociais, educacionais, culturais e 

ambientais que influenciam a experiência do adoecer de cada um. 

Nossa experiência mostra, ainda, que existem potencialidades e fragilidades 

no atual ensino da Propedêutica para melhor adaptá-lo ao processo de 

transformação da educação médica em curso, objetivando uma formação apoiada 

no paradigma da integralidade e próxima das reais necessidades em saúde da 

nossa população.   

 A proposta deste trabalho foi tentar responder algumas das muitas 

inquietações que têm surgido em nosso dia a dia no ensino da Propedêutica na 

Graduação Médica, visando a capacitação dos alunos para o novo modelo 

assistencial e maior sensibilização para seu papel social. 

 Permitimo-nos ao longo de nosso estudo, levantar os seguintes 

questionamentos, mesmo sabendo que nem todos seriam respondidos através desta 

pesquisa:  

 Seria o cenário do hospital o local ideal para o aluno alcançar a proficiência na 

realização do exame clínico na lógica da formação do médico para atuar na 

atenção primária?  



 Como ensinar o exame clínico sob um novo olhar na lógica da integralidade? 

 Como orientar os alunos para a construção da relação médico-paciente efetiva, 

duradoura, baseada no respeito mútuo e na autonomia do paciente?  

 Como facilitar a aprendizagem dos aspectos propedêuticos específicos para os 

diversos ciclos de vida e patologias prevalentes na atenção primária? 

Acreditamos que a Propedêutica Médica enquanto área do conhecimento tem 

potencial para aproximar o aluno da Graduação em Medicina ao novo modelo 

assistencial voltado para a visão ampliada do sujeito e, não somente, a visão 

fragmentada da doença por sistemas, seus sintomas e sinais. Entretanto, ela muitas 

vezes ainda é ensinada no nível terciário do sistema de saúde, acabando por 

reforçar a lógica da doença e o uso da tecnologia. 

 O ensino do exame clínico no cenário da atenção primária poderá dar um (re) 

significado à entrevista clínica, considerando-a como ponto de partida para a 

construção de uma nova relação entre médico – paciente, transformando-a, agora, 

numa relação sujeito – sujeito, duradoura e de cumplicidade, possibilitada pelo 

conhecimento dos múltiplos aspectos do indivíduo em toda sua dimensão humana, 

suas relações familiares e com a comunidade.  

 Através da (re) valorização do exame físico, poderemos perceber o que está 

além dos processos de adoecimento, uma vez que neste nível de atenção são 

trazidos sintomas múltiplos, vagos e indiferenciados, sendo necessária uma visão 

abrangente e integral do processo saúde – doença, que permita reconhecer os 

sinais e toda a complexa dimensão biopsicossocial que envolve os quadros clínicos 

(CAMPOS, 2005). 

 A Propedêutica abrange um campo de conhecimento fundamental no ensino 

médico, seja qual for a futura área de atuação do egresso. Por outro lado, sabemos 

ser imperativa a adequação da formação médica para as reais necessidades em 

saúde da população. Entretanto, a abordagem da disciplina de Propedêutica na 

maioria das escolas médicas, ainda está assentada em modelos tradicionais, não 

preparando os egressos para atuação na atenção primária à saúde.  

Na presente pesquisa, tivemos como objeto de estudo a contribuição da 

Propedêutica como área do conhecimento para a formação do médico para atuar na 

atenção primária. Com esta finalidade, analisamos as potencialidades e fragilidades 



do ensino da Propedêutica, através da percepção dos entrevistados – médicos do  

primeiro ano do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. 

Nosso interesse em desenvolver esta pesquisa está diretamente relacionado 

a levantar subsídios para promover futuras transformações no ensino da 

Propedêutica na Graduação em Medicina que permitam o desenvolvimento de 

competências fundamentais para a atuação do médico em todos os níveis do 

sistema de saúde, mais especificamente, na atenção primária, onde a integralidade 

biopsicossocial torna-se basilar.    

 
 



QUESTÃO NORTEADORA E OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido tendo como questão norteadora e os 

objetivos gerais e específicos o seguinte: 

 

Questão Norteadora 

 

 Como o ensino da Propedêutica na Graduação pode contribuir para a formação 

do médico na perspectiva da Atenção Primária à Saúde? 

 

Objetivo Geral 

 

 Analisar a percepção dos residentes do 1º ano em Medicina de Família e 

Comunidade sobre a contribuição da Propedêutica para sua atuação na Atenção 

Primária à Saúde. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar as fragilidades do ensino da Propedêutica na Graduação para a 

atuação do médico  na atenção primária. 

 Reconhecer as potencialidades do ensino da Propedêutica na Graduação para a 

atuação do médico na atenção primária. 

 Refletir sobre as sugestões do residente do 1º ano em Medicina de Família e 

Comunidade para um modelo de ensino da Propedêutica na Graduação visando 

à formação médica para atuação na atenção primária. 

 



CAPÍTULO 1 

 

A EDUCAÇÃO MÉDICA E A EVOLUÇÃO DO MODELO  DE 

FORMAÇÃO 
“As mudanças profundas que agora ocorrem na medicina só podem 

ser totalmente entendidas se forem vistas a partir de uma perspectiva 

histórica. Nada de novo existe em termos de mudança, pois a 

medicina muda constantemente desde o seu princípio, apenas o 

ritmo é diferente”. 

                                                                                            McWhinney 

 

1.1 O modelo flexneriano e a educação médica 

 Segundo Novaes (1990), os progressos nas áreas das ciências biológicas no 

início do século XX, permitiram o desenvolvimento tecnológico em várias áreas: nas 

artes, na indústria, no comércio internacional, nas teorias sobre prevenção de 

doenças e na organização dos serviços de saúde. Como consequência, surgiram 

variáveis econômicas, tecnológicas e sociais que desencadearam reflexões sobre 

problemas de saúde pública que acometiam os povos tanto da Europa como dos 

Estados Unidos da América. As principais propostas estavam relacionadas às 

necessárias mudanças na organização dos serviços de saúde, além de reformas da 

formação médica e na educação pós-graduada.  

 Dentro deste contexto foi publicado o Relatório “Medical Education in the 

United States and Canada - A Report to the Carnegie Foundation for the 

Advancement of Teaching” em 1910, que ficou conhecido como Relatório Flexner. 

Este trabalho foi determinante para o ensino médico americano, tornando-se 

hegemônico naquele país, o que implicou em profundas transformações na 

educação e na prática médica em quase todo mundo. Apesar deste modelo ter sido 

proposto há mais de cem anos, ainda está presente em muitas escolas médicas 

(PAGLIOSA & DA ROS, 2008). 

 Toda a obra de Flexner foi fortemente pautada pela excelência técnica da 

escola médica européia, principalmente a alemã. “Flexner não teve idéias originais 

sobre o ensino médico. Quando fez sua investigação [...] as modificações na 



educação médica nos EUA já estavam em curso [...]e ele as fez avançar, por certo” 

(idem, p.493). 

 Segundo Hiatt (1999 apud PAGLIOSA & DA ROS, 2008), Flexner formulou 

suas conclusões desenvolvendo um trabalho sem a utilização de um instrumento de 

coleta de dados padronizado e validado. Mesmo assim, esta avaliação transformou-

se no principal instrumento para acreditação das escolas médicas dos Estados 

Unidos da América e Canadá, com repercussões para a educação médica em todo o 

ocidente. 

 Pagliosa & Da Ros (2008) consideram que este relatório continua a gerar 

muita polêmica até os dias atuais 

[...] uns aclamam seu criador como o grande reformista e 

transformador da educação médica em todos os tempos, e outros o 

consideram o principal responsável pela consolidação de um modelo 

de formação de médicos que nunca conseguiu atender às 

necessidades de saúde das sociedades onde foi implantado [...] 
(p.493). 

 O contexto daquela época e o crescimento da indústria farmacêutica 

contribuíram para sua supremacia e notoriedade no final do século XIX. A 

associação da corporação médica ao grande capital americano passou a pressionar 

as instituições e os governos para o desenvolvimento da chamada medicina 

científica (PAGLIOSA & DA ROS, 2008). 

Pode-se concluir, pois, que a “medicina científica” ou o “sistema 

médico do capital monopolista” se institucionalizou através da ligação 

orgânica entre o grande capital, a corporação médica e as 

universidades  (Mendes, 1985 apud PAGLIOSA & DA ROS, 2008, p. 

495).  

 Para Berliner (1975 apud NOVAES, 1990), ainda no final do século XIX, os 

Estados Unidos da América foram tomados por um cientificismo exagerado, 

transformando os problemas sociais em problemas técnicos, que passavam a exigir 

soluções tecnológicas ou científicas. Desta forma, surgiu o conceito da medicina 

científica.  

 O trabalho de Flexner foi sustentado pelo capital americano e estava baseado  



num paradigma, fundamentalmente biológico e quase mecanicista, 

para a interpretação de fenômenos vitais, esse movimento gerou, [...] 

o culto à doença e não à saúde, e a devoção à tecnologia, sob a 

presunção ilusória de que seria o centro de atividade científica e de 

assistência à saúde (Guerra de Macedo, 1985 apud NOVAES, 1990, 

p.21).   

 Flexner tinha como principal objetivo a reestruturação e a organização das 

escolas médicas nos EUA e Canadá. Várias escolas foram fechadas por falta de 

condições, segundo a sua análise, inclusive aquelas de terapias não convencionais 

– fisiomedicalismo e botanomedicalismo. Só duas escolas para negros 

permaneceram abertas, já que para Flexner “os cidadãos negros só teriam acesso à 

educação médica para servir às suas próprias comunidades carentes”. Enfatizava, 

ainda, a constituição de uma elite profissional, buscando uma formação médica de 

excelência, com rigoroso critério de admissão às universidades, além do 

“aproveitamento dos mais capazes, inteligentes, aplicados e dignos” (PAGLIOSA & 

DA ROS, 2008). 

 O ensino e a pesquisa deveriam ser inseparáveis e o laboratório deveria ser o 

local privilegiado de ensino, assim sendo, o grande enfoque dado à racionalidade 

científica trouxe benefícios para aquela época, mas acabou dissociando a educação 

médica da prática profissional e da organização dos serviços de saúde (idem). 

As propostas de Flexner significavam a rejeição do ensino médico 

meramente técnico-artesanal, acarretando o envolvimento do médico 

com as responsabilidades do cientista. [...] Em conseqüência, em 

algumas universidades americanas, as atividades científicas tiveram 

grande desenvolvimento. Os modelos dos jovens estudantes e 

médicos eram os grandes pesquisadores clínicos. Enfatizavam-se as 

competências técnico-científicas, em alguns casos em prejuízo da 

relação médico-paciente (MARCONDES & GONÇALVES, 1998, 

p.403).  

 Para Flexner, o currículo tinha duração de quatro anos, sendo os dois 

primeiros desenvolvidos em laboratório visando uma sólida formação das ciências 

básicas, o chamado ciclo básico. A seguir, totalmente dissociado do período 

anterior, vinha o ciclo clínico ou profissional com mais dois anos, que deveria ser 

realizado fundamentalmente em hospital, sendo este considerado o cenário ideal 



para o estudo da doença. Assim sendo, “os hospitais se transformaram na principal 

instituição de transmissão do conhecimento médico” (PAGLIOSA & DA ROS, 2008). 

 Novaes (1990) cita que para Flexner “a utilização  de outras unidades 

periféricas ao hospital foram consideradas impróprias à educação médica”. A 

assistência ambulatorial em hospitais estaria limitada a poucos casos que não 

seriam internados.  

  Segundo o Relatório Flexner (1910 apud NOVAES, 1990): “O controle dos 

pacientes ambulatoriais é insatisfatório; [uma vez que] grande parte [dos pacientes] 

não volta para uma segunda consulta; [...] é um lugar relativamente inadequado para 

observar o desenvolvimento de um caso” (p. 17). 

 A doença era considerada um processo natural e biológico. O social, o 

coletivo, o público e a comunidade não eram valorizados no ensino médico, como 

também, não implicados no processo saúde-doença (Santos, 1986 apud PAGLIOSA 

& DA ROS, 2008). 

 Desta forma, este modelo de educação médica afastava o estudante das 

necessidades de saúde da população, focalizava-se basicamente no processo de 

adoecimento, negava qualquer prática médica fora do hospital e, portanto, contribuía 

para a negação da responsabilidade dos profissionais para com a sociedade. 

A hegemonia [modelo médico dominante], definitivamente, não 

gostava das pesquisas e investigações da medicina social, que 

apontavam [...] para mudanças sociais, quer dos capitalistas ou do 

Estado que os representava. [...] A unicausalidade descarregava a 

culpabilidade do poder e abria a possibilidade de culpar a vítima [...] 

abrindo a porta ao higienismo na saúde pública e ao 

desenvolvimento de tecnologia de investigação para as “unicausas” e 

para os medicamentos que erradicassem aquela “causa” (DA ROS, 

2004, p.229). 

 Durante o curso clínico, Flexner preconizava que as disciplinas deveriam 

seguir a lógica do corpo humano fracionado em sistemas e órgãos independentes, 

acarretando a fragmentação curricular em múltiplas disciplinas e especialidades 

médicas, sendo as aulas ministradas pelo especialista mais atualizado. Este fato 

facilitava a especialização ainda em fases precoces da graduação. Segundo Morin 

(1996 apud LAMPERT, 2009) deve-se ressaltar que:  



A divisão do conhecimento em especialidades [disciplinas nos 

currículos], se, por um lado, permitiu o desenvolvimento do 

conhecimento, por outro, conferiu uma organização que dificulta e 

até torna impossível o conhecimento do conhecimento, uma vez que 

se trata de um campo fragmentado em campos não dominantes 

(p.71).  

 Quanto às repercussões sobre o processo de formação médica, 

multiplicaram-se os conteúdos especializados e, cada vez mais, o aprendizado   dos 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos passaram a ocupar o espaço do contato 

com os pacientes comprometendo a relação médico-paciente, assim como a prática 

do exame físico e do raciocínio diagnóstico (FEUERWERKER, 2002). 

 Segundo Troncon (1999), neste modelo tradicional a educação médica está 

centrada na figura do professor, sendo ele quem determina o que deve ser ensinado 

e o que o aluno deve aprender. Sua principal característica é a transmissão do 

conhecimento nas áreas básicas e clínicas, geralmente através de aulas teóricas 

expositivas ou demonstrativas através do processo de memorização, enfocando a 

doença e sem participação ativa do aluno. Considerando-se o ritmo acelerado da 

produção do conhecimento e na tentativa de acompanhá-lo em cada área, as 

escolas médicas acabaram por sobrecarregar seus currículos com atividades 

obrigatórias, principalmente relacionadas às inovações tecnológicas nas áreas de 

métodos diagnósticos e terapêuticos. O autor ressalta, neste modelo, a valorização 

dos aspectos cognitivos do desempenho do estudante em detrimento da valorização 

das habilidades clínicas e das atitudes necessárias para os diferentes aspectos da 

prática médica. 

 De acordo com Marcondes & Gonçalves (1998), as críticas ao modelo 

flexneriano foram crescendo principalmente na segunda metade do século XX. Se 

por um lado havia a inegável e excepcional qualidade da formação técnica, por outro 

lado, surgiram deficiências da formação psicológica, humanística e sociológica do 

médico. “O desenvolvimento tecnológico seduz o médico e o deixa deslumbrado, 

conduzindo-o a enxergar todas as realidades – inclusive as humanas – pelos óculos 

da ciência” (p.400). 

 Lampert (2009) assinala que na educação médica:  



O modelo flexneriano dominante está assentado nesse paradigma 

que produziu a disjunção e a redução. Dando sinais de exaustão, 

abre espaço para um modelo que preencha falhas e equilibre as 

oscilações entre tecnologia e humanismo (p.72). 

 

1.2 A especialização dentro da formação médica  

 A segunda metade do século passado foi marcada pelo avanço do 

conhecimento científico e o desenvolvimento crescente da tecnologia na área da 

saúde, fato este que implicou a busca da especialização como forma  de gerenciar o 

volume e a rapidez da informação. Por outro lado, a fragmentação excessiva 

provocou grande impacto na organização das práticas de trabalho e na formação 

médica (FEUERWERKER, 2002). 

  Quanto à organização da prática, foi desaparecendo a figura do médico 

generalista e os especialistas passaram a  ser a porta de entrada do sistema de 

saúde – público e privado. Em conseqüência, multiplicaram-se as consultas, 

dividindo-se a responsabilidade pelo cuidado e diminuindo a resolubilidade dos 

problemas de saúde (idem). 

Para Starfield (2002) o cuidado ficou cada vez mais fragmentado, estreitando 

as competências médicas, além de restringir-se ao enfoque sobre determinadas 

doenças. Este aspecto fomenta, mais ainda, o uso e o desenvolvimento da alta 

tecnologia, levando a utilização de mais recursos do sistema de saúde, recursos 

esses que não são ilimitados, podendo comprometer a equidade.  

 Por outro lado, Starfield (2002) provoca que “a atenção médica eficaz não 

está limitada ao tratamento da doença, deve considerar o contexto no qual ocorre e 

no qual vive o paciente”. Entendemos que a atenção primária é complexa, uma vez 

que os pacientes se apresentam com múltiplos sintomas e diagnósticos indefinidos. 

O médico da atenção primária precisa conhecer os problemas de saúde mais 

freqüentes e os determinantes da saúde para uma visão mais abrangente e 

resolutiva em nível do indivíduo e da população. A contrapartida é que o 

especialista, por enfatizar a doença, acaba não se envolvendo com esta outra 

dimensão do indivíduo, perdendo a visão do contexto social, político, econômico e 

cultural do paciente. 



As escolas médicas brasileiras passaram a adotar com toda força o modelo 

flexneriano para formação do médico a partir da Reforma Universitária de 1968. Este 

modelo é essencialmente individualista, biologicista, hospitalocêntrico e com ênfase 

nas especializações (LAMPERT, 2009).  

 Não poderíamos deixar de abordar alguns aspectos relevantes sobre a cultura 

do especialista dentro do mercado brasileiro do trabalho médico.  Nos apropriamos 

das palavras de Troncon (1999) pela consistência do seu raciocínio: 

[...] o mercado brasileiro caracteriza-se, hoje, por oferecer melhores 

oportunidades de trabalho, de prestígio profissional e de 

remuneração aos especialistas e, em particular, àqueles que detêm o 

domínio de métodos diagnósticos ou terapêuticos dependentes de 

equipamento de alta tecnologia. [...] falta, no sistema de saúde 

vigente no país, e no mercado de trabalho médico, em geral, a 

posição profissional bem definida de um “general practioner”, que 

receba não só remuneração adequada, como também 

reconhecimento profissional (p.341). 

 O aluno de medicina, durante o curso, mostra uma evolução de uma 

representação idealista da profissão médica, humanista, para uma tecno-cientificista, 

voltada para uma atuação profissional especializada, justificando-se a opção pela 

especialização precoce (ARCOVERDE, 2004). Este pensamento é corroborado por 

Feuerwerker (2002), onde o ideal da prática médica cultivada pelo estudante é ser 

especialista com alguma inserção em hospital e / ou em consultório privado.   

 Feuerwerker (2002) chama atenção para o prejuízo da relação médico-

paciente a partir da fragmentação da assistência, implicando não construção de 

vínculos e não responsabilização pela saúde do paciente, gerando profunda 

insatisfação da população quanto à atenção recebida.  

 Entendemos, portanto, que a opção pela especialização não tem trazido os 

benefícios esperados para a prática médica, tampouco para a formação do médico 

frente às necessidades básicas de saúde. 

 

 

 



1.3 O conceito ampliado de saúde 

A Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde de Alma-Ata em 

1978, sob a legenda “Saúde para todos”, reiterou o conceito de saúde como:  

Estado de completo bem-estar físico, mental e social, não somente a 

ausência de afecções ou enfermidades, é um direito humano 

fundamental e que a obtenção do mais alto grau possível de saúde é 

um objetivo social em todo mundo (OMS, 1978). 

A saúde passou a ser reconhecida como um direito de cidadania universal e 

para se alcançá-la nesta concepção ampliada, seria necessário, definitivamente, 

entender que o completo bem-estar depende da capacidade de intervenção nos 

múltiplos determinantes da saúde.  

Segundo Rodrigues & Santos (2011), este evento revelou uma maior 

conscientização em nível mundial quanto ao direito à saúde, assim como a 

inadequação do modelo biomédico hegemônico em suprir as necessidades de 

saúde. No entanto, seria necessária a reestruturação das políticas públicas dos  

governos, além da participação social para que as mudanças ocorressem. 

A I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em Ottawa, Canadá, 

em 1986 tornou-se um marco oficial em todo mundo, definindo a promoção da saúde 

como o processo de capacitação da comunidade para lidar com as adversidades e 

ainda atuar na melhoria da qualidade de vida – conceito ampliado de saúde, 

entendendo-a como fundamental para o desenvolvimento social, econômico e 

pessoal. Este evento apontou para os múltiplos determinantes da saúde e para a 

intersetorialidade, ao afirmar que dado o conceito de saúde como bem-estar, a 

promoção da saúde transcende este setor (WHO, 1986 apud BUSS, 2000).  

 No Brasil, a Lei nº 8.080 de 1990, institui o Sistema Único de Saúde (SUS) e 

reafirma a disposição constitucional do direito à saúde e o dever do Estado em 

garantir a mesma, bem como a proteção e recuperação através da execução de 

políticas econômicas e sociais, além de reconhecer os determinantes e 

condicionantes sociais da saúde como: alimentação, moradia, saneamento básico, 

meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e o acesso aos bens e 

serviços essenciais (BRASIL, 1990).  



Podemos constatar que o conceito de promoção à saúde continua sendo alvo 

de discussões em nível mundial e ainda em aperfeiçoamento. Buss (2000) cita dois 

enfoques principais de promoção da saúde. O primeiro enfoque entende que a 

doença está mais relacionada ao comportamento dos indivíduos e seus estilos de 

vida, situando-os na família e na esfera cultural da comunidade onde está inserido. 

Já o segundo, dá ênfase aos determinantes gerais, considerando que a saúde é 

produto de um grande número de fatores relacionados à qualidade de vida, num 

sentido mais amplo. 

De acordo com Lampert (2009),  

[...] a mudança do paradigma flexneriano para o paradigma da 

integralidade que visa à produção social da saúde é um processo 

radical. Um prestigia o processo fisiopatológico e focaliza o indivíduo; 

o outro focaliza as causas de doença do indivíduo no contexto global, 

ainda que, no seu interior, considere o papel da subjetividade e do 

sujeito na construção de sua saúde pessoal (p.89).  

 

1.4 A prática clínica centrada na pessoa e a integralidade do cuidado 

 Segundo Foucault (2011) em O Nascimento da Clínica, a descoberta da 

anatomia patológica promoveu o deslocamento do interesse médico para a busca de 

lesões que explicassem as doenças, e desta forma, o sujeito foi se tornando cada 

vez menos importante, através da dissociação corpo-mente. O indivíduo passou a 

ser o portador de lesão e esta última é que despertava a curiosidade médica.  

Da mesma forma, Canguilhem (2011) em O Normal e o Patológico 

apresentou o conceito de saúde e doença baseado em experiências de fisiologia nos 

laboratórios, cientificamente controladas, mas distantes da realidade de vida das 

pessoas. Consequentemente,  

 a definição do que é “doença” e, em contraposição, do que é saúde 

passa a depender do achado de substratos anatômicos e 

fisiopatológicos que identifiquem uma ou, na ausência desta, a outra, 

e, por conseguinte, estas passam a ser definida não pelo doente, 

mas pelo médico. Destitui-se, assim, a “experiência da doença” do 

seu caráter subjetivo, negando ao paciente o direito de sentir aquilo 



que ele relata – caso não exista uma base cientificamente definida 

para esta sensação [...] (FERNANDES, 1993, p. 22). 

 Na prática clínica, os termos “disease” (doença) e “illness” (experiência da 

doença) têm significados diferentes e este entendimento é fundamental para a 

integralidade do cuidado. “Doença” no paradigma da biomedicina está relacionada a 

qualquer alteração da estrutura ou do funcionamento de um órgão ou sistema. 

Desse modo, a doença se manifestaria sempre da mesma forma, ou seja, a 

etiologia, sinais e sintomas, história natural, tratamento e prognóstico são 

semelhantes em qualquer sujeito, independente de outros fatores. Já a “experiência 

da doença” está relacionada à maneira como cada indivíduo e as pessoas a sua 

volta percebem aquele evento, sendo influenciada por aspectos afetivos, 

emocionais, sociais, psicológicos e culturais. Assim, existe um caráter subjetivo na 

experiência da doença de cada um e, quando valorizado, resulta em maior adesão e 

melhores resultados com o tratamento, além de maior confiança e satisfação do 

paciente em termos de atenção primária (HELMAN, 1981).    

Entretanto, McWhinney (2010) realizando um levantamento da evolução do 

método clínico ao longo dos tempos menciona que:  

o método clínico usado pelos médicos é sempre a expressão prática 

de uma teoria da medicina, mesmo quando não explicitada. Essa 

teoria engloba conceitos como a natureza da saúde e da doença, a 

relação entre mente e corpo, o significado do diagnóstico, o papel do 

médico e a condução do relacionamento entre ele e a pessoa que o 

procura. A teoria e a prática da medicina são fortemente 

influenciadas, em qualquer período, pela teoria de conhecimento 

dominante e por valores da sociedade. A medicina é sempre filha de 

seu tempo. (p.35)  

 Sendo assim, para este mesmo autor, a dicotomia entre doença e doente vem 

acompanhando a medicina ao longo dos séculos, ora predominando uma ou a outra 

abordagem. 

 O método clínico baseado no modelo biomédico (da doença) alcançou 

hegemonia durante o século XX, trazendo inegáveis avanços para ciência médica, 

mas acabou tornando o diagnóstico da doença mais importante que a abordagem do 

próprio paciente (RIBEIRO & AMARAL, 2008). 



Ainda para Ribeiro & Amaral (2008), o avanço da tecnologia médica 

proporcionada pelo modelo biomédico hegemônico, provocou a fragmentação do 

próprio corpo do paciente, através da medicina cada vez mais especializada. Os 

autores citam que em meados do século XX,  as críticas e os questionamentos a 

este modelo foram crescentes, quando surgem os trabalhos de Balint (1984 apud 

RIBEIRO & AMARAL, 2008) que passam a valorizar a escuta para entender o 

paciente e responder às suas necessidades, além de evidenciar o papel do médico 

como agente terapêutico.  

Mais tarde, George Engel (1977) propõe o modelo biopsicossocial, que 

partindo sempre da pessoa e do contexto social onde a mesma está inserida, 

ampliou o entendimento a respeito dos determinantes da doença e da experiência 

subjetiva do adoecer de cada um, visando alcançar o tratamento e o cuidado médico 

personalizado e racional. De modo contrário, o modelo biomédico tem como ponto 

de partida o corpo e a doença, negligenciando os aspectos da pessoa. 

 Na década de 80, surge a “Medicina Centrada na Pessoa”, também 

denominada como um novo “Método Clínico” e, naquela ocasião, vista por 

pesquisadores e educadores como uma ciência leve.  

[...] a atenção e a solidariedade eram reconhecidas como 

importantes aspectos do atendimento humanitário, mas poucos 

estavam conscientes do papel central da comunicação centrada na 

pessoa na medicina científica moderna (STEWART et al., 2010, p. 

21). 

 O grupo de Stewart (2010) propõe que no “método clínico centrado na 

pessoa”, primeiro o médico precisa ser capaz de dar poder a esta e, dessa forma, o 

relacionamento deve ser compartilhado. Em segundo lugar, para ser centrado na 

pessoa deve haver o equilíbrio entre o subjetivo e o objetivo. 

 Segundo Ribeiro & Amaral (2008), faz-se necessário entender que a oposição 

entre medicina centrada na doença ou na pessoa deixa claro que, quando centrada 

na pessoa “é mais abrangente, busca entender as necessidades e desejos do 

paciente e não se restringe à doença” (p. 91). 

 Julgamos oportuno abordar o termo integralidade ainda dentro deste capítulo. 

Segundo Mattos (2006) a utilização desta palavra admite vários sentidos entre os 



quais os relacionados às práticas, à organização dos serviços ou aos debates 

políticos em saúde. O conceito de integralidade deve estar sempre subentendido 

“como um princípio de direito: o direito universal ao atendimento das necessidades 

de saúde”.  Para Mattos (2006)  

 [...] é uma característica da boa prática da biomedicina, ou seja, da 

medicina que tem como objeto privilegiado de conhecimento e como 

eixo de suas intervenções a doença. Defender a integralidade, aqui 

não implica deixar de lado todo o caudal de conhecimentos sobre as 

doenças que tem permitido tanto à medicina como à saúde pública 

alguns significativos sucessos [...] Significa [...] um uso prudente 

desse conhecimento sobre a doença, mas, sobretudo um uso guiado 

por uma visão abrangente das necessidades dos sujeitos os quais 

tratamos. [...] Buscar compreender o conjunto de necessidades de 

ações e serviços de saúde que um paciente apresenta, seria assim, 

a marca maior desse sentido de integralidade (p. 50). 

 Ainda para o mesmo autor, o paciente não se reduz a um corpo com 

possíveis lesões silenciosas, aguardando um olhar mais astucioso, como não se 

reduz a um conjunto de fatores de risco. As práticas orientadas pela integralidade 

devem ter uma visão ampliada e obrigatoriamente superar reducionismos. 

 De modo semelhante, Rodrigues et al. (2005, p.7) alegam que o desafio é 

“promover uma reorientação do modelo assistencial centrado em bases 

tecnocientíficas consistentes, fundadas no paradigma biopsicossocial ou paradigma 

da integralidade”. Este pensamento traduz a necessidade do equilíbrio entre os 

inegáveis avanços da medicina até os dias atuais e a rearticulação das práticas e 

instituições no caminho de se alcançar a integralidade. 

 Lampert (2009) aponta um contexto favorável para mudanças que vêm 

surgindo através de reivindicações crescentes por serviços mais humanizados, 

voltados para as necessidades de saúde da população brasileira e com menor 

custo. A formação dos profissionais de saúde, especificamente o profissional médico 

precisa sofrer transformações para melhor adequação à nova realidade do trabalho 

em saúde.  

 



1.5 As Diretrizes Curriculares Nacionais para Graduação em  Medicina 

no Brasil 

 No processo de redemocratização brasileiro, a Constituição de 1988, garantiu 

a saúde como “direito de todos e dever do Estado” e, com a instituição do Sistema 

Único de Saúde em 1990, este passou a ter como uma de suas atribuições a 

ordenação dos recursos humanos para a área da saúde. 

 Entretanto, na prática existe uma contradição, já que compete ao Ministério 

da Educação o papel de regulador na formação profissional em saúde, com 

extensão para a pós-graduação, através da residência médica e especialização. 

Assim “o setor educacional, as universidades em particular, continuam 

desvinculados da reorganização dos serviços e da redefinição das práticas de 

atenção e dos processos de reforma” (Almeida, 1999 apud Lampert, 2009; p.92). 

 Segundo Lampert (2009) as escolas médicas devem preparar os profissionais 

para trabalhar nos serviços de saúde que, por sua vez, devem se organizar para 

responder aos problemas e necessidades de saúde da população. Portanto, as 

reformas no setor de saúde estão fortemente relacionadas à formação de recursos 

humanos. Assim, faz-se necessária a articulação das políticas públicas de saúde 

com as de formação profissional para a saúde.  

 Segundo Aguiar (2001) o direito constitucional à saúde promoveu alterações 

“nas relações sociais implicadas [tanto] na educação [quanto nas] práticas médicas”. 

Após sucessivos fóruns de discussão entre lideranças acadêmicas, a Comissão 

Interinstitucional de Avaliação da Educação Médica (CINAEM) e a Rede UNIDA, 

com o apoio da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), definiram as 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação em Medicina, 

homologadas pelo Ministério da Educação em novembro de 2001 (Anexo I). 

 A mesma autora ressalta que “as novas diretrizes avançam na superação do 

modelo flexneriano”, no qual o conhecimento científico está dissociado da prática 

médica e, os aspectos psicossociais e culturais, são negligenciados no 

entendimento do processo saúde-doença. Ao contrário deste modelo tradicional, as 

novas diretrizes avançam na construção de uma compreensão ampliada do 

processo saúde-doença e de um profissional mais adequado às necessidades de 

saúde da população. 



 As atuais diretrizes preconizam o médico com formação generalista  capaz 

de: desenvolver ações de proteção e promoção da saúde, prevenção das doenças, 

assim como, o tratamento e reabilitação dos problemas de saúde mais prevalentes; 

atuar em diferentes níveis de atenção do sistema de saúde garantindo a 

continuidade e a integralidade do cuidado; atuar em qualquer faixa etária e sexo, 

bem como, compreender os processos fisiológicos e patológicos dos vários ciclos de 

vida; reconhecer os determinantes biológicos, psicológicos, sociais, ambientais e 

culturais envolvidos no processo saúde-doença, tanto em nível individual quanto no 

coletivo; saber manejar as situações no desempenho profissional de forma ativa, 

crítica, reflexiva e eficiente, estabelecendo conexão dos conhecimentos teóricos e a 

prática de trabalho; conhecer as habilidades da comunicação para scuta qualificada, 

permitindo uma relação médico-paciente mais humana, duradoura, eficiente, 

respeitando a autonomia do paciente, além de contribuir para um melhor 

relacionamento interprofissional e com a população; saber trabalhar em equipe; 

além de agir pautado em princípios éticos e legais (BRASIL, 2001). 

  Para Aguiar (2001) a educação médica tradicional já não responde às 

necessidades de um profissional crítico, reflexivo e capaz de se adaptar a constante 

evolução do conhecimento. As atuais diretrizes propõem um novo modelo 

educacional baseado no ensino centrado no aluno como sujeito do seu processo de  

aprendizagem, apoiado no professor como um tutor, além de privilegiar a adoção 

das metodologias ativas de ensino-aprendizagem, objetivando a formação de um 

médico capaz de aprender a aprender e comprometido com a sua própria educação 

por toda a sua vida profissional. Ainda sugerem: a integração e a 

interdisciplinaridade na construção dos eixos curriculares; a inclusão dos 

conhecimentos humanísticos e da bioética para o desenvolvimento de atitudes e 

valores; a utilização de diversos cenários de aprendizagem, além da inserção 

precoce do aluno no campo de prática.  

 Segundo Lampert (2009) as diretrizes curriculares ampliam o espaço político 

e social no contexto das necessidades em saúde da nossa população, ao enfatizar o 

desenvolvimento em atitudes voltadas para a cidadania e a comunidade, assim 

como “estabelecem na estrutura do curso de graduação, a integração ensino-

serviço, vinculando a formação médico-acadêmica às necessidades sociais da 

saúde, com ênfase no SUS” (p.97). Assim, entendemos que as diretrizes atrelam, 



oficialmente, a área de formação de recursos humanos com os serviços de 

assistência à saúde.  

 Feuerwerker (2002) ressalta o complexo desafio inserido na mudança do 

processo de produção dos médicos 

são [...] mudanças profundas que implicam a transformação não 

somente de concepções e práticas, mas também de relações de 

poder dentro das universidades, dos serviços de saúde, do território 

local e também do espaço social, no campo das políticas (p.288) 

 A autora aponta, ainda, a necessidade do enfrentamento da contradição da 

própria categoria médica nas escolas, citando que “construir uma nova postura ética 

e um novo ideal profissional e transformar a prática dos profissionais que estão 

envolvidos com a educação dos estudantes são parte dessa tarefa” (p.18).  

 De modo semelhante, Lampert (2009) reúne argumentações tais como: 

a formação do médico, o fazer medicina com o jeito de médico, não 

estão restritos ao âmbito da escola médica e seus programas 

curriculares. [...] O jeito de médico têm muito a ver com a 

complexidade dos processos sociais: os processos de trabalho, as 

relações de produção dos serviços, o papel das instituições que 

rotinizam o saber ou que mantêm o poder corporativo, as condições 

do mercado de trabalho, a intervenção do Estado, e as ideologias e 

representações que sustentam o paradigma pedagógico (p.62).  

  

1.6 Novas técnicas de ensino – aprendizagem 

No contexto tradicional, o processo ensino-aprendizagem tem se limitado à 

“reprodução do conhecimento, no qual o docente assume um papel de transmissor 

de conteúdos, ao passo que, ao discente, cabe a retenção [...] dos mesmos – em 

uma atitude passiva [...] sem a necessária crítica ou reflexão” (MITRE et al., 2008, p. 

2134).  

 De modo contrário, entendemos que o ensino precisa estar centrado no 

estudante que passa a desempenhar um papel mais ativo no seu aprendizado, 

facilitando a incorporação dos saberes e práticas. Já ao professor caberia uma 

função de orientação tutorial contínua e supervisão das práticas. 



 Segundo Paulo Freire 

[...] o que posso e o que devo fazer é, [...] ensinar ao aluno certo 

conteúdo, desafiá-lo a que se vá percebendo na e pela própria 

prática, sujeito capaz de saber. Meu papel de professor [...] é ajudá-

lo a reconhecer-se como arquiteto de sua própria prática cognoscitiva 

(FREIRE, 2009, p.124). 

 No entendimento do ensinar que exige a crítica, Freire (2009) ressalta que “a 

promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente, uma das 

tarefas precípuas da prática educativo-progressista é exatamente o desenvolvimento 

da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil” (p. 31-32). 

 As profundas modificações das sociedades modernas tem tornado necessária 

a discussão dos processos de formação profissional. Os principais fatores que vêm 

contribuindo para estas modificações são: a velocidade da produção do 

conhecimento, tornando cada vez mais provisórias as verdades científicas 

construídas; o atual questionamento de valores antigos e, até então, intocáveis, 

impondo-se profunda e necessária reflexão sobre a inserção dos profissionais neste 

contexto; a forte influência dos meios de comunicação levando ao embotamento da 

capacidade de reflexão do homem sobre a vida, a inserção no mundo e a sua 

prática de trabalho (MITRE et al., 2008). 

 No mundo contemporâneo, o processo de trabalho na área da saúde vem 

passando por transformações significativas como a indissociabilidade entre teoria e 

a prática, o desenvolvimento da visão integral do homem e a ampliação do 

entendimento do cuidado. As diretrizes curriculares nacionais para a Graduação em 

Medicina realçam o atendimento às demandas sociais, dando destaque ao Sistema 

Único de Saúde (BRASIL, 2001). Este contexto tem sido propício para a discussão 

das necessárias modificações nas instituições de ensino superior, objetivando a 

reconstrução do papel social das mesmas (MITRE et al., 2008). 

  Considerando-se que a graduação dura poucos anos, enquanto a atividade 

profissional permanecerá ao longo da vida, exigindo a capacidade de acompanhar 

as rápidas transformações dos conhecimentos e competências do mundo do 

trabalho, “torna-se essencial pensar em uma metodologia para uma prática de 

educação libertadora, na formação de um profissional ativo e apto a aprender a 

aprender” (idem, grifo nosso). 



 Entretanto, Demo (2000 apud LAMPERT, 2009, p.164) menciona que “a 

universidade que envelhece apesar de cercada das maiores expectativas, chama a 

atenção para o particular atraso de Pedagogia”. 

O aprender a aprender supõe também aprender, mas seu centro está 

no saber pensar, fundamento do sujeito social consciente e 

competente. Enquanto não se perceber que didática deve ser 

estratégia emancipatória, pedagogia representará o passado (Demo, 

2000 apud LAMPERT, 2009, p.164). 

  Para Fernandes et al. (2003 apud MITRE et al., 2008) o aprender a aprender 

na formação profissional na área da saúde deve compreender, ainda, o aprender a 

ser, o aprender a conhecer e o aprender a conviver e, desta forma, garantir a  

verdadeira integralidade da atenção à saúde. 

 Para isso, novas abordagens pedagógicas de ensino - aprendizagem são 

necessárias para 

formar profissionais como sujeitos sociais com competências éticas, 

políticas e técnicas e dotados de conhecimento, raciocínio, crítica, 

responsabilidade e sensibilidade para as questões da vida e da 

sociedade, capacitando-os para intervirem em contextos de 

incertezas e complexidades (MITRE et al., 2008; p. 2135).  

  A preparação deste profissional tem provocado a discussão dos  métodos 

para a adequada formação em saúde, com ênfase nas metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem alicerçadas no princípio da autonomia, dentro da perspectiva 

que “conhecer é transformar” (idem). 

 Para Freire (2009): 

o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo 

ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos 

outros.[...] a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos dialógicos 

aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a 

forma de estar sendo coerentemente exigida por seres que, 

inacabados, assumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos 

(p. 59-60). 

 Para Mitre et al. (2008) a aprendizagem que envolve a auto-iniciativa deve 

alcançar as dimensões afetivas e intelectuais para ser mais duradoura e sólida.  



O ato de aprender deve ser um processo reconstrutivo, que permita o 

estabelecimento de diferentes tipos de relações entre fatos e objetos, 

desencadeando ressignificações / reconstruções e contribuindo para 

a sua utilização em diferentes situações (p.2136). 

 Para Gomes et al. (2008), David Ausubel contribuiu de maneira expressiva 

para o entendimento do processo de aprendizagem humana, sendo seu maior 

trabalho o desenvolvimento da teoria cognitivista chamada aprendizagem 

significativa, alcançada a partir da valorização do conhecimento e o entendimento de 

informações. Para ocorrer a aprendizagem significativa são indispensáveis duas 

condições:  

Em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição para aprender: 

Se o indivíduo quiser memorizar o conteúdo arbitrária e literalmente, 

então a aprendizagem será mecânica. Em segundo, o conteúdo 

escolar a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo [...]: 

o significado lógico depende somente da natureza do conteúdo, e o 

significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. 

Cada aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado 

ou não para si próprio (Pelizzari et al., 2001 apud GOMES et al., 

2008; p. 106). 

