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RESUMO 

Em meio a um cenário de discussão de modelos de educação médica e 

ampliação das metodologias de ensino, o treinamento da habilidade em 

comunicação tem se apresentado como essencial na formação do médico, em 

especial na Medicina de Família e Comunidade (MFC), oportunizando o 

aprimoramento da relação médico-paciente e construção de vínculos. Objetivos:  O 

objetivo principal do estudo foi conhecer a percepção de residentes sobre a 

importância do ensino de habilidades de comunicação nos Programas de Residência 

de Medicina de Família e Comunidade no Município do Rio de Janeiro. Como 

objetivos secundários, buscou-se identificar experiências dos residentes com 

habilidades de comunicação, analisar sua percepção sobre o ensino dessas 

habilidades e discutir suas potencialidades. Método: A pesquisa caracteriza-se por 

serum estudo qualitativo, descritivo e exploratório, desenvolvida com residentes do 

2º Ano nos Programas de Residência de Medicina de Família e Comunidade, 

atuantes nas equipes de Atenção Primária da Cidade. Os dados foram coletados 

através de entrevistas semiestruturadas e posteriormente, analisados com utilização 

da metodologia deanálise de conteúdo.Resultados: Foram entrevistados nove 

residentes de dois diferentes programas, que destacaram a presença e importância 

do ensino das habilidades de comunicação na formação do médico de família e 

comunidade, ressaltando a potencialidade dos ambientes práticos, a utilização de 

metodologias ativas e o papel do preceptor no desenvolvimento desta habilidade, 

além da influência de uma comunicação eficiente na gestão dos cuidados.  

Palavras-chaves: Atenção Primária, Comunicação em Saúde, Educação Médica, Residência Médica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In a setting of discussing ideals of medical education and the improving of 

teaching methodology, training in communication skills has presented itself as 

essential in the doctor's development, especially in the Family and Community 

Medicine (MFC), prioritizing the improvement of doctor-patient relationship and the 

foundation of a connection. Objectives: The main objective of the study was to know 

the residents' perception about the importance of teaching communication skills in 

the Family and Community Medicine Internship Programs in Rio de Janeiro. As 

secondary objectives, we sought to identify residents' experiences with 

communication skills, analyze their perception about teaching these skills and 

discuss their potentialities. Method: The research is characterized by a qualitative, 

descriptive and exploratory study, developed with residents of the 2nd Year in the 

Internship Programs of Family and Community Medicine, working in the Primary 

Care teams of the city. Data were collected through semi-structured interviews and 

later analyzed using the content analysis methodology. Results: Nine residents of 

two different programs were interviewed, highlighting the presence and importance of 

teaching communication skills in family and community physician training, 

highlighting the potential of practical environments, the use of active methodologies 

and the role of the preceptor in the development of this ability, as well as the 

influence of efficient communication in the management of care. 

Key words: Primary Care, Health Communication, Medical Education, Medical Internship 
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1. INTRODUÇÃO 

Em meio a um cenário de discussão de modelos de educação médica e 

ampliação das metodologias de ensino, o treinamento da habilidade em 

comunicação tem se apresentado como essencial na formação do médico, em 

especial na Medicina de Família e Comunidade (MFC), oportunizando o 

aprimoramento da relação médico-paciente.  

Diversas vezes a criação do vínculo e de um plano terapêutico são 

prejudicados pelas falhas de comunicação, escuta não acolhedora e uso excessivo 

de linguagem técnica, o que no contexto da Estratégia em Saúde da Família tem 

impacto no cuidado universal, longitudinal e integral. (CERON, 2012)  

KURTZ et al (2005), identificou problemas na comunicação médico-paciente, 

com as queixas dos pacientes não sendo detectadas pelos profissionais e 

discordância entre os profissionais e pacientes sobre o motivo principal da consulta. 

O desenvolvimento de uma habilidade de comunicação eficiente, definida 

como uma tecnologia leve de cuidado, permite construir um bom relacionamento 

com o paciente, coletar dados pertinentes e estabelecer um planto terapêutico de 

cuidado adequado à realidade do mesmo. (CERON, 2012) 

As habilidadesde comunicação têm sido elencadas como componente 

essencial do currículo médico, incluídas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) de Medicina de 2001 e reafirmadas das novas diretrizes, aprovadas em 

2014 pelo Ministério da Educação (MEC), estabelecendo que o estudante na 

graduação de Medicina deva desenvolver a:  

comunicação, por meio de linguagem verbal e não verbal, com usuários, 
familiares, comunidades e membros das equipes profissionais, com 
empatia, sensibilidade e interesse, preservando a confidencialidade, a 
compreensão, a autonomia e a segurança da pessoa sob cuidado. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, BRASIL, 2014, pág. 2) 

 

Assim como as DCNs de 2014, na proposta de um currículo médico baseado 

em competências para Medicina de Família e Comunidade, a Sociedade Brasileira 

de Medicina de Família e Comunidade – SBMFC, estabelece a competência de 

comunicação clínica como essencial para o médico de família. (SBMFC, 2014) 
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Segundo Loureiro et al (2015), as competências de comunicação clínica 

podem ser ensinadas, aprendidas e avaliadas. A formação específica desta 

habilidade, contribui com a melhora do vínculo que os profissionais de saúde 

estabelecem com seus pacientes, cuidadores e equipes de saúde e tem como 

consequência melhora expressiva nos resultados dos indicadores de saúde e na 

humanização do cuidado.  

Franco et al (2018)observa que, apesar de uma variedade de documentos 

sobre formação médica estabelecer que a comunicação deva ser uma competência 

a ser desenvolvida, o seu ensino, aprendizado e prática está aquém do esperado ou 

até mesmo esquecido na formação de estudantes de medicina e médicos. 

A educação médica tem sofrido críticas no que se refere à necessidade de 

diversificar os cenários de aprendizagem e ensino, com vistas a proporcionar ao 

indivíduo a inserção deste num processo pedagógico reflexivo e dinâmico. 

(FERREIRA et al, 2010)  

Ceccim (2004) afirma que os projetos educativos de formação profissional 

devem oferecer propostas de transformação das práticas, baseando-se na reflexão 

crítica sobre o trabalho em saúde e a experimentação da alteridade com os 

usuários, permitindo, assim, que o cotidiano de relações da organização da gestão 

setorial e estruturação do cuidado à saúde se incorpore ao aprender e ao ensinar, 

formando não apenas profissionais para a área da saúde, mas formando para o 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

Ao introduzir o conceito do Quadrilátero da Formação ressalta que deve haver 

articulação da formação, da atenção, da gestão e do controle social em saúde, 

valorizando assim, as características locais e as capacidades instaladas, para 

desenvolver as potencialidades existentes em cada realidade e estabelecer a 

aprendizagem significativa e crítica, produzir sentidos, autoanálise e autogestão. 

(CECIM, 2004) 

Este novo conceito de formação prática visa mudar a concepção da 

transmissão de saber hegemônico tradicional (biologicista, mecanicista, centrada no 

professor e na transmissão) para uma concepção construtivista (problematizadora 

das práticas e dos saberes), incentivando a produção de conhecimentos nos 

serviços. (FERREIRA et al, 2010) 



14 

A Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde - Humaniza 

SUS, destaca a importância de diversificar os métodos de formação, adequando 

estes à realidade da prática médica no SUS, extrapolando o conhecimento técnico-

científico, que fragmenta os saberes e práticas em saúde. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, BRASIL, 2013).  

No Caderno HumanizaSUS, temos a definição de que a formação do vínculo 

do médico com o paciente é necessária para a longitudinalidade do cuidado:  

... se materializam na relação entre os sujeitos envolvidos na e com a 
construção do cuidado, nos modos de acolher, de gerir, de fazer a escuta, 
de compartilharem saberes e diferentes modos de estar nos verbos da vida 
(viver, trabalhar, sentir e perceber o mundo). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
BRASIL, 2013, p.17) 

 

Uma boa comunicação médico-paciente é necessária para o fortalecimento 

do vínculo e ampliação do cuidado integral na Atenção Primária a Saúde (APS), 

devendo ser desenvolvida na formação dos profissionais que ali atuam. (BRASIL, 

2014)  

A efetividade do treinamento da comunicação durante a graduação e pós-

graduação na formação médica, e o desenvolvimento desta habilidade têm sido 

relatados como aspectosmuito influenciadores dos cuidados fornecidos pelos 

médicos da atenção primária, descritos como a principal ferramenta dos médicos de 

família. (FRANCO et al, 2018) 

Modelos para ensino das habilidades em comunicação, com uso de 

metodologias ativas têm sido aplicadas na formação de residentes em Medicina de 

Família e Comunidade em alguns programas de residência médica no país. (RMFC-

RIO, 2016) 

Recentemente, dada a expansão da Atenção Primária no município do Rio de 

Janeiro, houve a ampliação dos programas de Residência em Medicina de Família e 

Comunidade, como modelo de formação e qualificação dos profissionais ali 

atuantes. (SORANZ et al, 2016) 

Em minha atividade profissional como médica de família e comunidade, 

recém-formada na residência e com a responsabilidade de ser preceptora de novos 

residentes do Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade no 
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Município do Rio de Janeiro, me questionava em como eu poderia ensinar as 

minhas habilidades de comunicação adquiridas nos quase 5 anos de vivência na 

Saúde da Família para eles. Então, fui apresentada ao Problem Based Interview 

(PBI) como umas das metodologias de ensino do programa. No entanto, percebi que 

alguns residentes se sentiam desconfortáveis com o método e muitos não 

entendiam a importância do mesmo. Esta experiência se apresenta como base para 

a motivação em desenvolver o estudo apresentado nesta dissertação. 

 Havia um receio por parte dos residentes em usar as suas consultas 

gravadas, com o questionamento se estas estariam adequadas para a discussão 

com os demais. Além disso, a proposta era que no decorrer dos dias, houvesse o 

registro em vídeo de consultas e a partir destas, seriam escolhidas as que seriam 

apresentadas na sessão. No entanto, as gravações ocorriam, no dia da discussão e 

até mesmo horas antes. 