 A aprendizagem significativa está baseada na relação de conteúdos, “que vão 

se agregando de forma hierarquizada e mais complexa de acordo com a ligação a 

conhecimentos prévios – os chamados subsunçores – os quais funcionam como 

âncoras”, propiciando a aprendizagem e o crescimento cognitivo dos indivíduos. 

Como consequência, o processo de construção do conhecimento é próprio de cada 

sujeito e está relacionado ao aprendizado e a bagagem cognitiva prévia de cada 

indivíduo (idem, p.107).  

 Ausubel propõe que a rede de conhecimentos é construída de modo que cada 

nova informação vai se associando a conhecimentos prévios já aprendidos e 

vivenciados. Após a agregação aos subsunçores, cria-se um novo conhecimento ou 

um conceito mais abrangente. (ibidem).  

 Para o ensino médico, a integração de novas informações por aprendizagem 

significativa permite a aplicação deste conhecimento em atividades mais complexas, 

como por exemplo, nas discussões dos casos clínicos. O estudante utilizando o 



conhecimento em sua atividade prática integra-o de forma mais completa e 

duradoura. Nesses processos, 

a interação entre o novo conhecimento e o já existente faz com que 

ambos se transformem. O conhecimento adquirido terá mais 

consistência, já que será modificado, integrado e usado, não apenas 

no momento da aprendizagem, mas em futuras situações de ensino 

e de vida (GOMES et al., 2008, p.107). 

 De modo contrário, na educação mecânica, não se estabelece ligação do 

novo com o que já foi previamente aprendido, implicando em perda dos 

conhecimentos conquistados (MITRE et al., 2008). Entretanto, em diversos 

momentos no ensino médico esta forma de aprendizagem, ainda se faz necessária e 

tem seu valor, como no treinamento de procedimentos e rotinas (GOMES et al., 

2008). 

 As metodologias ativas fortalecem a autonomia do estudante e promovem a 

associação entre a teoria e prática. No processo de transformação da Educação 

Médica elas têm permitido uma maior articulação entre a universidade – serviço – 

comunidade,  

por possibilitar uma leitura e intervenção consistente sobre a 

realidade, valorizar todos os atores no processo de construção 

coletiva e seus diferentes conhecimentos e promover a liberdade no 

processo de pensar e no trabalho em equipe (MITRE et al., 2008; 

p.2139). 

 Duas propostas pedagógicas que vêm sendo utilizadas como 

potencializadoras da integração entre ensino e serviços de saúde na lógica da 

metodologia ativa são: Ensino pela Problematização ou Ensino baseado na 

Investigação e Aprendizagem baseada em problemas. Segundo Berbel (1998) as 

duas propostas trabalham com problemas no desenvolvimento do processo de 

aprendizagem, mas com propostas metodológicas e características distintas.   

 O Ensino pela problematização é baseado “no aumento da capacidade do 

aluno em participar como agente de transformação social, durante o processo de 

detecção de problemas reais e de buscar soluções originais” (MITRE et al., 2008). 

Compreendemos que essa concepção pedagógica mobiliza o potencial social, 

político e ético do estudante, já que os problemas nascem dentro da realidade em 



serviço, estimulando e permitindo sua atuação como verdadeiro cidadão e 

profissional em formação. 

 Acreditamos que o aluno amadurece ao conhecer esta realidade; desenvolve 

o raciocínio reflexivo e crítico dentro da experiência que está sendo vivenciada; 

adquire autonomia e responsabilidade por sua própria aprendizagem; além de 

aplicar o conhecimento à prática (MITRE et al., 2008; BERBEL, 1998; BORDENAVE 

& PEREIRA, 2011).  

 Já a Aprendizagem Baseada em Problemas vem sendo, cada vez mais 

utilizada, no ensino médico do Brasil, tendo como eixo principal o processo 

educativo centrado no estudante, permitindo que o aluno ganhe autonomia e atitude 

ativa na busca do conhecimento de maneira crescente. Nesta metodologia, parte-se 

de problemas fictícios ou situações formuladas “no papel”, [...] que objetivam gerar 

dúvidas relacionadas à prática, estimulando a reflexão na busca de soluções 

(MITRE et al., 2008).  

 As principais características da Aprendizagem Baseada em Problemas são: 

aprendizagem significativa; associação entre teoria e prática; respeito à autonomia 

do estudante; trabalho em pequenos grupos; educação permanente e avaliação 

formativa (idem). 

 Berbel (1998) ressalta que esta proposta metodológica permite direcionar 

toda a organização curricular da escola médica e, portanto, tem uma  dimensão 

distinta da primeira estratégia. Como proposta curricular deve ser uma opção do 

corpo docente, administrativo e acadêmico, trazendo conseqüências que afetam a 

todos. Os conteúdos são definidos e trabalhados de maneira integrada, alterando-se 

a maneira tradicional da aprendizagem e a organização curricular por disciplinas. 

Na adoção de qualquer um desses instrumentos metodológicos [...] 

interrompe-se o ciclo da fragmentação e do reducionismo do ensino 

tradicional, ao mesmo tempo em que se facilita a integração ensino-

serviço e a perspectiva interdisciplinar (MITRE et al., 2008; p.2140).  

  A nosso ver ambas as propostas são inovadoras no ensino médico, mas não 

garantem por si só a verdadeira transformação, assim como não superam a 

prevalência do modelo tradicional das escolas médicas. Concordamos com Lampert 

(2009) quando a mesma menciona a contradição da situação atual 



[...] tem havido importantes mudanças na qualidade da medicina e da 

educação médica, mas tudo isso permanece como casos 

exemplares, sem potencial “revolucionário” suficiente para reverter o 

quadro hegemônico biomédico e caracterizar uma transformação (p. 

129). 

 

1.7  O novo modelo de atenção e  o cenário de aprendizagem 

No Brasil, o modelo de atenção à saúde baseado na assistência médica 

individual e centrado no hospital, tem-se mostrado ineficaz diante das necessidades 

de saúde da população, agravado pela desigualdade da oferta de serviços, o que se 

revela através    

do esgotamento das formas hegemônicas de intervenção [...] para 

impactar os graves e complexos problemas de saúde; as iniqüidades 

sociais e a falta de integralidade da atenção à saúde [os quais] têm 

levado os grupos à busca de novos arranjos e articulações para 

enfrentar esses problemas (MARINS, 2004, p.100).  

 Alguns fatores vêm contribuindo para esta inadequação do modelo 

assistencial como o processo da transição demográfica a partir dos anos 60 

associado ao aumento da expectativa de vida e redução da natalidade, implicando o 

número crescente de idosos na população. Para esta faixa etária o modelo 

assistencial hospitalar é inadequado e, até mesmo, iatrogênico (NETO, 2011). Os 

avanços técnicos científicos da medicina têm permitido mudanças no perfil 

epidemiológico, com o atual predomínio das doenças crônico degenerativas, 

neoplasias e aquelas relacionadas a causas externas. Dessa forma, a necessidade 

do cuidado contínuo e prolongado é fundamental, deslocando o espaço da 

assistência para o cenário ambulatorial e domiciliar (VIEIRA, 2004).  

 Entendemos que neste modelo assistencial que já não responde aos anseios 

da maioria da população, a atuação médica, que deveria ter como foco principal a 

atenção à pessoa e seus aspectos subjetivos, sociais e culturais, está centrada na 

doença. Em conseqüência, a relação médico-paciente vem se tornando cada vez 

mais desvalorizada, determinando insatisfação de grande parte dos usuários dos 

serviços de saúde. Como reação a esta crise, surgem os movimentos de resgate da 



abordagem do ser humano de maneira integral (MARINS, 2004: FEUERWERKER et 

al., 2000; FEUERWERKER & CECÍLIO, 2007). 

 Como resultado, o processo de trabalho em saúde tem requerido 

modificações através de ações multiprofissionais, intersetoriais e interinstitucionais, 

agregando diferentes saberes para superar a fragmentação e tornar realidade a 

atenção de forma integral. Estas transformações do trabalho em saúde dependem 

do desenvolvimento de novas competências, habilidades e atitudes dos profissionais 

envolvidos (idem).   

  Desta forma, de acordo com as atuais diretrizes curriculares e procurando 

preparar o egresso para um novo agir em saúde, o caminho aponta para a 

necessidade de mudanças como a reestruturação dos cursos de Graduação em 

Medicina e a consequente articulação com os serviços de saúde na lógica da 

integralidade (MARINS, 2004; LAMPERT, 2009; FEUERWERKER, 2002; CAMPOS 

et al., 2001; CECCIM & FEUERWERKER, 2004; FEUERWERKER et al., 2000; 

FEUERWERKER & CECÍLIO, 2007; CAMPOS, 2007). 

 Para operacionalizar a implantação das diretrizes curriculares, Lampert (2009, 

p.99) afirma ainda “ser necessário promover a adequação do corpo docente para a 

função de facilitador e orientador do processo ensino-aprendizagem, funções que 

são diferentes das que tem desempenhado”.  

 Dentro da lógica do ensino em serviço, Campos et al. (2001) sugerem a 

“interação ativa do aluno com a população e profissionais de saúde desde o início da 

formação, proporcionando ao aluno trabalhar sobre problemas reais”.  

 Da mesma forma, Campos (2007) ressalta a importância de levar o ensino 

para a rede de atenção básica, em resposta a uma demanda social do nosso país e, 

que, o ensino em serviço é fundamental para a formação profissional.  

 Gonçalves et al. (2009) em pesquisa realizada com profissionais médicos 

atuantes no Programa de Saúde da Família concluíram que não foi dado destaque à 

capacitação em atenção primária durante o curso de graduação dos mesmos, fato 

este que se traduziu em dificuldades no início do exercício da profissão. Um grupo 

dos médicos entrevistados relatou receio em lidar com a grande abrangência do 

trabalho – atendimento de pessoas de todas as idades e com qualquer problema de 



saúde, assim como, a inabilidade para a visão integral do paciente e abordagem dos 

aspectos biopsicossociais do adoecer.  

 Esta observação reforça a idéia da lacuna que ainda existe na proposta das 

escolas médicas de formarem médicos capacitados para trabalhar no setor da 

atenção primária, dentro da nova lógica da assistência à saúde em nosso país.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

 

A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE 

 

“A doença [...] não é algo que vem de fora e se superpõe ao homem, 

é sim um modo peculiar de as pessoas se expressarem em 

circunstâncias adversas. É, pois, como suas várias outras 

manifestações um modo de existir, ou melhor, de coexistir, já que, 

propriamente, o homem não existe, coexiste. E como o ser humano 

não é um sistema fechado, todo o seu ser se comunica com o 

ambiente e com o mundo”. 

                                                                         Danilo Perestrello 

 

2.1 O  Contexto da Saúde Pública no Brasil 

 O sistema de saúde de uma nação deve ter como principais objetivos “cuidar 

da saúde da população utilizando o conhecimento científico para atuar na causa e 

no manuseio das doenças e diminuir as diferenças do estado de saúde entre seus 

subgrupos populacionais, garantindo o acesso aos serviços e promovendo a saúde” 

(STARFIELD, 2002, p.19). 

 O conhecimento a respeito dos diversos determinantes de saúde; o progresso 

científico e tecnológico crescente; o aumento da capacidade de diagnosticar e tratar 

doenças, sua prevenção, além da promoção à saúde; o envelhecimento 

populacional a partir do aumento da expectativa de vida; o fenômeno da transição 

epidemiológica com o atual predomínio das doenças crônico-degenerativas são os 

grandes desafios que os países vem enfrentando, tornando-se imperioso a 

adaptação dos seus sistemas de saúde às novas necessidades (idem, p.176).  

Os sistemas de saúde podem estar organizados de diferentes formas, na 

dependência do entendimento que cada país desenvolve a respeito dos direitos de 

cidadania, neste caso, o direito à saúde (RODRIGUES & SANTOS, 2011). 



 No Brasil, no início do século XX, as principais iniciativas no campo da saúde 

estavam relacionadas às medidas de prevenção ligadas ao saneamento básico e 

imunização da população no combate de algumas doenças endêmicas.  

 Precisamos entender como foram os caminhos até a Reforma Sanitária 

Brasileira e a criação do nosso sistema de saúde. Segundo Paim (2008), 

 “o sistema de saúde brasileiro, formado ao longo do século XX, teve 

como marca a dicotomia entre a saúde pública e a assistência 

médico-hospitalar. De um lado as campanhas sanitárias e de outro, a 

filantropia, a medicina liberal, a medicina previdenciária e, 

posteriormente, as empresas médicas. Antes de 1930, não havia o 

reconhecimento dos direitos sociais no Brasil” (p. 94). 

A saúde como direito social começou a ser reconhecida em 1923, a partir da 

regulamentação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) que prestavam 

assistência à saúde dos trabalhadores e de suas famílias, com base em recursos 

oriundos da contribuição daqueles – sistema de seguridade social. Nesta ocasião, só 

os segurados das CAPs tinham direito à saúde, alcançando uma insignificante 

parcela da população brasileira (RODRIGUES & SANTOS, 2011). 

  De 1933 a 1966 o setor de saúde brasileiro cresceu e se tornou mais 

complexo. A saúde pública foi dividida em duas partes, uma de maior relevância 

ligada à previdência social, e a outra ao Ministério da Saúde criado em 1953. O setor 

previdenciário adotou o modelo do seguro social, sendo ampliados com a criação de 

institutos para diferentes categorias profissionais – os chamados Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAPs). Durante este período desenvolveu-se um sistema 

de saúde marcado pelas desigualdades (idem).  

 Logo após o golpe militar de 1964, houve a unificação dos vários institutos 

com a criação do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), em 1966. Esta 

unificação só se tornou possível pelo autoritarismo vivido àquela época, 

determinando o afastamento da política de saúde brasileira do modelo de seguro 

social. O regime militar apesar de ter ampliado os benefícios de assistência à saúde 

da população, favoreceu extraordinariamente o crescimento do setor privado de 

prestação de serviços em detrimento da ampliação das redes públicas de atenção 

(ibidem). 



 Em 1977 foi criado o INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social), órgão responsável pelo financiamento e união de toda a 

assistência médica prestada por unidades próprias ou pelo setor privado através de 

convênios. Com este, se deu mais um passo em direção à ampliação do direito à 

saúde, mas não se tratava, ainda, do direito universal (RODRIGUES & SANTOS, 

2011).  

 No cenário internacional, além da Conferência sobre Atenção Primária à 

Saúde realizada em 1978 em Alma-Ata, vários países já vinham realizando suas 

reformas sanitárias e implantando sistemas de acesso universal, garantindo a saúde 

como direito de cidadania (idem). 

  No Brasil, a partir de 1980, a crise na saúde começa a se instalar determinada 

pela necessidade da racionalização dos gastos em função da situação econômica 

do país associada ao aumento da demanda da população por uma assistência de 

melhor qualidade. Nesta ocasião, as principais características desse modelo de 

saúde pública brasileiro eram: falta de acesso aos serviços de saúde de uma grande 

parcela da população; ações e serviços de saúde com enfoque no modelo 

assistencial curativo; falta de coordenação entre as ações do Ministério da Saúde e 

da Previdência Social, e das secretarias estaduais e municipais e, por fim, o 

fortalecimento do setor privado através de políticas públicas (ibidem). 

 Este período coincidiu com a luta pela redemocratização do país, com grande 

mobilização política e popular. O cenário nacional foi propício à crítica ao modelo 

assistencial hegemônico que não vinha trazendo os resultados esperados 

(RODRIGUES & SANTOS, 2011).  

A VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986 foi o principal marco da 

Reforma Sanitária Brasileira, com a formulação da base para um novo modelo de 

saúde pública universal, que tinha como objetivo acabar com a cisão entre saúde 

pública e a medicina curativa individual associada à prática liberal e à iniciativa 

privada (FALLEIROS & LIMA, 2010).  

 Na Constituição de 1988, a saúde foi reconhecida como um direito social, 

cabendo ao Estado assegurar o direito à saúde para todos os cidadãos, assim como 

ordenar a formação dos trabalhadores para este sistema, sendo esta uma das 

maiores conquistas do movimento sanitário brasileiro (BRASIL, 1988).  



A reforma do modelo de assistência pública à saúde ocorreu com a criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990. Para Paim (2008), a Reforma Sanitária 

Brasileira e o SUS nasceram a partir dos movimentos sociais, não foram criados 

pelo Estado brasileiro, por governos e nem por partidos. 

Os princípios que norteiam o SUS são: saúde como direito social universal; 

igualdade; equidade; integralidade; preservação da autonomia das pessoas e o 

direito à informação. Como diretrizes principais temos a participação social, a 

descentralização municipalizante, a regionalização e a hierarquização. Entre as 

inovações do SUS temos a adoção do conceito ampliado de saúde e seus 

determinantes sociais, a integralidade e a intersetorialidade. Mesmo assim, foi 

apenas uma das respostas sociais aos problemas e necessidades de saúde, sendo 

mandatórias outras ações significativas no campo das políticas econômicas, sociais, 

ambientais e culturais (PAIM, 2008). 

Entretanto, desde a implantação do SUS surgiram vários problemas para sua 

operacionalização, destacando-se: o financiamento para as ações de saúde; a 

definição clara do papel de cada esfera governamental; a articulação entre o público 

e o privado no novo modelo organizacional e por fim, a resistência do modelo 

assistencial hegemônico baseado na doença e individual. Nesta mesma ocasião, o 

Brasil atravessava dificuldades em sua política econômica de governo, fato este que 

comprometeu o financiamento destinado à saúde (VIANA & DAL POZ, 1998). 

No Brasil, ainda neste início dos anos 90, já vinha acontecendo a transição 

demográfica e epidemiológica caracterizada pelo envelhecimento populacional e o  

predomínio das doenças crônico-degenerativas, associado ao aumento das causas 

externas, além da manutenção das doenças infecciosas e parasitárias nas regiões 

mais carentes do país. Tais mudanças criaram uma demanda por serviços de saúde, 

com novas ações, equipamentos e intervenções. Neste contexto se instalou a crise 

da saúde dos anos 90 que desencadeou a reforma da reforma da saúde no Brasil e 

do SUS (idem).   

 A implantação do Programa de Saúde da Família a partir de 1994 foi, sem 

dúvida, a medida de maior alcance na direção da transformação do modelo 

assistencial. A  Política Nacional de Atenção Básica de 2006 passou a considerar a 

Saúde da Família como uma estratégia para a reorganização de toda a atenção 

primária oferecida pelo SUS (RODRIGUES & SANTOS, 2011; PONTES et al., 2010). 



 A ESF (Estratégia Saúde da Família) encontra-se consolidada em municípios 

de pequeno porte. Entretanto, o principal desafio tem ocorrido nas  capitais e centros 

urbanos que apresentam exclusão de grandes parcelas da população, perfis de 

saúde-doença complexos e redes assistenciais desarticuladas, comprometendo os 

princípios universais do SUS (PAIM, 2008). 

No que diz respeito à sustentabilidade do SUS são necessárias novas 

conformações institucionais que suplantem as limitações impostas pelo mercado, 

burocracia, partidos e governos. De acordo com Paim (2008), 

 a constituição de novos sujeitos sociais e o desenvolvimento de uma 

consciência sanitária que promovam a desmedicalização da 

sociedade, o reforço à cidadania plena e a participação social 

parecem fundamentais para a sustentação [...] e o desenvolvimento 

do SUS nos próximos anos (p. 117).  

 

2.2  A importância da Atenção Primária para o Sistema de Saúde 

 Existe uma freqüente discussão sobre a terminologia ideal para nomear o 

primeiro nível de atenção à saúde. Mello et al (2009)  ao realizarem levantamento 

bibliográfico com a proposta de esclarecer as origens e as diferenças conceituais 

entre “Atenção Básica”, “Atenção Primária” e “Atenção Primária à Saúde”, 

concluíram que os termos vêm sendo empregados como sinônimos.  

 No Brasil o termo “Atenção Básica” é oficialmente utilizado pelo Governo 

Federal em documentos e portarias, embora a nomenclatura “Atenção Primária à 

Saúde” seja preferida por muitos autores e profissionais de saúde. Assim, optamos 

por adotar esta última terminologia no escopo deste trabalho. 

A Conferência Internacional de Alma-Ata em 1978 tornou-se um marco 

político promulgando o conceito de atenção primária como a estratégia para  

alcançar a universalidade e a equidade nos sistemas de saúde. A partir de então, 

houve um movimento para se ajustar as políticas de saúde priorizando os cuidados 

primários em vários países (OMS, 1978). 

 A OMS (1978) a partir de Alma-Ata conceitua Atenção Primária como sendo 



 [...] essencial à saúde, baseada em tecnologia e métodos práticos, 

cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados 

universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por 

meios aceitáveis para eles e a um custo que tanto a comunidade 

como o país possa arcar em cada estágio de seu desenvolvimento 

[...]. É o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da 

comunidade com o sistema nacional de saúde, levando a atenção à 

saúde o mais próximo possível dos locais onde as pessoas vivem e 

trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de 

atenção continuada à saúde (p.3).  

 Para Campos (2005) o termo “Atenção Primária” traz a idéia de atenção 

principal, essencial e central de um sistema de saúde.  Ressalta ainda, que o 

contexto histórico na ocasião da Conferência Internacional de Alma Ata foi marcado 

pela crescente urbanização, crescimento populacional e pelas desigualdades 

econômico-sociais entre os países, pressionando os governos a adotarem medidas 

para ampliar a cobertura de seus sistemas de saúde, reduzir custos e melhorar os 

indicadores de saúde.   

 A Atenção Primária à Saúde também pode ser definida de acordo com seus 

principais atributos: acessibilidade, aquele que garante a entrada no sistema de 

saúde; integralidade, refletindo a capacidade da equipe em lidar com qualquer 

problema agudo ou crônico, abrangendo inclusive os aspectos subjetivos e em 

qualquer estágio do ciclo de vida; responsabilização, entendida como a habilidade 

de chamar para si próprio a responsabilidade pelo cuidado do indivíduo ao longo do 

tempo, independente da presença de doença; coordenação do cuidado, 

considerando as necessidades dos indivíduos, suas famílias em qualquer nível do 

sistema de saúde; continuidade, entendida como a capacidade de manter o cuidado 

por tempo prolongado criando vínculos duradouros e de confiança (STARFIELD, 

2002). 

 Para Campos (2007), as funções da rede de atenção primária no sistema de 

saúde devem ser a busca da universalidade, equidade e integralidade. Deve ser a 

principal porta de entrada do sistema, além de resolver 80% dos problemas de 

saúde da população traduzindo-se em maior resolubilidade.  



 Merhy (1999) faz referência à questão da resolubilidade na atenção primária 

apesar de sua complexidade, por meio da utilização de tecnologias leves e 

leveduras. Mas o autor lembra que, para que estes resultados sejam alcançados, é 

necessária uma rede integrada e articulada para dar suporte ao profissional da 

atenção primária, devendo este último se responsabilizar por esta articulação do 

cuidado: a coordenação. 

 Da mesma forma, de acordo com o pensamento biologicista, poderíamos 

entender a atenção primária como assistência simplificada, mas na prática, é de 

grande complexidade. Por ser a porta de entrada e o primeiro contato do paciente 

com a rede assistencial, o profissional deve ter competência para lidar com uma 

variedade de problemas físicos, emocionais e sociais, muitas vezes com sintomas e 

sinais indefinidos e em qualquer estágio do ciclo de vida (CAMPOS, 2007). 

 Atualmente, embora a atenção primária seja reconhecida como crucial na 

organização de qualquer sistema de saúde, sabemos que está sob constante 

ameaça diante de interesses de várias ordens que levam a manutenção do modelo 

assistencial biologicista e hegemônico (FEUERWERKER, 2002).  

 Por outro lado, um modelo assistencial com uma atenção primária 

desestruturada é de elevado custo, usa alta tecnologia, priorizando o atendimento 

individual, altamente especializado e com ênfase na doença. As conseqüências 

deste modelo são óbvias: custo exorbitante; fragmentação e impessoalidade da 

assistência; baixa resolubilidade; iatrogenia; incapacidade e morte precoce. Enfim, 

as ações de saúde são pouco eficazes e a cobertura das necessidades básicas em 

nível individual, familiar e comunitário é pequena (RODRIGUES et al., 2005).  

 No Brasil, com a criação do SUS em 1990, a Atenção Primária à Saúde 

passou a ser o modelo assistencial adotado para reorganizar o sistema de saúde, 

com o propósito de se alcançar os princípios constitucionais da universalidade, 

equidade e integralidade (BRASIL, Lei 8080, 1990). 

A Política Nacional de Atenção Básica (MS/GM nº2488), publicada em 21 de 

outubro de 2011, estabelece a revisão das diretrizes e normas para a Atenção 

Básica, caracterizada por 

um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 



agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de 

danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma 

atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 

pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades. 

 As práticas de cuidado e gestão devem ser desenvolvidas de maneira 

democrática e participativa, sob a forma de trabalho em equipe, dirigido à população 

de territórios definidos. Neste processo de trabalho são utilizadas tecnologias 

complexas e variadas no atendimento das necessidades de saúde de maior 

frequência e relevância em cada território, observando-se os critérios de risco e 

vulnerabilidade (BRASIL, 2011 a). 

 Ainda de acordo com este documento, a atenção básica / primária deve ser o 

contato preferencial e a principal porta de entrada do sistema de saúde. Permanece 

baseada nos princípios da universalidade, integralidade da atenção, participação 

social, somado agora a acessibilidade, estabelecimento de vínculo duradouro e 

efetivo, longitudinalidade, responsabilização e humanização. “A Atenção Básica 

considera o sujeito em sua singularidade e inserção sócio-cultural, buscando 

produzir a atenção integral” (idem).    

 Entretanto, a implantação da rede de atenção primária no Brasil ainda é 

heterogênea, fragilmente articulada com os demais níveis de assistência, assim 

como sua qualidade e capacidade resolutiva (CAMPOS, 2007). Este mesmo autor 

cita que “apesar da mudança de cenário, a Atenção Primária à Saúde tende, na 

prática, a reproduzir o modelo biomédico dominante sendo necessários esforços 

continuados e sistemáticos para reformular esse tipo de prática e de saber” (p.8). 

 Outro grande problema a ser enfrentado é a questão dos recursos humanos 

como consequencia da formação universitária ainda pouco voltada para a atuação 

profissional na atenção primária; o baixo reconhecimento profissional e social 

daqueles que atuam nesta área; a necessidade de maior capacitação em serviço; o 

pouco incentivo à especialização ou residência em Medicina de Família e 

Comunidade; o insuficiente estímulo ao profissional na participação de eventos da 

sua área de atuação e a desprecarização do trabalho na atenção primária 

(ALMEIDA et al., 2011). 



 Portanto, acreditamos que o desafio atual para as escolas médicas é formar 

este novo profissional médico com competências específicas para a atenção 

primária e, efetivamente, reconhecer a importância do mesmo legitimando seu 

espaço dentro do Sistema Único de Saúde. 

 

2.3 A Saúde da Família como estratégia para reorganização do SUS e 

reorientação da atenção primária  

 A história do Programa Saúde da Família (PSF) tem início quando o Ministério 

da Saúde formula o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1991 

com a finalidade de reduzir a mortalidade infantil e materna nas regiões Norte e 

Nordeste. A partir de então, o Ministério da Saúde passa a perceber a importância 

dos Agentes Comunitários nos serviços primários de saúde e a família começa a ser 

enfocada como a unidade das ações programáticas de saúde e não mais o indivíduo 

(ROSA & LABATE, 2005).  

 O Programa Saúde da Família foi criado oficialmente no Brasil em 1994, 

inspirado nas experiências desenvolvidas na área da saúde pública em países como 

Cuba, Inglaterra, Canadá, pioneiros das mudanças nos serviços primários da saúde 

de reconhecida resolubilidade e impacto. Com características próprias e adaptadas 

à realidade brasileira, o  Programa Saúde da Família é um marco importante no 

setor saúde, utilizado como mecanismo para atender ao disposto na Constituição 

Federal de 1988 (idem).  

 Para Levcovitz (1996 apud ROSA & LABATE, 2005) o Programa Saúde da 

Família pode ser definido como: 

um modelo de atenção que pressupõe o reconhecimento de saúde 

como um direito de cidadania, expresso na melhoria das condições 

de vida; no que toca a área de saúde, essa melhoria deve ser 

traduzida em serviços mais resolutivos, integrais e principalmente 

humanizados (p.1030). 

Dessa forma, a Estratégia Saúde da Família é o maior projeto do SUS para a 

organização do sistema de saúde no Brasil e uma das principais respostas do 

Ministério da Saúde à crise vivida no setor, onde o modelo assistencial hegemônico 

não mais atendia às necessidades em saúde da população. De acordo com a 



Política Nacional de Atenção Básica (Brasil, 2011 a) a Estratégia Saúde da Família é 

considerada como:  

[...] estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção 

Básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com 

maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos 

da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação 

de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 

importante relação custo-efetividade.  

 A estratégia Saúde da Família é formada por equipes multiprofissionais, 

compostas por um médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou 

Médico de Família e Comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em  Saúde 

da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

Esta equipe pode ser ampliada ou não por profissionais de saúde bucal (Brasil, 

2011a). 

 Cada equipe de Saúde da Família pode ser responsável por no máximo 4.000 

pessoas sendo a média recomendada de 3.000. Na definição do número de pessoas 

por equipe deve-se considerar o grau de vulnerabilidade das famílias daquele 

território (idem). 

 Os sistemas de saúde baseados em cuidados primários com médicos 

generalistas (Médicos de Família) altamente treinados e atuando na comunidade, 

presta cuidados com maior efetividade, tanto em termos de custos como em termos 

clínicos, em comparação com os sistemas com uma fraca orientação para os 

cuidados primários (WONCA, 2002). 

 Vários países do mundo vêm adotando o Médico de Família como o 

profissional do primeiro contato com excelentes resultados para seus sistemas de 

saúde. Portanto, a Medicina de Família e Comunidade é parte inseparável da 

atenção primária (ANDERSON et al., 2005). 

 Segundo Rakel (2007 apud GUSSO & LOPES, 2012) a Medicina de Família e 

Comunidade é definida como “a especialidade médica que presta assistência à 

saúde de forma continuada, integral e abrangente para pessoas, suas famílias e a 

comunidade; integra ciências biológicas, clínicas e comportamentais; abrange todas 

as idades, ambos os sexos, cada sistema orgânico e cada doença; trabalha com 



sinais e sintomas e problemas de saúde; e proporciona o contato das pessoas com 

o médico mesmo antes que exista uma situação de doença [...]” (p.1). 

 A magnitude da prática do médico de família e comunidade e a necessidade 

de aquisição de conhecimentos e competências próprias de modo continuado o 

diferenciam das demais especialidades médicas. Enfatizamos que é o profissional 

médico com vocação e formação específica para prestar os cuidados na atenção 

primária à saúde, ou seja, é um especialista em problemas de saúde mais 

freqüentes. A residência médica é considerada a forma mais adequada de formação 

deste profissional (GUSSO & LOPES, 2012). 

 A Medicina de Família e Comunidade só foi reconhecida como especialidade 

recentemente no Brasil, embora desde as décadas de 60 e 70 já ocorressem 

experiências bem semelhantes ao que se conhece hoje como atenção primária à 

saúde. Esta só começou a ganhar maior destaque em nosso país após a expansão 

da Estratégia Saúde da Família, ocasião na qual a necessidade deste profissional 

qualificado tornou-se maior que a oferta (idem). 

Reiteramos que é necessária a qualificação dos profissionais que estão 

atuando como “médicos de família”, sem qualquer formação na área. Esta é uma 

questão estratégica para a consolidação do sistema de saúde de maneira eficaz e 

de qualidade (ibidem). 

 

   
 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

 

O ESPAÇO DA PROPEDÊUTICA MÉDICA NO CONTEXTO DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 
“A relevante função humanizadora faz estabelecer com o outro uma 

relação construtiva e de inclusão. No fundo, tudo passa pelo outro, 

pois sem o diálogo com o tu não nasce o verdadeiro eu, nem surge o 

nós que cria o espaço da convivência e da comunhão. A exclusão do 

outro está na base do terror moderno [...] o que na área da saúde 

significa a perda da qualificação da relação profissional de saúde-

usuário, que deve dar-se por parâmetros humanitários, de 

solidariedade e cidadania [...] A relação com o outro suscita a 

responsabilidade. O outro faz surgir em nós a ética; nos obriga a uma 

atitude de acolhimento ou de rechaço”. 

                                                                                     Boff, 2004  

 

3.1 A contribuição da Propedêutica para Formação Médica 

A proposta que nos pareceu mais adequada neste capítulo foi começar 

definindo os termos: Propedêutica e Semiologia. No dicionário da Língua Portuguesa 

encontramos que propedêutica no contexto médico significa “um conjunto de 

indagações orais e de técnicas de exame físico que serve como base a partir da 

qual o médico se orienta para, por investigações mais extensas, se necessário, 

chegar ao diagnóstico”. Agora, a semiologia corresponde ao “estudo e descrição dos 

sinais e sintomas de uma doença” (FERREIRA, 1999). 

Dos principais Tratados de Semiologia que servem como referência 

bibliográfica para o estudante de medicina fomos buscar aquela que nos pareceu 

mais adequada: 

A Semiologia ou Semiótica é o capítulo da patologia geral que estuda 

os sinais e sintomas das enfermidades. Os sinais são manifestações 

objetivas que são reconhecidas ao examinar um doente;  sintomas 

são os transtornos subjetivos que o paciente experimenta, 



identificados pelo médico através do interrogatório [...] A 

Propedêutica Clínica ou Semiotécnica é o conjunto ordenado de 

métodos e procedimentos utilizado pelo clínico para obter os sinais e 

sintomas e, com eles, elaborar o diagnóstico [...] (SURÓS, 1975, 

p.2). 

Em recente trabalho sobre o ensino da Semiologia nas Escolas Médicas  do 

Rio de Janeiro, os autores observaram diferentes denominações para a mesma 

disciplina, grande variação do momento de inserção na grade curricular, assim como 

na carga horária da referida disciplina (MIDÃO & RUIZ-MORENO, 2011). 

 Para facilitar o entendimento, no escopo deste trabalho, passamos a 

considerar que Propedêutica e Semiologia Médica são nomenclaturas usadas para a 

mesma área do conhecimento e, em geral, os conteúdos curriculares semelhantes. 

 Antes do conhecimento científico atual, o diagnóstico clínico era baseado no 

conhecimento e na habilidade do médico em desvendar os sintomas do paciente e 

na capacidade de identificar os sinais da doença. O raciocínio clínico era 

desenvolvido a partir da experiência pessoal de cada médico, baseado no conjunto 

de pacientes doentes previamente atendidos – o chamado “olhar clínico”. 

Hipócrates, meio milênio antes de Cristo, sistematizou o método clínico, dando a 

anamnese e ao exame físico uma estruturação muito semelhante a atual (PORTO, 

2009). 

 Na segunda metade do século passado, começou a ocorrer uma progressiva 

desvalorização deste método associada ao avanço do  conhecimento científico, ao 

desenvolvimento crescente da tecnologia para os métodos diagnósticos e 

terapêuticos, além do progressivo crescimento da especialização médica (idem). 

 Ainda para Porto (2009), o método clínico continua como a base da prática 

médica de forma insubstituível, permitindo uma visão mais humana e  abrangente 

dos problemas do paciente e do contexto onde está inserido. Nos dias atuais, se faz 

necessário encontrar o ponto de equilíbrio entre este método, que deve considerar 

tanto os aspectos objetivos da doença como os subjetivos da pessoa e os avanços 

tecnológicos da medicina. 



 O mesmo autor ressalta que “aquele que compreender este desafio saberá o 

significado da expressão que vem atravessando os séculos sem perder sua força e 

sua atualidade: a medicina é uma ciência e uma arte” (p.41). 

 De acordo com Campos (2007) existe nesta última citação um paradoxo, já 

que ciência refere-se ao saber científico e a arte, à expressão de idéias. Para o 

autor, a instituição médica vem resolvendo este dilema, transformando a doença em 

objeto científico, passível de uma elaboração estruturada para a prática dos 

profissionais e, por outro lado, eleva a relação médico-paciente ao campo da arte, 

considerando como imprevisível o trabalho com o Sujeito – “cada caso seria um 

caso diferente dos demais”.  

 A Propedêutica é uma disciplina recomendada nas escolas médicas e 

considerada essencial para a formação do futuro médico generalista. Deve estar 

presente ao longo de toda a formação médica, num aprendizado contínuo e 

crescente para o desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias para um bom desempenho da prática clínica do futuro egresso (ABEM, 

2012). 

 Acreditamos ainda, que este aluno portador de uma sólida base clínica 

construída, agora, dentro de uma visão ampliada, terá função basilar para  atender 

aos desafios da atenção integral.  

 Nas escolas médicas que ainda possuem um currículo tradicional, a disciplina 

marca a passagem do ciclo básico para o ciclo clínico e, é nesta oportunidade, que o 

estudante entra em contato com o paciente pela primeira vez. Nestas escolas 

médicas de currículos tradicionais, centrados no hospital e com ênfase na doença, 

sem oferecer espaço para a valorização dos aspectos subjetivos e sociais do 

paciente, a racionalidade técnica vai se acentuando no decorrer do curso, podendo 

ser um dos fatores para a manutenção do modelo biologicista hegemônico (SOUZA-

MUÑOZ et al., 2011). 

 Midão & Ruiz-Moreno (2010) ressaltam que diante do conceito de história 

natural das doenças de Leavell & Clark, a intervenção da Semiologia acaba ficando 

limitada ao momento quando surgem os sinais e sintomas. Esta intervenção reforça 

a dimensão biológica e a consequente incorporação tecnológica, em detrimento dos 

demais aspectos envolvidos no processo saúde – doença. Afirmam ainda, que na 



prática, constata-se a falta de mecanismos para redimensionar o ensino da 

Propedêutica considerando os aspectos psicológicos, sociais, culturais em nível 

individual e coletivo.  

 Sayd & Silva (2003) ao desenvolverem um trabalho de pesquisa com  alunos 

do curso de Semiologia de uma escola médica do Rio de Janeiro, concluem que a 

disciplina apresenta uma metodologia de ensino que fica restrita quase 

exclusivamente as técnicas de manobras com o corpo, em detrimento da abordagem 

da relação interpessoal com o paciente. Revela, ainda, o descontentamento dos 

alunos pela falta de discussão dos casos de forma ampliada, ficando limitado ao 

conhecimento das técnicas e aprendizado dos sinais e sintomas. Diante deste 

contexto, alguns alunos respondem com passividade, desinteresse e sentimentos de 

solidão.   

  Temos observado em nosso campo de atuação profissional que é cada dia 

maior o número de internos, residentes e médicos recém-formados que 

desvalorizam o exame clínico, talvez pela dificuldade técnica, talvez pela pouca 

valorização da relação médico-paciente, talvez pela ausência do modelo docente 

capaz de realizar a abordagem integral do ser humano ou, talvez pela pressão da 

tecnologia no seu cotidiano que coloca a abordagem clinica em segundo plano. 

 Considerando a Propedêutica Médica como fundamental para a formação do 

médico generalista e almejando uma melhor inserção do egresso no novo modelo 

assistencial orientado para a atenção primária, passamos a seguir a analisar alguns 

tópicos das diretrizes curriculares nacionais (DCN) para os cursos de Graduação em 

Medicina que estão relacionados ao ensino da Propedêutica (BRASIL, 2001). 

Neste documento, a Propedêutica Médica compreende o desenvolvimento da 

habilidade para realização da história clínica e exame físico; conhecimento 

fisiopatológico dos sinais e sintomas; capacidade reflexiva, além da compreensão 

ética, psicológica e humanística da relação médico-paciente.   

Ressaltamos ainda as seguintes habilidades identificadas neste documento 

que estão relacionadas ao nosso objeto de estudo: implicações da Propedêutica 

como área do conhecimento para a formação médica na perspectiva da atenção 

primária: 



 “Comunicar-se adequadamente com os colegas de trabalho, os pacientes e seus 

familiares”, tem como objetivo o desenvolvimento das habilidades da 

comunicação e relacionais, além de capacitar para o trabalho em equipe; 

 “Realizar com proficiência a anamnese e a consequente construção da história 

clínica, bem como dominar a arte e a técnica do exame físico”, destacamos o 

valor do método clínico como meio diagnóstico e sua importância na  

resolubilidade na atenção primária; 

 “Dominar os conhecimentos científicos básicos da natureza biopsicossocio-

ambiental subjacentes à prática médica e ter raciocínio crítico na interpretação 

dos dados [...]”, contribuindo para a valorização dos múltiplos fatores que 

interferem no processo saúde-doença ampliando o raciocínio fisiopatológico, 

evitando a medicalização e a realização de exames desnecessários;  

 “Diagnosticar [...] as principais doenças do ser humano em todas as fases do 

ciclo biológico, tendo como critérios a prevalência e o potencial mórbido das 

doenças [...]”, ou seja, reconhecer os sinais e sintomas para o diagnóstico clínico 

das doenças prevalentes em qualquer faixa etária ou sexo, a partir dos 

conhecimentos clínicos e em epidemiologia;  

 “Otimizar o uso de recursos propedêuticos, valorizando o método clínico em 

todos seus aspectos”, garantindo maior resolubilidade e consequente uso 

racional da tecnologia em exames complementares, menor necessidade de 

encaminhamentos para especialistas, determinando uma melhor relação custo-

benefício para o sistema de saúde;  

 “Promoção da saúde e compreensão dos processos fisiológicos dos seres 

humanos – gestação, nascimento, crescimento e desenvolvimento, 

envelhecimento...”, tornando-se necessário os conhecimentos propedêuticos em 

cada um destes ciclos de vida; 

Considerando os conhecimentos, habilidades e atitudes a serem 

desenvolvidas pelo aluno da graduação através da Propedêutica e, vislumbrando a 

formação do médico generalista, humanista, ético, com senso de responsabilidade 

social e compromisso com a cidadania, precisamos ampliar o espaço de discussão 

para darmos um (re) significado ao ensino da Propedêutica na Graduação Médica.  