Nas devolutivas das sessões aos preceptores locais, que não haviam 

participado das discussões, os residentes mostravam-se desestimulados com o 

método, relatando constrangimentos sofridos perante aos demais colegas. 

Observei ainda que, apesar do PBI ser umas das ferramentas avaliativas na 

residência, ao qual havia obrigatoriedade de participação do residente, não havia 

qualquer formação dos preceptores para o desenvolvimento das habilidades de 

comunicação através deste método, a não ser que o preceptor fosse um egresso do 

mesmo programa de residência, com a metodologia fazendo assim parte da sua 

formação.  

Dentro da minha vivência como residente de outro programa de residência e 

até mesmo na minha graduação não tive a oportunidade de ser treinada para 

habilidades de comunicação e tão pouco conhecia metodologias para seu 

desenvolvimento. 

Então, inferi que talvez a metodologia não estivesse sendo executada da 

forma adequada em decorrência do pouco pertencimento dos preceptores em 

relação ao PBI, talvez por falhas na sua formação, como a minha.  

Em decorrência disso, os residentes não se apropriavam do método e se 

sentiam desconfortáveis em gravar suas consultas para discussão e entendiam que 

esse processo era algo somente algo obrigatório e sem funcionalidade. Essa visão 
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trazia pouco envolvimento com o método e prejuízos no desenvolvimento das 

habilidades em comunicação. 

Devido ao explicitado acima, senti a necessidade de conhecer melhor como 

se estrutura a aplicação de metodologias de ensino e aprendizagem da habilidade 

de comunicação, além de identificar as percepções dos residentes sobre a 

importância e o desenvolvimento desta habilidade na sua formação e prática. 

Um dos esforços da Atenção Primária a Saúde é o fortalecimento do modelo 

de medicina centrada no atendimento integral, com maior acessibilidade por 

proximidade do território onde o indivíduo vive, com a resolutividade de suas 

práticas, longitudinalidade do atendimento e coordenação do cuidado, permitindo 

assim, um maior vínculo com o serviço de saúde. 

A qualidade da comunicação clínica, segundo Barbara Starfield, é um dos 

aspectos fundamentais na atenção primária e está relacionada à melhoria da 

interação do profissional com o paciente, permitindo que este tenha maior 

participação ativa nas decisões terapêuticas, com uma abordagem construtivista do 

cuidado e maior satisfação do paciente. (2002, pág. 490) 

A atitude de escuta ativa qualificada, necessária para formação do vínculo 

com o profissional de saúde, segundo o Ministério da Saúde, é definida como 

“Acolhimento”, sendo: 

uma prática presente em todas as relações de cuidado, nos encontros reais 
entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as 
pessoas, podendo acontecer de formas variadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
BRASIL, 2010, p.19). 

Sendo assim, há a necessidade da mudança da formação profissional da 

saúde da Atenção Primária, rompendo um modelo hegemônico tradicional, baseado 

na transmissão dos saberes centrado no professor, para a construção de um modelo 

com problematização das práticas e dos saberes, com:  

conceitos e práticas relacionados ao planejamento, promoção de saúde e 
prevenção de doenças com a utilização de tecnologias eficazes e de 
metodologias de ensino-aprendizagem que vão além dos espaços 
acadêmicos e cheguem as realidades da população (FERREIRA ET AL, 
2010, p.53). 
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Sabe-se que a melhora do desempenho da comunicação clínica é capaz de 

formar profissionais com maior precisão diagnóstica e empáticos, reduzindo conflitos 

e reclamações, fortalecendo assim, o vínculo. Além disso, há maior satisfação do 

paciente e do médico, aumentando a adesão a tratamentos propostos, alívios dos 

sintomas físicos e psicossomáticos. (KURTZ, 2002) 

Levando-se em consideração que o ensino de comunicação clínica tem 

relevância na formação do profissional que atua na APS, é necessário conhecer de 

que forma ocorre o ensino e aprendizagem das habilidades de comunicação nos 

Programas de Residência de Medicina de Família e Comunidade no Município do 

Rio de Janeiro e a sua importância dentro da formação dos residentes desta 

especialidade. 

Portanto, o presente trabalho, pretende colaborar com o aprimoramento do 

ensino e aprendizagem das habilidades de comunicação dentro dos Programas de 

Residência de Medicina de Família e Comunidade no Município do Rio de Janeiro, 

contribuindopara a formação de melhores profissionais que atuarão na Atenção 

Primária a Saúde, fortalecendo o vínculo e a longitudinalidade no cuidado. 

Sabendo que, de acordo com a resolução da CNRM, os PRM de MFC devem 

desenvolver em seus projetos pedagógicos as competências comunicacionais já no 

R1, com a utilização de metodologias ativas de aprendizado, houve o interesse de 

nossa parte em responder a pergunta norteadora do presente trabalho - Como se 

desenvolve o ensino de habilidades de comunicação nos Programas de Residência 

em Medicina de Família e Comunidade no município do Rio de Janeiro?  
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2. O CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO 

2.1. A expansão da Atenção Primária no município do Rio de Janeiro 

A APS é o primeiro nível de contato dos indivíduos, família e comunidade com 

sistema de saúde. No Brasil, desde 2006, o modelo de Estratégia Saúde da Família 

(ESF), instituído pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), afirma a APS 

como porta de entrada e organizadora dos serviços do Sistema Único de Saúde. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL, 2006) 

Apesar disto, o município do Rio de Janeiro, segunda metrópole do país, 

permanecia até o ano de 2008, com uns dos piores indicadores de APS. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL, 2014) 

Segundo Soranz et al (2016), tal fato devia-se a uma baixa capacidade de 

ampliação dos serviços de atenção básica públicos e universais de saúde, com 

grande redução de sua oferta, financiamento público no limite mínimo constitucional 

estabelecido e um crescimento histórico dos planos privados de saúde.  

A rede de APS do município era estruturada pelo modelo de unidade básica 

tradicional, com a atuação de especialistas focais, que usando um sistema de 

regulação de vagas ineficiente, contribuíam para a desorganização de acesso aos 

serviços, não havendo a longitudinalidade e coordenação dos cuidados em saúde. 

Esta estruturação impactava nos indicadores de saúde, a exemplo, com o aumento 

da mortalidade infantil, incidência de novos casos de tuberculose, dentre outros. 

(RMFC-RIO, 2016) 

Havia à época um pequeno quantitativo de Médicos de Família e Comunidade 

atuando na rede. Os vínculos de trabalhos eram precarizados e para que a reforma 

do sistema de saúde do município fosse viabilizada, entendeu-se que havia a 

necessidade de uma reforma administrativa e organizacional da Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS).(RMFC-RIO, 2016) 

Optou-se assim, pela parceria com as Organizações Sociais para a gestão 

dos serviços de saúde, viabilizando a contratação dos profissionais das Equipes de 

Saúde da Família por contratos celetistas, eliminando-se os vínculos precários 

existentes e o longo tempo para realização dos processos seletivos de pessoal. 

(SORANZ et al, 2016) 
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Em maio de 2009, dá-se então, o início da reforma da APS no município do 

RJ, com o lançamento do programa “Saúde Presente”. Apesar de já haver outros 

modelos instituídos no município a serem ampliados, como os Centros Municipais de 

Saúde, unidades básicas de modelo tradicional, por uma decisão política, optou-se 

pelo modelo de APS instituído pela PNAB e pela ampliação das Equipes de 

Estratégia de Saúde da Família como a base da Reforma dos Cuidados em Atenção 

Primária em Saúde (RCAPS). (SORANZ et al, 2016) 

A RCAPS foi estruturada a partir dos quatro atributos essenciais da APS, 

acesso e prestação de serviços no primeiro contato, longitudinalidade, integralidade 

e coordenação do cuidado, e contemplava ainda três atributos derivados: a 

orientação familiar, a comunitária e a competência cultural, princípios estabelecidos 

por Barbara Starfield, base teórica desta reforma. (SORANZ et al, 2016) 

A RCAPS estabeleceu eixos estratégicos: a mudança organizacional e 

administrativa; ampliação do acesso; governança clínica e gestão do conhecimento; 

sustentabilidade e desenvolvimento; coordenação do cuidado e accountability; 

resposta a tempo e a hora; Todos Pelo SUS e finalmente, dirigindo com eficiência.  

Neste contexto, como proposta do eixo da gestão do conhecimento proposto 

pela RCAPS, a Residência Médica foi escolhida pela SMS/RJ como uma estratégia 

padrão para a formação dos profissionais médicos, havendo então a ampliação da 

oferta de vagas para a Residência de Medicina de Família e Comunidade, através 

da própria SMS/RJ, bem como o fortalecimento de outros programas já existentes 

como a exemplo o da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  

 

2.2. A Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade no 

Município do Rio de Janeiro 

A residência médica em MFC, é regulamentada pela resolução da 

COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA (CNRM) Nº. 02/2006, de 17 de 

maio de 2006. É um programa de acesso direto e possui dois anos de duração 

obrigatória (R1 e R2) e um terceiro ano opcional (R3) com foco em administração 

em saúde. (CNRM, BRASIL, 2006) 

A Medicina de Família e Comunidade é a especialidade médica que engloba 

a prestação de cuidados personalizados e continuados a indivíduos e famílias de 
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uma determinada população, independentemente de idade, sexo ou problema de 

saúde. (CNRM, BRASIL, 2015)  

Com a implementação da PNAB, uma nova política de saúde que descrevia 

uma APS fortalecida, qualificada e organizadora das demais redes de atenção e 

com os princípios da universalidade do acesso, integralidade, coordenação, 

longitudinalidade do cuidado e com participação social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

BRASIL, 2012),  fazia-se necessário ampliar a cobertura da ESF no Rio de Janeiro.  

O programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade da 

Secretaria Municipal do Rio de Janeiro (SMS/RJ) foi desenvolvido no contexto de 

expansão da Atenção Primária em Saúde (APS) neste Município, iniciada no ano de 

2009, como uma das propostas do eixo da gestão do conhecimento da RCAPS. 

Tal expansão desenvolveu-se num cenário de mudanças políticas ocorridas a 

partir de 2002 e da eleição da Estratégia de Saúde da Família como modelo de 

Atenção Primária à Saúde no Brasil, estabelecida pela a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) de 2006. (RIO DE JANEIRO, 2014) 

No ano de 2009 a cobertura de APS no município do Rio de Janeiro era de 

3,5%, chegando ao final de 2012 a uma expansão de aproximadamente 70,6% da 

população coberta pela saúde da família. (RIO DE JANEIRO, 2018) 

Face a um crescimento expressivo do número de unidades e equipes de 

saúde tornou-se imprescindível a formação e qualificação dos profissionais que 

atuariam nestas equipes.  

 Os programas de Residência Médica nesta área, já implantados no Rio de 

Janeiro, como o da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), tinham um 

número de egressos muito pequeno.  

Então, a partir de uma decisão técnica e política, a Residência Médica foi 

escolhida pela SMS/RJ como uma estratégia padrão para a formação destes 

profissionais, voltados para atuação com supervisão, nas unidades e equipes que 

estavam sendo implantadas. 

O programa foi iniciado em 2011 com a oferta de 60 vagas para o primeiro 

ano da residência (R1) e em 2014, a oferta foi ampliada para 100 vagas. Neste 

mesmo ano, mais de 10% das equipes de saúde da família eram compostas por 
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médicos do programa de residência, evidenciando a aproximação e ampliação do 

ensino-serviço no SUS.   

Os residentes fazem parte da rede de atenção primária do município, 
utilizando e desenvolvendo habilidades pautadas na carteira de serviços, 
tendo os mesmos protocolos, as mesmas metas e indicadores que as 
demais equipes da ESF (RIO DE JANEIRO, 2014, p.19). 

 

A implantação e a implementação visavam não somente a responder a um 

processo que exigia aumento de mão de obra qualificada, mas também para garantir 

uma APS fortalecida por um modelo de organização do acesso com resolutividade. 

(RIO DE JANEIRO, 2014)  

Ainda com o objetivo de fortalecer a residência em Medicina de Família e 

Comunidade no Município do Rio de Janeiro, desenvolveram-se parcerias com 

outros programas de residência já conhecidos e existentes no município, como o do 

Departamento de MedicinaIntegral e Familiar (DMIF) da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ) e do Programa de Residência da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), com a expansão de bolsas complementares às bolsas de 

residência, buscando atratividade e fixação de mais residentes na especialidade. 

(RMFC-RIO, 2016) 

Tais investimentos objetivavam a ampliação da residência em Medicina de 

Família e Comunidade e a oferta de profissionais melhor qualificados para a APS no 

Rio de Janeiro. (JUSTINO et al, 2016) 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Os Atributos da Atenção Primária à Saúde e a Comunicação 

Clínica 

A Conferência de Alma Ata, em 1978, instituiu os cuidados primários em 

saúde como estratégia para a meta de melhoria da saúde mundial, ampliando o 

conceito de saúde para o completo bem-estar físico, mental e social. (OMS, 1978)  

Estabeleceu que estes cuidados fossem adotados através de práticas 

cientificamente e socialmente aceitas, com baixo custo, de alcance universal a todos 

e com a participação e aproximação com a comunidade, constituindo assim, o 

primeiro nível de atenção em saúde e, propiciando um maior cuidado integral e 

longitudinal dos indivíduos.  

Barbara Starfield (2002), também identifica a atenção primária como primeiro 

contato aos serviços de saúde e elenca ainda, outros atributos como sendo 

exclusivos da APS, como a longitudinalidade, a integralidade do cuidado e a 

coordenação da atenção.  

Define que o atendimento longitudinal tende a aumentar a precisão dos 

diagnósticos e tratamentos, promove um maior entendimento entre os profissionais e 

usuários, que percebem um maior interesse do profissional em outros aspectos da 

sua vida, entendendo melhor os seus problemas e processos de adoecimento. 

(STARFIELD, 2002) 

A longitudinalidade do cuidado está fortemente relacionada à boa 

comunicação e tende a favorecer a continuidade e a efetividade do cuidado, 

contribuindo para a implementação de ações de promoção e de prevenção de 

agravos. (OLIVEIRA, 2013) 

 A comunicação médico-paciente é um dos aspectos fundamentais da APS. A 

qualidade deste aspecto é necessária para o enfoque interpessoal do atendimento e 

sua avaliação permite identificar o papel do paciente no seu cuidado, ampliando sua 

satisfação com a abordagem do médico para o entendimento de suas necessidades. 

(STARFIELD, 2002) 

No primeiro contato com a APS não há somente a identificação dos serviços 

de saúde como o local onde o usuário recebe cuidados, mas também se revela ao 
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indivíduo o acesso à informação, dos sinais e sintomas, dos riscos e gravidades da 

sua doença, do conhecimento sobre seu corpo e das ofertas de serviços, do medo 

do diagnóstico e dificuldades/facilidades de comunicação com a equipe de saúde, 

situações estas, que dependem de bom vínculo e de boa comunicação com a 

equipe profissional. (OLIVEIRA, 2013) 

No Brasil, a revisão da PNAB, instituída pela PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE 

SETEMBRO DE 2017, reforça a importância do papel da APS nos cuidados em 

saúde centrados na pessoa, de forma longitudinal e resolutiva, e da incorporação de 

novas tecnologias, caracterizando a Atenção Básica, 

...como porta de entrada preferencial do SUS, possui um espaço 
privilegiado de gestão do cuidado das pessoas e cumpre papel estratégico 
na rede de atenção, servindo como base para o seu ordenamento e para a 
efetivação da integralidade. Para tanto, é necessário que a Atenção Básica 
tenha alta resolutividade, com capacidade clínica e de cuidado e 
incorporação de tecnologias leves, leve duras e duras (diagnósticas e 
terapêuticas), além da articulação da Atenção Básica com outros pontos da 
RAS (Redes de Atenção em Saúde). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL, 
2017, pág.70). 

No cuidado na APS pressupõe-se a abordagem integral do indivíduo e da 

família dependendo da criação do vínculo e acolhimento com a equipe, sendo 

necessário repensar as práticas assistenciais para a garantia da integralidade. 

(OLIVEIRA, 2013)  

Cabe ao Médico de Família e Comunidade (MFC), neste contexto, exercer a 

Medicina Centrada na Pessoa, que indica a linguagem como forma de expressão do 

processo diagnóstico e terapêutico, sendo primordial que o MFC amplie estas 

habilidades, a fim de promover, facilitar e acolher as expressões do adoecimento 

das pessoas de quem cuida. (RODRIGUES; ANDERSON, 2012, p. 78) 

 

3.2 As habilidades de comunicação na formação médica 

O ato de se comunicar com o paciente se estrutura como ferramenta principal 

de trabalho do médico e, portanto, o treinamento das habilidades de comunicação é 

competência básica na formação médica. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, BRASIL, 

2014) 

Durante a sua formação, o contato do estudante com o ensino das 

habilidades de comunicação ocorre de forma empírica, ao observar professores e ao 
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roteirizar entrevistas clínica como na disciplina de semiologia médica e rodízios do 

internato.  

Há então uma necessidade de se avaliar formalmente o ensino das 

habilidades de comunicação e, atualmente, este ensino tem sido exigido pelas 

principais escolas médicas do mundo para melhorar aqualidade da comunicação 

médica, como já dito, uma competência básica para o egresso de medicina. 

(LOUREIRO, 2015) 

Segundo Philippa Moore et al (2002), dois foram os principais fatores 

responsáveis pela inclusão formal do ensino das habilidades de comunicação nos 

currículos.  

O primeiro era a crescente evidência de que uma comunicação eficiente em 

medicina melhorava os resultados na prática (capacidade de diagnóstico, tomada de 

decisão e adesão ao tratamento). O segundo fator foi o aparecimento de métodos 

que facilitam a observação de entrevistas clínicas: filmagens, salas espelhadas e a 

utilização de pacientes simulados no ensino. Segundo a autora estes métodos têm 

melhorado tanto a pesquisa quanto o ensino e a avaliação nesta área. (MOORE et 

al, 2012) 

A mesma autora define algumas particularidades da aprendizagem sobre a 

comunicação em Medicina:  

A comunicação é uma competência clínica básica;  

Se diferencia de outras competências enquanto novidade como motivadora 
de uma aprendizagem; 

É algo que o aluno tem praticado desde o nascimento, então aprendizagem 
não começa do zero, mas em diferentes níveis em diferentes alunos; - As 
habilidades de comunicação aprendidas durante sua vida necessitam ser 
adaptadas para a relação médico-paciente;  

Aprender sobre a comunicação está mais relacionado ao autoconhecimento 
do estudante e sua autoestima do que a outras competências;  

O nível de conhecimento: não se chega ao nível “expert” em comunicação, 
ninguém pode dizer que sabe tudo; 

A comunicação na medicina é um conjunto de habilidades aprendidas; 

Não é inerente aos traços de personalidade;  

Todos podem aprender;  
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Ela exige o ensino formal, aprendendo não só pela experiência: a 
experiência por si só é geralmente um mau professor, requer ensino teórico-
prático e didática-experimental; 

O conhecimento das habilidades de comunicação não se traduz diretamente 
em execução ou ação;  

Refletindo através de um feedback específico sobre sua conduta observada, 
permite ao aluno poder se dar conta, reconhecer e melhorar a sua 
competência relacional (MOORE et al, 2012, p. 360). 