 Nas escolas com currículos mais inovadores e em processo de transformação 

do ensino médico, novas propostas têm sido sugeridas para o ensino da 

Propedêutica no atual contexto da educação médica no Brasil, tais como: (MIDÃO & 

RUIZ-MORENO, 2010; ELJAIEK et al., 2006; SAYD & SILVA, 2003; TRONCON, 

1999; GUSSO et al., 2009; SILVA & REZENDE, 2008):  

 Diversificação dos cenários de aprendizagem, priorizando o da atenção primária 

para o ensino da Propedêutica; 

 Inserção do aluno desde o início da graduação e ao longo de todo curso no 

cenário da atenção primária no SUS, propiciando a articulação da Propedêutica 

com outras disciplinas. Esta estratégia permite o contato com o paciente, famílias 

e comunidade; atuação em equipe multiprofissional, conhecimento das 

necessidades de saúde, além da vivência numa realidade sócio-econômica e 

cultural distante do universo da maioria dos alunos. Estas experiências levariam 

ao amadurecimento e o desenvolvimento de uma nova postura do aluno, com 

senso de responsabilidade social e compromisso com a promoção da saúde 

integral; 

 Ensino-aprendizagem das habilidades propedêuticas na criança, adolescente, 

idoso, gestante e não somente do adulto, facilitado pelo cenário da atenção 

básica; 

 Orientação equilibrada entre os aspectos biológicos e psicosssociais para a 

compreensão adequada do processo saúde doença na dimensão individual e 

coletiva; 

 Metodologias ativas de ensino-aprendizagem integrando os conhecimentos 

teóricos à prática desenvolvida em pequenos grupos, a partir da problematização 

da realidade; 

 Metodologia de aprendizado centrado no aluno: as estratégias de ensino-

aprendizagem que estão sendo utilizadas nestas escolas implicam em maior 

participação do aluno por meio da busca ativa de informações e  construção do 

conhecimento; 

 Integração das ciências básicas com o clínico possibilitando melhor raciocínio 

fisiopatológico dos sinais e sintomas e estudo dos quadros clínicos; 

 Integração da Semiologia e o Ensino das técnicas da comunicação; 



 Integração da Semiologia com as disciplinas de Ética, Ciências Sociais, Ciências 

Humanas e Psicologia Médica para o aprendizado sistematizado e o 

desenvolvimento da relação médico-paciente; 

 Valorização da propedêutica clínica pelos docentes de um modo geral, 

despertando o interesse dos alunos pelo método clínico; 

 Capacitação pedagógica do corpo docente para melhor utilização das estratégias 

de aprendizagem ativa; 

 Qualificação dos serviços de atenção básica para o ensino; integração ensino / 

serviço / comunidade; 

 Avaliação predominantemente formativa. 

 Acreditamos que a disciplina de Propedêutica Médica, fundamental para a 

formação médica, tem potencial para aproximar o aluno do modelo assistencial 

voltado para as necessidades de saúde da população. 

 A seguir passaremos a analisar as potencialidades e desafios para o ensino 

da Propedêutica Médica no cenário da atenção primária. 

 

3.2  O ensino da Propedêutica para o cenário da Atenção Primária   

 As novas diretrizes curriculares preconizam a inserção precoce do estudante 

em cenários de aprendizagem variados, estimulando o contato do aluno com a 

população e permitindo um amadurecimento deste ao conhecer uma realidade social 

e econômica que, em geral, não faz parte de suas vidas. Este contexto permite ao 

aluno, conhecer os entraves relacionados à organização e operacionalização do 

SUS e a compreender os determinantes do processo saúde-doença (MIDÃO & 

RUIZ-MORENO, 2010). 

Para Troncon (1999), o ensino nos serviços de saúde voltados à comunidade 

tem como vantagem “oferecer aos alunos a complexidade e a representatividade do 

que ocorre na população em geral”. Os alunos passam a vivenciar os problemas 

reais e concretos, exatamente aonde surge o adoecer e, não somente, quando a 

doença já está instalada.  

 Já para Campos (2007) a clínica na rede básica tem especificidades e é de 

grande complexidade, sendo denominada de “Clínica Ampliada”. A complexidade se 



define exatamente pela necessidade de intervenção em múltiplas variáveis - 

dimensão biológica ou da doença,  familiar, social e comunitária.  O autor ressalta, 

ainda, a importância de levar o ensino para a rede de atenção primária em resposta 

a uma demanda social do nosso país e que o ensino em serviço é fundamental para 

a formação profissional.  

  O aprendizado neste cenário permite uma metodologia de abordagem mais 

centrada na pessoa, de forma mais integral ou abrangente e não, centrada na 

doença. Ainda permite o desenvolvimento de atitudes, habilidades da relação 

interpessoal e da comunicação pelo aluno (CAMPOS, 2007). 

 Midão & Ruiz-Moreno (2010) analisaram que não existe consenso entre os 

coordenadores da disciplina de Semiologia das escolas do Rio de Janeiro quanto à 

inserção dos alunos na rede de atenção primária.  Os aspectos levantados que 

poderiam comprometer o processo ensino-aprendizagem estão relacionados à falta 

de supervisão docente, sobrecarga de atividades assistenciais e precárias condições 

de trabalho nas unidades.  

 Portanto, são necessárias articulações entre as universidades e os serviços 

de saúde para que efetivamente, o ensino na rede de atenção primária possa ser 

uma realidade inquestionável. 

Silva & Rezende (2008) em seu trabalho sobre a percepção do ensino da 

Semiologia pelo discente observaram que o ambiente ambulatorial facilita o 

aprendizado das habilidades de comunicação e a aprendizagem dos aspectos 

psicossociais. Por outro lado, o cenário hospitalar foi percebido pelos alunos como 

mais adequado para o estudo dos sinais e sintomas e o desenvolvimento da 

habilidade para o exame físico. 

Roncoletta (2010) sugere um “viés na educação”, uma vez que o aluno na 

graduação não é preparado para o cuidado integral do paciente, ficando  limitado a 

atuações pontuais em pacientes internados, vítimas de doenças graves já instaladas 

e com sequelas; pacientes com doenças raras; pacientes idosos ou  terminais. O 

ensino predominante no cenário dos hospitais já não corresponde à futura prática de 

trabalho.   

A mesma autora questiona a não valorização do “tratar a vida” nas escolas 

médicas. De maneira muito pertinente, traz a questão da não valorização dos 



sintomas que não tem expressão ao exame físico ou nos exames laboratoriais, a 

não valorização do que é subjetivo. A autora cita como exemplo: “as queixas 

bizarras, não fisiológicas ou anatômicas, queixas persistentes e que causam 

debilidade, associadas à ansiedade e à mudança de humor, queixas resultantes de 

mudança de vida, conflito ou estresse” (p. 376). 

 Considerando as diretrizes já delineadas para o ensino na Atenção Primária 

da Graduação em Medicina (DEMARZO et al., 2011; GUSSO et al., 2009) e a sua 

interface com as DCN, assinalamos abaixo os conhecimentos, habilidades e atitudes 

que podem ser desenvolvidas a partir do ensino da Propedêutica: 

 Aprofundamento de uma visão realista, social e ampla do processo saúde – 

doença; 

 Desenvolvimento da capacidade de perceber cada indivíduo como um ser único 

e sua subjetividade; 

 Valorização da abordagem dos aspectos biopsicossociais, entendendo a pessoa 

como um todo, sua família e seu contexto, reconhecendo o papel da 

interdisciplinaridade; 

 Conhecimento do perfil epidemiológico local para o raciocínio clínico ampliado; 

 Aprimoramento de habilidades relacionais e da comunicação para uma relação 

médico-paciente eficiente, humanizada e que respeite e estimule a autonomia do 

paciente, com melhores resultados terapêuticos;  

 Acompanhamento longitudinal que propicia a construção do vínculo com o 

usuário e a responsabilização pelo cuidado do mesmo;  

 Habilidade para lidar com condições e problemas múltiplos, indiferenciados, 

orgânicos ou não, tão freqüentes dentro do contexto da atenção primária – 

entender a doença (“disease”) e a experiência da doença ou adoecer (‘illness”); 

 Valorização do método clínico como recurso diagnóstico e terapêutico importante 

para alcançar maior resolubilidade neste nível de atenção;  

 Reconhecimento da importância do “tempo” como principal aliado na resolução 

dos problemas, evitando-se a medicalização; 

 Valorização do uso racional de tecnologia para resolução dos problemas; 

 Reconhecimento da importância do trabalho em equipe na organização do plano 

terapêutico para cada pessoa, favorecendo a construção de uma identidade 

profissional; 



 Desenvolvimento de habilidades para lidar com problemas agudos com avaliação 

do risco destas situações; 

 Acompanhamento dos pacientes com doenças crônicas e a consequente 

demanda por serviços, visando a proteção, promoção, reabilitação e recuperação 

da saúde dos indivíduos; 

 Aprendizado das habilidades clínicas específicas para qualquer fase do ciclo de 

vida, uma vez que os serviços de atenção primária funcionam como primeiro 

contato e porta de entrada para o sistema de saúde; 

 Diante das considerações acima, acreditamos que o ensino da Propedêutica 

Médica no cenário da atenção primária pode contribuir para a formação médica no 

paradigma da integralidade, além de oportunizar a escolha deste cenário para a 

futura prática profissional. 

 

3.3  O exame clínico sob o olhar da integralidade biopsicossocial 

 Apesar das propostas para a transformação da educação médica, temos 

observado que o ensino da Propedêutica ainda vem sendo desenvolvido 

predominantemente no ambiente hospitalar, local onde prevalece o modelo 

assistencial da medicina curativa e centrada na doença. Ainda temos escolas com 

currículos tradicionais, nas quais os alunos só entram em contato com o paciente 

pela primeira vez a partir do início do ciclo profissionalizante, através da disciplina de 

Propedêutica (SAYD & SILVA, 2003; MIDÃO & RUIZ-MORENO, 2010; 

GONÇALVES et al., 2009; SANTOS et al., 2003; SOUZA-MUÑOZ et al., 2011).  

 Em conseqüência a esta inserção do aluno mais tardia, Souza-Muñoz et al. 

(2011) observaram que o primeiro contato é avaliado pelos alunos como uma 

experiência negativa e frustrante, já que não existe espaço para ampla discussão 

dos sentimentos e reações desencadeadas por este encontro. 

 De acordo com as diretrizes curriculares da Graduação em Medicina o futuro 

egresso deve realizar com proficiência a anamnese e a consequente construção da 

história clínica, bem como dominar a arte e a técnica do exame físico, considerando-

as como habilidades específicas fundamentais para a formação médica (BRASIL, 

2001). 



 A habilidade para o exame clínico exige aptidão e longo treinamento. Esta 

questão poderia justificar a falta de interesse e de estímulo observados nos 

estudantes de medicina, possivelmente fascinados pela tecnologia e pelos aspectos 

biológicos das doenças (DICHI & DICHI, 2006). 

 O exame clínico é composto pela anamnese que serve como base para a 

construção da história clínica e o exame físico. A partir da entrevista clínica ou 

anamnese que se constitui no primeiro contato do médico com a pessoa que procura 

assistência começa a se estabelecer a relação médico paciente. 

 Apesar dos avanços do conhecimento científico e tecnologias na área da 

saúde, reconhecemos que o exame clínico continua sendo um método diagnóstico 

insubstituível (PORTO, 2009). 

 Em nossa prática, temos assistido que a incapacidade da realização do 

exame clínico adequado por médicos pode ser decorrente de diversos fatores: seja 

pela falta de qualificação, inabilidade; falta de motivação; desconhecimento do valor 

do método; falta de tempo disponível ou facilidade para solicitação de exames 

complementares. Todos esses aspectos podem implicar em erros diagnósticos, 

desvalorização da dimensão subjetiva e social da pessoa e, em consequência, 

encaminhamentos desnecessários para especialistas, solicitação de exames de 

média e alta complexidade dispensáveis, medicalização, prejuízo da relação médico-

paciente e insatisfação crescente da população que utiliza os serviços de saúde. 

 Porto (2009) em seu Tratado de Semiologia cita que a anamnese significa 

trazer de volta à mente todos os fatos relacionados à doença e à pessoa doente, 

além de considerar a anamnese como “a parte mais importante da medicina, já que 

esta serve como núcleo em torno da qual se estabelece a relação médico – 

paciente”.  

Este  mesmo autor, diante do contexto atual, faz referência à necessidade de 

revalorização da anamnese para melhora da qualidade da assistência, ação esta 

que deve ser da competência tanto das escolas médicas, como das instituições e 

profissionais responsáveis pela prestação do cuidado. A anamnese não é uma 

simples “conversa com o paciente, mas sim um diálogo que tem objetivo e 

finalidade”. O aprendizado da anamnese é complexo, requer habilidades específicas 

e se desenvolve lentamente pela repetição de dezenas de entrevistas e, através do 



treinamento supervisionado o estudante acaba conseguindo realizar boas histórias 

clínicas. 

Através de um roteiro sistemático, este processo visa à obtenção de dados 

objetivos da doença orgânica ou não, além dos aspectos subjetivos do sujeito 

referente ao impacto do adoecimento em sua vida, seus medos e preocupações 

relacionadas à queixa clínica. A abordagem ampla dessas questões associadas 

àquelas relacionadas ao contexto social e cultural do sujeito é um dos grandes 

desafios para o ensino da Propedêutica atual para a formação médica. 

 Segundo Ballester et al. (2010) durante a formação médica o aluno modifica 

progressivamente seu comportamento e sua atitude na abordagem do paciente. Nos 

primeiros anos do curso, predomina a perspectiva do paciente durante a realização 

das entrevistas. Ao final, o aluno se afasta do paciente e de sua subjetividade, 

passando a enfatizar a doença e análise dos exames laboratoriais nas entrevistas. O 

aluno acaba construindo sua imagem médica no modelo biomédico, cujo foco 

principal é a doença. 

 Turini et al. (2008) dizem que a postura positivista da doença está sendo 

substituída por uma nova medicina subjetiva, que incorpora o que pensa e sente o 

paciente. As boas habilidades de comunicação durante a entrevista conduzem a 

bons resultados para pacientes e médicos, e tais habilidades, podem ser 

melhoradas e ensinadas.  

 Os mesmos autores, analisando os resultados do ensino de comunicação no 

Módulo de Habilidades do currículo integrado da Universidade Estadual de Londrina 

- Paraná identificaram uma postura mais crítica dos alunos sobre os 

comportamentos médicos mais adequados e alguma receptividade para um modelo 

mais humanizado de comunicação para a futura prática profissional. Apesar da 

possibilidade de uma forte integração entre a Semiologia e Comunicação os autores 

revelam que esta não tem ocorrido – talvez por falta de qualificação docente para o 

ensino de comunicação ou, seria esta uma atividade pouco valorizada pelo médico - 

docente? 

 Ramos (2007), em seu trabalho de avaliação da comunicação dos internos 

que atuam no Programa de Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá, 

observou que as ações dos alunos oscilavam ora centradas no paciente, ora 



centradas nos profissionais. Identificou que a comunicação foi considerada 

importante para estabelecimento do vínculo, para facilitar o lidar com situações 

desconfortáveis e auxiliar na percepção da comunicação não verbal dos pacientes 

no decorrer das consultas.  

 Podemos perceber que a condução da entrevista clínica exige o 

desenvolvimento por parte dos alunos de habilidades do relacionamento 

interpessoal e da comunicação que vão além do conhecimento das doenças. 

Segundo alguns autores (LOPEZ & LAURENTZ-MEDEIROS, 2004; RAMOS, 2007; 

DE MARCO, 2006; DE MARCO et al., 2009) o ensino dessas habilidades pode 

abranger determinadas ações objetivas e indispensáveis como: 

 Atitude de motivação e interesse pelo paciente; 

 Demonstrar empatia pelo paciente; 

 Dispor de tempo; 

 Escutar atentamente a narrativa do paciente sem interrupção precoce; 

 Observação do contato visual, de mensagens não-verbais (postura corporal e 

gestual, expressão fisionômica) e de mensagens verbais (presença de 

paralinguagem); 

 Intervir na narrativa somente quando necessário; 

 Saber como e quando perguntar; 

 Não demonstrar sentimentos desfavoráveis; 

 Ter conhecimentos teóricos sobre a fisiopatologia e as manifestações da doença; 

 Evitar fazer anotações durante o relato do paciente; 

 Saber responder ao paciente; 

 Usar linguagem adequada quando se dirigir ao paciente; 

 O segundo momento do exame clínico consiste na realização do exame 

físico. Este é também considerado parte essencial da abordagem ao paciente e seus 

achados devem ser correlacionados com os da anamnese. 

 Este exame deve ser objetivo, abrangente e sistemático, exceto se a condição 

do paciente não o permitir. Através dele o aluno deverá buscar os “sinais objetivos 

de doença” (LOPEZ & LAURENTZ-MEDEIROS, 2004). 

 Porto (2009) faz referência ao significado psicológico do exame físico 

associado à inspeção (ato de olhar); a palpação e percussão (ato de tocar) e a 



ausculta (ato de ouvir). A proximidade física que se estabelece durante a realização 

do exame pode estreitar a relação médico-paciente.    

 Para alcançar o bom desempenho ao exame físico, o aluno depende do 

conhecimento das manobras semiológicas e de habilidades psicomotoras. Portanto, 

o alcance da proficiência no exame físico depende da repetição e da prática 

supervisionada, sendo importante que o aluno conheça os padrões do exame físico 

normal e suas possíveis variações, assim como os achados anormais (LOPEZ & 

LAURENTZ-MEDEIROS, 2004). 

 Vieira (2004) acredita que os alunos podem alcançar a sistematização da 

observação clínica no nível primário e secundário de atenção, visto que  a mudança 

do perfil epidemiológico em conseqüência aos avanços da medicina, com 

predomínio das doenças crônicas que passaram a demandar um controle 

prolongado e menos hospitalização, fato este que acabou por ampliar o espaço de 

formação médica para a rede ambulatorial e domiciliar. Diante deste movimento 

atual de desospitalização, o autor considera o ensino médico no hospital importante, 

mas não mais exclusivo. Entretanto, as diretrizes curriculares sugerem a capacitação 

em recursos semiológicos, também, no nível terciário. 

 O ensino do exame físico no Laboratório de Habilidades1 já é uma realidade 

em algumas escolas e tem sido utilizado de maneira complementar com bons 

resultados. A grande vantagem é permitir o desenvolvimento das habilidades de 

palpação, ausculta cardíaca e pulmonar através de manequins e simuladores, assim 

como o treinamento para utilização de instrumentos simples da propedêutica armada 

– otoscópio, rinoscópio, oftalmoscópio. Ressaltamos, ainda, o treinamento do exame 

físico pelos estudantes interpares e com pacientes simulados, para posterior 

atuação com pacientes reais (SILVA, 2004). 

 O ensino prático da Propedêutica à beira do leito, através da realização de 

manobras com o corpo do paciente, reforça o modelo centrado na doença e acaba 

desenvolvendo a idéia de uso evidente pelo aluno. Assim, precisamos repensar a 

forma como esta metodologia vem sendo aplicada.  

                                                
1 O laboratório de habilidades é um cenário de aprendizagem das escolas médicas  onde alunos trabalham em 
situações simuladas ou com manequins (N.A.) 



 Ressaltamos que na atenção primária, o atendimento não deve se restringir à 

resolução dos problemas de saúde. Assim, o exame físico não deve estar vinculado 

somente à queixa que motivou a consulta. Ao nosso ver, julgamos que a realização 

do exame físico completo no usuário que chega por demanda organizada, ou 

espontânea, ou na visita domiciliar oportuniza a prevenção da doença e a promoção 

à saúde na atenção primária.  

 Quais seriam as vantagens para a rede de Atenção Primária à Saúde de um 

egresso com este novo olhar para o exame clínico? 

 Conhecimento das patologias mais frequentes; 

 Capacidade de detectar as doenças de maior vulnerabilidade e risco de vida para 

adoção da conduta mais adequada; 

 Entendimento da dinâmica familiar no processo do adoecimento; 

 Considerar os aspectos subjetivos no desencadear ou agravamento dos 

problemas do paciente;  

 Compreensão dos fatores sociais, culturais e ambientais e sua relação com o 

processo saúde-doença; 

 Maior resolubilidade em nível de atenção primária; 

 Oportunidade para diagnóstico precoce das doenças, além da prevenção e 

promoção à saúde; 

 Uso racional de exames de diagnóstico e menos encaminhamentos para outros 

níveis do sistema de saúde; 

 Desenvolvimento das habilidades relacionais e da comunicação, possibilitando 

uma melhor relação médico-paciente, estimulando a autonomia e 

compartilhamento do projeto terapêutico.  

 

3.4  A Propedêutica e a Relação médico-paciente  
 Para Porto (2009) a relação médico-paciente configura-se como uma “relação 

humana especial”. Não é uma “relação habitual e comum”, uma vez que estarão 

sempre presentes vários sentimentos.  

O mesmo autor ressalta que o estudo desta relação constitui parte 

fundamental da prática médica, merecendo atenção durante toda a vida profissional. 

Os conhecimentos dos mecanismos psicodinâmicos envolvidos são necessários 

para sua otimização, depende de treinamento supervisionado e torna-se 



“indispensável a aquisição de conhecimentos básicos das humanidades – filosofia, 

antropologia, sociologia, psicologia, pois a relação médico-paciente ultrapassa o 

âmbito dos fenômenos biológicos”. Da mesma forma, o conhecimento da bioética é 

um tema, cada vez mais atual, no desenvolvimento e ensino - aprendizagem desta 

relação (PORTO, 2009, p.23). 

 Entretanto, o modelo Flexneriano ao tornar-se hegemônico para o ensino e a 

prática médica, somado ao crescente conhecimento científico e tecnológico, vem 

comprometendo o desenvolvimento das atitudes humanísticas necessárias ao 

profissional médico e, em consequência, fragilizando a relação médico – paciente 

(PESSOTI, 1996; RIOS & SCHRAIBER, 2012). 

 Fernandes (1993) faz referência à questão do ensino desta relação na 

graduação como: 

despossuída de qualquer conteúdo positivo ou intrínseco às aptidões 

objetivamente exigidas para o cuidado dos doentes; portanto um 

conceito idealizado (p.21). 

 Assim sendo, entendemos que a valorização somente da doença e seus 

mecanismos fisiopatológicos, reduz o encontro entre médico e paciente a presença 

ou ausência de uma lesão, negando-se toda a subjetividade da experiência do 

adoecer caso não exista uma base cientificamente comprovada. Para Fernandes 

(1993), “a relação ocorre entre o médico e a doença do sujeito, independentemente 

do sujeito da doença” (p. 23, grifo nosso).   

  Da mesma forma, Boulos (1998) ressalta o componente biopsicossocial do 

ser humano, considerando a doença como um desequilíbrio que leva ao 

aparecimento de distúrbios variados, podendo ter expressão orgânica ou não. Assim 

sendo, a visão mecanicista e reducionista da medicina, “que procura dar à doença 

apenas características de alterações estruturais, não mais encontra suporte perante 

o enorme número de evidências da correlação biopsíquica como causadora de 

doenças e sua recuperação” (p. 50). 

 Segundo Fernandes (1993) na prática clínica desenvolvida na atenção 

primária, as queixas trazidas pelo paciente estão diretamente relacionadas com suas 

condições de existência. Assim, neste cenário, o raciocínio anatomo - clínico é 

freqüentemente insuficiente para satisfazer qualitativamente boa parte da demanda. 

O autor conclui ser necessário 



abordagens diagnósticas e terapêuticas mais abrangentes que a 

fisiopatologia em face a estas solicitações. Portanto, [...] torna-se 

necessário ampliar o campo de percepção clínica, de modo a buscar 

em outras áreas do conhecimento humano e científico as análises e 

respostas mais adequadas às queixas e sintomas, sob o risco de 

desenvolver uma atuação profissional superficial [...] e de baixa 

resolutividade (p.25). 

  Franco & Alves (2005) evidenciaram em seu trabalho que a relação médico-

paciente adequada é fundamental e dela depende o grau de confiança que o 

paciente deposita no médico, a qualidade das informações prestadas, o interesse 

em participar do plano terapêutico. Os dados do instrumento observacional, 

aprofundados pela análise de conteúdo das consultas, demonstraram que a 

dimensão psicossocial não foi abordada na maioria destas consultas. Observou-se 

predomínio do padrão biomédico de relação médico-paciente, com o profissional 

assumindo uma postura não dialógica, circunstância desfavorecedora ao 

desenvolvimento da autonomia dos pacientes.  

 Midão & Ruiz-Moreno (2010) analisando os objetivos de aprendizagem e 

conteúdos programáticos da disciplina de Semiologia das escolas médicas do Rio de 

Janeiro, não encontraram explicitadas as estratégias didáticas utilizadas para o 

desenvolvimento das atitudes éticas e habilidades relacionais, resultando numa 

abordagem da relação médico-paciente superficial, não sistematizada e heterogênea 

entre os docentes.  

 Compreendemos a relevância do desenvolvimento da relação médico-

paciente efetiva para a formação médica e futura prática profissional, independente 

do nível de atuação no sistema de saúde. 

 

3.5 A Propedêutica nos diferentes ciclos de vida 

 Uma das principais funções da rede de Atenção Primária à Saúde é ser a 

porta de entrada para o sistema de saúde e, portanto, deve fornecer atenção à 

pessoa em todas as condições de vida, atuando tanto na promoção da saúde e 

qualidade de vida, assim como na prevenção, tratamento e reabilitação das 

doenças. As ações deste nível de atenção visam à transformação das condições de 



vida da comunidade, através do controle dos fatores de risco biológicos, sociais e 

ambientais, além da promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis (DEL CIAMPO 

et al., 2006).  

 A nosso ver, todas estas ações devem abranger os diferentes ciclos de vida, 

sendo necessário, portanto, o desenvolvimento de competências, habilidades e 

atitudes pelos profissionais que trabalham na atenção primária para que as 

intervenções sejam eficazes em qualquer fase da vida.     

 O Médico de Família e Comunidade, considerado o profissional melhor 

capacitado para atuar na atenção primária e qualificado através da especialização 

ou residência médica, atende pacientes em todas as idades e ambos os sexos. 

Deve ter conhecimento para atuar na resolução dos problemas de saúde mais 

comuns de cada faixa etária, assim como no acompanhamento dos processos 

fisiológicos e naturais em todos os ciclos de vida. Para alcançar melhor 

resolubilidade, este profissional deve utilizar os recursos de saúde no âmbito da 

própria equipe de cuidados primários, com especialistas que compõem equipes de 

apoio, além da integração do paciente com os demais níveis de atenção, 

especialidades médicas e não médicas sempre que necessário (CAMPOS, 2005). 

 O processo de transição demográfica que vem alterando a estrutura etária da 

população no mundo traz desafios para os profissionais da atenção primária. Este 

processo, em termos demográficos estritos, pode ser explicado pela queda da 

natalidade associada ao aumento da esperança de vida ao nascer. Em 

conseqüência, atualmente, o envelhecimento faz parte da realidade da maioria das 

sociedades, implicando no acúmulo progressivo da população nas faixas etárias 

mais avançadas. (MEDRONHO et al., 2009). Sabemos ainda, que o envelhecimento 

populacional não é homogêneo, sofrendo influência dos processos de discriminação 

e exclusão associados ao gênero, à etnia, às condições sociais e econômicas, à 

região geográfica de origem e à localização de moradia (BRASIL, 2006).  

 As alterações associadas à estrutura etária da população, como 

consequência do processo de transição demográfica, associadas a outros fatores 

como: sedentarismo, tipo de alimentação e a utilização de substâncias químicas têm 

determinado alterações do perfil de morbimortalidade das populações, ocasionando 

a chamada transição epidemiológica. As doenças infecciosas, parasitárias e as 

carências nutricionais ocasionadas pela pobreza, desnutrição,  precariedade da rede 



de abastecimento de água e de esgoto vêm sendo substituídas pelas doenças 

crônico-degenerativas e as patologias sócio-ambientais, destacando-se àquelas 

relacionadas à degradação do ambiente, às condições de trabalho e às relações 

sociais através das drogas, violência e acidentes (MOTTA & AGUIAR, 2007; 

MEDRONHO et al., 2009). Segundo Medronho et al. (2009) o aumento da 

mortalidade proporcional por causas externas merece destaque, por representar 

uma situação de risco elevado para a população jovem, predominantemente 

masculina, podendo gerar morte, seqüela e invalidez permanente. 

 No Brasil, ainda precisamos considerar as diferenças entre as regiões quanto 

às características socioeconômicas e de acesso aos serviços de saúde, fato este 

que acaba ocasionando iniquidades e, consequentemente, diferentes estágios do 

processo de transição epidemiológica (MEDRONHO et al., 2009).  

 Segundo o Ministério da Saúde 

os ganhos sobre a mortalidade e, como consequência, o aumento da 

expectativa de vida, associam-se à relativa melhoria no acesso da 

população aos serviços de saúde, às campanhas nacionais de 

vacinação, aos avanços tecnológicos da medicina, ao aumento do 

número de atendimentos pré-natais, bem como ao acompanhamento 

clínico do recém-nascido e ao incentivo ao aleitamento materno, ao 

aumento do nível de escolaridade da população, aos investimentos 

na infraestrutura de saneamento básico e à percepção dos indivíduos 

com relação às enfermidades (BRASIL, 2010 a, p.15). 

 Motta & Aguiar (2007) ressaltam a necessidade de transformações da 

educação dos profissionais de saúde assim como a importância das políticas 

públicas e a intersetorialidade para alcançarmos melhores resultados em saúde. 

[...] a complexidade deste quadro, onde a violência convive com o 

recrudescimento das doenças transmissíveis, com índices ainda 

altos de mortalidade infantil e com o aumento da expectativa de vida, 

é o desafio da formação profissional e das políticas intersetoriais 

(MOTTA & AGUIAR, 2007, p.364). 

 Em nossa experiência e concordando com Midão & Ruiz-Moreno (2010), 

observamos que o ensino da Propedêutica nas escolas médicas, ainda é 

predominantemente desenvolvido em ambiente hospitalar, abordando-se o paciente 



na idade adulta, com doenças em estágios avançados ou doenças pouco comuns. 

Neste contexto, os alunos acabam vivenciando uma realidade que enfatiza mais a 

doença e a alta tecnologia para o diagnóstico e a terapêutica. As relações 

interpessoais, os aspectos da comunicação, o trabalho em equipe, a prevenção das 

doenças e a promoção à saúde, fundamentais para a prática na atenção primária 

são pouco valorizadas neste cenário.  

 Os aspectos semiológicos específicos da criança, do adolescente, da 

gestante e do idoso, importantes para o cuidado integral na atenção primária, em 

geral, só são abordados nas disciplinas de Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia e 

Geriatria (quando esta última existe), não associados a uma vivência prática 

significativa ou então, somente durante o Internato.  

 Para Gonçalves et al. (2009) observaram a pouca capacitação dos médicos 

para a atuação na atenção primária está relacionada ao pouco enfoque deste 

cenário durante a graduação, fato este que, segundo os autores, reforça a idéia da 

necessidade de uma formação especializada. Os médicos entrevistados informaram 

dificuldades no atendimento às pessoas de todas as idades, sexo e com diferentes 

problemas de saúde, mais especificamente, no cuidado da mulher, criança e idoso.

 Campos (2007) recomenda que nos primeiros anos da graduação, os 

estágios na rede de atenção primária devem abranger o aprendizado da Clínica 

Ampliada e Saúde Pública. A partir do quarto ano e no internato, o ensino da 

pediatria, ginecologia, obstetrícia, clínica médica entre outras disciplinas, precisa do 

estágio prático na lógica do modelo assistencial da rede primária, por meio da 

integração interdisciplinar e menos vinculada ao hospital universitário.  

 De modo semelhante, Aspiazú et al. (2009) citam que o ensino da 

Propedêutica em Cuba tem sido levado para a rede de atenção primária, criando 

oportunidade para o aprendizado da semiologia da criança, gestante, idoso e não 

somente do adulto. 

 A seguir, passaremos a considerar alguns aspectos mais específicos de cada 

ciclo de vida que trazem desafios para questão do ensino da Propedêutica na 

formação médica para futura atuação profissional na atenção primária.  

A população idosa tem crescido de forma rápida e, de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente existem no Brasil 



aproximadamente vinte milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, 

o que representa pelo menos 10% da população brasileira (BRASIL, 2010 a). Na 

Portaria/GM nº 399, publicada em 2006, a Saúde do Idoso aparece como uma das 

prioridades do Pacto pela Vida. 

É função das políticas de saúde contribuir para que mais pessoas 

alcancem idades avançadas com o melhor estado de saúde possível, 

sendo o envelhecimento ativo e saudável, o principal objetivo. Se 

considerarmos saúde de forma ampliada, torna-se necessária 

alguma mudança no contexto atual em direção à produção de um 

ambiente social e cultural mais favorável para população idosa 

(Brasil, 2010 a, p.12). 

 A Atenção à Saúde da pessoa idosa depende de um processo diagnóstico 

multidimensional. Esse diagnóstico é influenciado por diversos fatores, como: o 

ambiente onde o idoso vive; a relação entre profissional de saúde e a pessoa idosa; 

relação do profissional de saúde e familiares do idoso; a história clínica 

considerando os aspectos biológicos, psíquicos, funcionais e sociais. (BRASIL, 

2006). 

 O idoso geralmente apresenta múltiplas morbidades e problemas crônicos de 

saúde, sendo seu acompanhamento na rede básica complexo, envolvendo um 

trabalho multiprofissional e interdisciplinar, requerendo diferentes níveis de 

intervenção dos serviços de saúde para garantia da atenção contínua e eficaz, 

visando um melhor nível de saúde e bem-estar. Importante ressaltar que o conceito 

de saúde para o indivíduo idoso está mais relacionado à preservação da sua 

autonomia, independência e qualidade de vida, do que pela presença ou ausência 

de doença orgânica (BRASIL, 2010 a). 

 Para o médico que atua na atenção básica é importante o conhecimento dos 

aspectos propedêuticos das principais doenças relacionadas ao idoso, assim como, 

a prevenção de agravos a partir da avaliação dos seguintes aspectos: risco de 

quedas e fraturas; estado nutricional; acuidade visual e auditiva; alterações do 

humor; da cognição e da capacidade de realização das atividades de vida diária 

(BRASIL, 2006). 

 Entretanto, Motta & Aguiar (2007) observaram que apesar das diretrizes 

curriculares contemplarem as competências para a atenção ao idoso, na concepção 



do currículo médico, os aspectos relacionados ao processo de envelhecimento estão 

praticamente ausentes, o que aponta a necessidade de incluir conteúdos sobre o 

envelhecimento na graduação médica, integrando diversas disciplinas das áreas: 

básica, clínica, cirúrgica, farmacologia, ciências humanas, saúde pública e em 

diversos cenários. 

 Em relação à Saúde da Mulher as ações devem ser orientadas para garantir 

atenção integral, contemplando a promoção da saúde e o controle das patologias 

mais prevalentes na população feminina. As ações devem alcançar as mulheres em 

todos os ciclos de vida e contribuir para a redução da morbidade e mortalidade 

feminina em nosso país, principalmente por causas evitáveis (BRASIL, 2011 b). 

 O médico da atenção primária deve conhecer os recursos propedêuticos para: 

a assistência da gestante no pré-natal e puerpério; atenção à mulher no climatério; 

planejamento familiar e avaliação pré-concepção; identificação e acompanhamento 

de DST/HIV; prevenção e detecção precoce do câncer ginecológico; 

acompanhamento da dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensão arterial e outras 

doenças crônicas prevalentes (idem). 

 Dentre as mortes evitáveis, Serruya et al. (2004) chamam atenção para a 

estreita relação entre a morte materna e a baixa qualidade dos serviços de saúde, 

assim como, a falta de atenção médica durante o pré-natal, parto e puerpério. Na 

tentativa de reverter esta situação, o Ministério da Saúde lançou o Programa de 

Humanização no Pré-Natal e Nascimento em 2000 que busca concentrar esforços 

para reduzir as altas taxas de morbi-mortalidade materna e perinatal. Foram 

adotadas medidas para melhorar o acesso, a cobertura e a qualidade do 

acompanhamento pré-natal, assim como a garantia de assistência ao parto e 

puerpério das gestantes e ao recém - nascido.  

 Ainda a mesma autora ressalta a importância do Programa de Saúde da 

Família garantindo o acesso e a qualidade da assistência ao pré-natal. Este 

acompanhamento deve ser iniciado logo após o diagnóstico da gestação, 

objetivando fortalecer a adesão da mulher ao pré-natal e diagnosticar eventuais 

fatores de risco da gestação. A autora ressalta ainda, que a assistência à mulher na 

gestação só deveria ser concluída após a consulta puerperal, mas o 

acompanhamento da mulher no puerpério nem sempre acontece (SERRUYA et al., 

2004). Hoje, entretanto, o Ministério da Saúde só contempla o pagamento do 



incentivo à assistência ao  pré-natal para os municípios com a realização dessa 

última consulta (Portaria GM/MS n.º 569/GM, de 1º de junho de 2000). 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) trouxe o enfoque de 

proteção integral para a criança e o adolescente, sendo reconhecidos seus direitos. 

O atendimento integral deve ser universal e igualitário; as ações e serviços devem 

garantir a promoção, proteção e recuperação da saúde e assegurados pelo SUS. 

Este documento ampliou a faixa etária das pessoas jovens para 10 a 24 anos 

reconhecendo a vulnerabilidade deste grupo na dependência de situações sócio 

econômicas mais adversas e desvantagens associadas à classe social, etnia e 

gênero na sociedade contemporânea (BRASIL, 2010 b). 

O Ministério da Saúde segue a convenção elaborada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) que delimita o período entre 

10 e 19 anos, 11 meses e 29 dias de idade como adolescência, e o 

situado entre 15 e 24 anos como juventude. Há, portanto, uma 

interseção entre a segunda metade da  adolescência e os primeiros 

anos da juventude. Adota ainda o termo “pessoas jovens” para se 

referir ao conjunto de adolescentes e jovens, ou seja, a abrangente 

faixa compreendida entre 10 e 24 anos (BRASIL, 2010 b, p.46). 

 O adolescente é considerado vulnerável por ser “um grupo social que se 

encontra em fase de importantes transformações biológicas e mentais, articuladas a 

um redimensionamento de identidades e de papéis sociais” (França Jr, 1996 apud 

FERRARI et al., 2008, p.68).   

 As diretrizes nacionais da atenção integral à saúde dos jovens e 

adolescentes, no sentido de modificar esta situação de maior vulnerabilidade 

apontam:  

É necessário enfatizar que a produção de saúde para adolescentes e 

jovens não se faz sem que haja fortes laços intersetoriais que abram 

canais entre o setor saúde e a participação e colaboração de outros 

setores, e da própria comunidade, especialmente das pessoas 

jovens e suas famílias, uma vez que as necessidades de saúde 

ampliada, dessa população, ultrapassam as ações do setor saúde 

(BRASIL, 2010 b, p. 15). 



  É de fundamental importância a construção de estratégias que visem à 

promoção da saúde; a prevenção aos agravos e enfermidades resultantes do uso 

abusivo de álcool e outras drogas, além da morbimortalidade por problemas 

resultantes da violência e na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e 

AIDS. De igual significado, são as ações para o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento físico e emocional saudável; da saúde sexual e reprodutiva e, 

principalmente, da gravidez na adolescência, visando à diminuição da mortalidade 

materna neste grupo etário (BRASIL, 2012). 

 Ferrari et al. (2008), mencionam que a Estratégia da Saúde da Família, pelo 

seu modelo assistencial e as transformações das práticas profissionais, pode 

redirecionar as ações programáticas para os jovens. Assim sendo, acreditamos que 

esta qualificação direcionada para a atenção primária à saúde pode permitir a 

compreensão, de uma forma mais concreta e real, a vida e o processo saúde-

doença deste grupo etário em seu meio.  

 Entretanto, os mesmos autores assinalam que os profissionais apresentam 

dificuldades na abordagem deste grupo e aponta para a falta de capacitação.  

Para desenvolver atividades num programa para adolescente, exige-

se um enfoque mais amplo, não apenas nos aspectos técnico e 

biológico, mas também nos aspectos psicossociais, históricos, 

sociais, culturais, políticos, nos valores e comportamentos - e nem 

sempre os profissionais se sentem aptos para atuar nesta 

complexidade de saberes. [...] nesta proposta de programa, o 

domínio clínico não prevalecerá, mas por meio do modelo de atenção 

integral, sob a ESF, poderá viabilizar outras possibilidades de 

atenção à saúde... (FERRARI et al., 2008, p. 396). 

 A promoção e a recuperação da saúde e o bem-estar da criança têm sido 

uma prioridade dentro da assistência à saúde infantil. Sabemos que a vida das 

crianças, principalmente quanto ao crescimento e desenvolvimento, é 

profundamente influenciada pelo ambiente social, cultural, emocional e físico (DEL 

CIAMPO e al., 2006). As ações devem atuar no sentido de permitir que a criança 

alcance seu pleno desenvolvimento.  

 As linhas de cuidado prioritárias da área técnica da Saúde Integral da Criança 

do Ministério da Saúde visam o alcance dos compromissos do Brasil com os 



objetivos de desenvolvimento do milênio. Estas linhas são: Atenção à saúde do 

recém-nascido; Promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno; Vigilância da 

mortalidade infantil e fetal; Incentivo e qualificação do acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil; Prevenção de violências e Promoção de 

cultura da paz (BRASIL, 2012). 

 Um dos grandes desafios do Brasil ainda é a redução da taxa de mortalidade 

perinatal, particularmente nas regiões mais pobres. A organização de rede integral 

de assistência à mulher, à gestante e ao recém-nascido é essencial para a 

promoção de saúde e a redução dos agravos e mortes precoces evitáveis de 

mulheres e crianças. Outro dado importante nesta faixa etária são os acidentes e 

agressões, já ocupando posição de destaque nas causas de mortalidade na infância. 