Uma comunicação eficaz melhora a relação médico-paciente, reduz 

incertezas e aumenta a precisão diagnóstica, melhora aderência a tratamentos, é 

capaz de reduzir sofrimento, podendo reduzir conflitos e evitar o burnout. (MOORE 

et al, 2010) 

Segundo Kurtz (2002), a comunicação eficaz se estrutura em cinco princípios: 

Garante a interação não apenas a transmissão; 

Reduz a incerteza desnecessária - a incerteza distrai a atenção e interfere 
na precisão, eficiência e vínculo; 

Requer planejamento, pensando em termos de resultados - a eficácia só 
pode ser determinada no contexto dos resultados que você e/ou o paciente 
está tentando alcançar; 

Demonstra dinamismo, o que significa que o médico deve reagir ao 
comportamento do paciente; 

Segue um modelo helicoidal, em vez de um linear – falar uma vez pode não 
ser suficiente; se você quiser uma compreensão exata, deve-se repetir as 
informações sempre que necessário; (Kurtz, 2002, p. 27). 

Para o ensino das habilidades de comunicação o uso de novas metodologias 

de ensino tem sido utilizado para o desenvolvimento desta competência. A utilização 

de métodos de gravação em vídeo, a exemplo o Problem Based Interview (PBI), o 

“role-play” com o uso de dramatização de casos e Objective Structured Clinical 

Examination (OSCE) que simula um atendimento clínico onde são avaliados 

comportamento, domínio e habilidades dos estudantes durante a execução das 

tarefas, são exemplos destas metodologias. 

O método de gravações em vídeo como treinamento da comunicação 

clínica é estruturado através da metodologia com denominação de origem inglesa 

ProblemBased Interview (PBI). Esta consiste na gravação em vídeo de consultas 

com a prévia autorização da pessoa atendida e médico que a assiste, com o objetivo 
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de visualizar a comunicação verbal e não verbal, dando um feedback, que consiste 

em uma avaliação de desempenho para o residente (BORREL ET AL, 2012) 

O Objective Structured Clinical Examination (OSCE) tem sido aplicado nas 

avaliações de competências de estudantes da graduação e de residentes. Trata-se 

de estações com pacientes simulados em que o avaliado deverá desenvolver 

habilidades relacionadas à comunicação, à anamnese, ao exame físico e ao 

raciocínio clínico, além de permitir a avaliação do estudante perante situações de 

conflito e dilemas éticos na prática.  (FRANCO, 2015) 

O role-play (simulação) é uma metodologia em que os estudantes são 

levados a simular contextos reais da prática médica, onde são observados seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes de acordo com a sua interpretação de um 

papel. (RABELO, 2015)  

O estudante pode desempenhar o papel de médico, paciente ou familiar 

podendo desenvolver habilidades de feedback, de se colocar na perspetiva do outro 

e de interação com os colegas também participantes. O resultado da encenação 

levará à discussão de um problema/fato que na construção do conhecimento levará 

à transformação da realidade (conceito da aprendizagem baseada em problemas – 

ABP).  

Face ao exposto, nos parece clara a importância da estruturação e inserção 

do ensino da habilidades de comunicação na formação médica, com consequente 

qualificação de profissionais que treinados e habilitados na comunicação eficaz, 

possam atender o proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Medicina, que é de formar profissionais empáticos, humanistas e 

com uma abordagem centrada na pessoa. 

 

3.3 Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem na Formação do 

Profissional em Saúde 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina de 

20 de junho de 2014, reafirmaram que o graduado em Medicina tenha formação 

geral, reflexiva, humanística e integral e que seja autônomo do seu aprendizado, 

sendo estimulado pelo uso de metodologias que integrem o aluno na construção do 
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seu conhecimento e dos conteúdos com a sua prática médica (CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, BRASIL, 2014). 

A Andragogia, definida por Malcolm Knowles em 1970, como a arte ou ciência 

de ensinar adultos a aprender, considera que as experiências prévias são a principal 

fonte de aprendizado nos adultos. A motivação para o aprendizado é decorrente das 

necessidades e interesses na sua prática(BARROS, 2018). 

O modelo andragógico defende que o adulto tem autonomia sobre seu 

aprendizado e só busca o conhecimento se necessita aprender sobre questões 

observadas na sua realidade, tendo o desenvolvimento das habilidades alguma 

aplicabilidade prática na sua vida diária. (BARROS, 2018) 

Sendo o residente um adulto em formação, devemos particularizar o seu 

ensino, levando em consideração que nesta faixa etária de vida, a aprendizagem 

apresenta desafios, como presença de um repertório prévio de conhecimento que, 

implica uma condição refratária à aquisição de novos conhecimentos, se não 

integrados adequadamente. 

Na formação do adulto é necessário respeito às experiências prévias, 

motivação para o aprendizado, compartilhamento de experiências, aplicabilidade 

deste aprendizado, além da necessidade de retorno avaliativo sobre o mesmo 

(feedback)(PAZIN, 2007). 

As metodologias ativas de ensino dão autonomia ao aprendizado do adulto, já 

que permitem ao aluno se perceber como origem da própria ação, com a 

problematização das situações da sua prática, abrindo caminho para a criatividade e 

para o desenvolvimento pelo próprio das respostas e soluções para estas situações. 

(BERBEL, 2011) 

No ato de ensinar-aprender é necessário haver o comprometimento do 

docente e do discente na articulação de métodos que levem à reflexão da prática e 

ampliem o conhecimento. O discente deve assumir um papel central no seu 

aprendizado, deixando de ser um mero expectador e receptor de conteúdo, sendo 

crítico, criativo e reflexivo. Nessa perspectiva, o docente necessita ampliar suas 

habilidades de ensino e permitir a participação do discente como agente do seu 

conhecimento(MITRE, 2008). 
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Em sua obra “Pedagogia da Autonomia”, Paulo Freire, ressaltou a importância 

do estímulo à autonomia do aprendizado com a problematização pelo aluno e 

identificou que a construção do conhecimento está relacionada às experiências 

prévias dos indivíduos e das trocas de saberes entre este e o seu docente. 

(FREIRE,1996) 

Em contraposição ainda se perpetua no ensino a aprendizagem mecânica, 

onde novas informações são memorizadas de forma arbitrária, sem significância e 

assim, não gerando novo conhecimento e sim uma prática de transmissão de 

saberes. (MOREIRA, 2010)  

A metodologia da problematização, iniciada em 1980 na Universidade do 

Havaí, como proposta metodológica de reorganização do currículo (MITRE, 2008), 

apresenta-se como estratégia de ensino, de estudo e de trabalho, e tem sido 

aplicada em situações  relacionadas com a vida em sociedade (BERBEL, 1998), 

sendo então ferramenta primordial para o ensino na prática da residência médica, já 

que o residente se encontra inserido nos serviços de saúde à comunidade.  

A metodologia da problematização é melhor explicada pela utilização do Arco 

de Maguerez, adaptado e demonstrado na Figura 1, que foi apresentada por 

Bordenave e Pereira (1982), possuindo cinco etapas: a observação da realidade e 

definição de um problema; pontoschaves; teorização; hipóteses de solução e 

aplicação à realidade (BERBEL, 2011). O arco de Maguerez propõe o exercício da 

relação da prática-teoria-prática a partir da realidade social. (BERBEL, 1998). 

Teorização 

 

Pontos-chaves   Hipóteses de Solução 

 

 

Observação da Realidade  Aplicação à realidade 

(problemas)   (prática) 

 

 

 

Figura 1: Arco de Maguerez. Adaptado pela autora 

 

Realidade 
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Apesar de frequentemente considerada a mesma metodologia que a 

problematização, a Abordagem Baseadas em Problemas (ABP) se constitui como 

um método de rompimento de transmissão de saberes, com profundas 

transformações nos currículos e na formação dos profissionais de saúde, onde o 

processo de ensino-aprendizagem é centrado no estudante e na sua autonomia. 

(MITRE, 2008) 

Tem como principais aspectos a aprendizagem significativa, a 

indissociabilidade entre teoria e prática, o respeito à autonomia do estudante, o 

trabalho em pequeno grupo, educação permanente e a avaliação formativa (MITRE, 

2008). 

A ABP rompe com o modelo de formação em diversas áreas e disciplinas, 

que não se relacionavam entre si e com a prática. Requer uma transformação nas 

relações docentes e discentes e na estrutura e organizações das instituições de 

ensino.  

Miranda et al. (2018), em análise de estudos sobre a utilização da prática 

simulada no desenvolvimento de competências em profissionais de saúde, observou 

que a simulação, uma das metodologias ativas de ensino, foi utilizada como 

estratégia de desenvolvimento da comunicação em diferentes contextos como as 

entrevistas clinicas, comunicação de más notícias e gestão de cuidados, além do 

relacionamento interpessoal da equipe. 

Ressaltou ainda que, as práticas clínicas simuladas têm capacidade de 

estimular a auto avaliação, o raciocínio clínico, a consciência de atitudes e a 

percepção dos recursos nos cuidados dos usuários no sistema de saúde.  

A aplicação destas metodologias na residência médica pode possibilitar a 

construção e aplicação dos conhecimentos pelos residentes, sendo capaz de 

explicar e modificar a realidade através das dificuldades e desafios da prática 

assistencial. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

Conhecer como se desenvolve o ensino de habilidades de comunicação em 

Programas de Residência de Medicina de Família e Comunidade, no município do 

Rio de Janeiro.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar através dos residentes, a experiência com metodologias de ensino 

e aprendizagem de habilidades de comunicação em Programas de Residência de 

Medicina de Família e Comunidade, no município do Rio de Janeiro. 

 

Analisar a percepção de residentes sobre o ensino das habilidades de 

comunicação nos Programas de Residência de Medicina de Família e Comunidade, 

no município do Rio de Janeiro. 

 

Discutir as potencialidades e fragilidades no ensino das habilidades de 

comunicação nos Programas de Residência de Medicina de Família e Comunidade, 

no município do Rio de Janeiro. 
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5.0 MÉTODOS 

5.1 Desenho de Estudo 

Este projeto caracteriza-se por ser um estudo descritivo e exploratório, com 

proposição de pesquisa no campo das ciências sociais, utilizando a abordagem 

qualitativa, visto que esta abordagem permite o aprofundamento da compreensão 

fenômenos relacionados a um grupo social, de uma organização, etc. 