(idem). 

  Os programas estruturados para oferecer Atenção Primária à Saúde da 

Criança necessitam da efetiva participação do indivíduo e de toda a sociedade 

pressupõem a integração de diversas classes profissionais atuando em equipe, com 

ampla base interdisciplinar e forte apoio dos outros níveis do sistema de saúde (DEL 

CIAMPO et al., 2006). 

 Segundo os mesmos autores, o profissional que atua nesta área deve: 

[...] desempenhar seu trabalho com ações não apenas clínicas, mas 

com uma concepção epidemiológica e social, relacionando-as 

intimamente com o complexo saúde - indivíduo - família - 

comunidade [...] deve oferecer apoio constante à família, auxiliando 

na minimização dos efeitos sociais e emocionais das doenças sobre 

a criança e seus familiares (p.741). 

 Já Costa & Carbone (2004) ressaltam que a consulta pediátrica na atenção 

primária deve ser diferenciada, destacando as seguintes funções: vigilância do 

crescimento e desenvolvimento do recém-nato até os dez anos de idade;  atenção 

para os aspectos nutricionais; prevenção das doenças imunopreveníveis; avaliação 

dos aspectos psicomotores, sociais, psicológicos e afetivos; prevenção de acidentes 

e de violência; cuidados com a audição e a visão; conhecimento das doenças 

prevalentes na infância de acordo com as faixas etárias, além de conquistar a 

confiança e a colaboração da família. 



 Para Almeida & Zanolli (2011) o Programa Saúde da Família no Brasil tem 

potencializado a integração entre a clínica, a promoção e a prevenção na atenção à 

saúde da criança. Porém, advertem que as antigas desigualdades sociais persistem 

e, agora, são somadas à desagregação familiar, estresse emocional, violência, 

dependência química. Isso torna o processo saúde-doença das famílias e de suas 

crianças de grande complexidade para a atenção primária, sendo necessária a 

agregação de novos profissionais e saberes para o enfrentamento desses 

problemas. 

 Enfim, a Propedêutica ainda necessita de grandes avanços em sua 

apresentação enquanto área do conhecimento médico para que o ser humano seja 

abordado de forma integral e em seus ciclos de vida, o que lhe confere um caráter 

longitudinal e estruturante no curso médico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

 

METODOLOGIA 

“Pesquisar constitui uma atitude e uma prática teórica  de constante 

busca e [...] tem a característica do acabado provisório e do 

inacabado permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva 

da realidade que nunca se esgota, [...] uma combinação entre teoria 

e dados, pensamento e ação”. 

                                                                                         Minayo, 2010 

 

4.1 Opções metodológicas e conceituais 

 Este trabalho compreendeu uma pesquisa social desenvolvida na área das 

Ciências da Saúde e Educação Médica com aplicação específica para o Ensino da 

Propedêutica na Graduação em Medicina e sua relação com a Atenção Primária à 

Saúde.  

Entendemos que a pesquisa social envolve um processo que através da 

metodologia científica permite a aquisição de novos conhecimentos no campo da 

realidade social (GIL, 2011). Para Minayo (2010), ela abrange os estudos que 

“tratam do ser humano em sociedade, de suas relações e instituições, de sua 

história e de sua produção simbólica”. 

Desenvolvemos a pesquisa empregando a metodologia de cunho qualitativo, 

além de utilizarmos alguns dados que puderam ser quantificados. Dessa forma, 

conseguimos dar suporte e aprofundar a construção da realidade do nosso objeto de 

estudo, ou seja, a contribuição do ensino da Propedêutica para a formação do 

médico generalista que atua na Atenção Primária à Saúde. 

Minayo (2010) nos ensina que a metodologia quantitativa tem como principal 

objetivo “trazer à luz dados e tendências observáveis ou produzir modelos teóricos 

de alta abstração com aplicabilidade prática”. Já o método qualitativo se aplica ao 

“estudo das relações, das percepções, como produtos da interpretação que os 

humanos fazem a respeito de si mesmos, como vivem, sentem ou pensam”.  



Ambos os métodos têm relevância na área das pesquisas sociais e podem 

ser empregados num mesmo projeto de pesquisa como complementares, trazendo 

uma elaboração e compreensão aprofundada da realidade do objeto de estudo. 

(MINAYO, 2010; MINAYO, 1993).  

De acordo com a classificação de Selltiz et al, as pesquisas sociais podem ser 

classificadas, ainda, em exploratórias, descritivas ou explicativas (Selltiz et al., 1967 

apud GIL, 2011). A pesquisa social de caráter exploratório tem como principal 

finalidade desenvolver e esclarecer conceitos e idéias, objetivando uma visão 

ampliada acerca de determinado fato, além de servir como base para futuras 

investigações (GIL, 2011). 

Portanto, este trabalho compreendeu uma pesquisa exploratória, de cunho 

qualitativo, por se tratar de um tema que carece de uma compreensão aprofundada 

e abrangente (ABEM, 2012).  

 

4.2  O campo de estudo  

Desenvolvemos nossa pesquisa no município do Rio de Janeiro, já que este 

vem investindo na transformação do seu modelo assistencial caracteristicamente 

hospitalar para um sistema baseado na atenção primária à saúde. Este movimento 

vem sendo acompanhada da rápida e recente expansão da cobertura da Estratégia  

Saúde da Família, através de unidades de saúde denominadas Clínicas da Família, 

já tendo sido alcançado o patamar da cobertura de 35% da população (SMSDC-RJ, 

2012). Outro fator considerado relevante para a escolha deste cenário foi a inserção 

das Clínicas de Família em áreas de grande risco e vulnerabilidade social. 

No tocante à saúde do município do Rio de Janeiro, o modelo assistencial 

oferecido à população, principalmente àquela que vive nos aglomerados humanos e 

nas áreas mais rurais, era precário, de difícil acesso, descontínuo e caracterizado 

pela iniquidade. Dessa forma, a expansão da Estratégia Saúde da Família  no 

município do Rio de Janeiro vem trazendo grandes desafios para seu fortalecimento 

e manutenção, sendo um dos pilares, a formação e a qualificação dos profissionais 

para atuar nesta lógica assistencial. 



A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro implantou 

seu próprio Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade com 

início das atividades em 1º de março de 2012 após a seleção dos candidatos por 

meio de concurso público realizado em janeiro daquele mesmo ano.  

Sabíamos da existência de outros Programas de Residência em Medicina de 

Família e Comunidade no município do Rio de Janeiro, bem conceituados e até mais 

antigos, mas optamos por desenvolver nosso trabalho junto a este programa 

considerando o grande número de vagas oferecidas, permitindo a abordagem de 

egressos de diversas instituições de graduação, públicas e privadas, com suas 

particularidades em termos de grade curricular. Outro fator igualmente relevante 

para a escolha do cenário, foram os desafios a serem enfrentados por estes 

profissionais médicos recém-formados na busca da qualificação, implicando na 

mobilização dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores desenvolvidos ou 

não durante a graduação. Assim, julgamos que este seria o cenário ideal para 

alcançarmos os objetivos da  pesquisa. 

No campo de estudo foram incluídas todas as nove Clínicas da Família do 

Município do Rio de Janeiro com Programa de Residência em Medicina de Família e 

Comunidade da SMSDC-RJ distribuídas em três pólos: Rocinha, Penha e Zona 

Oeste. O pólo Rocinha abrange 4 clínicas localizadas nas áreas programáticas AP 

2.1 e AP 4.0; o pólo Penha compreende 3 clínicas da AP 3.1 e por fim, o pólo Zona 

Oeste com 2 clínicas localizadas nas AP 5.1 e AP 5.2 (Figura 1) (Tabela 1). 

 

Figura 1: Distribuição das áreas programáticas do município do Rio de Janeiro 



 

PÓLOS  

RESIDÊNCIA MFC 

SMSDC/RJ 

 

 CLÍNICAS 

  DA  

FAMÍLIA 

 

 

AP 

 

NÚMERO DE  

RESIDENTES 

FORMADOS 2011 

PÓLO ROCINHA 

CF Maria do Socorro Silva e Souza  

AP 2.1 

 

5 

CF Rinaldo de Lamare 4 

CF Santa Marta 1 

CF Padre José Azevedo Tiúba AP 4.0 2 

PÓLO PENHA 

CF Felippe Cardoso  

AP 3.1 

 

5 

CF Zilda Arns 4 

CF Augusto Novis 3 

PÓLO ZONA OESTE 
CF Padre José Cribbin AP 5.1 2 

CF Dalmir de Abreu Salgado AP 5.2 2 

TOTAL 9  28 

Tabela 1: Distribuição dos residentes de MFC / Clínica da Família  

 

4.3  População do estudo 

A população do estudo foi composta por médicos do Programa de Residência 

em Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 

Civil do Rio de Janeiro, que ingressaram no ano de 2012. Do total de residentes 

(45), nos interessou somente aqueles que haviam concluído a Graduação em 

Medicina no ano de 2011, independente do término ter ocorrido no primeiro ou 

segundo semestre daquele ano.  

Julgamos que este médico recém-formado, já tendo iniciado o programa de 

Residência em Medicina de Família e Comunidade, apresentava maior capacidade 

de lembrança dos aspectos relacionados à Graduação, mais especificamente ao 

ensino da Propedêutica. 

Foram incluídos os médicos do primeiro ano do Programa de Residência, 

independente da idade, sexo e procedentes de qualquer escola médica brasileira, 



pública ou privada. Aqueles que já haviam atuado como profissional médico, durante 

o intervalo de tempo entre o término da graduação e início da residência, 

independente da área de atuação e, até mesmo na atenção primária, também foram 

incluídos na população a ser estudada. 

Da amostra inicial selecionada tivemos apenas uma recusa para a coleta de 

dados. Assim, esta pesquisa envolveu vinte e sete médicos residentes formados no 

ano de 2011. 

 

4.4 Aspectos da coleta de dados 

Optamos pela realização de entrevistas, sendo esta a estratégia mais 

utilizada para o trabalho de campo da pesquisa qualitativa. Segundo Minayo (2010) 

a entrevista é uma “conversa com finalidade”, realizada por iniciativa do 

entrevistador para a construção de informações relevantes sobre o objeto da 

pesquisa, a partir das informações obtidas através das falas dos entrevistados. 

Organizamos uma entrevista semi-estruturada a partir de um roteiro temático 

previamente estabelecido (APÊNDICE A), combinando perguntas abertas e 

fechadas, dando oportunidade ao entrevistado abordar os temas sem ficar restrito às 

indagações. Desta forma, o Roteiro da Entrevista construído, permitiu a obtenção de 

dados objetivos, podendo ser quantificados e outros subjetivos, que surgiram a partir 

da percepção dos entrevistados sobre o tema (APÊNDICE B).  

A princípio, definimos que a quantidade de entrevistas seguiria o critério de 

“saturação teórica”, ou seja, a amostragem seria definida durante o trabalho de 

campo. De acordo com Gil (2010):   

A idéia é que a amostragem seja cumulativa, isto é, cada nova 

entrevista acrescente algo à coleta e à análise dos dados anteriores. 

A amostragem vai tornando-se cada vez mais específica, à medida 

que a pesquisa evolui. A amostragem continua até que todas as 

categorias estejam saturadas, ou seja, não surge nenhum dado novo 

ou importante (p.144). 

Para Minayo (2010) o critério de saturação teórica acontece quando o 

pesquisador no campo compreende a lógica do grupo em estudo, ou seja, quando 



ele compreende “a homogeneidade, a diversidade e a intensidade das informações 

necessárias para seu trabalho”.  

Como já citado anteriormente, ao recebermos os dados da SMSDC/RJ, 

verificamos que a amostra a ser estudada compreendia vinte e oito residentes de 

MFC formados em 2011, procedentes de várias escolas médicas, públicas e 

privadas. Julgamos que o total da amostra nos traria informação relevante e 

enriquecedora para o desenvolvimento do trabalho, facilitado pela multiplicidade das 

escolas médicas de origem.  

Portanto, decidimos não utilizar o critério de saturação e submetemos todos 

eles à entrevista, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(Apêndice C) em respeito à Norma 196/96 que regula a pesquisa com seres 

humanos. As entrevistas foram realizadas pelo próprio investigador, sendo este 

procedimento gravado em áudio e seus dados transcritos para posterior análise, 

com o consentimento dos informantes, através da assinatura do Termo de 

Autorização para Gravação da Entrevista (Apêndice D). Todo o material gravado e 

as respectivas transcrições foram arquivados sob a guarda do pesquisador pelo 

prazo de cinco (5) anos e, após este período, as gravações serão desconfiguradas e 

o material transcrito descartado por incineração. 

 

4.5 Procedimentos em campo 

Realizamos o Estudo Piloto após o parecer favorável do Comitê de Ética em 

Pesquisa da SMSDC/RJ, com a intenção de testar o instrumento de coleta de dados 

do projeto inicial, aplicado aos médicos do Programa de Residência em Medicina de 

Família e Comunidade da UERJ, após autorização da Coordenação do mesmo.  

Participaram deste ensaio três médicos residentes, sendo os dados 

descartados e não utilizados na pesquisa. Foram necessários pequenos ajustes no 

roteiro da entrevista, sendo dispensável nova submissão ao Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

 De acordo com Medronho et al (2009; p.206) “o estudo-piloto é um ensaio do 

que virá a ser a execução da coleta de dados, permitindo a correção de erros e a 

obtenção de informações complementares para o planejamento amostral”. 



 A seguir, fizemos contato com o Coordenador de Linhas de Cuidado e 

Programas Especiais da Superintendência da Atenção Primária da SMSDC-RJ, 

sendo fornecida a lista nominal dos médicos do Programa de Residência em 

Medicina de Família e Comunidade, com ano de conclusão da graduação e a 

respectiva lotação, além do contato dos Gerentes das Clínicas de Família a serem 

visitadas. 

 A partir daí, tivemos a oportunidade de expor a proposta do trabalho para os 

médicos durante o espaço que nos foi concedido no decorrer das atividades teóricas 

da residência. Assim, todos os residentes puderam conhecer melhor nosso projeto 

e, aqueles que preenchiam os critérios de inclusão, foram convidados para participar 

da pesquisa.   

Realizamos contato com os Coordenadores das Clínicas de Família para a 

organização do cronograma das entrevistas, assim como a assinatura do Termo de 

Autorização da Unidade (APENDICE E). Observamos que os entrevistados tinham 

sempre uma agenda de consultas muito grande, acarretando dificuldades para 

cumprirmos o cronograma previamente estabelecido.  

Iniciamos o trabalho de coleta dos dados em 26 de setembro do ano de 2012, 

com a realização de vinte e sete entrevistas, considerando a recusa de um único 

médico residente.   

Cada entrevistado recebeu esclarecimentos antes do início da entrevista, 

sendo convidado a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido para a 

realização e gravação da mesma. Foi exposta a importância da pesquisa e da 

colaboração do entrevistado, além de garantido o sigilo de sua identidade na 

divulgação dos dados.  

As entrevistas duraram em média 50 minutos e, de um modo geral,  

transcorreram em clima agradável e todos demonstraram interesse na participação e 

estiveram bastante à vontade para expor suas idéias. Durante a realização das 

mesmas, foi utilizado um diário de campo para o registro de anotações e impressões 

do entrevistador, sobre as diferenciações de falas e comportamentos dos 

entrevistados, que serviram de fundamento para posterior análise.  

As entrevistas trouxeram um vasto material em termos da profundidade e 

diversidade de depoimentos para o enriquecimento da pesquisa.    



4.6  Plano de Análise dos dados 

Após a coleta de dados, foram realizadas as transcrições das entrevistas pelo 

próprio investigador, mantendo-se integralmente o conteúdo das falas. Através da 

leitura cuidadosa, repetida e atenta do material transcrito, alcançamos uma visão 

geral.  

Os dados das entrevistas foram submetidos à Análise de Conteúdo, conceito 

historicamente construído para dar respostas teórico-metodológicas no campo das 

investigações sociais (MINAYO, 2010; BARDIN, 1979).  

Seguindo Minayo (2010), optamos por esta técnica de análise do material 

qualitativo, por acreditar que através dela seria possível a compreensão do 

significado e do contexto do relato dos entrevistados. O objetivo foi a interpretação 

mais profunda, saindo da análise descritiva para a identificação dos núcleos de 

sentido, contradições e conflitos encontrados no mesmo. 

A partir desta fase, começamos a organizar, selecionar os relatos dos 

entrevistados, considerando-se a freqüência, a ênfase e a relevância dos mesmos. 

Inicialmente, foram identificados vinte e um núcleos de pensamentos principais, dos 

quais somente dezenove categorias estavam mais relacionadas aos objetivos gerais 

e específicos da pesquisa.  

Alguns dados objetivos puderam ser quantificados e submetidos à análise 

através da tabulação dos dados, cálculo percentual. 

Ao final, foi realizada a integração entre a análise dos dados objetivos, os 

registros do diário de campo com as impressões do entrevistador e os núcleos de 

sentido e significações dos dados subjetivos através da leitura flutuante do material 

das entrevistas.  

Acreditamos que esta triangulação de dados contribuiu para melhor 

compreensão e interpretação dos fenômenos observados, proporcionando 

profundidade das análises e, consequentemente, maior aproximação ao nosso 

objeto de estudo. 

Por fim, os dados foram agrupados em três categorias principais: 

 Características do campo e perfil dos entrevistados; 



 O ensino da Propedêutica e a qualificação do graduando para sua atuação 

na atenção primária à saúde; 

 Percepções do egresso das potencialidades e fragilidades do ensino da 

Propedêutica para a inserção na atenção primária à saúde 

 

4.7 Aspectos éticos da pesquisa 

 O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, constituído nos 

termos da Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 196/96 e, devidamente 

registrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, sob o protocolo Nº 42/12, 

CAAE Nº 03634412.8.0000.5284, considerado aprovado em 24 de agosto de 2012. 

Conforme já mencionado todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo garantido o sigilo da identidade 

dos participantes. 

 Temos como objetivo expor os resultados e considerações desta pesquisa 

junto à Coordenação do Programa de Residência em Medicina de Família e 

Comunidade da SMSDC-RJ esperando levar subsídios para a qualificação deste 

Programa de Residência.  

 Por fim, pretendemos realizar uma apresentação para todos os médicos 

residentes que gentilmente participaram, contribuíram e enriqueceram este trabalho. 

De modo semelhante, esperamos trazer elementos acerca do Ensino da 

Propedêutica no contexto da Atenção Primária à Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse capítulo apresentaremos o trabalho de campo com as discussões por 

ele suscitadas com o intuito de analisar as percepções dos médicos entrevistados - 

residentes em Medicina de Família e Comunidade da SMSDC-RJ, a propósito do 

ensino da Propedêutica, suas potencialidades e fragilidades na Graduação em 

Medicina para a inserção do egresso na Atenção Primária à Saúde, assim como 

algumas sugestões que surgiram durante as entrevistas.  

Enfatizamos que todos estes aspectos apareceram naturalmente no decorrer 

do trabalho de campo através da observação subjetiva da comunicação verbal e não 

verbal entre entrevistado – entrevistador  e da análise do conteúdo das falas dos 

entrevistados durante as entrevistas. Ao final, realizamos a triangulação dos 

aspectos já observados com os dados levantados que puderam ser  quantificados e  

as anotações do diário de campo. 

Este capítulo está dividido em três subcapítulos. No primeiro apresentamos 

algumas características do campo de estudo e dados relevantes do perfil dos 

entrevistados. No segundo, abordamos considerações a respeito do ensino da 

Propedêutica na qualificação do graduando para futura atuação na atenção primária. 

No terceiro, expomos as percepções dos entrevistados favoráveis e desfavoráveis 

do ensino da Propedêutica para a inserção do egresso na atenção primária, assim 

como sugestões relevantes que apareceram durante as entrevistas.  

Os dois últimos subcapítulos foram novamente divididos em subitens para 

que o leitor possa acompanhar de maneira clara o que nasceu a partir do trabalho 

de campo. 

5.1  Características do campo e o perfil dos entrevistados; 

5.2 O Ensino da Propedêutica e a qualificação do graduando para sua 

atuação na Atenção Primária à Saúde; 

 5.2.1  O significado da Propedêutica, modelos de abordagem e os  

cenários de prática;   



 5.2.2  A escolha da Atenção Primária à Saúde como campo de 

atuação; 

 5.2.3  A visão ampliada do sujeito; 

 5.2.4  A Relação médico-paciente; 

 5.2.5  O Método Clínico: a  Anamnese, o Exame Físico e o Raciocínio 

Clínico; 

 5.2.6  O desenvolvimento de outras habilidades e atitudes; 

5.3  Percepções do egresso das potencialidades e fragilidades do Ensino da 

Propedêutica para a inserção na Atenção Primária à Saúde 

 5.3.1  Potencialidades 

 5.3.2  Fragilidades 

 5.3.3  Sugestões 

Finalmente, no capítulo seguinte, tecemos algumas considerações finais. 



5.1 Características do campo e o perfil dos entrevistados 

 De acordo com os critérios de inclusão, foram selecionados todos os médicos 

formados no ano de 2011 (total: 28) do Programa de Residência da Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil do Município do Rio de Janeiro, correspondendo 

a 62% do total de médicos do referido programa (total: 45), por ocasião do início do 

trabalho de campo. Como tivemos uma recusa, realizamos vinte e sete entrevistas, 

cobrindo 60% do total de residentes do primeiro ano do programa.  

Estes médicos residentes estavam lotados em três diferentes pólos da 

Residência de MFC da SMSDC-RJ e suas respectivas áreas programáticas de 

abrangência: Rocinha (AP 2.1; AP 4.0), Penha (AP 3.1) e Zona Oeste (AP 5.1; AP 

5.2)  como demonstrado no gráfico abaixo.(Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Distribuição dos entrevistados por pólos de residência da SMSDC-RJ 

 Dos  vinte e sete entrevistados, 81% era do sexo feminino (total: 22) e 19% do 

sexo masculino (total: 5). Estes dados estão de acordo com estatísticas recentes 

que demonstram o predomínio do sexo feminino na entrada de médicos no mercado 

brasileiro a partir de 2009 (CFM / CREMESP, 2011) (Figura 2).  
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Figura 2: Distribuição dos entrevistados quanto ao sexo 



 Quanto à idade dos entrevistados, a idade mínima foi de vinte e três e a 

máxima, cinqüenta e sete, sendo a mediana da idade igual a vinte e sete anos 

(Gráfico 2). Novamente, dados atuais mostram que os médicos mais jovens estão 

buscando o perfil generalista como opção de formação e área de atuação, inclusive 

a Medicina de Família e Comunidade (CFM / CREMESP, 2011). Ressaltamos ainda, 

que quatro entrevistados estavam na faixa etária acima de 30 anos, todos com 

graduação anterior. Tal observação, a princípio, poderia sugerir maior maturidade 

para a escolha e atuação profissional na atenção primária. De modo não esperado, 

a observação subjetiva desses entrevistados não evidenciou forte orientação 

vocacional para atuação na atenção primária em três, inclusive com o comunicado 

de desligamento do programa da residência por um deles. 
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Gráfico 2: Distribuição dos entrevistados quanto à idade 

 Do total dos entrevistados, 74% concluíram a graduação em universidades 

privadas e 26% em públicas (Figura 3).  
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Figura 3: Distribuição dos entrevistados por instituição pública x privada 



Ressalvamos que os entrevistados concluíram a graduação em várias 

instituições, fato este que trouxe valiosa contribuição para nosso trabalho pela 

multiplicidade de variáveis em termos de grade curricular, modelos de abordagem e 

cenários de aprendizagem da Propedêutica.  

 Os entrevistados foram classificados de acordo com a instituição de ensino 

conforme os dados do gráfico a seguir (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Distribuição dos entrevistados de acordo com a instituição de origem 

Do total de entrevistados 37% tiveram algum tipo de subsídio governamental 

para cursar a graduação (total: 10), sendo distribuídos da seguinte forma: sete em 

universidades publicas, dois através de financiamento – FIES e um por meio do 

PROUNI (Gráfico 4). Os demais entrevistados, ou seja, 63% cursaram através de 

recursos próprios.  
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Gráfico 4: Distribuição dos entrevistados de acordo com recursos utilizados para a 

graduação: recursos próprios x recursos do governo 



 De todos os residentes em MFC entrevistados (total: 27), 11% (total: 3) foram 

monitores da disciplina de Propedêutica, pelo período de um a dois anos durante a 

graduação, demonstrando interesse nesta área de conhecimento para a formação 

médica. 

 Dos vinte e sete residentes da pesquisa, vinte haviam concluído a graduação 

no final de 2011 e os outros sete restantes, no primeiro semestre do mesmo ano. 

(Gráfico 5)   
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Gráfico 5: Distribuição dos entrevistados quanto ao término da graduação 

Do total de entrevistados (total: 27), 67% (total: 18) teve oportunidade de 

atuar profissionalmente no intervalo entre a graduação e o início da residência. 

Destes, já com atuação profissional prévia, observamos que 56% havia trabalhado 

em Emergência, UPA, Terapia Intensiva, SAMU ou Pólo da Dengue (total: 10) e os 

demais 44% na atenção primária (total: 8). Acreditamos que este dado é reflexo do 

mercado de trabalho atual para o médico recém formado, enquanto aguarda uma 

oportunidade para sua qualificação.  

Dos oito entrevistados com atuação como profissional médico da atenção 

primária,  o período correspondeu até 2 meses em cinco; entre 2 a 4 meses em um 

único e maior que 6 meses em dois entrevistados. Julgamos relevante a observação 

que desses mesmos oito entrevistados, sete já haviam definido que se manteriam 

nesta  área em sua futura vida profissional à ocasião do trabalho de campo. Este 

dado só reforça a importância da vivência prática em serviço para a escolha da 

atenção primária como área de atuação profissional (LAMPERT, 2009; 

FEUERWERKER, 2002; MARINS, 2004; AMORETTI. 2005; CAMPOS, 2007). 



Outro aspecto relevante encontrado entre os residentes entrevistados por 

ocasião do trabalho de campo é que: 70% (total: 19) já tinham  definido a atenção 

primária como área de atuação profissional. Estes dados estão de acordo com a 

pesquisa recente que revelou uma tendência para a formação generalista em 

resposta às necessidades em saúde da população ou por uma questão de mercado 

de trabalho atual (CFM / CREMESP, 2011). Os demais entrevistados, ou seja, 30% 

não demonstraram explicitamente ou negaram o interesse em manter-se na área de 

atuação da própria residência médica. Esta análise pode revelar uma inadequação 

entre a escolha da residência em Medicina de Família e Comunidade e a vocação 

para o trabalho na atenção primária. Outros fatores tais como: valor mensal da bolsa 

do Programa de Residência Médica da SMSDC-RJ; carga horária que permite o 

trabalho como plantonista além da residência, assim como uma maior oferta de 

vagas pelo programa podem ter influenciado estes últimos dados.  

Entretanto, na análise das entrevistas, percebemos que o debate em torno do 

trabalho na Atenção Primária ou a especialização em Medicina de Família e 

Comunidade, nem sempre está presente nas escolas médicas ou, percebe-se o 

desprestígio e a desvalorização do trabalho na atenção primária, pelos próprios 

docentes de outras áreas de atuação. Esta última idéia pode permitir a escolha 

inadequada do programa de especialização por desconhecimento ou, até mesmo, 

dificultar a escolha da atenção primária como área de atuação pelo egresso. 

Por outro lado, a absorção imediata do recém formado, antes mesmo da 

qualificação, para o trabalho como médico na atenção primária nos leva ao seguinte 

questionamento: A escola médica vem preparando seu egresso para a atuação 

profissional na atenção primária?  

 Formar médicos para o modelo assistencial baseado no paradigma da 

integralidade biopsicossocial é uma tarefa árdua, sendo os desafios atuais enormes 

e de diversas ordens (LAMPERT, 2009; FEUERWERKER, 2002: AMORETTI, 2005).  

 Sabemos que a disciplina de Propedêutica  continua sendo um dos pilares na 

formação médica, apesar de todo avanço tecnológico e científico (PORTO, 2009). 

Faz-se necessário (re) dimensionar o ensino desta área do conhecimento na 

formação médica para melhor atender as necessidades sociais em saúde. 

Precisamos oportunizar experiências inovadoras dentro da complexa rede 

assistencial do SUS.  



Segundo Carvalho et al. (2006) é necessário criar mecanismos para que as 

mudanças no ensino da graduação possam ocorrer: 

 “... é preciso [...] arriscar. Mergulhar no processo e buscar encontrar, 

testando companheiros e cenários de aprendizagem que sejam úteis 

aos alunos e à unidade de saúde [...], o que parece sugerir o sucesso 

da travessia, às vezes, heterogênea e truncada, soando em certas 

situações insegura e improvável” (p. 470). 

Assim, pretendemos com o nosso trabalho analisar a percepção dos nossos 

entrevistados sobre esta importante área do conhecimento e sua relação com as   

facilidades e dificuldades encontradas na atuação como médico da atenção primária.  

Eu sempre vi que o médico para atuar em qualquer área precisava 

ter um outro olhar, não era só o conhecimento específico de uma 

área. O paciente é como um todo, [...] então ele precisa de um 

médico que olhe por ele por inteiro. Acho que por isso que eu vim 

fazer Medicina de Família e Comunidade (MFC), eu tenho um olhar 

mais ampliado do paciente. [...] No internato acabei decidindo pela 

MFC, por julgar que ajudaria meu paciente de uma forma mais 

completa. (E 27) 

 



5.2 O ENSINO DA PROPEDÊUTICA E A QUALIFICAÇÃO DO GRADUANDO      

PARA ATUAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

5.2.1 O significado da Propedêutica, modelos de abordagem e cenários 

de prática. 

Eu acho que tudo [da propedêutica é importante]. Eu acho que são 

campos que a gente trabalha [...], que são como pilares para 

estruturar o nosso raciocínio clínico e construindo a minha prática 

como médica: os sinais e sintomas, a história clínica, o exame físico, 

o contato médico-paciente. Eu acho que isso aí vai estar presente 

em qualquer espaço que você esteja exercendo a medicina. A 

diferença é que os sinais e sintomas que eu vejo hoje não são os que 

eu aprendi. O paciente não aparece como ele aparecia, porque ele 

aparece em outro momento da doença, em outro contexto. [...] Em 

termos de campos teóricos eu acho que vai existir sempre, sinal e 

sintoma, história, exame físico, essa orientação para construção do 

seu raciocínio, a ciência mesmo. Agora, os sinais e sintomas, o tipo 

de relação que você estabelece e o que você vai encontrar no exame 

físico, são totalmente diferentes. (E 23) 

 Apesar de todo avanço tecnológico e científico, compreendemos aqui o 

significado, o valor e a abrangência desta área do conhecimento para a formação 

médica na percepção dos nossos entrevistados. A Propedêutica está presente nos 

vários cenários de prática e em todos os níveis de atenção. Os seus componentes – 

o estudo dos sinais e sintomas, a história clínica, o exame físico e a relação médico- 

paciente continuam como pilares para a construção e a estruturação do raciocínio 

clínico – o chamado Método Clínico (PORTO, 2009). 

Trata-se de uma disciplina indicada na grade curricular na Graduação em 

Medicina e, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (2001), continua 

sendo essencial na formação do médico generalista. Acreditamos que os 

conhecimentos, habilidades e atitudes desta área devem ser adquiridos não só na 

disciplina, mas sim de maneira longitudinal na graduação. Como pode ser 



observado, um dos nossos entrevistados já tinha esta percepção da importância da 

Propedêutica para uma formação mais generalista, que permite maior resolubilidade.   

Eu ficava muito incomodada com ficar muito restrita a áreas do 

conhecimento. [...] se eu tiver uma noção mais ampliada eu  poderei 

resolver mais coisas. [...] Eu passei a gostar muito de clínica e 

desenvolver o quanto era importante saber [...] examinar e ouvir o 

paciente, o quanto a propedêutica e a semiologia iam me trazer de 

bagagem [...] Me incomodava muito eu ver que alguns médicos só 

encaminhavam. (E 12) 

Sabemos que o Método Clínico no paradigma biomédico está estruturado 

para o diagnóstico da doença, consistindo em evidenciar a relação entre os sinais e 

sintomas com as alterações anatômicas e funcionais detectadas através do exame   

físico minucioso e detalhista. Precisamos criar mecanismos de redimensionar o 

método clínico com a intenção de não torná-lo obsoleto e descontextualizado do 

conceito de saúde-doença atual. Segundo Porto (2009), o método clínico continua 

como base da prática médica, mas se faz necessário encontrar o ponto de equilíbrio 

entre os aspectos objetivos da doença, os subjetivos da pessoa e os avanços 

tecnológicos.  

Da mesma forma que Midão & Ruiz-Moreno (2010), também percebemos que 

os desafios para redimensionar o ensino da Propedêutica são muitos e de diversas 

ordens, podendo estar relacionados ao docente, aos cenários de prática, as 

estratégias de ensino-aprendizagem que tanto podem contribuir para o modelo 

biomédico, ou trazer uma visão mais abrangente do sujeito. 

A maneira de abordar o conteúdo da disciplina pode reforçar o modelo 

biomédico, como podemos ver através do relato abaixo: 

... eu sabia que [a visão ampliada do sujeito] tinha importância, mas 

eu não sabia juntar isso. [A Propedêutica não contribuiu] muito, até 

porque por muito tempo eu não sabia para que servia. Ninguém lia o 

que eu escrevia. Quando você passava a anamnese só era 

valorizada a história da doença atual ou no máximo, a história 

patológica pregressa. (E 25) 

De modo contrário, o cenário pode facilitar a visão mais abrangente do aluno 

como identificado no seguinte relato: 



 Não é só a gente saber fazer a anamnese, [...] é contextualizar 

melhor aquele paciente quando fosse fazer a anamnese [...]. Quando 

a gente vai para a Clínica da Família da faculdade [...] a gente 

acompanha aquela família, a gente vê mais aquele paciente. [...] Mas 

saber mais o contexto total da vida daquela pessoa, talvez pudesse 

fazer alguma diferença.(E 2) 

Observamos que a disciplina de Propedêutica nas Escolas Médicas é 

apresentada sob várias denominações, gerando dificuldades para o estudo 

comparativo entre elas. As designações informadas pelos entrevistados foram: 

Propedêutica e Semiologia; Propedêutica Médica; Semiologia Médica 1 e 2; 

Semiologia Médica e Prática Clínica (MIDÃO & RUIZ-MORENO, 2010).  

A duração e a distribuição da carga horária semanal da disciplina foi muito 

variável entre as escolas. De um modo geral, predominou a distribuição do conteúdo  

por dois semestres. O momento de inserção da disciplina na grade curricular variou 

entre 3º, 4º ou 5º período, mas percebemos que a expectativa em torno da disciplina 

de Propedêutica e o que ela representa foi sempre grande para nossos 

entrevistados (idem). 

... é uma disciplina que o estudante está esperando muito, 

representa essa mudança do ciclo básico para o profissional. A gente 

chega na faculdade muito ansioso por este momento no qual vamos 

ter esse contato com o paciente e que só vai acontecer no 4º 

período. Então é uma disciplina muito esperada, é quando você 

começa a ter a sensação que você está começando a ser médico 

mesmo. Era uma disciplina que eu gostava, que eu estudava, que eu 

tinha um interesse grande. (E 23) 

O conteúdo programático ainda está voltado para o aprendizado dos sinais e 

sintomas; a técnica da coleta de dados do paciente e seu registro - a anamnese, o 

aprendizado do exame físico para evidenciar o normal e o patológico, além da 

construção do raciocínio clínico limitado ao conhecimento fisiopatológico da doença 

(MIDÃO & RUIZ-MORENO, 2010; SAYD & SILVA, 2003). 

Nós ficávamos naquilo: colher a história, colher direito. A gente 

queria mais saber os dados do que saber realmente do paciente. 

Vamos descobrir o que ele tem, vamos ver se tem algum sinal clínico 

diferente. Mas a anamnese nunca foi usada muito para aprofundar a 



relação médico-paciente.  Então era uma coisa mais voltada para o 

registro da anamnese como coleta de dados, para conhecer os 

sintomas e o exame físico, para descobrir os sinais e fazer o 

diagnóstico. Senão era como se não servisse para nada... (E 25) 

Para Midão & Ruiz-Moreno (2010), a relação médico-paciente e os 

mecanismos do adoecer ainda são pouco explorados no ensino da Propedêutica, ou 

até não valorizados  e de modo não sistemático pelos docentes. Assim, a disciplina 

de Propedêutica ainda está baseada no modelo biomédico. 

Eu não percebia a abordagem destes aspectos [biopsicossociais]. No 

máximo eram abordados os hábitos de vida, uso de drogas. 

Abordava-se muito pouco a questão das relações familiares. O olhar 

era mais voltado para doença, a não ser por alguns docentes.(E 23) 

 De modo semelhante ao que encontramos, Midão & Ruiz Moreno (2010) 

ressaltam que a intervenção da Semiologia ainda está limitada ao momento do 

aparecimento dos sinais e sintomas, enfatizando-se a dimensão biológica em 

detrimento dos demais aspectos envolvidos no processo saúde-doença. 

Na análise das entrevistas, observamos que o modelo biomédico, ainda se 

faz presente em algumas narrativas, apesar da inserção do residente  num 

programa de qualificação para atuação na atenção primária. O relato seguinte 

reforça esta idéia: 

Acho que ela [Propedêutica] é importante, porque antes de tudo você 

tem que basear teu diagnóstico na história clínica e no exame físico. 

Você tem que fazer uma boa anamnese, um bom relato clínico e um 

bom exame físico. [...] Por isso é importante correlacionar a clínica 

com aquilo que você acha que o paciente tem, para você fechar a 

hipótese diagnóstica. (E 14) 

Percebemos que é uma disciplina esperada com ansiedade e que desperta o 

interesse dos alunos. Em geral, em escolas com currículos mais tradicionais, trata-se 

do primeiro contato do aluno com o doente, sua doença e o hospital e é percebido 

como começar a ser médico de verdade. Na dependência da maneira como é 

inserida e abordada a disciplina de Propedêutica, ainda é percebida como se fosse 

um “rito de passagem” para o aluno da Graduação em Medicina.  



A Propedêutica foi no 5º período e foi nosso primeiro contato com o 

paciente. Até este período só tínhamos disciplinas teóricas, o que era 

muito desestimulante. Isso eu acho que é uma coisa importante para 

mudar porque quem gosta de paciente, chega na faculdade e fica 

meio desesperado, por não estar vendo nada de medicina. (E 25) 

Souza-Muñoz et al. (2011) observaram que este primeiro contato pode ser 

percebido pelos alunos como uma experiência negativa e frustrante por falta de 

espaço para discussão dos sentimentos e reações desencadeados por este 

encontro.  

A gente passa o básico inteiro pensando, nós vamos chegar no 4º 

período, vamos para o hospital, vai ser legal, a semiologia. Quando 

eu cheguei no meu 4º período, na semiologia, e depois passando 

pelas  clínicas eu não gostava. Comecei a entrar em crise. [...]  Fiz 

medicina e não gosto? Eu acho que fiz Medicina pensando muito no 

cuidar do outro [...], é assim que eu me sinto bem, mas eu não 

encontrei isso lá [Semiologia]. (E 21) 

Um paciente no hospital não é a melhor maneira para ensinar. [...] 

Nós temos um medo muito grande daquele paciente que está ali no 

leito. [...] Eu acho que a gente acaba levando o medo para ele e isso 

também dificulta nosso aprendizado lá. (E 12) 

De modo contrário, outros percebem este encontro de uma forma positiva e 

enriquecedora. Assim, deduzimos que a maneira como a Propedêutica é abordada e 

como se desenvolve a relação professor-aluno, pode desencadear sentimentos 

negativos ou positivos (SAYD & SILVA, 2003).  

...nós tínhamos que estudar pra caramba, mas eu sempre gostei de 

semiologia. O curso de Semiologia foi muito bom, aprendi muito. Eu 

gostava, era um mundo novo, até porque no 1º e 2º anos você só 

tinha aquelas disciplinas básicas.  No 3º ano é que a gente começa 

mesmo a ter contato com o paciente. (E 27) 

Do total de entrevistados, 78% (total: 21) informou que o único cenário 

utilizado para a disciplina de Propedêutica foi o hospitalar e os demais 22% por 

cento (total: 6), ambulatorial. As aulas práticas eram realizadas nas enfermarias à 

beira do leito hospitalar ou, no consultório médico quando o cenário era ambulatorial. 

Cada docente supervisionava em média 8,8 alunos, caracterizando uma relação 



aluno / professor não muito adequada para o ensino prático, de acordo com o 

instrumento de avaliação da Graduação em Medicina do MEC.  

Dos entrevistados, 56% informou ter sido acompanhado por um único docente 

a cada semestre e os demais, tiveram rodízio freqüente. Esta informação nos remete 

a necessária reflexão: O que seria mais adequado para o aluno – docente único ou 

rodízio docente? Um dos temas importantes em educação médica na atualidade tem 

sido a aquisição de competência ética e relacional. O professor tem papel relevante 

na formação humanística do aluno, atuando como modelo de “ser médico” através 

dos ensinamentos do “fazer clínico”.  

Assim, podemos julgar que um único docente pode facilitar ou não a 

aquisição desta habilidade, condição necessária para a futura prática assistencial. 

Por outro lado, o rodízio facilitaria a experiência do “eu com o outro”, além de 

permitir o contato com diferentes modelos de “ser médico” (RIOS & SCHRAIBER, 

2012).    

Eu acho que é bom [rodízio docente], você vê várias visões distintas, 

experiências diferentes. Eu acho que cada um consegue passar uma 

coisa diferente. (E 6) 

De modo contrário ao que recomendam as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(2001), os entrevistados demonstraram que a aprendizagem ficava mais centrada no 

professor e com a observação passiva do aluno, gerando desconforto e desinteresse 

neste último. Em relação ao conteúdo teórico e prático da disciplina, observamos 

que apesar de algumas abordagens pedagógicas mais inovadoras, predominavam 

as aulas teóricas e práticas, nas quais o professor detinha o saber e o transmitia ao 

estudante.  