(GOLDENBERG, 1997) 

Optou-se pela análise descritiva da pesquisa, pois esta tem como objetivo 

apresentar as características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de 

suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

tais como o questionário, a observação sistemática e, para o caso da escolha neste 

presente estudo, a entrevista tendo como base um roteiro pré-estabelecido (GIL, 

2002). 

 

5.2 Cenário de Estudo 

Como cenário de estudo entendemos ser o conjunto dos Programas de 

Residência de Medicina de Família e Comunidade no município do Rio de Janeiro, 

cenário este elencado devido à justificativa da pesquisa estar relacionada à prática 

médica e de ensino da pesquisadora, baseada no interesse de conhecer o 

desenvolvimento das habilidades de comunicação na formação médica, 

questionamento da pergunta norteadora da presente pesquisa. 

O Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro foi criado em 2011 com a abertura 

de 60 vagas. Atualmente, são oferecidas 150 vagas por ano, com aproximadamente 

300 residentes atuando nas unidades da SMS a cada ano(RMFC-RIO, 2018). 

Antes da experiência do RMFC-RIO, já existiam no município outros dois 

PRMFC: o da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com dez vagas, e 

outro em parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), com oito vagas, em 2011. 

(CASTELLS et al, 2016). Atualmente a oferta de vagas destes programas foram 

ampliadas e a UERJ conta com 40 vagas e a UFRJ/ENSP com 13 vagas.  
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Os residentes do primeiro ano do RMFC-RIOcumprem uma carga horária de 

no mínimo 46 horas de segunda a sexta-feira em atividades assistenciais nas 

clínicas que são alocados, além de 4 horas de carga teórica semanal. (RMFC-RIO, 

2018) 

Já os residentes do segundo ano cumprem uma carga horária de 37 horas 

semanais em atividades assistências, mais 12 horas de estágios secundários em 

plantões em maternidades e emergências adultas e pediátricas, além de carga 

teórica semanal de 4 horas.  

Em relação a carga horária do Programa de Residência em MFC da UERJ, 

não encontramos documentos oficiais que relatem de forma pormenorizada a divisão 

de carga horária assistencial e teórica dos residentes.  

A decisão sobre pesquisar com residentes de diferentes programas em curso, 

nas unidades de APS da SMS-RJ, mas vinculados a instituições diferentes – RMFC-

RIO, Universidade Federal do Rio de Janeiro/ Escola Nacional de Saúde Pública 

(UFRJ/ENSP) e UERJ, se justifica pelo fato de que entre os objetivos não se 

encontra a avaliação específica de um dos programas existentes, mas sim o 

conjunto de experiências nestes. 

 

5.3 Amostra de Estudo 

Segundo o artigo 13 da resolução CNRM Nº 1, de 25 de maio de 2015, a 

habilidade de comunicação é competência prática que deve ser desenvolvida no R1 

de MFC. 

Sendo assim, elegeu-se como população para o estudo, os residentes do 

segundo ano (R2’s) dos Programas de Residência em Medicina de Família e 

Comunidade existentes no município do Rio de Janeiro, com a intencionalidade de 

selecionar uma população com a possibilidade de durante o seu primeiro ano de 

formação (R1) ter tido contato com o ensino e desenvolvimento das habilidades de 

comunicação. 

Estabeleceu-se como critério de exclusãopara a entrevista, os R2´s que 

porventura tivessem cursado o R1 em outros municípios e advindos de processos de 

transferência interna entre programas de residência.  
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Devido à intencionalidade de se explorar a percepção dos atores envolvidos 

no ensino e aprendizagem das habilidades de comunicação e abordagem qualitativa 

da pesquisa, optou-se pelo uso da amostra da pesquisa por saturação, definida 

como a suspensão de inclusão de novos participantes quando os dados obtidos 

passarem a apresentar, na avaliação do pesquisador, uma certa redundância ou 

repetição, não sendo considerado relevante persistir na coleta de dados. 

(FONTANELLA, 2008) 

Com a limitação de tempo no cronograma da pesquisa e uma certadificuldade 

de acesso e participação dos residentes, tendo em vista a ocorrência, no período da 

abordagem de contato inicial, de greve dos profissionais da APS no município,o 

número de entrevistados acabou sendo influenciado também por esta circunstância.  

Havia um baixo quantitativo de profissionais e residentes atuando nas unidades, e o 

número de entrevistados ficou reduzido, da estimativa inicial de quinze participantes 

para nove.  

No entanto, durante a análise do conteúdo, foi possível perceber que, mesmo 

com a redução da amostra para nove participantes, houve uma recorrência de falas 

e relatos, inferindo-se ter ocorrido uma saturação, como planejado para a 

amostragem. 

A seleção dos participantes foi realizada através de contato formal com a 

Associação de Medicina de Família e Comunidade do Rio de Janeiro (AMFAC), que 

indicou inicialmente4 (quatro) residentes de segundo ano de cada programa do 

município do Rio de Janeiro, escolhidos pelo representante a associação de forma 

aleatória, a partir de uma lista nominal de residentes, por randomização através do 

site https://www.randomizer.org.  

A partir destes residentes iniciais, identificados como informantes-chave, 

solicitamos indicação de nomes e contato com seus colegas de Residência, que 

foram convidados a participar da pesquisa, realizando-se as entrevistas e 

estabelecida a amostra final, como já referido. 

Em relação ao grupo de pesquisa UFRJ/ENSP, a amostra deste grupo fora 

descartada da pesquisa, por não ter havido adesão aos convites de participação nas 

entrevistas por parte dos residentes pré-selecionados pela lista fornecida pela 

AMFAC. As perdas ocasionadas por este descarte nos pareceram não impactar no 
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objetivo da pesquisa, visto que a intenção da mesma era conhecer a percepção dos 

residentes e não avaliar os diferentes programas de residência existentes no RJ.  

Sendo assim, a amostra do estudo limitou-se aos residentes em curso dos 

PRM´s da SMS-RJ e UERJ. 

 

5.4 Estratégia de Coleta de Dados e Instrumento de Pesquisa  

A eleição de entrevistas como forma de coletas de dados deve-se ao fato de 

que esta forma de levantamento de informações tem sido definida como útil e 

indicada para obter o que a pessoa 

sabe, crê ou espera, sente ou deseja, pretende fazer, faz ou fez, bem como 
a respeito de suas explicações e ou razões para quaisquer das coisas 
precedentes (SELLTIZ, 1967, p.273, apud GIL, 2002, p. 115).  

 

A coleta de dados incluiu a realização de entrevista presencial com roteiro 

semiestruturado, composto por 15 questões, visando contemplar categorias pré-

analíticas para a análise dos dados e alcançando assim, no conteúdo das falas dos 

emissores os dados necessários à pesquisa. O roteiro foi previamente testado em 

situação piloto e revisado após a sua aplicação. (APÊNDICE I) 

As entrevistas dos residentes selecionados ocorreram após contato prévio por 

telefone e e-mail, com assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) em duas vias, no período de outubro a novembro de 2018 (APÊNDICE II). 

As entrevistas ocorreram em locais públicos selecionados pelos residentes, 

conforme disponibilidade dos mesmos.  

Houve receptividade na participação dos residentes da pesquisa, com alguns 

deles mencionando a importância do tema e o desejo de saberem posteriormente os 

resultados da pesquisa.  Porém, houve a negativa de alguns selecionados, por 

estarem ausentes em estágios eletivos fora da cidade.  

Além disso, o período definido inicialmente para as entrevistas, coincidiu com 

momento de greve de residentes e demais profissionais da APS do Rio de Janeiro, 

interferindo, por exemplo, na participação dos residentes do PRM da UFRJ/ENSP.  
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As entrevistas foram gravadas em áudio, com transcrição na íntegra para a 

análise dos dados, através de empresa especializada em transcrição, com 

assinatura de termo de confidencialidade e descarte dos áudios após entrega das 

transcrições.  

As transcrições de todos os áudios foram avaliadas na íntegra pela 

pesquisadora para confirmar a confiabilidade dos registros escritos das falas dos 

entrevistados. 

 

5.5 Estratégias de Análise dos Dados 

Como análise dos dados optou-se por realizar a análise de conteúdo segundo 

Laurence Bardin. A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, com a finalidade de efetuar deduções lógicas e 

justificadas a partir das mensagens levadas em consideração do emissor e este no 

seu contexto, além dos efeitos desta mensagem. Permite assim, a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens. (BARDIN, 1977) 

A análise de conteúdo compreende os objetivos de superação da incerteza 

tornando uma visão muito pessoal uma leitura válida e generalizável, além de 

enriquecer os dados com aprofundamento da análise do discurso, aumentando a 

produtividade e a pertinência, esclarecendo elementos dos quais não tínhamos 

compreensão. Enriquece a tentativa exploratória, aumenta a propensão a 

descoberta, além de permitir que hipóteses, sob a forma de questões ou de 

afirmações provisórias, possam ser analisadas sistematicamente para serem 

verificadas no sentido de confirmação ou de uma informação. (BARDIN, 1977). 

Para a construção do roteiro das entrevistas, objetivando alcançar uma maior 

profundidade no conteúdo dos discursos dos entrevistados, foram definidas três 

categorias pré-analíticas:  

 experiência em habilidades de comunicação clínica, visando identificar as 

vivências prévias de ensino e aprendizagem do tema;  
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 o uso da comunicação como instrumento facilitador da gestão da consulta, 

com a identificação nas falas dos entrevistados das suas habilidades em se 

comunicar;  

 as demandas do desenvolvimento da comunicação clínica com percepção 

dos entrevistados sobre suas necessidades nesta prática.  