Eu não sei, no início eu gostava [Propedêutica], mas depois, aquela 

coisa de chegar lá e ficar olhando foi me cansando. Se fosse mais 

vezes, se a gente tivesse oportunidade de ver mais, trocar mais com 

o paciente, acho que teria sido bem melhor. (E 8) 

 Em algumas escolas médicas, talvez pelo número elevado de alunos, talvez 

pela dificuldade de cenários de prática, ainda predomina a abordagem teórica da 

Propedêutica em detrimento da prática. No entanto, como já citado sabemos da 

importância do ensino associado à prática, estimulando a busca do conhecimento.  



... eu acho que a parte teórica era bem maior que a parte prática. [...] 

a gente cria uma expectativa tão grande. Vamos aprender as 

manobras, vamos auscultar sopro, vamos conversar mais... 

Realmente eu queria mais. Eu ficava ansioso para praticar mais [...] 

A expectativa que eu tinha era outra, então por isso é que foi chato. 

[...] eu achei que ia para o hospital e já ia fazer uma porção de 

coisas. (E 9) 

Acho que o teórico [predominava], terminava a gente só ficando na 

teoria e a prática é diferente, a gente aprende mais com a prática. [...] 

para mim tudo era novidade, a gente estava aprendendo. Eu via 

coisas que eu nunca tinha visto antes. (E 10) 

Na sala de aula quando estavam todos juntos, eu nunca fui 

muito participativa. Na prática sim, eles faziam questão que cada 

aluno fizesse o exame completo, todos participavam. Isso foi bom 

para o aprendizado. (E 11) 

Ensina-se a entrevista clínica e o exame físico puramente como técnicas a 

serem desenvolvidas pela repetição exaustiva e meticulosa, em geral a partir do 4º 

ou 5º período, quando o aluno é inserido no hospital. Perde-se a oportunidade de 

trabalhar as habilidades relacionais e da comunicação, além de permitir que o 

paciente seja considerado como objeto de aprendizado.  

Sayd & Silva (2003) apontam que a disciplina de Semiologia fica 

exclusivamente restrita ao conhecimento das técnicas e o aprendizado de sinais e 

sintomas. Assim, os alunos acabam respondendo com passividade, desinteresse e 

sentimentos de solidão. 

Eu vivenciei muito pouco a prática dentro da enfermaria. [...] Eu não 

concordava com a forma como nós éramos inseridos lá. Como se 

constrói a relação médico-paciente com uma pessoa que está ali, 

está chateada com aquele monte de gente que vem ali toda hora 

incomodar, que vem perguntar a mesma história? [...] A gente 

também ficava muito solto, mal orientado dentro da enfermaria.[...] 

Era um lugar que eu sentia que estava incomodando, atrapalhando. 

(E 21) 

O cenário do ensino da Propedêutica é predominantemente hospitalar e a 

atuação discente é pontual em pacientes internados com doenças graves e já com 



seqüelas, ou doenças raras, ou em pacientes idosos e terminais. O que é simples, 

normal ou prevalente não é mostrado ao aluno e o entendimento dos mecanismos 

do adoecer fica restrito ao raciocínio fisiopatológico e voltado para a doença, 

enfatizando o modelo biologicista (RONCOLETTA, 2010). 

A minha formação foi hospitalocêntrica, para mim, naquela época, 

era bom. Hoje em dia, eu já não vejo necessariamente assim. [...] 

Quem está internado, em geral, são pacientes complicados. O 

básico, o simples não chegava. Eu me lembro que quando eu 

comecei a trabalhar na atenção primária, era estranho eu examinar o 

paciente e não encontrar nada alterado. Eu achava que o paciente 

tinha que ter alguma coisa. Na faculdade a gente só chegava para 

ver alguma coisa alterada. [...] É estranho, mas a gente sempre 

aprendeu a ver alguma coisa errada. Eu sabia o complexo. [...]  O 

básico, o simples eu não sabia, era mais difícil... (E 26) 

Diante disso, diversos autores têm ressaltado a importância de novos 

cenários de prática, preferencialmente na rede assistencial do SUS, oportunizando a 

formação de um profissional voltado para as necessidades sociais em saúde 

(FEUERWERKER, 2000; CAMPOS et al., 2001; FEUERWERKER, 2002; VIEIRA, 

2004; MARINS, 2004; AMORETTI, 2005; CARVALHO et al., 2006; OLIVEIRA & 

ALVES, 2011).  

 Sabemos que o aluno de graduação deve ser preparado para atuar em 

qualquer cenário ou nível de complexidade, onde as características médico-

assistenciais e o campo do cuidado se apresentam com diversas nuances (DCN, 

2001). De todos os cenários, aquele que envolve o atendimento da maior parte da 

população valorizando a pessoa dentro do seu contexto, é a atenção primária, mas 

nossas escolas ainda vêm priorizando o cenário da atenção terciária para o ensino 

da Propedêutica (MARINS, 2004; MIDÃO & RUIZ-MORENO, 2010). Será que vamos 

continuar formando médicos, em sua maioria, despreparados para lidarem com as 

necessidades do nosso sistema de saúde e da população? (OLIVEIRA & ALVES, 

2011). 

  Por outro lado, escolas com currículos mais inovadores têm buscado 

alternativas para o ensino da Propedêutica, com novos cenários e estratégias 

pedagógicas que facilitam a integração entre as disciplinas clínicas, a aquisição de 



habilidades e competências para a relação médico-paciente e a participação ativa do 

aluno na construção do raciocínio clínico ampliado e planejamento do cuidado, de 

modo progressivo e crescente no cenário ambulatorial. 

  Era Prática Médica 1, 2, 3 e 4. [...]  A gente abordava aspectos 

generalistas, tanto de pediatria, geriatria quando a gente ia rodando 

no ambulatório. São 2 anos que a gente tem agregado a prática 

médica. [...] Cada período a gente vai tendo um enfoque maior. No 1º 

período da Prática Médica [...] a gente recebe noções de anamnese, 

de como estruturar o diagnóstico e o raciocínio clínico. No 2º período 

já tem um pouco mais de Psicologia Médica. No 3º, exame físico e 

no 4º período, a gente ia fechando cada vez mais a questão da 

relação médico - paciente com as clínicas, a investigação com o 

paciente, o planejamento no ambulatório de uma forma muito mais 

rica e mais abrangente. [...] (E 4). 

 O mesmo modelo inovador sendo apresentado com outro olhar de um dos 

entrevistados; 

[No ensino da Propedêutica] Eu lembro que a gente tinha a base 

teórica na sala de aula e a prática, principalmente em ambulatório [...] 

para acompanhar consulta, participar, começar a colher anamnese. A 

gente foi ganhando muito na prática. [...] o forte dentro da nossa 

faculdade era no ambulatório. [...] a gente rodava em alguns 

hospitais. Mas o peso maior para aprender anamnese e  exame 

físico foi ambulatorial, [...] nós ficávamos uma carga horária muito 

grande ali. [...] Conforme a gente ia rodando nas disciplinas, ia 

ficando nos ambulatórios específicos. [...] Ficavam mais ou menos 6 

alunos em cada sala de ambulatório e não tínhamos um único 

docente. [...] Eu gostava muito. Na sala de aula quando estavam 

todos juntos, eu nunca fui muito participativa. Na prática sim, eles 

faziam questão que cada aluno fizesse o exame completo, todos 

participavam. Isso foi bom para o aprendizado.  (E 11) 

 
 Silva & Rezende (2008) também concluíram que na percepção dos alunos, o 

cenário ambulatorial facilita o aprendizado das habilidades de comunicação e do 

reconhecimento dos aspectos psicossociais no processo saúde-doença, entretanto, 

os mesmos ainda consideram o cenário hospitalar mais adequado para o estudo dos 



sinais e sintomas e da técnica do exame físico. Ao contrário desse estudo, os 

residentes entrevistados consideram o cenário ambulatorial mais propício para o 

aprendizado da propedêutica: 

Posso dizer que era 60% de ambulatório e 20 % de hospital e 

atenção primária.[cenário da Propedêutica] Para mim, com certeza 

na atenção básica e ambulatorial foi muito mais rico do que a 

atenção hospitalar. A atenção hospitalar me ensina critério de 

gravidade, me ensina aquela coisinha de livro. No ambulatório era 

aquele lance de você ver as coisas no início. [...] No cenário 

hospitalar você vê os sinais já num cenário muito exacerbado, 

basicamente é isso, a doença já instalada. (E 4) 

O cenário de prática poderá ser melhor ou pior para o desenvolvimento dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes do aluno, na dependência da qualidade da 

interação entre ensino-serviço e comunidade (CARVALHO et al., 2006; AMORETTI, 

2005, OLIVEIRA & ALVES, 2011).  A seguir, vejamos o relato das experiências dos 

nossos entrevistados tendo o cenário da atenção primária como campo de prática:  

Muitas vezes a gente ia só para assinar, até porque não tinha vínculo 

com a faculdade [cenário da atenção primária]. Ele [preceptor] 

também não fazia questão de ensinar para gente. Quem não 

quisesse não precisava estar lá. (E 8) 

... o ambiente não foi muito propício, muito aluno dentro do 

consultório que era muito apertado. Acabava que a gente ficava mais 

pelo corredor da clínica [Clínica de Família]. A parte prática neste 

período acabou sendo muito ruim. (E 20) 

No posto de saúde quando fazíamos atendimento de clínica foi muito 

bom. Os professores eram bons, tinha supervisão e quem se 

interessava a atender realmente aprendia. Todo mundo que saía 

queria voltar [...] Apesar de ter muita coisa no exame físico, às vezes 

não dá para você colocar tudo em prática, mas com certeza o 

manejo do paciente facilita. (E 16) 

De um modo geral, assinalamos que o cenário hospitalar ainda é mais 

utilizado não só para o ensino da Propedêutica como durante toda a graduação. A 

inserção do aluno no cenário da atenção primária é ainda frágil e de difícil 



operacionalização, pela falta de cultura acadêmica sobre esse aspecto, a resistência 

dos professores / preceptores em adotarem este cenário de aprendizagem, além da 

pouca articulação do ensino com a rede do SUS. Tal constatação distancia o 

graduando da futura prática de trabalho na atenção primária. 

[Início da atuação profissional na atenção primária] eu acho que a 

gente sabia lidar com as doenças do hospital, que é o que a gente 

está acostumada a ver. [O ensino da Propedêutica] contribuiu para 

[conhecer] as doenças mais graves, mais raras do hospital 

universitário. (E 21)    

Da mesma forma, a dificuldade para a relação médico-paciente (RMP) torna-

se evidente por meio da estranheza demonstrada pelo egresso em lidar com a  

pessoa ao iniciar sua prática na atenção primária. Na disciplina de Propedêutica o 

contato com o paciente acaba sendo através da doença. Dessa forma, nega-se ao 

aluno o conhecimento dos aspectos mais subjetivos da pessoa e da experiência do 

adoecer de cada um (FERNANDES, 1993). Como sugestão do próprio entrevistado 

citado abaixo e de acordo com De Marco et al. (2009), temos a criação de espaços 

de prática para a discussão dos muitos aspectos relacionados à pessoa como um 

todo. 

...tenho certeza que se a Relação Médico Paciente (RMP) tivesse 

sido mais trabalhada na Propedêutica teria sido muito mais fácil 

chegar aqui e estar de frente para o paciente. [...] Eu acho que a 

gente tem que ter mais experiência, mais prática com discussão em 

cima dos casos que você vê durante a graduação. Não falo 

discussão dos aspectos clínicos, mas sim a abordagem das 

dificuldades da RMP. Na faculdade nós aprendemos a lidar com o 

problema clínico. [...] Aqui, a gente tem muitas demandas, demandas 

que não são clínicas e é isso que estamos aprendendo aqui. Na 

minha visão a clínica sempre vem junto com alguma outra coisa e 

não precisa ser psicólogo. Tem sempre alguma coisa junto com a 

clínica e a faculdade não nos ensina a lidar com estes aspectos.     

(E 25)   

Como podemos perceber, a abordagem da Propedêutica ainda não prepara o 

egresso para a prática na atenção primária, por estar voltada para o aprendizado da 

anamnese e do exame físico como ferramentas para o diagnóstico da doença. Na 



atenção primária, este conhecimento se torna insuficiente: os sinais e sintomas são 

indiferenciados, as patologias são as prevalentes, o processo saúde-doença é 

multidimensional e de grande complexidade, a relação médico-paciente deve ser 

efetiva, duradoura e fundamental para o estabelecimento do vínculo, a continuidade 

do cuidado e  a resolubilidade.  

... eu queria conhecer um serviço com maior tradição em formação 

do médico de família e aí foi mais interessante. [...] foi um dos 

estágios que eu mais aprendi no meu internato. Estar vendo os 

pacientes, com as doenças mais comuns, [...] foi onde eu aprendi a 

experimentar mesmo, porque uma coisa é a gente ler no livro e outra 

é ver o que dá certo e o que não dá para tratar a hipertensão, 

resfriado, asma, diarréia. Essas coisas que a gente não vê no 

hospital. Foi muito importante para minha formação. (E 23) 

Concordamos com Midão & Ruiz-Moreno (2010) que há necessidade de 

redimensionar a abordagem da Propedêutica, criando espaços para se trabalhar a 

relação interpessoal e ampliar a discussão em torno dos aspectos biopsicossociais, 

culturais e ambientais em nível individual e coletivo. Da mesma forma Aguiar (2001) 

e Amoretti (2005) consideram que precisamos avançar na superação do modelo 

biomédico e na construção de uma compreensão do processo saúde-doença e de 

um profissional mais adequado às necessidades de saúde da população. 

 

5.2.2 A escolha da Atenção Primária à Saúde como campo de atuação 

Eu tenho uma grande crença de que tem gente que faz medicina 

porque gosta da carreira e tem gente que faz medicina porque gosta 

de pessoas.[...] Não é porque eu gostava de Propedêutica, que eu 

escolhi uma área que eu vou lidar mais com o âmago da pessoa. 

Talvez por gostar da pessoa, eu tenha me dado bem em 

Propedêutica e, ocasionalmente, eu tenha escolhido por isso. (E 5) 

Fernandes (1993); Pessoti (1996); Rios & Schraiber (2012) sugerem ser 

necessário ampliar o campo de percepção clínica, buscando ferramentas em outras 

áreas do conhecimento humano e científico para se responder de maneira adequada 

às necessidades da pessoa, caso contrário, existe o risco de se desenvolver uma 

atuação profissional superficial e pouco resolutiva. 



Acreditamos que a Propedêutica tem potencial para oportunizar a escolha da 

atuação na atenção primária pelo egresso. Compartilhamos da mesma idéia de 

outros autores aqui citados, que o ensino da Propedêutica precisa ser 

redimensionado, já que a lógica biológica e centrada na doença não dá conta dos 

conhecimentos e habilidades para a atuação profissional no cenário da atenção 

primária (MIDÃO & RUIZ-MORENO, 2010; SAYD & SILVA, 2003; FEUERWERKER, 

2002; OLIVEIRA & ALVES, 2011; AMORETTI, 2005). 

 Analisamos a percepção dos entrevistados sobre a influência da 

Propedêutica para a escolha da atenção primária como área de atuação. Dos 27%  

dos entrevistados, 45% respondeu positivamente (total: 12), em 48% não influenciou 

(total: 13) e 7% dos entrevistados não foram abordados (total: 2). Apesar do 

tamanho da nossa amostra, a leitura dos relatos dos entrevistados evidencia que a 

Propedêutica não foi percebida como uma disciplina que claramente oportuniza a 

escolha da atenção primária para área de atuação profissional (gráfico 6). 
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Gráfico 6: Propedêutica oportunizando a escolha da atenção primária como área de 
atuação profissional 

A nosso ver, este resultado está relacionado ao modo como a Propedêutica 

ainda vem sendo ensinada nas escolas médicas, como passamos a analisar agora. 

A qualidade e a intensidade da relação aluno - paciente no ensino da 

Propedêutica pode influenciar de modo positivo ou negativo a escolha da atenção 

primária como futura área de atuação profissional. Midão & Ruiz-Moreno (2010) ao 

analisarem o ensino da Propedêutica nas escolas médicas do Rio de Janeiro, não 



identificaram estratégias didáticas para o desenvolvimento das atitudes éticas e 

habilidades relacionais pelo discente.  

Eu vejo que a minha Semiologia que foi muito fraca. Eu tive muito 

pouco contato com paciente, então eu acho que isso não influenciou 

[Atenção Primária como área de atuação] (E 1). 

Influenciou-me porque a partir daquele momento eu percebi que eu 

queria clinicar, queria ter contato com paciente. Não queria fazer 

procedimento, não queria fazer cirurgia. [...] Eu sempre quis clinica. 

Eu queria uma coisa que tivesse a relação médico-paciente. (E 8) 

 A Propedêutica através do conhecimento mais geral e não fragmentado, pode  

ajudar na maior resolubilidade, responsabilização pelo cuidado e construção do 

vínculo para a atuação na atenção primária. Lampert (2009) aponta que o modelo 

biomédico ainda hegemônico estimula a especialização e compromete a visão do 

ser humano como um todo.  

Eu acho que influenciou [escolha da Atenção Primária à Saúde] sim. 

Eu ficava muito incomodada com ficar muito restrita a áreas do 

conhecimento. [...] se eu tiver uma noção mais ampliada eu poderei 

resolver mais coisas. [...] Eu passei a gostar muito de clínica e 

desenvolver o quanto era importante saber [...] examinar e ouvir o 

paciente, o quanto a propedêutica e a semiologia iam me trazer de 

bagagem [...]. (E 12) 

O cenário hospitalar associado ao grande número de alunos em torno de um 

paciente acamado, a realização das manobras com o corpo e a pouca abordagem 

das habilidades relacionais, reforçam o modelo centrado na doença podendo 

desencadear sentimentos de solidão, passividade e desinteresse e não oportunizar 

a atenção primária como área de atuação.  

Um de nossos entrevistados experimentou dúvidas quanto a sua opção 

vocacional a partir da sua insatisfação com a abordagem da Propedêutica. Acabou 

encontrando sua verdadeira vocação na atenção primária proveniente do lado 

negativo vivenciado na disciplina.  

Acho que sim [influência da Propedêutica], o olhar que eu tinha, a 

preocupação com o bem estar do paciente, como ele é visto ali 

dentro do hospital, como o médico assiste ao paciente, como é 



construída a relação médico-paciente [...] O meu não concordar com 

isso, com todos esses questionamentos, fazia eu pensar porque  não 

estava gostando. [...] Eu acho que tudo isso me levou a fazer a 

escolha dessa especialidade. [Medicina de Família e Comunidade] 

Eu sabia que daquela forma eu não queria. Eu queria uma coisa 

diferente. Ajudou mais nesse sentido. (E 21) 

De acordo com as DCN (2001) e a opinião de vários autores, o aluno deve ser 

inserido precocemente em outros cenários, permitindo a vivência prática e a  

aprendizagem ativa para a formação de um profissional médico mais crítico e 

reflexivo (MARINS, 2004; TRONCON, 1999). 

Entretanto, Midão & Ruiz-Moreno (2010) não encontraram consenso entre as 

escolas médicas no que diz respeito ao aprendizado da Propedêutica nos serviços 

de atenção primária, em parte pelas dificuldades relacionadas à integração ensino-

serviço. 

... a minha desmotivação [provocada] pela forma como a semiologia 

era lecionada e o não aproveitamento do cenário da atenção básica 

para [...] a Semiologia. Eu acho que seria mais acessível [e] menos 

impactante para o aluno que está chegando. (E 19) 

Com a intenção de quantificar quanto a Propedêutica pode influenciar a 

escolha da atuação profissional na atenção primária, solicitamos que cada 

entrevistado atribuísse uma nota de 0 a 10. As notas atribuídas variaram de três a 

dez e o cálculo da mediana foi sete e meio (gráfico 7). Através desta análise, 

podemos inferir que a Propedêutica, como uma área de conhecimento da 

graduação, tem potencial para oportunizar esta escolha. 
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Gráfico 7: Contribuição da Propedêutica para a atuação na atenção primária: 

percepção dos residentes em MFC entrevistados  



5.2.3  A visão ampliada do sujeito 

O processo saúde-doença é complexo, multifatorial e abrange diversas 

dimensões. Precisamos entender que vários aspectos estão continuamente 

permeando a vida de cada ser humano, individual ou coletivamente, promovendo 

saúde ou desencadeando doença. O paradigma anátomo-clínico ou modelo 

biomédico, com sua lógica do cuidado fragmentado e pontual, não mais consegue 

dar conta desta complexidade (RODRIGUES & ANDERSON, 2011; ANDERSON & 

RODRIGUES, 2011; CAMPOS, 2007; DE MARCO, 2006).       

Por outro lado, sabemos que na atenção primária, as queixas em geral são 

indiferenciadas e resultam da ação destes múltiplos fatores, antes mesmo do 

aparecimento dos sinais e sintomas. Consequentemente, esta visão reducionista e 

simplificada do processo saúde doença implica em baixa resolubilidade, não 

responsabilização pelo cuidado, medicalização, iatrogenia e uso de exames 

desnecessários (STARFIELD, 2002). 

Dessa forma, torna-se imperioso reconstituir as áreas do saber médico e 

rever as práticas em saúde para que se possa alcançar a integralidade 

biopsicossocial no cuidado (RODRIGUES & ANDERSON, 2011; ANDERSON & 

RODRIGUES, 2011).  

A Propedêutica como área de conhecimento médico, não pode mais ficar 

restrita ao aprendizado das técnicas da anamnese e do exame físico. Precisamos 

trazer para discussão a complexidade do processo saúde doença para o cotidiano 

das aulas práticas, além de integrá-la com outras áreas do conhecimento: ciências 

humanas, ciências sociais e da psicologia, para que todos – docente e discente 

possam compreender a verdadeira dimensão na prática clínica.   

Segundo Oliveira & Alves (2011) parece existir pouca sensibilidade por parte 

dos docentes para mudanças, assim como de médicos e demais profissionais dos 

serviços de saúde para ensinar. Tal fato traduz o nó crítico que há de se enfrentar 

para a interação ensino-serviço. 

Nossos entrevistados foram indagados sobre a valorização dos aspectos 

psicossociais, ambientais e a dinâmica das relações familiares pelo docente da 

disciplina de Propedêutica. Esta foi observada por 59% dos entrevistados, 

parcialmente por 26% e 15% respondeu que não percebia.  



Ao analisarmos as falas reconhecemos que a valorização destes aspectos 

pelo ensino da Propedêutica na prática ainda é pequena, apesar dos dados 

quantitativos encontrados.  

As principais questões abordadas pelo entrevistado abaixo estão relacionadas 

ao modo de abordagem da disciplina, à teoria dissociada da prática, ao cenário 

hospitalar e ao perfil docente provocando uma visão mais restrita dos fatores 

biopsicossociais no processo do adoecimento, influenciando a vivência na prática da 

atenção primária. 

Eram valorizados [aspectos psicossociais e ambientais], mas não 

tanto quanto eu valorizo agora. A gente aprendia a fazer uma 

anamnese bem detalhada, a gente focava bem em tudo da história 

social, absolutamente tudo, as relações, a história familiar e o que ela 

passa. Mas, realmente, comparado com o que estou vivendo agora... 

Nem se compara, o enfoque dado a essas questões. Acho que tem 

muito a ver com esta questão de lá ser mais paciente internado por 

uma questão clínica, acho que era menos valorizado também porque 

a gente não via tanta relação. A gente não via tão claramente como 

eu vejo aqui, agora. (E 13) 

Da mesma forma, o ensino da Propedêutica pode não articular o 

conhecimento dos sinais e sintomas, a técnica da entrevista clínica e do exame 

físico com a visão ampliada do sujeito, reforçando o aspecto da doença.  

Eu não percebia a abordagem destes aspectos [biopsicossociais, 

familiares, ambientais]. No máximo eram abordados os hábitos de 

vida, uso de drogas. Abordava-se muito pouco a questão das 

relações familiares. O olhar era mais voltado para doença, a não ser 

por alguns docentes.(E 23) 

Como já citado, Campos (2007) aponta que a rede primária de atenção tem 

especificidade e grande complexidade, sendo necessária a aquisição do 

conhecimento para atuação em vários aspectos – social, familiar, comunitário, além 

da dimensão biológica. Ainda existe pouca articulação do ensino da Propedêutica 

para a prática da integralidade biopsicossocial. 

... você aprender a avaliar a pessoa como um todo. Isso é 

importantíssimo, porque inclusive a nossa prática e o nosso objetivo 



é este, é conhecer o nosso paciente integralmente. É claro que na 

semiologia a gente está muito voltada só para a parte orgânica e aqui 

a gente não está vendo só essa parte.  (E 15) 

O ensino da Propedêutica, como tradicionalmente é realizado pode limitar a 

visão do aluno quando se enfatizam os aspectos relacionados à presença ou 

ausência de lesão, no cenário hospitalar. É como se o paciente pertencesse 

exclusivamente ao contexto do hospital. O aluno pode não perceber que existe um 

mundo onde o paciente está inserido e o quanto este continua a influenciar o 

adoecer. 

.[A visão] para a doença [...] Eu só tive a propedêutica e a semio no 

ambiente hospitalar, quando o paciente está ali acamado, [...] com 

uma doença assim, em estágio avançado. Não eram abordados 

esses outros aspectos.[biopsicossociais] Eu achava que aquilo ali já 

não era mais interessante e nem influenciava ou não estava 

influenciando. Era bem só a doença em si.(E 1) 

Eu não observava a valorização desses aspectos pelos docentes. Eu 

acho que quando a gente pega lá na atenção terciária parece que 

você já não tem muito que fazer... A gente não tem contato com as 

famílias, a gente não sabe como a pessoa vive. A gente está vendo a 

pessoa ali, deitada... Então fica muito distante uma coisa da outra, 

por isso eu acho que a gente não consegue imaginar que esses 

aspectos possam influenciar, porque a gente vê só o paciente, só ele 

e mais nada. [...] É difícil você fazer a correlação e o professor 

também não fala... (E 25) 

 A abordagem docente, em geral, também é limitada à doença e acaba por 

não contribuir para ampliar a visão do aluno em relação à complexidade do processo 

saúde-doença. 

Alguns sim, alguns [docentes] da Semiologia falavam nisso, mas 

muito poucos. A maioria ficava ali no ensino da clínica: O que é 

aquela doença? Qual o mecanismo que leva àquela doença? Ficava 

uma coisa bem fisiológica, a gente não entrava muito nesta questão. 

Só poucos, muito poucos... (E 12) 

[...] a doença, o que estava ali, ele [docente] não via o paciente como 

um todo. Na entrevista clínica aquelas perguntas eram quase 



questões a serem cumpridas e pouco valorizadas pelo próprio 

docente. (E 10) 

 

5.2.4  A relação médico-paciente 

[A relação-médico paciente] me ajudou, a saber, trabalhar com o 

paciente de uma forma em que eu posso discutir com ele o 

tratamento que a gente vai estar tomando, em que eu posso dar 

caminhos alternativos para o meu paciente e poder mostrar com 

segurança que eu tenho vários caminhos a serem tomados e que eu 

estou expondo isso para ele. A relação médico-paciente muito boa, 

bem fundamentada e com uma participação ativa do paciente dentro 

dessa relação, não como agente passivo  apenas.(E 4) 

Para Porto (2009) a relação médico-paciente é especial. Não é uma relação 

simples e habitual, uma vez que nela estão envolvidos sentimentos. Já Eksterman 

(2003) diz que o vínculo que é construído com o paciente é que humaniza a nossa 

prática. Não é uma questão simplesmente de ser simpático ou educado e sim, 

participar efetivamente do momento crítico da vida de alguém, é necessário gostar 

de cuidar do outro. 

No decorrer do século XX, com a evolução do conhecimento científico e 

tecnológico associado ao modelo assistencial biologicista e reducionista ainda 

hegemônico, deixa cada vez menos espaço para a valorização deste encontro nos 

espaços de trabalho e prática em saúde. 

 Esta relação precisa ser aprendida e para sua otimização, necessita de 

treinamento supervisionado e prolongado das habilidades relacionais e da 

comunicação. O uso do Laboratório de Habilidades na Graduação tem sido utilizado 

com bons resultados, principalmente o uso de sala espelhada, a gravação da 

entrevista clínica. (SILVA, 2004) Também, torna-se indispensável a aquisição de 

conhecimentos das  disciplinas de Humanidades, já que este encontro deveria 

ultrapassar o campo do puramente biológico (PORTO, 2009; MARCONDES & 

GONÇALVES, 1998; FERNANDES, 1993; DE MARCO et al., 2009; RIOS & 

SCHRAIBER, 2012).  



 As Escolas Médicas com currículos mais inovadores vem investindo no 

ensino destas habilidades, assim como na integração da Clínica com as disciplinas  

de Humanidades de maneira longitudinal na Graduação (AGUIAR & CORDEIRO, 

2004; DE MARCO et al., 2009). 

Na atenção primária onde as queixas trazidas pelo paciente estão 

diretamente relacionadas à existência humana, Caprara et al. (2012) identificam que 

a relação médico-paciente é de extrema relevância nesse contexto. Segundo Merhy 

(2000 apud CAPRARA et al., 2012)  neste nível de atenção, “este encontro sintetiza 

a produção de uma interseção das necessidades de saúde do paciente, suas 

experiências e expectativas, com os saberes e práticas do médico”. Assim quando 

ela é adequada influencia na formação do vínculo, na confiança do paciente no 

médico, na participação do paciente no plano terapêutico, na continuidade e na 

resolubilidade do cuidado. 

Não desmerecendo as outras coisas da propedêutica, mas para a 

minha prática atual a relação médico-paciente é a mais importante. 

(E 2) 

Através da análise dos relatos podemos observar que o desenvolvimento da 

habilidade da relação médico paciente depende de alguns aspectos relacionados ao 

ensino da Propedêutica. 

A abordagem inicial, os primeiros contatos do aluno com o paciente são muito 

significativos e devem ser vivenciados de maneira positiva. 

...uma coisa que foi marcante para mim foram os primeiros contatos 

para fazer uma anamnese na graduação. Como é que eu chego ali 

perto de uma pessoa que está deitada numa cama de hospital? 

Como é que eu me apresento? O que eu falo com ele? (E 2) 

O modo como o docente estabelece e valoriza este contato com o paciente é 

de fundamental importância. Este modelo docente na formação médica pode ser 

positivo ou negativo.  

Muita coisa eu peguei com eles. [docentes] Eu olhava bastante como 

eles tratavam o paciente. [...] Eles se apresentavam, falavam que a 

gente estava ali para aprender com eles, mas que eles não eram 

apenas um objeto. (E 3) 



O modelo biomédico no ensino da Propedêutica, através da anamnese que 

evidencia a doença, não oportuniza o aprofundamento da história da pessoa. 

Eu acho que a RMP (relação médico-paciente) não foi muito 

enfatizada. [...] Nós ficávamos naquilo: colher a história, colher 

direito. A gente queria mais saber os dados do que saber realmente 

do paciente, descobrir o que ele tem, [...] Mas a anamnese nunca foi  

usada muito para aprofundar a RMP.  Então era uma coisa mais 

voltada para o registro da anamnese como coleta de dados, para 

conhecer os sintomas [...] e fazer o diagnóstico. Senão era como se 

não servisse para nada. (E 25)  

A questão da desconstrução da anamnese em detrimento da aquisição do 

conhecimento científico e tecnológico que acaba acontecendo dentro da própria 

graduação como no relato a seguir: 

...a questão da relação médico-paciente foi no 2º e 3º períodos, onde 

eles trabalharam muito isso. Mas depois, a gente só ia trabalhando 

no ambulatório mesmo. [...] No início os professores falavam muito 

da importância, mas só no início, bem no início. Acho que depois isso 

foi sendo perdido. (E 6) 

Como citado anteriormente, a relação médico-paciente pode ser aprimorada 

através do conhecimento e aquisição das técnicas de comunicação e habilidades 

relacionais (TURINI et al., 2008; SILVA, 2004). 

Somente 26% dos nossos entrevistados (total: 7) informaram aprendizado das 

habilidades de comunicação, mas nenhum deles teve qualquer treinamento em 

Laboratório de Habilidades.  

Isso [técnicas da comunicação] foi ensinado sim, [...] eu aprendi 

essas coisas: quando deixar o paciente falar, quando interromper, 

quando a informação que o paciente está dando não é relevante para 

o caso, nós podemos interrompê-lo, direcionar a anamnese. (E 24)  

A maneira do paciente se sentar, se colocar, olhar para você ou falar, 

a linguagem corporal é muito importante. Não é só uma entrevista 

bem feita, não é só o que o verbal pode dizer, o não verbal também é 

fantástico. (E 5) 



Mas ainda é pequeno o número de escolas médicas que vem priorizando o 

ensino dessas habilidades e criando espaços nas grades curriculares. De acordo 

com nossos resultados, compreendemos que o Laboratório de Habilidades e o 

ensino das técnicas de comunicação e habilidades relacionais não são ainda uma 

realidade para a maioria das escolas médicas.   

Não, na faculdade não. Eu nem sabia que existia [técnica de 

comunicação], só vim conhecer aqui na residência.(E 21) 

A Propedêutica pode estar integrada a outras disciplinas para aprimorar a 

relação médico-paciente, a abordagem do ser humano em sua totalidade, como 

também, no treinamento para situações adversas e diferenciadas ou pode estar 

presente como um conteúdo transdisciplinar (DE MARCO et al., 2009). 

Nosso trabalho demonstrou que as disciplinas mais relacionadas à 

capacitação para a relação médico-paciente foi em primeiro lugar a Psicologia 

Médica seguida das disciplinas do eixo da Saúde Coletiva e Ética Médica.  

Acho que todas as [disciplinas] ajudam, quando você está em 

contato com o paciente.[...] acaba aprimorando a relação médico-

paciente. A forma de lidar, a forma de ouvir, o que você tem que 

ouvir, para onde você tem que ir. Foi mais na Psicologia e acho que 

foi pouco [abordagem da RMP]. (E 2) 

...tivemos durante dois períodos uma disciplina bem interessante 

chamada Clinicando, na qual nós sempre discutíamos e levávamos 

assuntos polêmicos para dentro da relação médico paciente [...] 

Abriu a minha cabeça e eram obrigatórias. Todo mundo tinha que 

fazer. (E 4) 

 A relação médico-paciente é fundamental para o trabalho na atenção 

primária. Ela pode sensibilizar a escuta do profissional aumentando o vínculo, que 

acaba se traduzindo na continuidade do cuidado, como vemos a seguir: 

Eu acho que a principal ferramenta da semiologia é saber escutar o 

paciente. [...] A RMP eu vou construir ao longo. Se eu vou ao médico 

com uma dor de cabeça e o mesmo prescreve dipirona e me manda 

embora, eu nunca vou construir uma relação. Se eu chego naquele 

mesmo médico com dor de cabeça e ele me escuta, eu vou pensar 

que realmente este médico está interessado no meu problema. Você 



consegue criar espaço para trocar informação. Então, antes do 

vínculo vem o saber ouvir e valorizar. Isso eu não aprendi na 

faculdade, estou aprendendo agora. (E 26) 

 Assim como a falta do vínculo torna mais difícil o trabalho na atenção 

primária, não oportunizando uma relação dialógica verdadeira, acarretando 

descontinuidade e desconfiança. 

Eu praticamente passei o meu 3º, 4º, 5º e 6º período estudando  

doença só, doença, doença e não foquei nessa RMP, como é que 

tem que formar o vínculo. Isso foi muito difícil para mim – formar 

vínculo. (E 17) 

Pode influenciar na resolubilidade do cuidado na atenção primária, implicando 

no uso racional de exames complementares e menos encaminhamentos para 

médicos especialistas, trazendo melhor relação custo-efetividade para o sistema de 

saúde: 

 ... é a relação médico-paciente, é o que  mais precisa ser 

desenvolvido. Na anamnese o paciente vai te contando todos os 

detalhes, se você sabe ouvir e o que perguntar ele te conta direitinho. 

Agora, se você não tiver uma boa RMP, ele vai ficar vindo sempre e 

você não vai conseguir chegar na doença ou, até mesmo na saúde, 

no ponto central que ele quer.(E 17)  

 

5.2.5  O Método Clínico: a Anamnese, o Exame Físico e o Raciocínio 

Clínico  

O exame clínico apesar de todo avanço científico e tecnológico continua 

sendo um método diagnóstico insubstituível na prática clínica (PORTO, 2009). Faz 

parte do Ensino da Propedêutica e acreditamos que seu aprendizado deve estar 

presente longitudinalmente na graduação.  

Não tem como ver um paciente sem fazer a anamnese e o exame 

físico. [...] Nestes aspectos a faculdade foi muito boa, porque nos 

ensinou tecnicamente bem. Eu posso dizer que eu sei as técnicas do 

exame físico muito bem por conta da exigência da minha faculdade e 



foram enfatizados ao longo de toda  graduação, não só na disciplina 

de semiologia. (E 17) 

 Entretanto, temos observado sua desvalorização ainda dentro da própria 

graduação, a partir do momento que o discente começa a adquirir o conhecimento  

médico e de exames de média e alta complexidade para o diagnóstico clínico. 

Então, neste momento que o discente deveria estar aprimorando a técnica da 

anamnese e do exame físico, ele começa a se afastar do paciente, valorizando a 

doença, a realização de procedimentos e o uso dos recursos tecnológicos. 

(BALLESTER et al., 2010). 

Olha, acho que não davam dimensão da importância, do quanto ele 

[exame físico] é mais principal do que o exame complementar. Acho 

que não passaram isso. Ele era colocado muito igual. Você tem que 

fazer tal ou qual exame para poder confirmar, ele não era valorizado, 

não foi dada a dimensão. (E 18) 

 Todo docente diretamente envolvido com a prática clínica deve estar 

comprometido com o ensino contínuo do exame clínico, para que o aluno seja 

estimulado a alcançar padrões de desempenho. Nem sempre é isso que 

observamos no relato dos nossos entrevistados. 

No internato não havia a valorização da anamnese e do exame 

físico, a gente é que fazia. Não havia a preocupação de corrigir 

possíveis déficits. [...] Lá era como se eu tivesse obrigação de saber 

(E 8).  

 O aprendizado do exame clínico não se esgota na graduação, ele deve ser 

aprimorado ao longo da vida profissional. Mas, isso geralmente não acontece, por 

falta de habilidade, desmotivação, falta de tempo ou facilidade para solicitação de 

exames complementares. 

... a gente vai aprendendo durante toda a vida. [...] Por exemplo, a 

forma de examinar quando eu saí da faculdade era uma coisa, hoje... 

vai se transformando. Falar que eu saí da faculdade já sabendo, não 

é verdade, eu estou aprendendo a cada dia um pouco mais. (E 20) 

O raciocínio clínico faz parte do método clínico sendo “um processo cognitivo 

que envolve o desenvolvimento de habilidades de entrevista, relacionamento 

médico-paciente, exame físico e tomada de decisão” (ABEM, 2012). Este vai se 



concretizando durante a graduação conforme o aluno vai adquirindo conhecimento, 

experiência e capacidade de organização do raciocínio. Este processo deve 

acontecer de maneira longitudinal e de complexidade crescente na graduação.  

O raciocínio clínico, a questão de você saber fazer, direcionar uma 

anamnese, buscar os pontos mais críticos dentro da história, saber 

investigar, saber direcionar o teu exame físico, o que suspeitar, fazer 

o link de suspeitas primárias e secundárias.[...] (E 4). 

... o paciente já chega aqui dizendo que está com dor de cabeça, 

isso ou aquilo.... Aí escuto o paciente e falo: vamos começar do 

início? Senão a gente se perde. É uma forma de eu conhecer e na 

minha cabeça eu preciso ir me organizando para ver o que eu tenho 

que fazer, como vou conduzir. [...] eu preciso dessa ordem, eu 

preciso seguir essa anamnese, fazer o exame físico para poder me 

situar e ver: O que agora eu posso ajudar? O que agora eu posso 

fazer? Como eu vou conduzir? Senão eu não consigo. Então para 

mim [o raciocínio clínico]  é essencial. (E 11) 

Apesar das recomendações das diretrizes curriculares nacionais (DCN, 2001), 

o ensino da Propedêutica ainda reforça o modelo biomédico, mostrando ao aluno o 

anormal. 

Em Semiologia é muito mais complicado porque as pessoas querem 

ver os achados. Se ele [paciente] não tem um achado legal, ele não 

vai ser tão abordado. Em compensação, aquele que tem uma mega 

tireóide palpável [...] ou aquele que tem um sopro magnífico, serão 

palpados, auscultados umas 30 - 40 vezes por dia. Isso para eles 

[pacientes] sempre é extremamente desgastante.(E 5) 

De modo contrário, sabemos que a anamnese é importante para o início da 

construção da relação médico-paciente efetiva e pode ser aprimorada por meio de 

habilidades de comunicação e relacionais como já visto anteriormente. Pode ainda, 

orientar a realização do exame físico. Esta anamnese ampliada valoriza não só a 

doença, mas também a história da pessoa e precisa ser pautada na escuta ativa, no 

respeito e interesse mútuo. Necessariamente deve valorizar os aspectos 

psicossociais e ambientais, tanto para o entendimento do processo saúde doença 

quanto para o raciocínio clínico no paradigma da integralidade (ABEM, 2012). 



O fundamental é a anamnese. O exame físico complementa alguns 

pontos. É claro que aqui nós não fazemos o exame físico completo 

como a gente aprende na faculdade. O exame físico é mais focal, 

direcionado para o que eu estou pensando. Mas a anamnese hoje é 

fundamental para mim aqui na atenção primária porque o paciente 

fala tudo, é só deixar eles falarem. [rsrs]  Na graduação eu escutava 

o paciente, mas eu não sabia coletar o que era importante. (E 25) 

Entretanto, a anamnese ainda é ensinada no modelo biomédico, sendo  

utilizada somente para o diagnóstico da doença.  

Eu acho que a RMP não foi muito enfatizada na faculdade. Nós 

ficávamos naquilo: colher a história, colher direito. A gente queria 

mais saber os dados do que saber realmente do paciente. Vamos 

descobrir o que ele tem, vamos ver se tem algum sinal clínico 

diferente. Mas a anamnese nunca foi  usada muito para aprofundar a 

RMP. Então era uma coisa mais voltada para o registro da anamnese 

como coleta de dados, para conhecer os sintomas e o exame físico, 

para descobrir os sinais e fazer o diagnóstico. (E 25) 

Quanto ao cenário ainda prevalece a idéia do hospital como local mais 

adequado para o aprendizado da Propedêutica, mas é importante a utilização de 

outros cenários como o ambulatorial, da atenção primária e Laboratório de 

Habilidades (SILVA, 2004; VIEIRA, 2004; BULCÃO, 2004; FEUERWEKER, 2002). A 

grande maioria dos entrevistados teve a disciplina em nível hospitalar, sendo o 

cenário ambulatorial utilizado em poucas escolas. O Laboratório de Habilidades para 

o ensino da anamnese e do exame físico não foi uma realidade para nenhum dos 

nossos entrevistados.  

 Me incomodava fazer a anamnese num paciente que eu já sabia que 

havia sido abordado várias vezes por outros estudantes para fazer a 

mesma coisa e, paciente este que estava num processo de 

sofrimento, de adoecimento e toda hora ficava servindo de “cobaia”. 

Então um dos momentos mais críticos era abordar o paciente para 

fazer a anamnese, eu ficava muito incomodada com esta situação. A 

outra é ficar todo mundo à beira do leito e depois cada um fazer o 

mesmo exame. Essas duas situações eu achava bem delicadas.     

(E 23)  



Outro aspecto a ser observado é a questão da infraestrutura para o ensino da 

Propedêutica. O quantitativo de estudantes na Graduação em Medicina tem 

aumentado muito, resultando em aulas práticas com grande número de alunos por 

docente no ambiente hospitalar ou, até mesmo, no ambulatorial. Este fato implica 

uma atitude passiva do aluno, com pouca ou nenhuma abordagem direta do 

paciente (SAYD & SILVA, 2003). 

Como já citado, no cenário hospitalar temos pacientes com patologias graves 

e complexas, patologias raras, idosos e restritos ao leito,  tornando difícil a 

abordagem do paciente para o exame clínico. 

Analisando-se os dados quantitativos temos que dos 27 entrevistados, 33% 

(total: 9) não se sentia seguro para realizar a anamnese ao iniciar sua prática na 

atenção primária.  Daqueles residentes que alegaram segurança  para a anamnese 

(67%; total: 18), seis informaram que reconheciam que esta era imprópria para a 

atenção primária por não fornecer dados relevantes sobre a pessoa e seu contexto, 

além de estar centrada na doença. 

Já em relação ao exame físico, 70% dos entrevistados (total: 19) tinha 

segurança para realizá-lo e, somente 30% apresentava dificuldades (total: 8). Estes 

dados apontam para a valorização do ensino das técnicas do exame físico na 

Propedêutica, em detrimento dos demais aspectos. 

As deficiências mais citadas pelos entrevistados em relação ao exame físico à 

ocasião do início da prática na atenção primária estão apresentadas a seguir: 

(Tabela2) 

 

 Nº de entrevistados: 27 

Ex. Neurológico 10 

Ex. Osteoarticular 8 

Ex. cardiovascular 5 

Ex. abdomen 2 

Ex. genitália masculina 1 

Tabela 2: Deficiências específicas do exame  
        físico de acordo com os entrevistados 



A insegurança para o exame neurológico, osteoarticular e cardiovascular por 

alguns entrevistados trouxe dificuldades na abordagem dos pacientes idosos, 

considerando-se a freqüência dos sinais e sintomas relacionados a estes sistemas 

nesta faixa etária.   

A dificuldade para realização do exame osteoarticular, também, trouxe 

problemas para o atendimento dos pacientes com sintomatologia relacionada ao 

aparelho locomotor, tão frequentes na atenção primária. Esta constatação leva a 

menor resolubilidade, além de maior demanda de encaminhamentos e exames 

desnecessários na atenção primária. 

Eu gostei muito da Propedêutica da minha faculdade [ênfase], mas 

eu preciso reconhecer que foi falho em alguns aspectos –  exame 

neurológico e a semiologia do aparelho locomotor. (E 11) 

Na atenção primária a anamnese e o exame físico são ferramentas que 

podem auxiliar o profissional médico sob vários aspectos: 

A “anamnese ampliada” contribui para uma relação médico-paciente efetiva, a 

integralidade, resolubilidade e longitudinalidade do cuidado (STARFIELD, 2002):  

A anamnese tem me orientado quanto a esta questão de lidar com o 

paciente, dar abertura para ele falar um pouco da família dele. Na 

atenção básica a gente trabalha muito com a relação familiar. Para 

mim começa como se fosse uma conversa entre dois amigos [...] 

Tem sempre alguma coisa na história que vai te ajudar. (E 3) 

O exame físico auxilia o diagnóstico da doença, uso racional de exames 

complementares, resolubilidade, economia de recursos para o sistema de saúde       

(STARFIELD, 2002). 

Eu não saio com o paciente sem ser examinado do meu consultório, 

e a gente sabe da importância do exame físico. O exame físico é 

fundamental, a gente detecta coisas... os outros exames são 

complementares. [...] Isso que eu trouxe da graduação e é isso que 

eu tenho levado durante a minha especialização como Médica de 

Família. (E 22) 

Consideramos relevante trazer para nosso trabalho a questão da segurança 

para realização de procedimentos propedêuticos simples que contribuem com uma 

maior resolubilidade, neste nível de atenção. Como demonstrado na tabela abaixo, 



nossos entrevistados ao iniciar a prática, sentiam-se mais preparados para os 

procedimentos ginecológicos, otoscopia e fundoscopia (Tabela 3). 

 

        Segurança p/ realização de procedimentos 

 
 
Tipo de procedimento 

SIM NÃO Total 

Otoscopia 18 (66,7%)  9 (33,3%) 27 

Rinoscopia 12 (44,4%) 15 (55,6%) 27 

Fundoscopia 16 (59,3%) 11 (40,7%) 27 

Exame da Mama 24 (88,9%) 3 (11,1%) 27 

Toque ginecológico 23 (85,2%) 4 (14,8%) 27 

Exame da próstata 8 (29,6%) 19 (70,4%) 27 

Tabela 3: Segurança para realização de procedimentos 
propedêuticos específicos 

 
Enfatizamos que para o desenvolvimento do raciocínio clínico ampliado, faz-

se necessário entender o indivíduo como um ser complexo, único, considerando as 

múltiplas variáveis que influenciam o diagnóstico clínico e a tomada de decisão. O 

cenário, o docente e a maneira de abordar o conteúdo da disciplina são importantes 

para  a visão abrangente do discente. 

... atrás de uma dor lombar tem uma pessoa infeliz, as vezes 

carregando uma família inteira nas costas; um drama de um 

casamento ou de um filho naquela enxaqueca, naquela depressão. 

Isso aqui é uma coisa que você vê muito, muito. [residência em MFC] 

Isso é uma coisa que eu não tinha nem noção, eu estou observando 

e aprendendo aqui. Eu não tinha esse contato freqüente com o 

paciente. Era aquele dia e não via mais ou, eu estou muito centrada 

lá naquela dor que eu tenho que achar uma causa física para ela.   

(E 12) 

Por fim, podemos observar a valorização da anamnese e do exame físico 

durante a graduação e o reconhecimento da importância destas ferramentas para a 

atuação na atenção primária, adaptada à realidade do seu trabalho.  



Eu acho que esse é o primeiro contato que a gente tem, que a gente 

aprende a fazer na semiologia, que é a anamnese e o exame físico. 

Isso eu aprendi na Propedêutica e é o que a gente leva para a vida 

toda, é o básico. [...] Eu acho que contribuiu  no sentido de como 

abordar o paciente, embora seja um perfil de paciente totalmente 

diferente, o paciente do hospital deste que eu vejo hoje na atenção 

primária. [...] Foi importante nesse sentido, foi a forma como eu 

aprendi a semiologia, mas são realidades bem diferentes. [ênfase] 

Mas foi de auxílio, é como se fosse o primeiro contato, as 

ferramentas que foram fornecidas e que eu fui treinando e que hoje, 

eu utilizo outra forma, mas existe uma relação entre a que eu utilizo 

hoje e a que eu aprendi naquela época. (E 23) 

 

5.2.6 O desenvolvimento de outras habilidades e atitudes 

A propedêutica ela tem um marco. [...] ela tem valor para a formação. 

[...] é a primeira vez que a gente vai  para o hospital, é tudo um 

marco. [...] O fato de você  ter uma coisa mais rigorosa com postura, 

com roupa, isso influencia e muito. O fato de você estar dentro de um 

hospital, [...] você está num lugar complexo, tem outras pessoas, tem 

internos, tem residentes, tem outros profissionais que não são seus 

professores... Isso faz muita diferença. O fato de você estar diante do 

paciente, agora é você e ele. (E 2) 

 As práticas em saúde vêm incorporando um grande desenvolvimento técnico-

científico que, por outro lado, tem implicado a perda progressiva na qualidade da 

assistência médica e da relação médico-paciente, gerando insatisfação crescente da 

população. Nos perguntamos, se o profissional médico tem sido capaz de incorporar 

todo este cabedal de conhecimentos técnicos com tanta proficiência, porque 

igualmente não assistimos a aquisição da competência ético-humanística?  

 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, o egresso deve ter 

formação generalista, humanista e estar capacitado a atuar pautado em princípios 

éticos, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania (DCN, 2001). 

 Assim, a aquisição de competência ética, relacional, comunicacional e de 

atitudes tem sido tema de interesse cada vez maior na Educação Médica. Este 



processo envolve conhecimentos específicos de Humanidades, Ciências Sociais, 

Psicologia e Ética; métodos pedagógicos adequados; integração disciplinar e, acima 

de tudo, a mudança da cultura institucional que enfatize a ética e a conscientização 

do papel e da importância do docente na formação humanística do aluno, atuando 

como modelo de ser médico na sua prática clínica e promovendo a consolidação dos 

ensinamentos éticos e humanísticos. (GOMES & REGO, 2011, MIDÃO & RUIZ-

MORENO, 2010; BALLESTER et al., 2010; CAPRARA et al., 2012; RIOS & 

SCHRAIBER, 2012).  

A nosso ver, a Propedêutica tem papel fundamental no desenvolvimento 

destas habilidades por ser um marco na formação médica, o momento em que o 

discente começa a delinear o seu jeito próprio de ser médico.  

Ela é a base, ela literalmente foi a base. Foi o primeiro contato de 

hospital que em verdade a gente se colocava como médico. [...] Essa 

maneira de você se comportar com o paciente e como fazer o 

exame. [ênfase]  Quando você lembra dos trejeitos do teu professor, 

aquilo fica mais fácil. (E 3) 

 Podemos perceber claramente o papel do docente no desenvolvimento de 

habilidades fundamentais no fazer médico (modelagem docente), como no seguinte 

relato: 

Tive bons professores principalmente na Semiologia, professores 

que gostavam muito de ensinar [...], não que ele vá ser o único, mas 

a postura dele conta bastante, assim como a sua experiência. (E 25) 

 A Propedêutica pode facilitar o desenvolvimento de atitudes e posturas do 

aluno fundamentais para a boa prática médica como a ética e o respeito, a 

autonomia e a participação do paciente nas decisões médicas; 

[A propedêutica me mostrou] a atitude de você examinar o paciente e 

tomar cuidado na hora de despir quando você vai expor este 

paciente. Eu acho que além da prática médica ela vem 

acompanhada de tudo isso [...]: respeitar o paciente, o momento dele 

querer ser examinado, a gente estar orientando o que vai ser 

examinado, como vai acontecer. [...] Eu tive muito isso na minha 

faculdade. (E 22) 



 A Propedêutica pode ajudar ao aluno a desenvolver o respeito e o cuidado 

com outro, assim como a igualdade como princípio de cidadania;  

Respeito, a gente aprende a lidar com um ser humano. O paciente é 

um ser humano, e é um ser humano que naquele momento está 

passando por um problema, mas que não é diferente de nenhuma 

outra pessoa, independente da cor, raça e qualquer coisa. [...] Talvez 

eu não tenha aprendido na faculdade, talvez eu tenha aprendido 

antes da faculdade como ser humano, mas que na faculdade isso 

aflora muito, no sentido de você querer ajudar e de reconhecer 

aquela pessoa como um ser humano  que está precisando de você. 

(E 22) 

A Propedêutica pode favorecer o desenvolvimento das habilidades 

relacionais, através do estabelecimento da relação com o outro, neste caso a 

relação estudante - paciente; 

O fato de você estar diante do paciente, agora é você e ele. Antes eu 

não tinha que falar com ninguém, agora, eu tenho que falar com o 

paciente. Isso é uma coisa nova, diferente, eu tenho um monte de 

coisas para perguntar para o paciente.[...] É por aí que a gente vai 

notando que ela [Propedêutica] não é uma disciplina como outra 

qualquer. (E 2)  

 A Propedêutica pode facilitar a aquisição de habilidades da comunicação, 

fundamentais para a boa condução da entrevista clínica e o estabelecimento da  

relação médico – paciente efetiva e duradoura; 

Na propedêutica como você aprende a encarar a pessoa como um 

ser complexo, com suas particularidades, a maneira de falar você 

tem que adaptar de pessoa para pessoa, tudo isso tem sua 

importância. Se você não souber se colocar para uma pessoa, ou ela 

não vai entender o que você está querendo ou você não vai entender 

o que ela está querendo te passar. (E 5) 

Então eu acho assim, a anamnese é um ponto importante. Talvez, o 

médico de família é o médico que mais ouve, às vezes o tratamento 

não é passar medicação, é ouvir. (E 2) 



 A Propedêutica ensinada no modelo tradicional e em nível hospitalar, pode 

não facilitar a aquisição de habilidades para lidar com situações difíceis ou de 

conflito. Provavelmente, isso seria possível no cenário ambulatorial ou da atenção 

primária, utilizando-se a metodologia da problematização em pequenos grupos, além 

da visão integral. 

Se eu perceber durante a anamnese que tem história de abuso 

sexual, o que eu faço com isso? O que eu faço com essa 

informação? Se ela está grávida e diz para mim que não vai ter o 

neném, que vai abortar. O que eu faço? O que eu falo? Que postura 

eu devo tomar? Se eu não sabia o que fazer com aquela informação, 

eu evitava perguntar. Você não tem esse desenvolvimento na 

graduação. (E 26) 

Uma pessoa da família começou a ficar muito exasperada e, 

conseguir dominar aquela situação também foi complicado. [...] A 

relação interpessoal é bem difícil de lidar, você tentar intermediar 

isso é difícil. [...] Lá [durante a graduação] eu chegava para ver o 

paciente, só via o paciente, a doença. Nunca estava no meio de uma 

família com irmãos e filhos, para tentar intermediar as relações que 

eles tinham. [...] Nunca eu tinha presenciado uma situação dessa e 

eu não soube lidar. Eu não tinha qualificação para poder fazer esta 

intermediação de forma adequada. (E 27) 

 Por outro lado, as escolas com currículos mais inovadores, o desenvolvimento 

destas habilidades pode ser obtido utilizando-se técnicas específicas (DE MARCO et 

al., 2009; ABEM, 2012; SILVA, 2004). 

[A gravação da entrevista com áudio e vídeo] acho que poderia ser 

usada na graduação. [...] Analisamos como foi a abordagem ao 

paciente, a sua postura, como você deu as orientações para o 

paciente. Eu acho que é muito válido. Ninguém te ensina a fazer 

consulta: ensinam a medicar; ensinam a examinar; ensinam a 

medicar mais do que examinar; ensinam a pedir exames, mas a 

questão da relação interpessoal ninguém te ensina. (E 26) 

 Outra habilidade importante a ser adquirida é gestão de recursos do sistema 

de saúde ou do próprio paciente, através do uso racional de exames 



complementares. Acreditamos que a Propedêutica, através da valorização do 

método clínico, pode contribuir para a tomada de consciência pelo discente. 

Na propedêutica [...] foi bastante a partir da valorização da anamnese 

e do exame físico. Até se pedia exames quando precisava, mas 

sempre era questionado porque se pedia tal exame e se era 

realmente necessário, ou se mudaria a conduta com o paciente.      

(E 25) 

O raciocínio clínico, a questão de você saber fazer, direcionar uma 

anamnese, buscar os pontos mais críticos dentro da história, saber 

investigar, saber direcionar o teu exame físico, o que suspeitar, fazer 

o link de suspeitas primárias e secundárias, faz você ter 

racionalidade na hora que vai pedir os exames complementares. [...] 

Então assim, me ajudou a ser mais racional, me ajudou ter [...] 

consciência da gestão de gastos que eu vou estar fazendo com o 

meu paciente. (E 4) 

A rede de Atenção Primária à Saúde funciona como a principal porta de 

entrada do sistema de saúde e, portanto, deve fornecer atenção à pessoa em todas 

as condições de vida, atuando tanto na promoção da saúde e qualidade de vida, 

assim como na prevenção, tratamento e reabilitação das doenças. Estas ações 

devem abranger os diferentes ciclos de vida, sendo necessário, portanto, o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes pelos  profissionais que 

trabalham na atenção primária para que as intervenções sejam  eficazes em 

qualquer fase da vida (CAMPOS et al., 2001; CAMPOS, 2007).     

[...] a gente aqui lida com criança, gestante, idoso, então é 

necessário ter um conhecimento pelo menos básico dos aparelhos, 

sinais e sintomas de cada grupo etário para a gente poder 

primeiramente se basear no diagnóstico clínico. (E 14) 

As escolas médicas tradicionais ainda delimitam o ensino da Semiologia ao 

cenário hospitalar e ao indivíduo na fase adulta. De acordo com as atuais Diretrizes 

Curriculares, o futuro profissional médico deve ser capaz de diagnosticar as 

principais doenças do ser humano, assim como  contemplar a promoção da saúde e 

a compreensão dos processos fisiológicos dos seres humanos em todas as fases do 

ciclo biológico e aquelas relacionadas ao meio social e ambiente (DCN, 2001).  



Na atenção primária você atende qualquer tipo de paciente, em 

qualquer fase do ciclo da vida.... Tem coisas que eu vi bem [na 

graduação], outras não.  (E 23)  

Os aspectos semiológicos específicos da criança, do adolescente, da 

gestante e do idoso, importantes para o cuidado integral na atenção primária, em 

geral, só são abordados nas disciplinas específicas e, em geral, não associados a 

uma vivência prática significativa, resultando no despreparo do profissional médico 

para atuação neste nível de atenção (ASPIAZÚ et al., 2009; GONÇALVES et al., 

2009).  

Entre nossos entrevistados, percebemos dificuldades para a atuação na 

atenção primária junto à criança: 

... com criança a gente sempre fica mais receosa. Até hoje, eu gosto 

de sempre chamar alguém porque a criança é a principal fase do 

desenvolvimento. Não podemos deixar passar nada, porque qualquer 

coisa pode causar repercussão na vida futura daquela criança. (E 22) 

 Ainda faltam mecanismos em preparar o egresso para atuação junto ao 

adolescente. Segundo Ferrari et al. (2008) na abordagem desta faixa etária é 

necessário um enfoque mais amplo, o campo clínico somente baseado na questão 

técnica e  biológica não é suficiente. A Estratégia Saúde da Família tem potencial 

para desenvolver o cuidado integral para o adolescente, mas são necessários outros 

saberes e ações intersetoriais.   

Acho que a dificuldade é mais pessoal, na abordagem do 

adolescente, de chamar o adolescente para a consulta. Em geral 

eles vêm com os pais que  tomam a palavra e o adolescente fica com 

vergonha. É difícil [...] abordar as questões que ele traz ou deixa nas 

entrelinhas, colocar para examinar. (E 18) 

Em relação ao cuidado do idoso, caracterizado por ser de grande 

complexidade, carecendo da abordagem interdisciplinar, do trabalho em equipe e 

das ações intersetoriais. Nossas escolas médicas, em sua maioria, ainda não vêm 

priorizando o conhecimento do processo do envelhecimento (MATTA & AGUIAR, 

2007). 

Quando cheguei aqui eu me sentia segura, não via tanta diferença 

entre o exame do homem e da mulher adulta e o idoso. [rsrs] No 



começo eu não tinha insegurança até porque eu não via diferença 

entre o idoso e o adulto. Hoje eu me sinto mais insegura por 

entender mais os aspectos do idoso. Eu não tive disciplina de 

Geriatria. (E 25) 

A consulta específica para o idoso, isso não foi passado na 

faculdade. A abordagem é específica, as queixas também. Nós não 

tivemos a disciplina de geriatria. (E 20) 

 Quanto ao cuidado com a gestante e a mulher adulta, encontramos resultados 

diferentes dos que estão disponíveis na literatura, que revelam que o atendimento à 

gestante ainda traz dificuldades para atuação do médico na atenção primária 

(Gonçalves et al, 2009)  

... eu vi bem a questão do pré-natal, a atenção a gestante, então é 

um exame que eu tenho segurança em fazer, já outras coisas não.  

(E 23) 

A maioria dos residentes não gosta ou não sabe fazer o toque 

ginecológico. [...] A maioria dos meus colegas residentes ou não faz 

ou não gosta. (E 3) 

 Entre nossos entrevistados, percebemos o despreparo para lidar com o 

paciente com qualquer tipo de demanda na área da saúde mental. Os desafios neste 

campo são complexos, multidimensionais e crescentes para atuação do profissional 

médico na perspectiva da integralidade na atenção primária. As incursões das 

escolas médicas para a formação do profissional médico generalista, capaz de atuar  

na área da saúde mental ainda são tímidas, tanto no campo teórico como prático. 

Julgamos que este é um dos aspectos a ser cuidado, prioritariamente, na formação 

médica.  

Foi o que a faculdade deixou mais a desejar [aspectos da  saúde 

mental]. Isso eu tenho bastante dificuldade ainda [...] Como fazer a 

anamnese? Como interpelar a família? Como  fazer o seguimento 

dele com as limitações dele? Com as ansiedades e as manifestações 

somáticas também me preocupo bastante. Isto está sendo sanado 

agora, foi muito pouco abordado. (E 4) 

 A Propedêutica Médica ainda no modelo biomédico, voltado para a doença e 

o raciocínio fisiopatológico, ensinada quase exclusivamente no cenário hospitalar, 



implicando despreparo do médico recém-formado para a atuação na atenção 

primária. 

Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na atenção 

primária, era estranho eu examinar o paciente e não encontrar nada 

alterado. Eu achava que o paciente tinha que ter alguma coisa. Na 

faculdade a gente só chegava para ver alguma coisa alterada. [...] É 

estranho, mas a gente sempre aprendeu a ver alguma coisa errada. 

Eu sabia o complexo. [...]  O básico, o simples eu não sabia, era mais 

difícil... (E 26) 

 Durante a pesquisa, também conseguimos reunir dados quantitativos que 

deram suporte aos aspectos relacionados acima, no tocante a segurança dos 

entrevistados na abordagem e conhecimento dos aspectos propedêuticos 

específicos nos ciclos biológicos de vida e condições prevalentes na atenção 

primária (Tabela 4). 

 

 SIM NÃO 

Criança 33 % 67 % 

Adolescente 42 % 58 % 

Gestante 67 % 33 % 

Idoso 52 % 48 % 

Saúde Mental 4 % 96 % 

Doenças prevalentes 54 % 46 % 

Tabela 4: Habilidades para atuação junto aos diferentes ciclos de vida e situações 
especiais respondidos pelos entrevistados 
 

Podemos observar na tabela acima que nossos entrevistados demonstraram 

maior segurança para a abordagem e conhecimento dos aspectos propedêuticos da 

gestante. Esta observação não está de acordo com a literatura (GONÇALVES et al, 

2009). Por outro lado, a dificuldade para abordagem do paciente com alguma 

demanda de saúde mental esteve presente para a grande maioria dos entrevistados 

ao iniciarem a atuação na atenção primária. 



Passamos a seguir a reconhecer as potencialidades do ensino da 

Propedêutica na Graduação para a atuação do médico na atenção primária, a partir 

da percepção dos nossos entrevistados. 

 



5.3 Percepções do egresso das potencialidades e fragilidades do 

Ensino da Propedêutica para a inserção na Atenção Primária à 

Saúde 

 

5.3.1  Potencialidades  

A gente não tinha muito o acompanhamento do paciente fora. 

Eu queria muito ter um paciente que eu tivesse acompanhado do 1º 

ano da faculdade até o final para saber como é ao longo dos anos. 

[...] Eu acho que quando eu chegasse no 3º ano, eu conseguiria ver 

o processo do adoecimento de uma outra forma, ia ser bem melhor. 

[...]  Na verdade, eu estaria acompanhando um paciente que é uma 

pessoa. Esta pessoa ao longo dos anos ela vai mudando, eu ia 

entender muito melhor da pessoa como um todo e não só da doença. 

Se acompanhasse uma família, nossa!  Eu saberia lidar com as 

pessoas muito melhor. Eu me torno responsável pelas coisas que 

acontecem com as minhas famílias. (E 27) 

Apesar de todo progresso científico e tecnológico a Propedêutica é a base do 

conhecimento médico. É uma disciplina fundamental para a formação médica e seu 

aprendizado não se esgota na graduação, ele vai sendo aperfeiçoado ao longo da 

vida profissional. Nesta oportunidade, o discente é apresentado ao método clínico 

que continua sendo um excelente meio de diagnóstico. Este último aspecto implica 

na maior resolubilidade e uso racional de exames complementares na atenção 

primária (PORTO, 2009). 

Eu acho que esse primeiro contato que a gente tem e, que a gente 

aprende a fazer na semiologia, que é a anamnese, o exame físico. 

Isso eu aprendi na Propedêutica e é o que a gente leva para a vida 

toda, é o básico. [...] Eu acho que contribuiu no sentido de como 

abordar o paciente, embora seja um perfil de paciente totalmente 

diferente, o paciente do hospital deste que eu vejo hoje na atenção 

primária. [...] Foi importante nesse sentido, foi a forma como eu 

aprendi a semiologia, mas são realidades bem diferentes. [ênfase] 

Mas foi de auxílio, é como se fosse o 1º contato, as ferramentas que 

foram fornecidas e que eu fui treinando e que hoje, eu utilizo de uma 



outra forma, mas existe uma relação entre a que eu utilizo hoje e a 

que eu aprendi naquela época. (E 23) 

Em verdade, é quando o aluno começa a delinear o seu jeito próprio do ser 

médico, através da aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes (RIOS & 

SCHRAIBER, 2012; MIDÃO & RUIZ MORENO, 2010).  

[Na Propedêutica] é tanta coisa que ajuda, cada passo, a anamnese, 

o exame físico, saber escutar, saber se apresentar. Eu acho que tudo 

que eu aprendi na propedêutica, eu vejo como tem que ser feito, 

ajuda a conduzir a consulta. Agora negativo... não, não vejo. (E 3) 

Ela é um marco, em geral, delimita o início do ciclo profissional e tem 

potencial para integrar as disciplinas básicas com a clínica para o raciocínio 

fisiopatológico (AGUIAR & CORDEIRO, 2004).  

...eu acho que ela tem importância porque ela é um elo entre as 

outras disciplinas.[...] Ela tem valor para a formação.[...] No início, 

porque que a gente dá valor? Porque é a primeira vez que a gente 

vai  para o hospital, é tudo um marco. (E 2)  

Ela pode ser estruturante no currículo médico e presente longitudinalmente 

durante a graduação, num aprendizado contínuo e integrado às demais disciplinas 

clínicas e cirúrgicas. Para tal, é necessária a capacitação e a sensibilização do corpo 

docente para atuar nesta área do conhecimento médico durante toda a graduação e, 

não só, na Propedêutica (ABEM, 2012).  

Mas de um modo geral a construção que a propedêutica deu não foi 

só lá, mas nas outras cadeiras que nós fomos passando ia 

complementando. Ela é a base, ela literalmente foi a base. Foi o 

primeiro contato de hospital que em  verdade a gente se colocava 

como médico. (E 3) 

Pode estar integrada a outras disciplinas facilitando o aprendizado da relação 

médico-paciente e a visão abrangente do sujeito pelo discente. Estes aspectos são 

determinantes para a integralidade; a criação do vínculo e a longitudinalidade na 

atenção primária (DE MARCO et al., 2009). 

A [...] propedêutica que eu tive na faculdade foi associada com a 

Psicologia Médica, eram matérias que se casavam o tempo inteiro. 

Então a gente via isso, o quanto a gente sabia lidar depois que a 



gente saía do consultório, o que [...] fazer com as histórias que a 

gente está levando para casa. (E 4) 

Tem potencial para estar integrada a várias outras disciplinas, inclusive as 

Ciências Humanas e as Ciências Sociais interligando esses conhecimentos e 

promovendo uma visão ampliada do ser humano pelo discente – e, não somente, a 

doença. Assim, desenvolve a competência ética e humanística associada à 

integralidade na atenção primária (RIOS & SCHRAIBER, 2012). 

A clínica, a propedêutica, eu acho que isso me ajudou bastante 

[ênfase], todo o conhecimento acumulado a partir daí, me ajudou 

bastante, conseguir interligar as coisas, até o fato de conseguir ver o 

lado humano do paciente e não só a doença.(E 10)  

A anamnese e o exame físico dependem de um aprendizado contínuo durante 

toda a graduação. Esta visão biomédica tem valor no trabalho da atenção primária, 

permitindo maior resolubilidade, além do uso racional de exames complementares. 

Não tem como ver um paciente sem fazer a anamnese e o exame 

físico. [...] Nestes aspectos a faculdade foi muito boa, porque nos 

ensinou tecnicamente bem. Eu posso dizer que eu sei as técnicas do 

exame físico muito bem por conta da exigência da minha faculdade e 

foram enfatizados ao longo de toda  graduação, não só na disciplina 

de semiologia. (E 17)  

Ainda a visão biomédica da Propedêutica potencializando não só a 

resolubilidade, como também, a coordenação do cuidado na atenção primária. 

Eu acho que toda consulta médica tem que ter esta base que é uma 

anamnese bem colhida e um exame físico bem feito. Sem isso você 

não consegue chegar na queixa do paciente e pode passar muita 

coisa desapercebida. [...] Na propedêutica eram bem valorizados 

estes aspectos. (E 20) 

Nem sempre o paciente vem aqui com tudo pronto, ele dá pistas para 

a gente e nós, é que temos que ir puxando com aquela anamnese 

direcionada, somando-se a isso o exame físico. Eu acho que o 

trabalho bem feito vem com certeza da propedêutica bem feita. Se 

você tem essa área falha, [...] acaba por encaminhar os pacientes de 

médico em médico sem resolver os problemas e sem chegar aos 



objetivos. Eu acho que a Propedêutica é a base para o médico que 

está trabalhando aqui na atenção primária. (E 24)  

O conhecimento biomédico deve funcionar como base do conhecimento da 

propedêutica, mas que necessita ser ampliada a partir do reconhecimento dos 

aspectos psicossociais, culturais e ambientais no processo saúde-doença. Dessa 

forma, molda o profissional para integralidade biopsicossocial, garantindo maior 

resolubilidade (MATTOS, 2006; ANDERSON et al., 2005). 

... eu uso muito do que eu aprendi [na Propedêutica] aqui, 

principalmente, a relação médico-paciente.[...] Saber dar uma 

atenção maior ao paciente, entender  que o importante não é fechar 

o diagnóstico e sim, buscar entender o que está acontecendo, evitar 

aqueles gastos desnecessários, é tentar conversar e não, 

simplesmente receitar como acontece em emergência.[...] Eu tenho a 

maior preocupação. [...] Isso eu acho que eu peguei muito no período 

da graduação. Acho que foi muito importante isso. (E 11) 

A Propedêutica ao introduzir a prática em serviços de saúde promove a 

relação do aluno com o paciente. Esta inserção incentiva e motiva o aprendizado e a 

autonomia na busca do conhecimento – o aprender a aprender.  

A gente fica tão ávido a ter isso [propedêutica] na faculdade, isso 

demora tanto... que quando você começa a ter contato com o 

paciente [...] você quer abraçar o mundo, você fica até depois da 

aula. É ótimo. Eu sempre gostei muito dessa parte, tanto da 

Propedêutica quanto a Semiologia.(E 5) 

Eu acho que eu estudei pouco diante dos milhões de coisas que eu 

tinha para estudar, mas era uma área que me chamava  atenção, era 

uma coisa nova, saia um pouco do contato com os livros e ia para a 

prática. (E 17) 

A Propedêutica oportunizando o aprender fazendo – “práxis”, importante na 

resolução de problemas na atenção primária. 

Você está lá com seu professor [propedêutica], que vai te ensinar, 

mas é você botando a mão na massa que você percebe o que você 

esqueceu, o que deveria ter feito, o que precisa melhorar. (E 3) 



A Propedêutica fornecendo ferramentas básicas para a prática e permitindo o 

aprendizado contínuo e autônomo. 

O positivo é que eles focaram muito na anamnese e no exame físico, 

acho que isso foi muito bom para mim. Hoje eu vejo que eu tenho 

muita prática. Preciso aprimorar muito, mas eu acho que foi o 

essencial para o que eu sou hoje. (E 17) 

A Propedêutica permitindo o aprender a pensar, facilitando a reflexão e a 

crítica para construção do raciocínio clínico e solução de problemas no trabalho da 

atenção primária.  

A coisa positiva foi principalmente o desenvolvimento do raciocínio 

clínico a partir dos dados da história e do exame do paciente. Assim 

te auxilia a buscar o conhecimento mesmo: Porque tem essa dor? Se 

dói, o que pode ser? De onde vem? A busca do raciocínio a partir 

dos dados. Fazer você raciocinar em cima do que ele sente. (E 12) 

Outro aspecto significativo é a relação professor aluno na formação médica. 

Esta deve facilitar o desenvolvimento de  atitudes fundamentais para a boa prática 

médica seja qual for o nível de atenção. Especificamente, na disciplina de 

Propedêutica, como a relação docente-aluno tende a ser próxima e intensa, por 

conta das emoções desencadeadas pelo encontro aluno-paciente e docente-aluno 

temos alguns aspectos a serem considerados: 

O professor único moldando o ser médico a partir do seu fazer médico, além 

de estimular o aprender a aprender. 

A professora da atividade prática foi a mesma o ano inteiro. [...] Era 

muito boa [...] ela me estimulou muito. Era exigente no sentido de 

respeitar o ambiente, de estudar, era bem positivo em todos os 

sentidos. (E 13)  

O rodízio docente facilitando as habilidades relacionais e a visão comparativa 

entre os vários modelos docentes. 

Eu acho que é bom você vê várias visões distintas, experiências 

diferentes. Eu acho que cada um consegue passar uma coisa 

diferente.(E 6)  



Para Rego (1995 apud BULCÃO, 2004) inicia-se na escola médica um 

processo de socialização do aluno no ambiente escolar, através da transmissão de 

conhecimentos, atitudes e valores que vão sendo incorporados pelo discente. Na 

Propedêutica, a relação docente-paciente-aluno, muitas vezes, costuma ser distante 

e limitada ao ensino das manobras com o corpo. Quando esta relação durante as 

atividades práticas é estabelecida de maneira efetiva e humanizada, o docente 

passa a ter uma forte influência no modo de agir do aluno. Esta modelagem positiva 

tem valor para a atuação profissional na atenção primária (RIOS & SCHRAIBER, 

2012). 

Muita coisa eu peguei com eles. [docentes] Eu olhava bastante como 

eles tratavam o paciente. [...] Eles se apresentavam, falavam que a 

gente estava ali para aprender com eles [pacientes], mas que eles 

não eram apenas um objeto. (E 3)  

 [A propedêutica me mostrou] a atitude de você examinar o paciente 

e tomar cuidado na hora de despir quando você vai expor este 

paciente. Eu acho que além da prática médica  ela vem 

acompanhada de tudo isso [...]: respeitar ao paciente, o momento 

dele querer ser examinado, a gente estar orientando o que vai ser 

examinado, como vai acontecer. (E 22) 

Respeito, a gente aprende a lidar com um ser humano. [...] Talvez eu 

tenha aprendido antes da faculdade como ser humano, mas que na 

faculdade isso aflora muito, no sentido de você querer ajudar e de 

reconhecer aquela pessoa como um ser humano que está 

precisando de você. (E 22)  

O docente facilitando a aquisição de habilidades para relação médico-

paciente, tanto pelo lado positivo quanto pelo negativo; 

Eu observava que os professores no cenário do hospital eram muito 

frios, bem distanciados mesmo [...] Muito poucos, muito poucos e 

aqueles que valorizavam [a relação médico-paciente] são os que eu 

mais admiro na minha faculdade. A maioria valorizava rapidez no 

atendimento, resolução do problema e pronto. Nada humano, a 

comunicação ruim. (E 19)  

[A valorização da relação médico-paciente pelos docentes], acho que 

isso depende, alguns sim e outros não. [...] Acho que alguns 



professores reconhecem isso e tiveram esse papel de reforçar isso 

na minha formação e outros não, até foi um reforço negativo, ou seja, 

uma relação médico-paciente ruim, ruim mesmo, modelo do que eu 

não queria fazer. (E 23) 

A percepção da importância do estabelecimento da boa relação médico-

paciente desde a disciplina de Propedêutica na graduação, facilitando a atuação do 

entrevistado na atenção primária – vínculo, continuidade do cuidado, maior adesão 

do paciente ao tratamento, responsabilização, longitudinalidade (STARFIELD, 2002).   

... você vê que foi a propedêutica que levou a isso. [...] Na verdade 

foi plantada uma sementinha de uma relação de continuidade, de 

você ver as coisas desabrochando na sua mão, de você ter a 

possibilidade de mudar, retirar, ter uma adesão maior, fazer 

diferença, a continuidade. Tudo baseado na relação médico paciente. 

(E 4)  

A relação médico-paciente permitindo uma maior sensibilidade para escutar o 

outro mais adequada para a prática da integralidade biopsicossocial, em 

contraposição à relação de poder do médico e falta de autonomia do paciente dentro 

da relação médico-paciente no modelo biomédico (FERNANDES, 2003; 

McWHINNEY, 2010, CUNHA, 2004; SCHRAIBER, 1993). 

O aspecto positivo [da Propedêutica] foi a valorização da relação 

médico paciente, [...] o médico não é aquele ser todo poderoso, 

sempre tem que ter uma relação. Eles sempre falavam: se o paciente 

procurar é porque ele está precisando de você, mesmo que seja só 

para ouvir e ser ouvido. (E 7) 

A Propedêutica através da anamnese e da relação médico-paciente 

permitindo a aquisição de habilidades da comunicação. A anamnese voltada para a 

doença é insuficiente para dar conta das necessidades sociais em saúde da atenção 

primária. Concordando com os autores, é importante que o discente perceba o valor 

desta anamnese para uma visão mais abrangente e, consequentemente, maior 

resolubilidade, vínculo e continuidade do cuidado (BALLESTER et al., 2010; 

BOULOUS, 1998; CAPRARA et al., 2012). 

Eu só tenho isso [anamnese], então eu tenho que saber fazer isso. 

Não é simplesmente perguntar, é saber como perguntar, saber ouvir, 



saber interpretar, saber analisar a postura do paciente quando está 

falando.[...] Essa coisa de perceber, ter o feeling, saber o timing, 

quando é melhor ficar calado para tentar ouvir alguma coisa do 

paciente. (E 26) 

Como já citado, o cenário hospitalar ainda continua sendo mais utilizado para 

o ensino da Propedêutica, mas a busca de novos cenários por algumas escolas 

médicas tem permitido a aquisição de conhecimentos e habilidades da propedêutica 

de modo mais apropriado para a futura atuação na atenção primária (AMORETTI, 

2005: ANDERSON et al., 2011; BULCÃO, 2004; VIEIRA, 2004). 

A propedêutica no cenário ambulatorial permitindo a sensibilização da escuta 

ao paciente na realização da anamnese e na condução da consulta medica. 

Eu acho que foi muito mais importante neste momento [no 

ambulatório] do que dentro de hospital, porque a anamnese colhida 

no ambulatório e no hospital são diferentes. Aqui na minha residência 

a anamnese que eu fazia no ambulatório está sendo muito útil para 

mim [...]. (E 11)  

Eu acho que o cenário de ambulatório ajuda bastante, [...] ver como 

as consultas são conduzidas, como se faz a anamnese no  

ambulatório, que é diferente daquele modelo que a gente aprende na 

enfermaria. (E 21) 

A Propedêutica no cenário da Atenção Primária potencializando a visão 

ampliada da pessoa e o conhecimento da realidade local, assim como, o lidar com 

as queixas mais freqüentes e múltiplas neste nível de atenção. 

A partir do 5º ano, já no internato é que começamos a ir para atenção 

primária. [...] A multiplicidade de queixas dos pacientes neste 

cenário, me obrigou a estudar, buscar o conhecimento e ampliou 

muito meu conhecimento de Propedêutica. (E 12) 

Na anamnese tinha aquela parte social, na qual a gente queria saber 

como a pessoa morava, a relação com a família. Mas eu acho que 

isso [visão ampliada do sujeito] teve mais relação com a minha 

formação [...], já que a gente teve medicina de família desde o 1º 

período. Nós aprendemos a valorizar esta parte, não foi só a 

propedêutica. Na propedêutica foi mais a questão do ambiente, 

condições de moradia, questões de higiene... Quanto a importância 



das relações familiares e relacionamento interpessoal no processo 

de adoecimento isso foi mais no PSF. (E 24) 

O cenário da atenção primária por funcionar como porta de entrada do 

sistema de saúde permite a aquisição de habilidades para a abordagem e o 

conhecimento dos aspectos propedêuticos específicos de cada ciclo de vida, assim 

como, aprender a lidar com situações difíceis – dependente químico, alccolistas, 

população de rua, vítimas de violência doméstica, além de pacientes com transtorno 

de ansiedade, ou depressão, ou transtorno mental. Mesmo com o apoio do NASF, o 

médico de família e comunidade continua responsável pelo acompanhamento 

destes pacientes na atenção primária.  