 

Como método para condução da análise, foram definidas etapas, segundo a 

análise de conteúdo descrita por Bardin: a organização da análise, a codificação, a 

categorização e o tratamento, inferência e interpretação dos resultados. (BARDIN, 

1977) 

Dentro da fase de organização da análise, realizou-se a pré-análise do 

material, com a sistematização das ideias iniciais, considerando as categorias pré-

analíticas já mencionadas, além da leitura flutuante das entrevistas. 

 Foi realizada a codificação dos discursos com o recorte dos trechos em 

unidades comparáveis de categorização, para análise temática e de modalidades de 

codificação para o registro de dados. (BARDIN, 1977) 

Na leitura das entrevistas realizou-se então, a divisão de partes em 

categorias, havendo ainda identificação de palavras e trechos que serviram como 

codificadores de temas relacionados ao objetivo da pesquisa e às categorias pré-

analíticas.  

Por fim, após a análise das entrevistas transcritas, observou-se a 

necessidade de inserção de outras categorias e subcategorias, mediante 

importância dos dados apresentados e da recorrência de determinadas falas nos 

discursos dos entrevistados, sendo estas pertinentes aos objetivos do estudo. 

 Estas ficaram estabelecidas como a seguir:  

 Perfil dos Participantes; 

 Conceitos sobre Comunicação Clínica; 

 Experiências em Comunicação Clínica: 

 Contatos com o ensino de habilidades de comunicação; 

 Comunicação Clínica e a gestão dos cuidados; 
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 Utilização de metodologias para desenvolvimento de habilidades; 

 

 Fatores que interferem na Comunicação Clínica; 

 Percepções negativas da experiência prática; 

 Papel do preceptor no desenvolvimento da habilidade de comunicação; 

 Demandas sobre o aprendizado em comunicação; 

 Potencialidades no ensino das habilidades de comunicação dos PRM MFC; 

 Fragilidades no ensino das habilidades de comunicação dos PRM MFC. 

 

As categorias apresentadas foram separadas em pastas de arquivos com 

nomenclatura referente a categoria e subcategorias de análise, com a inserção dos 

trechos de falas dos participantes com conteúdos relacionados as categorias de 

análise em que se encaixavam.  

As pastas foram divididas como a seguir:  

 Categoria 1 – Perfil dos Participantes; 

 Categoria 2 - Conceitos sobre Comunicação Clínica; 

 Categoria 3 - Experiências em Comunicação Clínica: 

 3.1 Contatos com o ensino de habilidades de comunicação; 

 3.2 A Comunicação Clínica e a gestão dos cuidados;  

 3.3 Utilização de metodologias para desenvolvimento de habilidades; 

 

 Categoria 4 - Fatores que interferem na Comunicação Clínica; 

 Categoria 5 - Percepções negativas da experiência prática; 

 Categoria 6 - Papel do preceptor no desenvolvimento da habilidade de 

comunicação; 

 Categoria 7 - Demandas sobre o aprendizado em comunicação;  
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 Categoria 8 - Potencialidades no ensino das habilidades de comunicação dos 

PRM MFC; 

 Categoria 9 - Fragilidades no ensino das habilidades de comunicação dos 

PRM MFC. 

Assim, foi possibilitada a análise de forma sistematizada e exploratória das 

experiências dos residentes, com o aprofundamento da leitura dos discursos dos 

entrevistados, possibilitando como resultado, a compreensão de como se dá as 

experiências com o ensino e a aprendizagem das habilidades de comunicação no 

PRM MFC e servindo como base para a busca de referenciais teóricos para 

fomentar a discussão da pesquisa. 

 

5.6 Aspectos éticos 

O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Estácio 

através da Plataforma Brasil conforme as Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho 

Nacional de Saúde.  

Este projeto de pesquisa foi inserido na Plataforma Brasil para avaliação pelo 

CEP e foi aprovado com o número Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética (CAAE) 97127318.8.0000.5284.  

Foi realizado contato prévio com os participantes das entrevistas, a partir da 

estratégia já exposta na coleta de dados e, durante a realização da mesma foi 

entregue e explicado TCLE (APÊNDICE II), informando os objetivos, riscos e 

benefícios da pesquisa, além de afirmado o compromisso com a total 

confidencialidade dos participantes. 

Conforme a Resolução 466/2012, para evitar a identificação dos participantes 

da pesquisa e riscos de divulgação dos seus dados, os entrevistados foram 

identificados de acordo com o seu perfil na pesquisa - RMFC (residente de medicina 

de família) e de forma numérica em correlação com a ordem de transcrição de 

entrevistas, a exemplo RMFC 1 (Residente de Medicina de Família - entrevista 1).  



39 

6. RESULTADOS 

6.1 Perfil dos Participantes 

A amostra contou com nove residentes dos Programas de Residência de 

Medicina de Família e Comunidade do município do Rio de Janeiro, sendo cinco 

destes egressos do PRMFC da UERJ e quatro do PRMFC da SMS-RJ.  

Os residentes participantes pertencem a quatro das dez coordenações de 

áreas programáticas (CAP´s) existentes no município do RJ: 1.0, 2.1, 2.2 e 3.3.  

Os dados sociodemográficos dos participantes encontram-se expostos na 

tabela a seguir: 

 

Tabela 1. Dados Sociodemográficos 

 Programa Idade 
(anos) 

Sexo Cor Tempo 
de 

atuação 
profissio

nal 
 

Tempo de 
atuação 
em SF 

 

Tempo 
no 

território 
 

RMFC 1 SMS RJ 28 Fem. branca 1ano e 9 
meses 

1 ano e 9 
meses 

1 ano e 9 
meses 

RMFC 2 UERJ 23 Fem. amarela 2 anos e 
3 meses 

2 anos 3 
meses 

1 ano e 5 
meses 

RMFC 3 SMS RJ 25 Fem. amarela 1 ano e 8 
meses 

1 ano e 8 
meses 

1 ano e 8 
meses 

RMFC 4 UERJ 27 Masc. branco 3 anos e 
2 meses 

3 anos e 2 
meses 

1 ano e 6 
meses 

RMFC 5 UERJ 26 Masc. branco 2 anos e 
8 meses 

2 anos 8 
meses 

1 ano e 6 
meses 

RMFC 6 UERJ 41 Masc. pardo 15 anos 1 ano e 8 
meses 

1 ano e 8 
meses 

RMFC 7 SMS RJ 26 Fem. negra 2 anos 2 anos 2 anos 

RMFC 8 SMS RJ 26 Fem. parda 1 ano e 
10 meses 

1 ano 8 
meses 

1 ano e 8 
meses 

RMFC 9 UERJ 29 Fem. parda 4 anos e 
2 meses 

4 anos e 2 
meses 

1 ano e 6 
meses 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 
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Tabela 2. Dados Sociodemográficos – médias  

PRMFC 
Média de 

Idade 
Média de tempo de 

atuação profissional 
Tempo médio de 
atuação em SF 

Tempo médio 
no território 

SMS 
RJ 

26 anos 1 ano e 9 meses 1 ano e 9 meses 
1 ano e 9 

meses 

UERJ 
26,5 anos 

 
3 anos e 2 meses 2 anos e 8 meses 

1 ano e 6 
meses 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 

 

Um dos entrevistados informou que Medicina era a sua segunda formação 

superior, sendo Fisioterapia a sua primeira Graduação e possuindo ainda Mestrado 

e Doutorado nesta área. Os demais residentes possuíam Medicina como primeira 

Graduação. 

Um dos entrevistados relatou, ainda, que já havia iniciado outras duas 

residências anteriormente, não havendo concluído estas e sendo Medicina de 

Família e Comunidade sua terceira residência.  

A metodologia baseada em problemas, conhecida como Problem Based 

Learning (PBL), foi mencionada por uma residente, como método de ensino de sua 

Graduação em Medicina, tendo todos os demais residentes referido que sua 

formação acadêmica seguiu o modelo tradicional de ensino.  

Os residentes da UERJ tiveram média de tempo maior de atuação na ESF, 

pois quatro entrevistados mencionaram experiências prévias como médicos de 

equipes antes de ingressarem na residência e um dos entrevistados mencionou 

atuação na ESF como estagiário por 3 meses em uma unidade básica de saúde da 

SMS-RJ.  

 

6.2.Conceitos de Comunicação Clínica 

Uma boa comunicação é essencial para a prática médica (MOORE, 2012) e 

em especial no contexto dos profissionais da Saúde da Família, em que o emprego 

das habilidades de comunicação permite o desenvolvimento do acolhimento com 

escuta qualificada, vínculo, longitudinalidade e integralidade do cuidado. 

(STARFIELD, 2002) 
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Em nossa pesquisa, os entrevistados definiram a comunicação como 

importante ferramenta de cuidado e o desenvolvimento desta competência como 

sendo primordial na prática dos profissionais de saúde e, em especial, na do médico 

de família. 