... você ter passado também pelo PSF de lá, isso é fundamental, 

você vê de tudo, você vê criança, você vê adulto, você vê a grávida, 

você vê homem e mulher, com suas particularidades, você vive 

sendo clínico. (E 3)  

Ali [internato] eu me senti pela primeira vez estabelecendo uma 

relação médico-paciente, atenção à criança, exame ginecológico, o 

cuidado com a gestante. Eu acho que ali sim, a propedêutica foi 

muito forte. (E 21)  

Passamos a seguir  identificar as fragilidades do ensino da Propedêutica na 

Graduação para a atuação do médico na atenção primária, a partir da percepção 

dos nossos entrevistados. 

 

5.3.2  Fragilidades  

... atrás de uma dor lombar tem uma pessoa infeliz carregando uma 

família inteira nas costas; o drama de um casamento ou de um filho 

naquela enxaqueca, naquela depressão. Isso aqui é uma coisa que 

você vê muito, muito [ênfase]. Isso é uma coisa que eu não tinha 

nem noção, eu estou observando e aprendendo aqui. Eu não tinha 

esse contato freqüente com o paciente. Era aquele dia e não via 

mais, ou eu ficava muito centrada lá naquela dor que eu tInha que 

achar uma causa física para ela. (E 12) 



 Alguns aspectos já foram citados ao longo deste trabalho, mas  trazê-los de 

volta por meio de novos depoimentos dos entrevistados enfatiza a importância da 

necessária reflexão. 

Um dos temas mais presentes nas falas dos entrevistados diz respeito à 

limitação da Propedêutica em evidenciar para o discente uma visão mais abrangente 

do processo saúde doença, uma vez que continua limitada ao estudo da doença  

(MIDÃO & RUIZ-MORENO, 2010). 

... nossa prática e o nosso objetivo [aqui] é conhecer o nosso 

paciente integralmente. É claro que na semiologia a gente está muito 

voltada só para a parte orgânica e aqui [na residência] a gente não 

está vendo só essa parte. (E 15) 

Agora, da maneira como eu tenho montado hoje... querer saber por 

ser relevante. Hoje eu não consigo entrevistar um paciente sem 

saber com quem ele reside, o que ele faz na vida, o que ele já fez, 

como é o dia a dia dele hoje. Eu não tinha essa noção, eu não 

conseguia trazer isso para a minha prática. [O ensino da semiologia 

contribuiu para esta visão?] Não, porque era aquela coisa, a história 

social... Já era uma das últimas do roteiro da anamnese e aí, 

conforme a gente foi avançando na faculdade a anamnese foi se 

resumindo só a história da doença atual, história patológica 

pregressa e no máximo a história fisiológica. Não era cobrado da 

gente. (E 18) 

O modelo biomédico no ensino da Propedêutica ainda se faz presente na 

maioria das escolas médicas. Enfatizamos que o aprendizado do método clínico é 

fundamental para a prática clínica, em qualquer nível de atenção, pois continua 

sendo um excelente método diagnóstico (PORTO, 2009). 

 [A Propedêutica] é essencial. Até para você estar fazendo uma 

triagem dos seus pacientes, o que é primário ou não. [...] é 

fundamental na atenção básica porque praticamente você depende 

mais da sua propedêutica / semiologia. [...] você se aproxima mais do 

paciente, sabendo o que ele tem, examinando, tocando nele, já faz 

uma diferença enorme. (E 9)    



Mas, a forma como o método clínico ainda é ensinado não dá conta de 

atender as necessidades de saúde da população – aspectos psicológicos, relações 

familiares, sociais, econômicos, culturais, ambientais. Faz-se necessário ampliar o 

campo de abrangência da Propedêutica para que esta área do conhecimento 

médico se aproxime da realidade de saúde da sociedade como vemos abaixo 

(OLIVEIRA & ALVES, 2011).  

[Valorização dos aspectos psicossocias e do sujeito na Propedêutica] 

Não, nem mesmo dentro dos aspectos sociais da anamnese. Eu 

acho que a gente estava procurando a doença, não se envolvendo 

com o paciente e seus problemas. (E 21) 

O psicológico acho que não [abordagem]. O social era mais na 

anamnese, na hora de preencher a história social do paciente, às 

vezes contribuía. O psicológico acho que não, ou então, a gente era 

muito novo para achar que contribuía. Eu não tive este 

direcionamento. A história familiar [...] eu tenho na lembrança que 

algumas coisas eram só para constar ali. Hoje em dia a gente 

valoriza as relações familiares conflituosas. Não sei se também a 

gente não tinha muito tempo ali com o paciente. A gente ia lá para 

fazer uma anamnese, para ter uma anamnese, para treinar a 

anamnese. (E 10) 

A priorização dos aspectos da doença e do exame físico em detrimento da 

abordagem não sistematizada da relação médico-paciente dificulta a aquisição das  

habilidades relacionais e da comunicação, trazendo dificuldades para a atuação 

futura na atenção primária (MIDÃO & RUIZ-MORENO, 2010).  

Eu acho que da forma como a gente aprende na faculdade, 

principalmente, a relação médico-paciente (RMP) a gente usa muito 

pouco ou não usa. Não que não use, a gente sai sem base. A  

técnica semiótica do exame físico é uma das coisas que a gente 

mais traz da faculdade que a gente usa bastante. Mas eu acho que a 

anamnese e a RMP a gente tem construído muito mais agora. [...] O  

que eu aprendi na faculdade foi insuficiente para a minha prática na 

atenção básica. (E 21) 



[Ao iniciar sua prática na atenção básica como profissional você tinha 

segurança para realizar a anamnese?] Segurança nenhuma. [...] Foi 

um desespero. Até hoje eu tenho dificuldade. [segurança para 

realizar o exame físico completo] isso eu não tive problema nenhum, 

inclusive da criança...(E 2) 

Faltam mecanismos para se redimensionar o ensino da anamnese como 

ferramenta para a construção da relação médico-paciente. Ensina-se a anamnese 

de forma burocrática, voltada para a técnica da coleta de dados e seu registro, 

centrada exclusivamente na doença. A relação médico-paciente é uma ferramenta 

importante para o trabalho da atenção primária, promovendo a criação do vínculo, a 

continuidade do cuidado e melhor adesão ao tratamento (CAPRARA et al., 2012). 

Nós ficávamos naquilo: colher a história, colher direito. A gente 

queria mais saber os dados, do que saber realmente do paciente, 

vamos descobrir o que ele tem, vamos ver se tem algum sinal clínico 

diferente.[...] A anamnese nunca foi  usada muito para aprofundar a 

RMP. Então era uma coisa mais voltada para o registro da anamnese 

como coleta de dados, para conhecer os sintomas e o exame físico, 

para descobrir os sinais e fazer o diagnóstico. Senão era como se 

não servisse para nada... (E 25)  

O cenário de prática pode contribuir para uma abordagem superficial e não 

sistematizada da relação médico-paciente. 

Um paciente no hospital não é a melhor maneira para ensinar. [...] 

Você normalmente faz uma anamnese, mas geralmente fica restrito 

ali na doença, não pensa e não trabalha tanto a relação médico-

paciente. (E 12)  

O docente pode priorizar a doença em detrimento da relação médico-

paciente. 

Nem sempre a gente via eles atendendo diretamente, mas eles não 

cobravam sempre isso [relação médico-paciente] da gente. De uma 

maneira geral, a maioria estava mais preocupada com a doença, 

com a queixa clínica do que com essa relação. (E 6) 



A descontinuidade do necessário aperfeiçoamento da relação médico-

paciente como consequência da aquisição do conhecimento científico e da 

tecnologia ao longo da graduação. 

...a questão da relação médico-paciente foi no 2º e 3º períodos, onde 

eles trabalharam muito isso. [...] No início os professores falavam 

muito da importância, mas só no início, bem no início. Acho que 

depois isso foi sendo perdido. (E 6)  

A falta de mecanismos e do conhecimento das técnicas da comunicação para 

qualificação do aluno quanto à relação médico-paciente (TURINI et al., 2008; 

CAPRARA et al., 2012). 

A ferramenta que eu acho mais importante na atenção primária eu 

não aprendi na graduação, eu só vim aprender na residência que é 

saber usar o ouvido. Aprender a ouvir. [...] Esperar ele [paciente] falar 

por dois minutos. [...] Você consegue criar espaço para trocar 

informação. Então, antes do vínculo vem o saber ouvir e valorizar. 

Isso eu não aprendi na faculdade, estou aprendendo agora. (E 26)  

Na faculdade não. Eu nem sabia que existiam [técnicas da 

comunicação para aprimorar a relação médico-paciente], só vim 

conhecer aqui na residência. (E 21) 

A falta de espaço para a valorização dos sentimentos desencadeados pelo 

encontro aluno-paciente no dia a dia, podendo gerar sentimentos de apatia, 

desinteresse e afastamento no aluno (SAYD & SILVA, 2003). 

O aspecto negativo mais frágil foi a pouca abordagem da relação 

médico-paciente. Acho que aí tem um aspecto pessoal de cada um. 

A gente aprende, mas botar em prática... é mais nosso. Eu 

particularmente tenho uma certa facilidade, mas acho que não foi 

muito trabalhado. (E 6) 

Você normalmente faz uma anamnese, mas geralmente fica restrito 

ali na doença e, não pensa e, não trabalha tanto a relação médico-

paciente. [...] Nós temos um medo muito grande daquele paciente 

que está ali no leito. Eu acho que a gente acaba levando o medo 

para ele e, isso também difculta o nosso aprendizado lá. (E 12) 



A abordagem da anamnese e do exame físico na Propedêutica que reforça 

somente a doença e as manobras com o corpo, cabendo ao paciente o papel de 

objeto de observação, desencadeando a relação de uso evidente. Esta observação 

dificulta a aquisição das habilidades relacionais e da comunicação, além de sinalizar 

para falta de espaços para discussão dos sentimentos que surgem a partir deste 

encontro aluno-paciente (SAYD & SILVA, 2003; SOUZA-MUÑOZ et al., 2011).  

Me incomodava fazer a anamnese num paciente que eu já sabia que 

havia sido abordado várias vezes por outros estudantes para fazer a 

mesma coisa, paciente este que estava num processo de sofrimento, 

de adoecimento e toda hora ficava servindo de “cobaia”. (E 23)   

Os professores até diziam que podíamos perguntar e examinar a 

vontade os pacientes. Estes ao serem internados no hospital, já 

sabiam que precisavam nos ajudar. (E 26) 

A falta de capacitação pedagógica e motivação por parte do docente para 

adequar o ensino do método clínico à realidade social em saúde. Assim, mantém-se 

o modelo de anamnese dirigida para doença e sem a necessária sensibilização do 

aluno para a escuta do paciente. Na prática da atenção primária, o futuro médico 

continuará a manter o padrão biomédico na comunicação com o paciente (TURINI et 

al., 2008; McWHINNEY, 2010; RAMOS, 2007). 

Vindo para cá a gente começava a colocar em prática a anamnese 

que a gente aprendia lá na faculdade, aquela coisa.... Aí os 

preceptores diziam que não era tão assim, deixa o paciente falar 

mais, pergunta se ele quer falar alguma coisa mais, a técnica lá dos 

dois minutos de deixar falar, você perguntar o que mais, a técnica da 

adição. Entra em conflito porque a maneira de abordar o paciente 

[aqui] é diferente. Não existe direcionar a anamnese, [...] você deixa 

o paciente falar e vai tirando frases do que ele fala. Pegar a frase que 

ele já te diz, colocar entre aspas, pode ter significado. Enfim, agora a 

gente já entende melhor, mas antes era um terror. (E 18) 

Não é a anamnese e o exame físico completo para todo mundo, igual 

como a gente aprende na faculdade. [...] Eu acho que a chave está 

justamente aí, principalmente na anamnese. [...] Não tem que ser 

guiada e deve ser baseada na escuta de acordo como o paciente 



leva. [...] É assim que a gente acessa as pessoas e os compreende. 

[...]  Acho que a importância da anamnese é gigante nisso daí. O 

exame físico ele te orienta na investigação diagnóstica. Quando é 

uma queixa de clínica, bem específica, eu acho que ele ajuda a 

direcionar sim. Eu acho que ele é a grande ferramenta. (E 21) 

A desvalorização do ensino da Propedêutica e a descontinuidade da 

responsabilidade docente pelo aprendizado da semiologia dentro da própria escola 

médica, acabam por reforçar a visão da doença, a cultura do especialista, o uso da 

tecnologia para procedimentos diagnósticos e terapêuticos e, por fim, a consequente 

desvalorização do método clínico como meio diagnóstico. A futura atuação na 

atenção primária tende a ser de baixa resolubilidade, fragmentada e que utiliza 

métodos diagnósticos e encaminhamentos para especialidades com freqüência 

(SANTOS et al., 2003). 

... a cadeira [Semiologia]  foi excelente. Foi uma cadeira bem 

arquitetada e executada. Mas isso na Clínica Médica foi decaindo 

aos poucos e aí quando a gente chegava no internato não existia 

mais. Acho que isso se perde ao longo da graduação. A formação 

está cada vez mais complexa, aquilo dali [conhecimento 

propedêutico] está se perdendo. Hoje em dia tem esta tendência 

muito grande de você basear o teu diagnóstico em exames de 

imagem e laboratório. [...] Cada vez que você passa numa cadeira, 

eu acho que isso se perde. Você entra direto na especialidade.(E 14) 

No internato não havia a valorização da anamnese e do exame 

físico, a gente é que fazia. Não havia a preocupação de corrigir 

possíveis déficits. [...] Lá era como se eu tivesse obrigação de saber. 

(E8) 

A desqualificação do método clínico pelo próprio docente da Propedêutica, ou 

pelos demais docentes das especialidades clínicas e cirúrgicas, ou, até mesmo,  

pelo próprio aluno dentro da sua graduação, contribuindo para uma prática 

distorcida, fragmentada e centrada na doença, perpetuando o modelo biomédico na 

atenção primária (idem). 

Na entrevista clínica aquelas perguntas eram quase questões a 

serem cumpridas e pouco valorizadas pelo próprio docente. (E 10)  



Quando entrou na parte de módulos [clínicos], daí já começava a ser 

mais... Não tinha tanto aquela cobrança da anamnese. [...] Eu deixei 

de fazer bastante. (E 1) 

A propedêutica ficava a cargo do acadêmico. Era só falar: acadêmico 

faça a anamnese!  Já no internato, o interno já não queria mais fazer 

anamnese. (E 14) 

Temos observado o desinteresse crescente pela docência na disciplina de 

Propedêutica, motivada pela desvalorização e pouco prestígio do médico generalista 

dentro do meio profissional e acadêmico, Dessa forma o conteúdo acaba sendo 

repartido em sistemas e as aulas ministradas por especialistas, trazendo uma visão 

fragmentada para o aluno e consequente desvalorização do método clínico como 

meio diagnóstico (ibidem). 

Tinha professor de semiologia muito bom e outros que eram ruins. 

[...] Eles não gostavam de ensinar semiologia. O meu professor de 

semiologia era nefrologista, assim eu saí da disciplina de semiologia 

entendendo muito de diálise e fístula e, sem saber nada de exame 

cardiovascular.  (E 26) 

Tinha o chefe da disciplina e os outros professores de clínica. [na 

disciplina de Propedêutica]  No aparelho cardiovascular vinha o 

professor que era cardio, aparelho respiratório vinha o pneumo. 

Todas as enfermarias de clínica do hospital universitário, a cada 

aparelho vinha o responsável. [...] nenhum deles era generalista.      

(E 14) 

De modo semelhante, nota-se baixa qualificação do professor da 

Propedêutica por despreparo, ou desinteresse, ou falta de valorização do ensino da 

Propedêutica no meio acadêmico e profissional, ou falta de investimento na 

capacitação do corpo docente pela escola médica (SANTOS et al.,, 2003; MIDÃO & 

RUIZ-MORENO, 2010). 

[...] A gente também ficava muito solto, mal orientado dentro da 

enfermaria. Todo mundo que está ali tem algum papel na formação e 

ao mesmo tempo, ninguém tem. Assim, eu me afastava muito da 

enfermaria. Era um lugar que eu sentia que estava incomodando, 

atrapalhando. (E 21)  



Eu acho que poderia ter tido mais atenção quando a gente estava 

rodando em módulos, numa determinada enfermaria.[...] Não era 

assim em todos os lugares, tinha professores muito bons, mas tinha 

outros não tão interessados e tinha lugares que a gente rodava e não 

aprendia [...] Acho que a gente poderia ter aprendido mais com o 

grau de interesse que a gente tinha. (E 16) 

Através da análise das entrevistas, percebemos abordagens pedagógicas 

inadequadas para o ensino da Propedêutica, dificultando o aprendizado ou 

desestimulando o aluno (FREIRE, 2009): 

 Modelo pedagógico baseado na pressão psicológica sobre o aluno, mas 

dependendo de características individuais do discente, pode até incentivar a 

busca do conhecimento e aprendizagem;  

A gente tinha professores [de Propedêutica] super carrascos, as 

provas práticas eram horríveis, a gente tinha palpitação, suava, 

passava mal [...] Eu posso dizer que eu sei as técnicas do exame 

físico muito bem por conta da exigência da minha faculdade e foram 

enfatizados ao longo de toda  graduação, não só na disciplina de 

semiologia.  (E 17)  

 O modelo pedagógico baseado na relação de poder do professor sobre o aluno, 

opressão do aluno, fixação de metas inatingíveis e terror psicológico que leva a 

desmotivação: 

Aí vamos  para o hospital, a realidade nua e crua, bem diferente e 

com um estilo de lecionar a semiologia no meu modo de ver nada 

pedagógico, baseado em muita cobrança, muita pressão, um 

verdadeiro terror psicológico a maior parte do tempo. [...] Já era difícil 

você chegar no hospital, você lidar com o paciente com vários 

problemas. E ainda sob cobrança e sob pressão, nada produtivo. O 

meu interesse e a minha participação foram mínimos, porque apesar 

de me esforçar, estudar, correr atrás muito, eu nunca alcançava as 

metas estabelecidas. Eu me sentia cada vez mais desmotivado. [...] 

O que prevalecia era esse ar de terror. (E 18)  

 O modelo pedagógico que fica restrito e fundamentado na doença: 



Essa maneira de você se comportar com o paciente e como fazer o 

exame. [ênfase] Nessa posição é mais fácil, se coloque sempre pelo 

lado direito do paciente, olha a cabeceira do paciente e vê se está a 

45º, no abdômen primeiro você faz ausculta para depois palpar para 

não dar interferência no peristaltismo. [...] Eu me lembro que eu tinha 

problema com as bulhas e ela [instrutora] falava: o paciente tal, da 

enfermaria tal, tem uma bulha ótima, vai lá. (E 3) 

 O modelo pedagógico que não valoriza o relacionamento interpessoal e 

humanizado – o não aprender a ser: 

Eu observava que os professores no cenário do hospital eram muito 

frios, bem distanciados mesmo [...] Muito poucos, muito poucos e 

aqueles que valorizavam [a relação médico-paciente] são os que eu 

mais admiro na minha faculdade. A maioria valorizava rapidez no 

atendimento, resolução do problema e pronto. Nada humano, a 

comunicação ruim... ruim mesmo... (E 19)  

 O modelo pedagógico baseado na aquisição de conteúdos sem desenvolver o 

aprender a aprender e o aprender a pensar 

...  uma cobrança muito grande no início, uma exigência de sons e 

ruídos, a cobrança muito grande por sistemas. [...] Era um conteúdo 

muito grande para pouco tempo, acho que a gente precisava ter mais 

contato, [...] então você acabava tendo que decorar. (E 12)  

 O modelo pedagógico caracterizado pela dicotomia entre o discurso e a prática: 

No discurso sim, mas na prática só em alguns docentes. É claro que 

a gente via isso em alguns que a gente se espelhava, mas no geral 

não. Às vezes estava na fala do professor em sala de aula, mas 

quando estava na prática, no atendimento..., a gente se perguntava: 

Mas é o mesmo professor? É assim que escuta? É assim que trata? 

Eu questionava muito essas coisas. (E 21) 

 O modelo pedagógico centrado no aprendizado passivo do aluno a partir do 

ensino centrado no professor – aprendizagem passiva: 

Eu não sei, no início eu gostava, mas depois, aquela coisa de chegar 

lá e ficar olhando foi me cansando. Se fosse mais vezes, se a gente 



tivesse oportunidade de ver mais, trocar mais com o paciente, acho 

que teria sido bem melhor. [...] Eu senti que não foi suficiente.(E 8)   

 O modelo pedagógico traduzido pelo descompasso entre aluno e professor no 

tempo e na intensidade das informações: 

Era difícil, eram aulas pouco esclarecedoras e era uma coisa que 

demandava demais. Eu tinha que buscar muito por fora e, como eu 

não tinha ali o domínio naquele momento, eu deixava de estar 

presente ali no momento da aula e da consulta. A parte da anamnese 

foi ótima, mas chegava no exame físico já complicava. A parte do 

exame físico ficou bem deficiente. A gente não tinha muita autonomia 

e também não tinha o conhecimento. Isso me limitava mesmo. 

Quando eu via o professor já estava lá na frente e eu não conseguia 

acompanhar. Eu me perdia na consulta. (E 18)  

Outro aspecto relevante que acaba interferindo no aprendizado diz respeito 

ao número crescente de alunos nas escolas médicas, implicando relação docente / 

aluno acima do recomendado pelo MEC. Neste contexto, os cenários de prática tem 

trazido dificuldades operacionais e de infraestrutura, comprometendo, 

particularmente, o desenvolvimento das atividades em pequenos grupos (OLIVEIRA 

& ALVES, 2011). 

Eu achava uma agressão conversar ou examinar um paciente na 

presença de mais de 15 alunos ao redor ou realizar uma entrevista 

clínica com 3 - 4 alunos juntos. (E 26) 

Me incomodava [...] ficar todo mundo à beira do leito e depois cada 

um fazer o mesmo exame. [...] Eu achava bem delicado. (E 23) 

... era muita gente, muitas vezes ficava uma bagunça, você não 

conseguia fazer o exame físico. Às vezes eu saía do ambulatório 

depois de um dia inteiro, sem conseguir [tocar num] paciente. A 

relação  do número de alunos para professor era muito grande. (E 7) 

Quanto ao cenário de prática, ainda prevalece o hospitalar para o ensino da 

Propedêutica. Algumas escolas com currículos mais inovadores estão abrindo 

espaços no cenário ambulatorial e da atenção primária, mas ainda é muito tímido o 

reconhecimento destes cenários como válidos para o ensino da Propedêutica. 

Dessa forma, os alunos continuam aprendendo os aspectos propedêuticos fora da 



realidade para a  atuação na atenção primária (VIEIRA, 2004; MIDÃO & RUIZ-

MORENO, 2010; ELJAIEK et al., 2006; BULCÃO, 2004). 

O contexto era aquela enfermaria, aquela doença. Eu acho que tem 

muito essa diferença: a forma como é praticada no hospital e a forma 

como a gente entende que deve ser praticada na atenção básica.    

(E 21) 

Eu acho que quando a gente pega lá na atenção terciária parece que 

você já não tem muito que fazer... A gente não tem contato com as 

famílias, a gente não sabe como a pessoa vive. A gente está vendo a 

pessoa ali, deitada... Então fica muito distante uma coisa da outra, 

por isso eu acho que a gente não consegue imaginar que esses 

aspectos [psicossociais] possam influenciar, porque a gente vê só o 

paciente, só ele e mais nada. [...] É difícil você fazer a correlação e o 

professor também não fala... (E 25)  

O ensino da Propedêutica limitado ao cenário hospitalar dificulta a abordagem 

dos sintomas mais freqüentes e das patologias prevalentes da atenção primária, 

acarretando baixa resolubilidade neste nível de atenção. Soma-se o fato de alguns 

aspectos da propedêutica serem abordados somente por especialistas (STARFIELD, 

2002; RONCOLLETA, 2010; CAMPOS, 2007; CAMPOS et al., 2001; GUSSO et al., 

2009). 

...eu acho que a gente sabia lidar com as doenças do hospital, é o 

que a gente está acostumada a ver. [O ensino da Propedêutica] 

contribuiu para [conhecer] as doenças mais graves, mais raras do 

hospital universitário. (E 21) 

Eu gostei muito da Propedêutica da minha faculdade [ênfase], mas 

eu preciso reconhecer que foi falho em alguns aspectos - exame 

neurológico e a semiologia do aparelho locomotor. (E 11) 

...  aqui na atenção básica eu tenho muita queixa relacionada ao 

joelho, ombro, punho... Eu tenho muita dificuldade. A semiologia do 

aparelho locomotor não foi dada na semiologia e sim, na ortopedia. 

Não foi uma ortopedia muito voltada para as coisas mais prevalentes. 

Tudo bem que nem todo mundo vai ser médico de família, mas essa 

queixa de dor no joelho, dor no ombro, dor na coluna como são muito 



prevalentes, acho que a própria semiologia deveria focar mais nisso. 

(E 17) 

A pouca valorização do ensino longitudinal da Propedêutica e a pouca 

relevância dada aos aspectos propedêuticos específicos de cada ciclo de vida, 

implicam dificuldades para o atendimento na atenção primária.  

Eu acho que o adulto é que provocava menos ansiedade. Mas a 

criança, a gestante e o idoso eu ficava muito preocupada em deixar 

passar alguma coisa.[...] Acho que na faculdade, a parte do contato 

com o paciente foi muito fraca. [...] Eu saí de lá insegura demais 

como profissional. (E 1) 

Com a transição demográfica e o envelhecimento populacional, faz-se 

necessário um conhecimento mais específico para o cuidado integral do idoso, 

principalmente na atenção primária. Nesta faixa etária o adoecer é complexo, 

multidimensional e necessita de uma abordagem multidisciplinar e trabalho em 

equipe. O espaço destinado a esta área de conhecimento na grade curricular das 

escolas médicas  é ainda pequeno, quando existe (MOTTA & AGUIAR, 2007).  

Para mim a abordagem e o exame do idoso me deixava mais  

inseguro que todos os outros ciclos, muitas queixas, muitas doenças. 

(E 19) 

Identificamos que a grande maioria dos entrevistados apresenta dificuldades 

para abordagem e acompanhamento do paciente com demanda da área de saúde 

mental. 

Isso eu tenho bastante dificuldade ainda [...] como fazer a anamnese 

dele [paciente com demanda de saúde mental]; como interpelar a 

família; saber fazer o seguimento dele com as limitações dele. Com 

as ansiedades também me preocupo bastante e as manifestações 

somáticas. Isto está sendo sanado agora, foi pouco abordado. (E 4) 

O despreparo do egresso para lidar com as situações adversas ou específicas 

por não ter adquirido este conhecimento na graduação, ou, até mesmo, pelo 

conhecimento teórico dissociado da prática (FEUERWERKER, 2002) 

Se eu perceber durante a anamnese que tem história de abuso 

sexual, o que eu faço com isso? O que eu faço com essa 

informação? Se ela está grávida e diz para mim que não vai ter o 



neném, que vai abortar. O que eu faço? O que eu falo? Que postura 

eu devo tomar? Se eu não sabia o que fazer com aquela informação, 

eu evitava perguntar. Você não tem esse desenvolvimento na 

graduação. 

Terminamos ressaltando a importância do ensino da Propedêutica para a 

formação médica, em qualquer nível de atenção do sistema de saúde. Julgamos 

ainda ser necessário criar mecanismos para redimensionar o ensino da 

Propedêutica, valorizando-se a relação médico-paciente como uma habilidade 

relacional e da comunicação a ser adquirida; os aspectos biopsicossociais e da 

pessoa na anamnese ampliada; a inserção precoce do aluno nos cenários de prática 

do SUS e experimentar novos cenários. Da mesma forma, apontamos para o caráter 

longitudinal e estruturante da Propedêutica na Graduação em Medicina.   

... a gente fica muito pouco tempo e a gente aprende muito pouco do 

que a gente tem que aprender. [...] Eu acho que é um período de 

tempo muito curto para uma coisa muito rica, que é a base da 

medicina. É ali a base de tudo: é o exame físico; o primeiro contato 

com o paciente, é o paciente estar disposto a receber o cuidado. Sei 

que a graduação tem que durar 6 anos e as coisas serem 

apresentadas como um todo. (E 22) 

 

5.3.3 Sugestões 

.... antes dos estudantes entrarem na graduação [Medicina] a gente 

organiza um estágio de vivência no SUS. Em geral, é em uma cidade 

que tenha um sistema de saúde relativamente bem estruturado, que 

ele possa ver a atenção primária como porta de entrada, como 

coordenadora do cuidado e dos princípios da atenção básica. Na 

matrícula a gente conhece os estudantes, convida e uns vão e outros 

não. Eu participei desse estágio e logo entrei no diretório. Então isso 

serviu muito para orientar a minha visão sobre a medicina, sobre a 

saúde, sobre o SUS. [...] Assim, eu pude desenvolver um outro olhar 

para o SUS, para a atenção primária. Foi a partir daí que surgiu essa 

vontade de fazer atenção primária.(E 23) 

A partir deste momento teceremos considerações diante das muitas 

sugestões que naturalmente nasceram das entrevistas com os médicos residentes 



em MFC para um modelo de Propedêutica na Graduação visando à formação 

médica para atuação na atenção primária. 

A idéia acima  do estágio de vivência do SUS, antes mesmo do aluno iniciar a 

graduação ou, até mesmo, durante a graduação como estágio de extensão 

universitária nos pareceu interessante e pertinente, mesmo fora do escopo deste 

trabalho. Assim, o estudante começaria desde cedo a conhecer de perto a 

população usuária do SUS, o território com seus determinantes sociais do processo 

saúde-doença, os serviços e os profissionais de  saúde, além do sistema de saúde, 

suas potencialidades, fragilidades e principais desafios. Acreditamos, desta forma, 

no verdadeiro engajamento do estudante nas discussões sociais e políticas da 

saúde e educação, transformando-se num agente ativo deste processo.    

... eu fazia parte do diretório acadêmico, a gente discutia muito essa 

questão da concepção de saúde mais abrangente, esse contato com 

o paciente no espaço dele, no território dele, entender esta realidade 

onde ele está inserido que vai ter implicação no processo saúde 

doença dele. Eu acho que [idéia de fazer atenção primária] foi mais a 

partir dessas discussões que eu tive no diretório acadêmico e 

algumas disciplinas da graduação, principalmente algumas 

disciplinas do departamento de Medicina Preventiva e Social. (E 23) 

... participei desse processo da reforma curricular enquanto 

estudante. Uma das nossas bandeiras de luta era que a atenção 

primária fizesse parte da minha grade curricular, porque a gente 

entende que da forma como se estrutura o SUS, [centrada no 

hospital] é um percentual mínimo da população, é um universo muito 

restrito. E o tipo de relação que se estabelece... , até para os próprios 

pacientes... era um  hospital que não tinha um número de pacientes 

adequado para o número de estudantes.... são pacientes com 

doenças já estabelecidas, para se estabelecer esse tipo de relação 

entre os estudantes e o paciente. Eu acho que o espaço hospitalar 

precisa ser vivenciado é claro, mas ele tem limitações. (E 23)   

Da mesma forma, ao analisarmos os dados abaixo, podemos inferir que a 

inserção precoce do aluno no cenário de atenção primária na graduação 

potencializou a escolha da mesma como área de atuação profissional entre nossos 

entrevistados (Tabela 5). 



 sim 

APS durante toda graduação  85% 

APS somente no internato 57% 

APS como área de atuação 70% 

Tabela 5: Escolha da APS como área de atuação profissional e duração do estágio 

na atenção primária durante a graduação 

  A inserção precoce e durante toda a graduação em cenários de atenção 

primária, também permite a vivência e aprendizagem em serviço, ampliando a visão 

do aluno para as reais necessidades em saúde, além de possibilitar que, ele próprio 

tenha um papel de protagonista na sua formação médica para o SUS. 

Eu acho que é super importante (ênfase) a gente ter mais contato 

com o paciente no começo da faculdade. Ter mais troca. Saber se 

inserir no meio aonde ele vive. Se eu pudesse voltar atrás [...].Eu 

acho que a minha experiência não foi legal. Foi um ensino muito 

mais voltado mesmo para doença. Eu estou aprendendo agora. Para 

mim está sendo uma nova faculdade... a atenção básica. (E 1) 

Ainda em relação ao cenário, podemos dizer que de acordo com Midão & 

Ruiz-Moreno (2010) e outros autores já citados neste trabalho,  ainda  não existe 

consenso  se o cenário ambulatorial ou da atenção primária seja mais adequado que 

o hospitalar para o ensino da Propedêutica, fato este que está mais ligado às 

questões de infraestrutura e operacionalização do campo de estágio na rede 

assistencial do SUS. 

Para nossos entrevistados, diante das inúmeras dificuldades experimentadas 

para o início da atuação na atenção primária, pensamos que a utilização deste 

cenário na graduação traria benefícios para a formação médica. Assim, os objetivos 

a serem alcançados são: o desenvolvimento da relação entre aluno e paciente 

centrada na escuta e no território onde este último está inserido, permitindo a 

valorização dos inúmeros aspectos que interferem no processo saúde – doença; 

possibilitar o (re) significar da anamnese na qual o próprio sujeito e os fatores 

biopsicossociais sejam considerados e, por fim, a construção do raciocínio 

fisiopatológico ampliado que pondera muito mais que a doença em si mesma.  



... a minha desmotivação [provocada] pela forma como a semiologia 

era lecionada e o não aproveitamento do cenário da atenção básica 

para lecionar a Semiologia. Eu acho que seria... seria mais acessível 

[e] menos impactante para o aluno que está chegando. (E 19) 

Faz-se necessário redimensionar o ensino da Propedêutica, ou seja, que ele 

não mais fique limitado ao aprendizado do método clínico exclusivamente para 

evidenciar a doença.  

Eu acho que é importante a gente ver o paciente como um todo. Na 

propedêutica eu acho que isso seria interessante, a gente conhecer o 

paciente, ter uma visão mais ampla dele. (E 1) 

... essa focalização na doença e não na pessoa em si como um todo. 

Centralizar na doença é bom, para a gente aprender, mas acho que 

poderia ser inserido um pouco nessa graduação, o mínimo que fosse 

ou que desse para ser os aspectos da pessoa. (E 17)  

O cenário permite a construção de uma anamnese que traz uma visão mais 

abrangente e significativa do contexto onde o paciente está inserido para o aluno – a 

anamnese ampliada. 

Não só a gente saber fazer a anamnese, [...] contextualizar melhor 

aquele paciente quando fosse fazer a anamnese [...]. A gente 

consegue ter um pouco mais quando a gente vai para a Clínica da 

Família da faculdade porque a gente acompanha aquela família, a 

gente vê mais aquele paciente. [...] Mas saber mais o contexto total 

da vida daquela pessoa, talvez pudesse fazer alguma diferença.(E 2)  

Eu acho que o cenário de ambulatório ajuda bastante, [...] ver como 

as consultas são conduzidas, como se faz a anamnese no 

ambulatório, que é diferente daquele modelo que a gente aprende na 

enfermaria. (E 21) 

A Propedêutica neste cenário pode orientar o aluno para a construção de uma 

anamnese centrada na pessoa, que considera o contexto onde a mesma está 

inserida e, não somente, a anamnese que evidencia os aspectos biológicos. 

A nossa anamnese é tudo para o paciente. Até porque nós temos 

pacientes que querem vir para falar, só querem que a gente os ouça. 

Eu aprendi uma coisa aqui que eu não sabia. O paciente chega, a 



gente se apresenta e nós ficamos esperando uns 2 minutos para ele 

falar o que quiser, mostrar o que ele está sentindo. Eu não me 

lembro de ter aprendido isso, eu nem sabia que existia isso. [...] Eu 

não me lembro de ter aprendido isso na faculdade, a anamnese 

sempre foi muito dirigida. (E 26) 

Eu não percebia a abordagem destes aspectos [biopsicossociais, 

familiares, ambientais]. No máximo eram abordados os hábitos de 

vida, uso de drogas. Abordava-se muito pouco a questão das 

relações familiares. O olhar era mais voltado para doença, a não ser 

por alguns docentes.(E 23) 

... eu nunca havia pensado nisso, mas essa questão que você 

abordou de não ter sido dado tanto enfoque para esta questão 

familiar, social e etc, poderia ter sido  bem melhor. (E 13) 

Como a atenção primária deve funcionar como a principal porta de entrada do 

sistema de saúde, a Propedêutica neste cenário também facilitaria a aquisição dos 

conhecimentos propedêuticos das pessoas em qualquer faixa etária, sexo ou ciclo 

biológico de vida e, não mais,  limitada ao adulto. 

... mas você ter passado também pelo PSF de lá, isso é fundamental, 

você vê de tudo, você vê criança, você vê adulto, você vê a grávida, 

você vê homem e mulher, com suas particularidades, você vive 

sendo clínico. (E 3) 

Permitiria,  também, a abordagem propedêutica das patologias prevalentes e 

dos sintomas mais comuns deste nível de atenção. O aluno aprenderia observando 

os pacientes que vai encontrar na sua futura prática clínica e, não mais, para os 

pacientes portadores de doenças raras, graves, em estágios avançados ou 

terminais. 

A seguir, ressaltamos a importância do médico generalista para a docência da 

Propedêutica. A tendência do especialista será enfatizar os casos mais específicos 

da sua área de conhecimento e, em geral, já selecionados pelo primeiro nível de 

atendimento. 

A semiologia do aparelho locomotor não foi dada na semiologia e 

sim, na ortopedia. Não foi uma ortopedia muito voltada para as 

coisas mais prevalentes. Tudo bem que nem todo mundo vai ser 



médico de família, mas essa queixa de dor no joelho, dor no ombro, 

dor na coluna como são muito prevalentes, acho que a própria 

semiologia deveria focar mais nisso. (E 17)  

A Propedêutica sendo ensinada na atenção primária permitiria o   

desenvolvimento das habilidades relacionais, da comunicação, além da aquisição de 

atitudes. Estes aspectos, na percepção dos entrevistados, foram considerados 

fundamentais para a atuação do médico neste mesmo contexto, facilitando a RMP, o 

trabalho em equipe e a interdisciplinaridade. A relação médico-paciente efetiva 

implicaria na construção do vínculo; na continuidade, humanização e integralidade 

do cuidado; resolubilidade; responsabilização; maior adesão ao tratamento por parte 

do paciente e a consequente otimização do uso dos recursos públicos para a saúde. 

...  tenho certeza que se a RMP tivesse sido mais trabalhada na 

Propedêutica teria sido muito mais fácil chegar aqui e estar de frente 

para o paciente. [...] Eu acho que a gente tem que ter mais 

experiência, mais prática com discussão em cima dos casos que 

você vê durante a graduação. Não falo discussão dos aspectos 

clínicos, mas sim a abordagem das dificuldades da RMP. Na 

faculdade nós aprendemos a lidar com o problema clínico. [...] Aqui, 

a gente tem muitas demandas, demandas que não são clínicas e é 

isso que estamos aprendendo aqui. Na minha visão a clínica sempre 

vem junto com alguma outra coisa e não precisa ser psicólogo. Tem 

sempre alguma coisa junto com a clínica e a faculdade não nos 

ensina a lidar com estes aspectos. (E 25)  

Talvez se a gente tivesse aprendido [...], principalmente essa coisa 

da relação médico-paciente, estar entrevistando, talvez fosse 

interessante. Porque quando o paciente senta na sua frente é 

complicado, você fica nervoso e não sabe nem o que perguntar, foge 

tudo. Então eu acho que tem que começar cedo e quanto antes o 

contato com o paciente, melhor para perder este medo.[...] Talvez 

isso ajudaria na relação, talvez estar acompanhando desde o início, 

sem fazer consulta, só para observar a relação. (E 6) 

A Propedêutica no cenário da atenção primária facilitando a relação médico-

paciente como pode ser observado abaixo: 

... faltou cada profissional ali me mostrar uma relação melhor médico 

paciente, acho que faltou. Essa sementinha que o pessoal do PSF 



[da graduação] coloca lá, talvez se fosse colocada em todos os 

momentos, eu acho que o pessoal ia saber até lidar melhor com os 

pacientes. Gera segurança. (E 2) 

... em momento algum fora da saúde da família que eu tinha lá na 

graduação, ninguém me mostrou muito essa relação médico 

paciente. Eu acho que podia ser mais abordada. (E 2) 

A técnica da gravação da entrevista seguida da discussão dos aspectos da 

relação médico paciente, da condução da consulta e atitudes a serem 

desenvolvidas. Levar o ensino das técnicas de comunicação para a Propedêutica na 

graduação foi considerado fundamental para a futura prática na atenção primária. 

...  com a gravação da entrevista com áudio e vídeo podemos avaliar 

[...] essa questão da organização da sala, a postura, o tom de voz, 

para onde você olha, tudo isso pode ser trabalhado baseado no 

vídeo. [Essa ferramenta] acho que poderia ser usada na graduação. 

[...] Analisamos como foi a abordagem ao paciente, a sua postura, 

como você deu as orientações para o paciente. Eu acho que é muito 

válido. Ninguém te ensina a fazer consulta, ensinam a medicar, 

ensinam a examinar, ensinam a medicar mais do que examinar,  

ensinam a pedir exames, mas a questão da relação interpessoal 

ninguém te ensina. (E 26) 

A gravação da entrevista clínica eu acho que é um recurso bem 

interessante. É um recurso que a gente utiliza aqui na residência e 

acho muito válido. A gente aprende a forma de se colocar, seria tão 

interessante, que isso poderia até ser incorporado na forma de 

avaliação do aluno. (E 2) 

Acreditamos que esta técnica também ajudaria na moderação de conflitos que 

surgem no dia a dia na atenção primária. 