Eu acho que a comunicação clínica é o que facilita a ligação entre o médico 
e a pessoa. É o que facilita a troca. (RMFC 5) 

...é um componente importante na formação do médico na atenção primária 
e acho que também em outros ambientes também. A boa comunicação, ela 
é fundamental. (RMFC 6) 

 

Definiram ainda, a comunicação clínica, como a forma em que o médico se 

expressa e interage com o paciente, sendo uma boa comunicação responsável pela 

construção do vínculo, aderência a planos terapêuticos e ampliação da gestão dos 

cuidados. (KURTZ, 2002) 

... eu acho que a comunicação clínica é tudo na verdade né. É a base da 
nossa relação médico-paciente, do nosso vínculo com o paciente. (RMFC 1) 

... a comunicação é a maneira como a gente dialoga, com o paciente, a 
maneira como se dá o encontro, as técnicas que a gente usa pra perguntar 
ao paciente, como a gente se apresenta, como que a gente chama o 
paciente. É como a gente estrutura a entrevista clínica e como que a gente 
recebe as queixas do paciente. É o diálogo, a postura, o olhar, a 
comunicação não verbal, além da verbal. Acho que também dentro da 
comunicação está o que a gente propõe como proposta terapêutica. (RMFC 
7)  

Comunicação clínica tem desde os aspectos intuitivos da própria relação 
humana até técnicas que a gente pode aprender, metodologias pra que 
consiga essa ponte, que é eu conseguir passar uma mensagem e a pessoa 
que eu estou atendendo conseguir me passar uma mensagem e a gente 
conseguir dialogar.  (RMFC 8) 

 

Fermino e Carvalho, 2007 apud Coriolano-Marinus et al 2014, em revisão 

integrativa sobre a comunicação em trabalhadores de saúde, identificam que a 

comunicação terapêutica é definida como a habilidade dos profissionais em ajudar 

as pessoas a enfrentar situações temporárias de estresse, conviver com outras 

pessoas, ajustar-se à realidade, superar os bloqueios, favorecer o tratamento e o 

desenvolvimento dos pacientes, tornando-os ativos no processo de cuidar. 
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Nas falas dos entrevistados é possível observar um olhar que transcende o 

modelo biomédico de cuidado, trazendo o método clínico centrado na pessoa, como 

ferramenta para o desenvolvimento de um processo terapêutico compartilhado, com 

o paciente tendo autonomia sobre seu cuidado. (STEWART, 2010) 

Os residentes identificaram que nas práticas terapêuticas é necessário 

romper o modelo hegemônico tradicional da relação distanciada com o paciente e 

buscar níveis mais profundos de acolhimento e cuidado.  

Segundo Ceron (2012), estas atitudes humanizadas com posturas e gestos 

que geram empatia, minimizam ruídos de comunicação e transformam os pacientes 

em sujeitos do seu cuidado.  

... é ser um processo de troca. Que não pode ser algo, eu falo e o outro 
escuta, porque eu preciso aprender junto com o paciente, o paciente tem 
que aprender junto comigo.  (RMFC 2) 

Eu acho que a comunicação clínica é o que facilita a ligação entre o médico 
e a pessoa. É o que facilita a troca. Porque a consulta é troca, a ideia é que 
seja o mais horizontal dentro de cada personagem. Do personagem da 
pessoa que busca ajuda e do personagem do profissional de saúde, que 
tem o conhecimento técnico. E aí as habilidades vão entrar como 
estratégias pra traduzir esses dois códigos, de pensamento, de significado... 
(RMFC 5) 

 

A entrevista clínica centrada na pessoa é um modelo que revê a prática 

clínica tradicional, em busca de humanizá-la e aumentar sua resolutividade. 

(STEWART, 2010) 

Segundo Stewart et al (2010),quando comparadaà medicina tradicional, a 

medicina centrada na pessoa diminui a utilização dos serviços de saúde, aumenta a 

satisfação do usuário, diminui as queixas por má-prática, melhora a aderência aos 

tratamentos, reduz preocupações, melhora a saúde mental, reduz sintomas e 

melhora a recuperação de problemas recorrentes. 

Observou-se ainda quea comunicação clínica, para alguns entrevistados, é 

inerente a pessoa e um procedimento instrumental na prática do profissional médico. 

Então é uma coisa implícita dela, eu acho que tem também tem uma coisa 
que é da pessoa. Não é muito de vivência, de aulas e de treinamento. O 
treinamento é importante, mas, eu acho que a pessoa com isso já dentro de 
si também facilita muito. (RMFC 3) 
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Antes da faculdade eu acho que a gente já tem uma ideia do que é o 
médico, e a intenção de qual médico você quer se tornar...eu acho que você 
imagina como você gostaria de se comunicar com seus pacientes. E a partir 
daí eu acho que você começa a definir alguns atributos do que é uma boa 
comunicação. (RMFC 5) 

Antes da residência era intuitivo. Achava que as pessoas simplesmente iam 
ter bom-senso.  As que eram um pouco mais sensíveis a respeitar a opinião 
do outro e a se comunicar de maneira mais gentil se comunicavam, as que 
não tinham essa aptidão, não tinham. E aí eu descobri que na verdade, não, 
tem técnica. Isso eu descobri na residência. (RMFC 7) 

 

As falas dos residentes demonstram o que estudos sobre comunicação clínica 

tem encontrado, que os profissionais definem que as habilidades de comunicação 

são inerentes à personalidade e são aprendidas de forma intuitiva, principalmente na 

graduação com modelos observacionais, como os professores e médicos no 

internato. (ROSSI et al, 2006) 

No entanto, Moore et al (2012) define que a habilidade de comunicaçãotem 

uma aprendizagem que se inicia e é praticada desde o nascimento, mas precisa ser 

adaptada para a relação médico paciente e exige o seu ensino formal, aprendendo 

não só pela experiência e observação, mas também por uma sistematização do 

ensino teórico-prático e didático-experimental. 

 

6.3 Experiências em Comunicação 

 

6.3.1 Contatos com o ensino de habilidades de comunicação 

O desenvolvimento das competências de comunicação tem sido elencado 

como necessário durante situações mais difíceis e específicas, como a comunicação 

de más notícias, devendo esta competência ser alcançada durante a residência de 

Medicina de Família, conforme o previsto no artigo 13 da resolução CNRM Nº 1, de 

25 de maio de 2015, com a habilidade de comunicação sendo competência prática a 

ser desenvolvida no R1 de MFC. No entanto, o contato com o seu ensino durante a 

graduação serve como base para o seu desenvolvimento na pós-graduação.  

Franco et al (2018), em estudo sobre o treinamento de habilidades de 

comunicação e profissionalismo com médicos de famíliaobteve como resultado que, 

durante a formação médica, há uma progressão no desenvolvimento das 
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competências de comunicação e profissionalismo, começando ainda na graduação 

com a aprendizagem dos valores do respeito e da ética e a promoção da segurança 

nos cuidados médicos, até que na prática, possa se alcançar níveis mais elevados 

destas habilidades no que diz respeito à reflexão, pensamento crítico e 

responsabilização.   

Como nenhum desses elementos se desenvolve de forma linear, eles devem 

ser estimulados em estudantes de medicina, desde cedo, com a exigência de se 

atingir essas habilidades na prática clínica. (FRANCO, 2018) 

Em nossa pesquisa, poucos residentes relataram experiências pessoais de 

ensino de habilidades de comunicação durante a sua graduação. A maioria dos 

relatos descrevem que o ensino da comunicação ocorria de forma observacional, 

através das vivências em algumas disciplinas como Semiologia e Psicologia Médica, 

no entanto, sem alguma estruturação formal deste ensino.  

No ciclo básico, a gente tem algumas matérias de saúde e sociedade, 
enfim, que eles chamavam de ética médica e comunicação em saúde. Mas 
muito no início da faculdade antes de ver cardiologia, nefrologia, anatomia e 
tudo mais. Isso ficava um pouquinho jogado pra escanteio. RMFC 2 

Eu acho que tive aulas no curso da faculdade, durante a propedêutica, algo 
assim muito germinar, assim, nada relevante. Muito baseado naquele 
modelo biomédico, de pouca relevância. RMFC 6 

Uma matéria de Teoria de Saúde que quem ministrava era uma médica de 
família e em algumas aulas a gente discutiu um pouco sobre comunicação 
clínica apenas. Dentro de seis anos só bem pontual. RMFC 8 

 

Rossi et al (2006), em um estudo sobre a comunicação na graduação, 

encontrou a concepção de comunicação como um instrumento de investigação na 

relação médico-paciente. Para coordenadores e estudante de Medicina, o processo 

de comunicação se realiza na relação eficiente entre o médico e o paciente, com a 

comunicação clínica se estabelecendo como habilidade pessoal, resultado de 

atitudes suficientes e necessárias para uma relação terapêutica.  

Identificou que o aprendizado da comunicação acontece de maneira 

subliminar, em currículo oculto no processo de formação médica. O ensino e 

aprendizagem dessa habilidade ocorre no contexto de disciplinas específicas, 
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especialmente semiologia e psicologia médica, em diferentes momentos da 

formação. (ROSSI ET AL, 2006) 

A observação de modelos, seja de professores ou outros médicos em 

atividade, na prática e em contato direto com o paciente, notadamente no internato, 

é a principal responsável por esse processo. (ROSSI ET AL, 2006) 

Segundo Kurtz (2002), devido aos estudantes aprenderem a comunicação 

através da experiência pessoal com a observação do professor, como modelo 

comunicacional, não fica claro que as habilidades de comunicação transcendem a 

realização de diagnósticos e que podem ser treinadas, criando a percepção que a 

comunicação efetiva é simplesmente a solução de problemas.  

A sistematização do ensino da comunicação médico paciente nas escolas 

médicas é recomendado em consensos e diretrizes internacionais e no Brasil, a 

partir de 2001, as Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação na área da 

saúde incluíram a comunicação como uma das competências básicas a serem 

desenvolvidas. (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, BRASIL, 2001) 

Em 2014, as novas Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em 

Medicina na Seção I, da área da atenção à saúde, art. 5º, item VII definem que a 

comunicação é dada por meio de linguagem verbal e não verbal, com usuários, 

familiares, comunidades e membros das equipes profissionais, com empatia, 

sensibilidade e interesse, preservando a confidencialidade, a compreensão, a 

autonomia e a segurança da pessoa sob cuidado. (CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, BRASIL, 2001) 

Algumas instituições de ensino superior no Brasil já incluem o ensino das 

habilidades de comunicação em cursos da graduação, no entanto é necessário dar 

maior visibilidade e importância na sistematização do conteúdo de habilidades de 

comunicação através uso de metodologias ativas de ensino, que possam 

desenvolver competência de forma prática a fim de facilitar o seu ensino e 

aprendizagem.   

O contato por meio de estágios na APS, também foi mencionado como um 

dos cenários de ensino da habilidade de comunicação.  