A paciente queria um atestado e eu não quis dar, ela saiu fazendo 

escândalo. [...]  fico meio retraída e realmente, neste momento de 

confusão, eu não sei muito que fazer. [...] Foi um aprendizado. Eu me 

vi ali sozinha e acabei sendo grossa com a paciente. [...] Eu deveria 

ter agido de outra forma com ela, mas sem dar o atestado. Não 

deveria ter batido boca com ela. Na verdade a tua graduação acaba 

não dando embasamento para estas situações do dia a dia. (E 7) 



Poderia ser de grande auxílio para o discente aprender a lidar com situações 

difíceis, grupos específicos, más notícias através da integração da Propedêutica 

com a Psicologia Médica e a Psiquiatria. 

É difícil. [abordagem do paciente com transtorno mental] Estou tendo 

mais contato agora e estou quebrando a cabeça... É um manejo 

muito mais sutil. [...]  Eu não sei que perguntas fazer, qual o 

momento ideal de perguntar, até mesmo a medicação. Agora que eu 

estou começando a pegar...Até então você fica mais limitado. Isso é 

uma coisa que a graduação pode melhorar. (E 3) 

O ensino da Propedêutica no contexto da atenção primária permitiria uma 

maior sensibilização do discente para o raciocínio clínico baseado na integralidade 

biopsicossocial, como vemos a seguir: 

A gente não tinha muito o acompanhamento do paciente fora. Eu 

queria muito ter um paciente que eu tivesse acompanhado do 1º ano 

da faculdade até o final para saber como é ao longo dos anos, 

residência são dois anos e na faculdade são 6 anos. [...] Eu acho que 

quando eu chegasse no 3º ano, eu conseguiria ver o processo do 

adoecimento de uma outra forma, ia ser bem melhor. Acho que isso 

faltou.[...]  Na verdade, eu estaria acompanhando um paciente que é 

uma pessoa. Esta pessoa ao longo dos anos ela vai mudando, eu ia 

entender muito melhor da pessoa como um todo e não só da doença. 

(E 27)  

Finalmente, ressaltamos a importância da Propedêutica na formação médica 

e seu caráter longitudinal e estruturante, por ser uma área de conhecimento que 

perpassa toda a Graduação em Medicina, integrando conhecimentos de todas as 

disciplinas clínicas e cirúrgicas. Dessa forma, acreditamos que ela pode realmente 

contribuir para a formação do médico não só na lógica da atenção primária, como 

em qualquer outro nível de atenção do sistema de saúde.  

Se a gente tivesse aprendido Semiologia no início e tivesse dado 

continuidade quando entrava nas especialidades... Não há nenhuma 

ligação da semiologia com as outras disciplinas clínicas, acho que 

poderiam ser relembrados os aspectos da propedêutica de interesse 

em cada especialidade. [...] No internato não havia a valorização da 

anamnese e do exame físico, a gente é que fazia. Não havia a 



preocupação de corrigir possíveis déficits. Lá era como se eu tivesse 

obrigação de saber. (E 8)  

... é que o período é muito curto, não dá para aprender tudo, [...] até 

a gente entender os sistemas,[...] exatamente o que a gente está 

procurando, às vezes fica um pouco confuso. E hoje, na prática 

médica [...] começamos a juntar as coisas. Na verdade, eu acho que 

deveria ser Propedêutica no 3º ano para você aprender a examinar 

um paciente, e depois, no final da faculdade, voltar a aprender 

novamente a Propedêutica. (E 20) 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eu acho que a [Propedêutica e Saúde da Família] se somam. Eu posso 

ter conhecimento do ambiente, das relações familiares, mas se eu não 

souber examinar o paciente, colher uma anamnese, identificar os sinais 

e sintomas, não interessa que eu tenha essa sensibilidade. Eu não vou 

ajudar o paciente, vou acabar tendo que encaminhá-lo para alguém. Nós 

temos que aliar as duas coisas (E 24).  

  

 Nas últimas três décadas, a Educação Médica no Brasil encontra-se em 

processo de mudança para a formação de um profissional que valorize o 

conhecimento geral e o pensamento crítico e reflexivo, pautado em princípios éticos 

e humanísticos, capaz de atuar na integralidade do cuidado com senso de 

responsabilidade e compromisso social. 

 O conhecimento científico e tecnológico, apesar de continuar basilar para o 

exercício da futura profissão, já não é suficiente para apresentar ao discente toda a 

complexidade do processo saúde doença, assim como não permite o conhecimento 

da dinâmica do processo de trabalho em saúde e da rede assistencial do SUS.  Isto 

se dá em consonância com o modelo assistencial atualmente preconizado que 

prioriza a atenção primária com o objetivo de garantir o acesso, a integralidade, além 

do cuidado contínuo, resolutivo e economicamente viável.  

 Formar médicos para o modelo assistencial baseado no paradigma da 

integralidade biopsicossocial é uma tarefa árdua, uma vez que se torna de grande 

complexidade, já que o processo saúde doença é multifatorial e multidimensional, 

demandando um conhecimento em diversas áreas do saber e, não somente,  o 

saber técnico e científico.  

 Entretanto, apontamos que a atenção primária tem se tornado uma opção do 

mercado de trabalho inicial e, muitas vezes, provisória para o médico recém-

formado, mas que possibilita uma inserção imediata no mundo do trabalho e com um 

salário razoável para o início da sua carreira.  

 Diante desta análise, precisamos refletir se nossas escolas médicas estão 

realmente preparando o egresso para atuar na atenção primária, ou seja, com a 



qualificação necessária para desempenhar seu papel em consonância com os 

objetivos a serem alcançados neste nível de atenção. Caso contrário, corre-se o 

risco de manter o modelo biomédico na prática da atenção primária, implicando uma 

atuação superficial, descontinuada, não resolutiva e que utiliza tecnologias duras.   

 Neste contexto, ressaltamos a importância de se avançar na discussão do 

tema ensino em serviço, através da maior interação das instituições de ensino 

superior com a rede pública de serviços de saúde.  

 Ao conhecer a realidade, o aluno desenvolve o raciocínio crítico e reflexivo 

dentro da experiência que está sendo vivenciada em serviço; adquire autonomia e 

responsabilidade por sua própria aprendizagem, além de aplicar o conhecimento à 

prática É fundamental que o aluno seja o principal protagonista da sua formação, 

sendo inserido o mais precocemente possível no mundo do trabalho, para que o 

mesmo se aproxime do usuário do sistema de saúde em seu território, vivenciando 

toda a experiência do ser médico e fazer medicina o mais próximo possível do lugar 

aonde surgem a doença e a saúde.  

 Para que tal resultado seja alcançado faz-se necessário oportunizar 

experiências inovadoras dentro da rede assistencial do SUS. Porém, assinalamos as 

principais dificuldades que ainda vem sendo encontradas para esta interação 

ensino-serviço, tais como: infraestrutura e operacionalização, ocasionada pelo 

grande número de alunos para serviços de saúde com consultórios pequenos e não 

adaptados para as atividades docentes; a sobrecarga de trabalho dos profissionais 

locais e o pouco tempo disponível para os alunos; profissionais de saúde 

despreparados e sem qualificação para a função docente; profissionais 

desestimulados por falta de incentivo para esta função; o desconhecimento e a 

resistência natural do corpo docente para as mudanças necessárias no ensino 

médico, associadas ao fato de não serem preparados para docência e sim 

continuarem a serem médicos e a resistência dos professores e preceptores em 

adotar o cenário da atenção primária como ambiente de aprendizagem pelo pouco 

prestígio conferido ao trabalho na atenção primária dentro das próprias escolas 

médicas.  

 Assim, apesar das diretrizes curriculares recomendarem a inserção precoce 

do aluno no cenário da atenção primária desde o início da graduação, os fatores 

citados contribuem para a formação médica ainda baseada no modelo tecnicista, 



centrado na doença, voltado para a prática hospitalar e que não mais atende às 

necessidades em saúde da população. 

Este trabalho nasceu a partir da percepção da progressiva desvalorização do 

conhecimento da Propedêutica ao longo da minha trajetória profissional. Como 

professora desta disciplina, se faz necessária a reflexão no sentido de trazer à luz a 

importância desta área da formação médica e para a atuação do futuro egresso na 

Atenção Primária à Saúde.  

A Propedêutica compreende um campo de conhecimento fundamental no 

ensino médico, para a qualificação do estudante no Método Clínico e na prática 

clínica, com potencial para aproximá-lo do modelo assistencial que prioriza a 

atenção primária. Neste nível contribui para a criação do vínculo; a continuidade e a 

integralidade do cuidado; a longitudinalidade e a resolubilidade; evita a 

medicalização desnecessária e a iatrogenia; permite melhor coordenação do 

cuidado e o uso racional de exames complementares; maior autonomia e 

participação do paciente no seu cuidado e, por fim, otimização dos recursos públicos 

para a saúde. 

 Para que tal resultado seja alcançado, faz-se necessário redimensionar o 

ensino da Propedêutica na formação médica em resposta às necessidades sociais e 

epidemiológicas em saúde, oportunizando experiências inovadoras dentro da rede 

assistencial do SUS. 

Para responder ao objeto do nosso estudo iniciamos nosso trabalho 

realizando um levantamento teórico abrangente que incluiu três grandes áreas de 

conhecimento: a Educação Médica, a Saúde Pública no Brasil e a relação da 

Propedêutica com ambas. 

Posteriormente, realizamos nossa pesquisa de campo que nos foi 

esclarecedora através da contribuição dos nossos entrevistados, com suas 

percepções sobre a contribuição da Propedêutica para a atuação na Atenção 

Primária à Saúde como também, suas reflexões sobre as potencialidades e as 

fragilidades do ensino da Propedêutica diante das dificuldades que vêm encontrando 

na atuação enquanto médicos na Estratégia de Saúde da Família.  

Na análise do perfil dos entrevistados assinalamos que estes concluíram a 

graduação em várias instituições públicas e privadas, trazendo valiosa contribuição 



para as nossas conclusões pela multiplicidade de variáveis em termos de grade 

curricular, modelos de abordagem e cenários de aprendizagem da Propedêutica.  

Dos médicos entrevistados, 70% já haviam definido que após o término da 

residência continuariam a atuar na atenção primária.  Os demais entrevistados, ou 

seja, 30% não demonstraram explicitamente ou negaram o interesse em manter-se 

na área de atuação da própria residência médica. Esta análise pode revelar uma 

inadequação entre a escolha da residência em Medicina de Família e Comunidade e 

a vocação para o trabalho na atenção primária. Entretanto, na análise das 

entrevistas, percebemos que o debate em torno da Atenção Primária e a Medicina 

de Família e Comunidade nem sempre está presente nas escolas médicas ou se dá 

de forma pouco valorizada pelos próprios docentes de outras áreas de atuação. Esta 

última idéia pode permitir a escolha inadequada do programa de especialização por 

desconhecimento ou, até mesmo, dificultar a escolha da atenção primária como área 

de atuação pelo egresso. 

Dos entrevistados, oito médicos já haviam trabalhado na atenção primária 

entre o término da graduação e o início da residência médica. Este dado revela que 

esta é uma realidade do mercado de trabalho atual, que se encontra em expansão, 

dado que reforça a importância da formação médica na perspectiva da atuação 

neste nível de atenção. 

Na percepção dos entrevistados a Propedêutica como área do conhecimento 

continua sendo importante para a formação médica e compreende o estudo dos 

sinais e sintomas, a história clínica, o exame físico e a relação médico-paciente que 

continuam como pilares para a construção e a estruturação do raciocínio clínico.  

Como disciplina, ela esteve sempre presente na grade curricular dos 

entrevistados, porém com terminologia, carga horária total, período de inserção 

diferente nas diversas instituições de ensino. Observamos que ela é uma disciplina 

muito esperada pelo discente e, nas escolas com currículos tradicionais, ainda é o 

primeiro contato do aluno com o paciente apesar das diretrizes preconizarem a 

inserção precoce do aluno no cenário da atenção primária. A maneira como este 

contato foi vivenciado pelos entrevistados desencadeou sentimentos positivos ou 

negativos. Observamos que o modelo docente, o cenário de aprendizagem e a 

metodologia de ensino podem estimular ou desmotivar o aluno para o conhecimento 

e desenvolvimento do método clínico. 



O docente, através do modo como estabelece a relação com o paciente e 

com os alunos, pode facilitar ou dificultar a aquisição das habilidades relacionais e 

das atitudes do ser médico. Segundo os entrevistados, predominou a abordagem 

mais superficial do paciente pelo docente. Alguns entrevistados citaram o docente 

como um modelo do ser médico, mas isto foi somente para uma minoria. 

A abordagem da entrevista ainda está limitada à técnica da coleta de dados 

voltados para a doença, em detrimento dos conhecimentos da pessoa e dos 

aspectos biopsicossociais que influenciam o processo saúde-doença. Da mesma 

forma, o exame físico esteve limitado ao aprendizado sistematizado das manobras 

com o corpo, desencadeando a relação do uso do paciente como objeto de ensino. 

Assim, entendemos que o exame clínico da maneira como ainda é ensinado reforça 

o modelo biológico. Com relação à atuação na atenção primária os conhecimentos 

acerca do exame neurológico, osteoarticular e cardiovascular, trazidos da 

graduação, foram insuficientes diante dos sinais e sintomas prevalentes neste nível 

de atenção. 

Nossos entrevistados também apresentaram dificuldades para a abordagem 

da criança, adolescente, gestante, idoso e os pacientes com transtorno da saúde 

mental, por conta de um olhar preferencial para o adulto. Na criança, a dificuldade foi 

associada ao treinamento prático insuficiente e o medo do lidar com a criança 

doente. A gestante foi o ciclo de vida que os entrevistados demonstraram maior 

conhecimento e segurança. Já o adolescente, de uma maneira geral, os 

entrevistados demonstraram dificuldades na comunicação com este grupo e seus 

responsáveis, julgando necessária maior capacitação para a atuação junto a esta 

faixa etária. Sabemos que o atendimento ao adolescente necessita de habilidades 

especiais, além de maior maturidade. O idoso, de uma maneira geral, é visto como 

um adulto mais velho. Ainda faltam conhecimentos mais específicos a serem 

desenvolvidos na graduação para lidar com este momento da vida. Os 

entrevistados, em quase sua totalidade, ainda apresentavam dificuldades para lidar 

com o paciente portador de transtorno mental. Este dado esteve relacionado à 

ausência da atividade prática ou a qualidade da mesma nas disciplinas de 

Psiquiatria e Psicologia.   

A anamnese foi considerada por nossos entrevistados como o primeiro passo 

para a construção da relação médico-paciente. Deve ser centrada na escuta da 



pessoa, permitindo uma abordagem ampliada dos múltiplos fatores e dimensões que 

atuam no processo saúde-doença. Além disso, acaba direcionando o exame físico 

do paciente. Dessa forma, percebemos que ambos são fundamentais no processo 

de trabalho na atenção primária, permitindo uma maior aproximação do paciente, a 

criação do vínculo, a continuidade do cuidado, a responsabilização, a maior adesão 

e participação do paciente nas decisões do seu plano terapêutico. Nossos 

entrevistados sugeriram que a técnica da gravação da entrevista clínica seja levada 

para a graduação, considerando os resultados que vem sendo observados dentro do 

Programa de Residência Médica onde estão inseridos.  

A relação médico-paciente precisa ser aprendida e, para sua otimização, 

necessita de treinamento supervisionado e prolongado das habilidades relacionais e 

da comunicação. O uso do Laboratório de Habilidades na Graduação tem sido 

considerado uma boa estratégia para isso, porém nenhum dos entrevistados teve 

qualquer treinamento específico neste cenário e sobre este tema. Também se torna 

indispensável a aquisição de conhecimentos das  disciplinas vinculadas às ciências 

sociais, já que este encontro deveria ultrapassar o campo do puramente biológico. 

Na percepção dos entrevistados, a disciplina de Psicologia Médica foi aquela que 

possibilitou uma maior compreensão da relação médico-paciente no campo teórico. 

Em relação ao cenário de prática, este ainda é predominantemente hospitalar, 

permitindo o conhecimento das patologias mais graves, raras e em estágios 

avançados. O ensino da Propedêutica limitado ao cenário hospitalar dificulta a 

abordagem dos sintomas mais freqüentes e das patologias prevalentes da atenção 

primária, acarretando baixa resolubilidade neste nível de atenção. Soma-se a isso o 

fato de que alguns aspectos da propedêutica são abordados somente por 

especialistas. De um modo geral, o cenário da atenção básica ainda não é utilizado 

sistematicamente para o aprendizado da disciplina de Propedêutica. Esta proposta 

favoreceria trabalhar a relação interpessoal e ampliar a discussão em torno dos 

aspectos biopsicossociais, visando à construção de uma compreensão do processo 

saúde-doença e de um profissional mais adequado às necessidades de saúde da 

população.  

A técnica de ensino-aprendizagem na Propedêutica ainda está 

predominantemente centrada na transmissão passiva do conhecimento pelo 

professor, cabendo ao aluno uma atitude de mero observador. Por outro lado, 



sabemos que o cenário ambulatorial e, mais especificamente, o da atenção básica, 

permitem o desenvolvimento da metodologia da problematização, que auxilia na 

formação do raciocínio crítico e reflexivo e mais abrangente para a resolução dos 

problemas à medida que surgem no cenário de prática. 

Percebemos que a Propedêutica como área de conhecimento médico, não 

pode mais ficar restrita ao aprendizado das técnicas da anamnese e do exame 

físico. Compreendemos, ainda, a necessidade do entendimento desta área do 

conhecimento como algo a ser desenvolvido ao longo de toda a graduação e não 

somente numa disciplina. Ela pode ser estruturante no currículo médico e presente 

longitudinalmente, num aprendizado contínuo e integrado às demais disciplinas 

clínicas e cirúrgicas. Para tal, é necessária a capacitação e a sensibilização do corpo 

docente para atuar nesta área do conhecimento médico durante toda a graduação.  

 Esperamos ter trazido elementos acerca do Ensino da Propedêutica no 

contexto da Atenção Primária à Saúde, levantando subsídios para a reestruturação 

do ensino da Propedêutica na Graduação em Medicina, no sentido de qualificar o 

egresso com competências para a atuação em todos os níveis do sistema de saúde, 

mais especificamente, na atenção primária, onde o sujeito e a integralidade 

biopsicossocial tornam-se basilares.   

 Este trabalho não termina aqui, esperamos que os dados observados e as 

nossas reflexões possam contribuir e instigar a realização de novas pesquisas nesta 

área do conhecimento médico.  

De tudo ficaram três coisas...  

A certeza de que estamos começando...  

A certeza de que é preciso continuar...  

A certeza de que podemos ser interrompidos  

antes de terminar...  

Façamos da interrupção um caminho novo...  

Da queda, um passo de dança...  

Do medo, uma escada...  

Do sonho, uma ponte...  

Da procura, um encontro! 

 
Fernando Sabino 
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APÊNDICE A 
 

ROTEIRO TEMÁTICO DA ENTREVISTA 
 

A. Aspectos gerais do sujeito 
 
B. Ensino da Propedêutica e a Atenção Primária à Saúde 

 

 Contribuição da Propedêutica para APS; 

 Modelo de abordagem da Propedêutica; 

 Cenário da APS na graduação e o conhecimento da Propedêutica; 

 Influência da Propedêutica na escolha da APS como área de atuação; 

 Dificuldades para estabelecer a RMP na APS e a Propedêutica; 

 Capacitação para RMP na graduação; 

 Contribuição da anamnese e exame físico para atuação na APS; 

 Contribuição da Propedêutica na abordagem dos aspectos 
biopsicossociais e ambientais; 

 Segurança para realização da anamnese para atuação na APS; 

 Segurança para realização do exame físico para atuação na APS; 

 Segurança para procedimentos outros que fazem parte do exame 
físico; 

 Conhecimento dos aspectos propedêuticos das doenças prevalentes; 

 Contribuição da Propedêutica para o uso racional de exames 
complementares; 

 Segurança para abordar e examinar o sujeito em todos os ciclos de 
vida; 

 Aspectos positivos e negativos da Propedêutica para a prática na APS.  
 
 

 
 
 
 



APÊNDICE B 
ROTEIRO DA ENTREVISTA 

A - Aspectos gerais do sujeito da pesquisa:  
Sexo:      Idade:                                    Ocasião da formatura: 

Faculdade cursada:                     Instituição pública ou privada: 

Benefício do governo - PROUNI, FIES?  

Graduação anterior? Qual? 

Você já atuou como médico da Saúde da Família ou Atenção Primária antes de iniciar sua 
Residência em Medicina de Família e Comunidade?     sim  (   )        não (   ) 

Em caso positivo, qual a duração? 

(  ) até 2 meses   (   )  2 a 4 meses   (   )  4 a 6 meses    (   ) mais de 6 meses 

B - O ensino da Propedêutica na Formação Médica e a Atenção 
Primária à Saúde: 
 Na sua opinião, como o ensino da Propedêutica / Semiologia pode contribuir para a sua 

prática atual na atenção primária?  

 Que aspecto da Propedêutica você considera mais importante para a sua prática atual 

na atenção básica?  Você pode explicar? 

 Fale-me um pouco sobre a sua disciplina de Propedêutica: Qual o período(s) da 

graduação? Quando iniciou? Duração? Cenários de aprendizagem da disciplina? 

Cenário priorizado? Existiam atividades práticas e teóricas? Como eram desenvolvidas? 

Predominavam as atividades teóricas ou práticas? Aulas práticas sempre com o mesmo 

docente? Qual a relação numérica professor / aluno nas aulas práticas? Como julga seu 

interesse e participação à ocasião?   

 Fale-me um pouco sobre o cenário da atenção primária na sua graduação? Qual o 

período(s) da graduação? Qual a duração? Contribuiu para ampliar seus conhecimentos 

em Propedêutica? De que forma? Como julga ter sido sua participação e interesse à 

ocasião? Este cenário influenciou a sua decisão para atuar como médico na atenção 

primária?  

 Você julga que o ensino da Propedêutica influenciou a sua decisão para atuar como 

médico da atenção primária? De que forma? 

 Quais foram as dificuldades percebidas por você para estabelecer a RMP (relação 

médico-paciente) ao iniciar sua prática na atenção primária? Exemplifique 

 Você julga que tal fato foi fruto da inadequação da sua disciplina Propedêutica? Você 

pode explicar?  

 Em algum momento da sua Graduação você teve algum tipo de capacitação para 

aprimorar a RMP? Como? Você percebia a valorização da RMP pelo docente da 



disciplina? Havia espaço para discussão dos aspectos éticos envolvidos na RMP? 

Atividades de integração com outras disciplinas para aprimorar a RMP? Que disciplinas? 

Ensino de técnicas da comunicação? Uso de Laboratório de Habilidades para a RMP?  

 Como a anamnese e o exame físico ajudam no seu dia a dia de trabalho na atenção 

primária? Qual a contribuição do ensino da Propedêutica? Estes aspectos da 

Propedêutica foram enfatizados durante toda a graduação? 

 Como você percebe a dimensão biopsicossocial e ambiental (entenda-se como aspectos 

culturais; relacionados ao trabalho da pessoa; ambiente físico; questões ecológicas) no 

processo do adoecimento? Qual a contribuição do ensino da Propedêutica para essa 

percepção?  

 Na abordagem do paciente pelo docente da disciplina de Propedêutica, que aspecto do 

mecanismo do adoecer era mais enfatizado? Como eram abordados os aspectos 

psicossociais e ambientais? 

 Ao iniciar sua prática na atenção primária como profissional você tinha segurança para 

realizar a anamnese?  

 Ao iniciar sua prática na atenção primária como profissional você tinha segurança para 

realizar o exame físico do paciente? Existe algum aspecto do exame físico  que  não se 

sente seguro? Qual? Na sua graduação foi utilizado o Laboratório de Habilidades para o 

ensino do exame físico? 

 Ao iniciar sua prática na atenção primária sabia realizar com segurança: Otoscopia? 

Rinoscopia? Triagem de distúrbio visual? Triagem de distúrbio auditivo? Exame de 

Fundo de olho? Toque ginecológico? Exame da Mama? Toque retal para exame da 

próstata? 

 Ao começar a sua residência reconhecia os sinais e sintomas dos pacientes portadores 

das doenças de maior prevalência na atenção primária? Qual  foi a contribuição do 

ensino da Propedêutica?  

 Na sua disciplina de Propedêutica era enfatizada a necessidade do uso racional de 

exames complementares para o diagnóstico clínico?  

 Ao começar sua residência, você conseguia abordar e realizar o exame da criança, 

permitindo sua atuação com segurança no âmbito da atenção primária? E do 

adolescente? E da gestante? E do idoso? E do paciente com sintomas psiquiátricos? 

 Se você pudesse graduar (0 a 10) a contribuição do ensino da Propedêutica para a sua 

prática atual na atenção primária, que nota daria?   

 Qual o aspecto mais positivo e negativo do ensino da Propedêutica para sua prática 

atual na atenção primária? 

 Gostaria de dar mais alguma contribuição para este trabalho?  



APÊNDICE C 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Primeira parte: 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada 

“IMPLICAÇÕES DA PROPEDÊUTICA PARA A FORMAÇÃO MÉDICA NA 

PERSPECTIVA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: Potencialidades e 

Fragilidades” porque você é Médico do Programa de Residência de Medicina de 

Família e Comunidade da Secretaria  Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de 

Janeiro tendo iniciado sua residência no ano de 2012, além de ter concluído sua 

Graduação em Medicina em 2011.  

Esta pesquisa está sendo desenvolvida no Mestrado Profissional em Saúde 

da Família da Universidade Estácio de Sá e tem por objetivo analisar a percepção 

dos residentes em Medicina de Família e Comunidade sobre a contribuição da 

Propedêutica para sua atuação na Atenção Primária à Saúde. Também, pretende-se 

refletir sobre as necessidades de reestruturação do ensino da Propedêutica / 

Semiologia nos cursos de Graduação visando fomentar a formação do profissional 

médico para o modelo assistencial atual que valoriza as práticas da atenção 

primária. 

Você será submetido a uma  entrevista com perguntas semi-estruturadas,  

com duração máxima de 60 minutos, sendo este procedimento gravado em áudio 

após assinatura do termo de consentimento específico. O entrevistador será o 

próprio investigador. As entrevistas têm por objetivo conhecer o que pensam os 

médicos recém formados, que ingressaram no Programa de Residência de Medicina 

de Família e Comunidade da SMSDC/RJ no ano de 2012 sobre as dificuldades e 

facilidades encontradas na sua prática de trabalho na atenção primária relacionadas 

ao ensino da Propedêutica Médica / Semiologia durante seu Curso de Graduação. A 

gravação da entrevista assim como o material da sua transcrição realizada pelo 

próprio investigador será arquivado em fichas individuais, permanecendo sob a 

guarda do pesquisador por 5 (cinco) anos. Após este período, este material será 

destruído, ou seja, as gravações apagadas e o material transcrito incinerado.  

Não será utilizado qualquer procedimento ou técnica invasiva, nem qualquer 

tipo de medicamento, Nesta pesquisa não há riscos relacionados aos procedimentos 

que serão realizados. 



Embora não haja nenhuma garantia de que o Sr(a) terá benefícios com este 

estudo, as informações que o Sr(a) fornecer serão úteis para analisar as 

potencialidades e fragilidades do ensino da Propedêutica Médica / Semiologia para a 

formação do médico generalista para atuação na lógica da Atenção Primária, 

podendo beneficiar novas gerações de alunos e egressos dos cursos de graduação 

em Medicina. 

Sua participação não implicará em custos adicionais. O Sr(a) não terá 

qualquer despesa com a realização dos procedimentos previstos neste estudo. 

Também não haverá nenhuma forma de pagamento pela sua participação. 

Assinando esse consentimento, o Sr(a) não desiste de nenhum dos seus 

direitos. Além disso, o Sr(a) não libera os investigadores de suas responsabilidades 

legais e profissionais no caso de alguma situação que lhe prejudique. A sua 

participação é inteiramente voluntária. Uma vez aceitando participar desta pesquisa, 

o Sr(a) deverá se sentir livre para retirar-se do estudo a qualquer momento do curso 

deste, sem que isto afete o seu cuidado ou implique em algum prejuízo para você. O 

investigador deste estudo também poderá retirá-lo do mesmo a qualquer momento, 

se ele julgar que seja necessário para o seu bem estar. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o Sr(a) deverá se 

reportar ao Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos – subordinado 

ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através 

de solicitação ao representante da pesquisa, que estará sob contato permanente, ou 

contatando o Comitê de Ética em Pesquisa da SMSDC / RJ, no telefone (21) 3971- 

1463.  

Asseguramos que as informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais 

e garantimos o sigilo sobre sua participação. As informações serão manipuladas 

somente pelo grupo de pesquisadores. A divulgação das informações será anônima 

e em conjunto com as respostas de outros profissionais entrevistados, incluindo a 

eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo em congressos e 

periódicos científicos.  

Segunda parte: 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, 

........................................................................................................................................  

residente à ....................................................................................................  concordo 



em participar do estudo intitulado A contribuição da Propedêutica para a formação 

médica na perspectiva da Atenção Primária à Saúde. 

Eu fui completamente orientado pela Dra Fátima Regina Ferreira de Carvalho 

que está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. 

Eu pude questioná-la sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me 

entregou uma cópia da folha de informações para os participantes, a qual li, 

compreendi e me deu plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea 

participação nesta pesquisa. 

Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo, e 

informar a equipe de pesquisa responsável por mim sobre qualquer anormalidade 

observada. 

Estou ciente que sou livre para sair da pesquisa a qualquer momento, se 

assim desejar. 

Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser 

examinados por pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada do 

investigador. 

Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 
 

Pesquisador: Nome: ______________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

 

Participante: Nome: ______________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

 

Pesquisador responsável: Fátima Regina Ferreira de Carvalho 

Tel: (21) 3231-6117  (21) 9941-0008 

R Tinhorão, 57 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro  CEP: 22750-260 

frcjesusdasilva@terra.com.br 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil / RJ 

Tel: (21) 3971-1463 

Rua Afonso Cavalcanti,455 sala 710 - Cidade Nova - Rio de Janeiro  CEP: 202211-901 

E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br 
Site: http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/ 



APÊNDICE D  
 

COMITÊ DE ÈTICA EM PESQUISA / SMSDC-RJ 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DA ENTREVISTA 
 

 

 Eu, ..............................................................................................................., 

médico(a) do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da 

SMSDC / RJ, formado no ano de 2011, autorizo a pesquisadora Fátima Regina 

Ferreira de Carvalho, responsável pela pesquisa intitulada “IMPLICAÇÕES DA 

PROPEDÊUTICA PARA A FORMAÇÃO MÉDICA NA PERSPECTIVA DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE: Potencialidades e Fragilidades”, a gravar em áudio  minha 

entrevista realizada para a coleta de dados diretos e/ou indiretos para este trabalho. 

Da mesma forma, autorizo a transcrição do material gravado para posterior análise. 

Os dados da entrevista somente poderão ser utilizados pela pesquisadora mediante 

a assinatura deste documento. 

A gravação da entrevista assim como o material da sua transcrição será 

arquivado em fichas individuais, permanecendo sob a guarda do pesquisador por 5 

(cinco) anos. Após este período todo este material será destruído, ou seja, as 

gravações apagadas e o material transcrito incinerado.  

 

      

 

Rio de Janeiro, ____ /____/_____. 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Entrevista 



APÊNDICE E  
 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA / SMSDC-RJ 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE 
 

 

Autorizo o pesquisador Fátima Regina Ferreira de Carvalho, responsável pelo 

projeto de pesquisa intitulado “IMPLICAÇÕES DA PROPEDÊUTICA PARA A 

FORMAÇÃO MÉDICA NA PERSPECTIVA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: 

Potencialidades e Fragilidades”, utilizar a CLÍNICA DA FAMÍLIA 

___________________________________________ como possível campo de 

coleta de dados diretos e/ou indiretos. O referido projeto somente poderá ser 

iniciado nesta Unidade de Saúde mediante sua aprovação documental por este 

CEP/SMSDC-RJ. 

      

 

Rio de Janeiro, ____ /____/_____. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Diretor Geral 

 

 

 

 

 



ANEXO I 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO(*) 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 4, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001. 

 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. O 

Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

tendo em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei nº 9.131, de 25 de 

novembro de 1995, e com fundamento no Parecer CNE/CES 1.133, de 7 de agosto 

de 2001, peça indispensável do conjunto das presentes Diretrizes Curriculares 

Nacionais, homologado pelo Senhor Ministro da Educação, em 1º de outubro de 

2001, RESOLVE: 

 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Medicina, a serem observadas na organização curricular das 

Instituições do Sistema de Educação Superior do País. 

 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em 

Medicina definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da 

formação de médicos, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação, para aplicação em âmbito nacional na 

organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos dos Cursos de 

Graduação em Medicina das Instituições do Sistema de Ensino Superior. 

 

Art. 3º O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do formando 

egresso/profissional o médico, com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-

doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, 

com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como 

promotor da saúde integral do ser humano. 



Art. 4º A formação do médico tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 

habilidades gerais: 

I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 

devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional 

deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as 

demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de 

analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os 

profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de 

qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade 

da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do 

problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; (*) CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES 

4/2001. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de novembro de 2001. Seção 1, p. 38.  

II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia 

e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir 

competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 

adequadas, baseadas em evidências científicas; 

III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter 

a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação 

verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma 

língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação; 

IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 

deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-

estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, 

habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva 

e eficaz; 

V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto 

dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar 



aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe 

de saúde; e  

VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 

profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os 

futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e 

desenvolvendo a mobilidade acadêmico / profissional, a formação e a cooperação 

por meio de redes nacionais e internacionais. 

 

Art. 5º A formação do médico tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 

habilidades específicas: 

I – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 

clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de 

transformação social; 

II - atuar nos diferentes níveis de atendimento à saúde, com ênfase nos 

atendimentos primário e secundário; 

III - comunicar-se adequadamente com os colegas de trabalho, os pacientes e seus 

familiares;  

IV - informar e educar seus pacientes, familiares e comunidade em relação à 

promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, usando 

técnicas apropriadas de comunicação;  

V - realizar com proficiência a anamnese e a conseqüente construção da história 

clínica, bem como dominar a arte e a técnica do exame físico; 

VI - dominar os conhecimentos científicos básicos da natureza biopsicossocio-

ambiental subjacentes à prática médica e ter raciocínio crítico na interpretação dos 

dados, na identificação da natureza dos problemas da prática médica e na sua 

resolução; 

VII - diagnosticar e tratar corretamente as principais doenças do ser humano em 

todas as fases do ciclo biológico, tendo como critérios a prevalência e o potencial 

mórbido das doenças, bem como a eficácia da ação médica; 



VIII - reconhecer suas limitações e encaminhar, adequadamente, pacientes 

portadores de problemas que fujam ao alcance da sua formação geral; 

IX - otimizar o uso dos recursos propedêuticos, valorizando o método clínico em 

todos seus aspectos; 

X - exercer a medicina utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos com 

base em evidências científicas; 

XI - utilizar adequadamente recursos semiológicos e terapêuticos, validados 

cientificamente, contemporâneos, hierarquizados para atenção integral à saúde, no 

primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção; 

XII - reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da 

assistência entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema;  

XIII - atuar na proteção e na promoção da saúde e na prevenção de doenças, bem 

como no tratamento e reabilitação dos problemas de saúde e acompanhamento do 

processo de morte; 

XIV - realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos indispensáveis para o atendimento 

ambulatorial e para o atendimento inicial das urgências e emergências em todas as 

fases do ciclo biológico; 

XV - conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a leitura 

crítica de artigos técnico-científicos e a participação na produção de conhecimentos; 

XVI - lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as políticas 

de saúde; 

XVII - atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos princípios técnicos 

e éticos de referência e contra-referência; 

XVIII - cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão 

e como médico; 

XIX - considerar a relação custo-benefício nas decisões médicas, levando em conta 

as reais necessidades da população; 

XX - ter visão do papel social do médico e disposição para atuar em atividades de 

política e de planejamento em saúde; 

XXI - atuar em equipe multiprofissional; e  

XXII - manter-se atualizado com a legislação pertinente à saúde. 

 



Parágrafo Único. Com base nestas competências, a formação do médico deverá 

contemplar o sistema de saúde vigente no país, a atenção integral da saúde num 

sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra-referência e o trabalho 

em equipe.  

 

Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Medicina devem 

estar relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da 

comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a 

integralidade das ações do cuidar em medicina. Devem contemplar: 

I - conhecimento das bases moleculares e celulares dos processos normais e 

alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, 

aplicados aos problemas de sua prática e na forma como o médico o utiliza;  

II - compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, 

psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo 

saúde-doença; 

III - abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e da população, em seus 

múltiplos aspectos; 

de determinação, ocorrência e intervenção; 

IV - compreensão e domínio da propedêutica médica – capacidade de realizar 

história clínica, exame físico, conhecimento fisiopatológico dos sinais e sintomas; 

capacidade reflexiva e compreensão ética, psicológica e humanística da relação 

médico-paciente; 

V - diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas doenças que acometem o ser 

humano em todas as fases do ciclo biológico, considerando-se os critérios da 

prevalência, letalidade, potencial de prevenção e importância pedagógica; e 

VI - promoção da saúde e compreensão dos processos fisiológicos dos seres 

humanos – gestação, nascimento, crescimento e desenvolvimento, envelhecimento 

e do processo de morte, atividades físicas, desportivas e as relacionadas ao meio 

social e ambiental. 

 

Art. 7º A formação do médico incluirá, como etapa integrante da graduação, estágio 

curricular obrigatório de treinamento em serviço, em regime de internato, em 

serviços próprios ou conveniados, e sob supervisão direta dos docentes da própria 

Escola/Faculdade. A carga horária mínima do estágio curricular deverá atingir 35% 



(trinta e cinco por cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Medicina 

proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação. 

§ 1º O estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço incluirá 

necessariamente aspectos essenciais nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, 

Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria e Saúde Coletiva, devendo incluir atividades no 

primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção em cada área. Estas atividades 

devem ser eminentemente práticas e sua carga horária teórica não poderá ser 

superior a  20% (vinte por cento) do total por estágio. 

§ 2º O Colegiado do Curso de Graduação em Medicina poderá autorizar, no máximo 

25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total estabelecida para este estágio, a 

realização de treinamento supervisionado fora da unidade federativa, 

preferencialmente nos serviços do Sistema Único de Saúde, bem como em 

Instituição conveniada que mantenha programas de Residência credenciados pela 

Comissão Nacional de Residência Médica e/ou outros programas de qualidade 

equivalente em nível internacional. 

 

Art. 8º O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Medicina deverá 

contemplar atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão 

criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, 

mediante estudos e práticas independentes, presenciais e/ou a distância, a saber: 

monitorias e estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão; 

estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins. 

 

Art. 9º O Curso de Graduação em Medicina deve ter um projeto pedagógico, 

construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e 

apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-

aprendizagem. Este projeto pedagógico deverá buscar a formação integral e 

adequada do estudante por meio de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão/assistência. 

 

Art. 10. As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico devem orientar o Currículo 

do Curso de Graduação em Medicina para um perfil acadêmico e profissional do 

egresso. Este currículo deverá contribuir, também, para a compreensão, 



interpretação, preservação, reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e 

regionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade 

cultural. 

§ 1º As diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Medicina deverão 

contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso. 

§ 2º O Currículo do Curso de Graduação em Medicina poderá incluir aspectos 

complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a 

considerar a inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os 

requerimentos, demandas e expectativas de desenvolvimento do setor saúde na 

região. 

 

Art. 11. A organização do Curso de Graduação em Medicina deverá ser definida pelo 

respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada 

semestral, sistema de créditos ou modular. 

 

Art. 12. A estrutura do Curso de Graduação em Medicina deve: 

I - Ter como eixo do desenvolvimento curricular as necessidades de saúde dos 

indivíduos e das populações referidas pelo usuário e identificadas pelo setor saúde; 

II - utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno na construção 

do conhecimento  a integração entre os conteúdos, além de estimular a interação 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência; 

III - incluir dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno atitudes e 

valores orientados para a cidadania; 

IV - promover a integração e a interdisciplinaridade em coerência com o eixo de 

desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões biológicas, 

psicológicas, sociais e ambientais;  

V - inserir o aluno precocemente em atividades práticas relevantes para a sua futura 

vida profissional; 

VI - utilizar diferentes cenários de ensino-aprendizagem permitindo ao aluno 

conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da organização da prática e do 

trabalho em equipe multiprofissional; 

VII - propiciar a interação ativa do aluno com usuários e profissionais de saúde 

desde o início de sua formação, proporcionando ao aluno lidar com problemas reais, 

assumindo responsabilidades crescentes como agente prestador de cuidados e 



atenção, compatíveis com seu grau de autonomia, que se consolida na graduação 

com o internato; e 

VIII - vincular, através da integração ensino-serviço, a formação médico-acadêmica 

às necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS. 

 

Art. 13. A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar 

e propiciar concepções curriculares ao Curso de Graduação em Medicina que 

deverão ser acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os 

ajustes que se fizerem necessários ao seu aperfeiçoamento. 

§ 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e 

conteúdos curriculares desenvolvidos, tendo como referência as Diretrizes 

Curriculares. 

§ 2º O Curso de Graduação em Medicina deverá utilizar metodologias e critérios 

para acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio 

curso, em consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos 

pela IES à qual pertence. 

 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Arthur Roquete de Macedo 

Presidente da Câmara de Educação Superior 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