Em 2015, eu estagiei na estratégia de saúde da família, conheci o método 
centrado na pessoa, descobri que tem uma forma diferente, mais 
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humanizada e mais de troca mesmo de comunicar com o paciente. Então, 
isso foi antes da minha prática clínica e isso trouxe comigo desde então. 
RMFC 2 

No internato de atenção primária tem alguns módulos que você dá uma 
pincelada sobre alguns assuntos, nada muito profundo. RMFC 8 

 

A importância da diversificação dos cenários de formação profissional e o 

papel da APS e SUS neste contexto, têm se tornado primordiais para a capacitação 

e qualificação dos profissionais que ali atuam. (FERREIRA ET AL, 2010) 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2008), a Atenção Primária 

facilita as relações entre pacientes e médicos, com os pacientes participantes dos 

projetos terapêuticos propostos, além da criação de vínculos entre a APS e as 

famílias e comunidades dos pacientes.  

 Barbara Starfield (2002), ressalta que a comunicação médico-paciente é um 

dos aspectos fundamentais da APS e seu treinamento é essencial para a satisfação 

e qualificação dos serviços de saúde. 

Segundo DOHMS et al (2013),a imersão no contexto da APS ao longo do 

currículo contribui para o ensino sistemático de habilidades de comunicação e deve 

ser inserido na formação acadêmica para que se potencialize o ensino-aprendizado 

da interação médico-paciente e com a equipe interdisciplinar.  

Uma das entrevistadas mencionou não ter tido uma formação sob a ótica do 

modelo tradicional durante a graduação. Houve o uso de metodologias ativas de 

educação de adultos, sendo o Problem Basead Learning (PBL) o eixo central do 

currículo.  

Referiu que durante a sua formação de alguma forma foi avaliada para o 

desenvolvimento de competências comunicacionais.  

O PBL baseado em comunicações, habilidades e atitudes e também tem um 
processo de tutoria, então ele foca muito na comunicação. E aí a gente 
tinha provas teóricas e provas práticas. Essa prova prática, eles 
contratavam os atores e eles avaliavam pela competência clínica e pela 
competência de comunicação. Então assim desde o começo do semestre, 
desde o primeiro período da faculdade, eu fui avaliada quanto a isso.  
RMFC 3 
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No entanto, Rossi et al (2006), ressalta que mesmo com a metodologia de 

Aprendizagem Baseada em Problemas, o ensino/aprendizagem da comunicação é 

considerado resultante do treinamento de procedimentos e não do estudo de uma 

habilidade específica. 

A prática das habilidades de comunicação na graduação permite ao aluno 

desenvolver sua capacidade nesta habilidade, sua interação com o paciente e 

práticas educativas.  

Assim, rompe-se o modelo de transmissão de conhecimentos, com o paciente 

sendo sujeito e reconhecido pelo profissional, dentro das suas representações, 

conceitos, preconceitos e formas populares de cuidado. (TEIXEIRA et al, 2006) 

De uma forma geral os residentes relataram experiências em treinamento de 

habilidades de comunicação durante a sua especialização:  

...antes de entrar na residência eu não sabia o que era isso, então eu fui 
aprender aqui, e eles é me deram um suporte muito grande prapoder 
entender o que é isso. RMFC 1 

Eu acho que o tempo todo. Eu acho que cada paciente que você atende, 
leva pro preceptor e discute, principalmente no começo da residência, foi 
muita coisa que veio de uma vez só. E que eu comecei a perceber da forma 
que eu me comunicava com os pacientes, e foram surgindo as lutas, os 
desafios foram surgindo, a partir daí as perguntas... RMFC 5  

Eu acho que durante os momentos que eu pude conviver com as 
preceptoras aqui na unidade, pelo método de observar, observar o outro 
fazendo, ombro a ombro foi uma oportunidade... uma maneira de se 
comunicar diferente.  RMFC 6  

 

E ressaltaram a importância da residência médica no desenvolvimento desta 

habilidade: 

...Antes de entrar na residência eu não sabia o que era isso, então eu fui 
aprender aqui, e eles que me deram um suporte muito grande pra poder 
entender o que é isso... O mínimo de base que eu tenho foi a residência que 
me deu das aulas teóricas, das práticas clínicas de informação de notícias 
ruins, de estabelecer a comunicação desde ao "oi" que você dá para o 
paciente na hora que ele entra, até ao entendimento dele a respeito do 
diagnóstico dele. Enfim, absolutamente a residência foi essencial pra isso.  
RMFC 1 

Antes da residência era intuitivo...E aí eu descobri que na verdade, não. 
Que tem técnica, isso eu descobri na residência. E nas aulas da residência 
e posteriormente discutindo, lendo sobre isso. O primeiro texto que eu 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902014000401356


48 

ganhei na residência pra ler, que eu tive acesso, foi comunicação em sete 
passos. A consulta em sete passos.   RMFC 7 

 

O ensino das habilidades de comunicação, ainda nos parece muito por 

experiências em que o papel do preceptor, como modelo a ser seguido, ainda é 

muito importante, mantendo-se a ideia de que este aprendizado se trata somente de 

um modelo observacional, assim como observado na graduação.  

Os residentes do PRMFC da SMS RJ relataram experiências práticas durante 

a especialização, de forma programada através de aulas ministradas por 

preceptores pertencentes ao Grupo de Trabalho em Comunicação (GT de 

comunicação), em que além da teorização, são utilizadas metodologias ativas de 

ensino como dramatizações e o Problem Based Interview (PBI).  

Franco et al (2018) relatamque, apesar da importância do ensino, 

aprendizado e a prática das competências comunicação, o desenvolvimento destas 

pode estar incompleto ou até mesmo ausente, entre os estudantes de Medicina e 

médicos.  

Em parte, com nossa pesquisa podemos perceber que os contatos com o 

ensino e aprendizagem em comunicação talvez ocorram com o perfil mencionado 

por Franco, durante a graduação de forma oculta e na residência não havendo uma 

estruturação adequada e formal do seu ensino.  

Como estratégia para ampliação do ensino desta competência, o autor 

enumera que devem ser encontrados consenso nas competências das habilidades 

de comunicação com demais tarefas e temas principais, agregando-as as demais 

disciplinas e determinar tempo adequado para atingir estas competências.  

 

6.3.2 A Comunicação Clínica e a gestão dos cuidados  

Quando questionados se as habilidades de comunicação têm impacto sobre a 

gestão dos cuidados, os residentes foram unânimes em informar que a comunicação 

é essencial para a construção de vínculos, longitudinalidade do cuidado e aderência 

terapêutica pelos pacientes.  
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o fato de a gente se comunicar e estabelecer vínculo, estabelecer 
longitudinalidade, é essencial pro fato dele aderir ao tratamento e entender 
o porquê que ele está fazendo aquele tratamento. Eu acho que pra vida 
dele [o paciente] é essencial a comunicação clínica. RMFC 1  

Eu acho que interfere na sua avaliação do problema... Então, se você tem 
uma comunicação que vai buscar o entendimento da experiência de 
adoecimento, você tem um...entendimento mais completo, mais real do que 
é, o que está se passando e do que realmente importa para aquela 
pessoa... RMFC 4 

...tem tudo a ver com a longitudinalidade, tem tudo a ver com a construção 
do vínculo, tem tudo a ver com a forma como você se coloca enquanto 
profissional de saúde naquele espaço, a questão da comunicação não 
verbal, de que forma que você olha pro paciente, que você toca no paciente, 
que você convida o paciente pra entrar no consultório, tudo isso faz 
diferença.  RMFC 5 

 

Ressaltaram ainda que uma comunicação eficiente reduz conflitos e auxilia na 

gestão das equipes e dos processos de trabalho da clínica, facilitando o diálogo 

entre as diversas categorias profissionais. 

Eu acho que ajuda em tudo, eu acho que por exemplo ajuda você entender 
e mediar conflito, uma boa comunicação, então pode ser com, com seu 
acesso [a demanda], pode ser com sua enfermeira, pode ser com o 
paciente lá embaixo.  RMFC 6 

 

Um dos residentes identificou que tem dificuldades na comunicação e que isto 

impacta não somente nos pacientes, mas também no seu processo de diálogo com 

a equipe e ressaltou que a residência tem ajudado na transposição desta 

dificuldade, considerando a comunicação como competência essencial do MFC. 

eu acho que eu tenho dificuldade de comunicação com os pacientes e 
também com as ACS...e o médico de família uma das competências que ele 
tem mais que pesa é justamente essa de comunicação...ele trabalha a 
equipe, ele está lidando com gente 24 horas do seu expediente. Mas eu 
acho que aprendi bastante. RMFC 3 

 

A utilização das habilidades de comunicação também foi elencada como 

facilitadora dos cuidados dos pacientes complexos e de saúde mental, em que os 

processos de adoecimento, segundo os residentes, merecem um olhar especial, 

com um atendimento com vinculo mais estreito para resolução das questões em 

saúde. 
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A todo momento a gente está usando várias ferramentas de comunicação 
na consulta. Mas, eu consigo ver muito mais claramente naquelas consultas 
mais complexas, pacientes mais complexos...com queixas subjetivas, 
múltiplas queixas, um fator físico associado ao emocional... ou queixas 
crônicas. Nesses momentos eu consigo ver a importância de a gente estar 
aplicando as técnicas de comunicação pra conseguir desenrolar a 
consulta...nas complexas a gente vê que usando o passo a passo de 
técnicas de consulta, de comunicação, a diferença que faz.  RMFC 8 

 

Os residentes têm o hábito de questionar os pacientes ao fim da consulta 

sobre o entendimento do que foi discutido e proposto de cuidados durante o 

atendimento, utilizando por exemplo a sumarização e resumos de falas, descritas 

como técnicas comunicacionais.  

Eu posso, por exemplo, perguntar pra ele o que ele acha do que a gente 
conversou, ou peço pra ele explicar o que eu acabei de falar, o que ele 
entendeu daquilo, ou eu pergunto mesmo como ele se sente depois de ter 
escutado aquilo, pedir feedback. Eu acho que comunicação clínica fica indo 
e voltando.  RFMC 5 

Nesta troca que a gente vai ver o que ele está entendendo, resumindo, 
fazendo sumário das questões, revisando o plano conjunto ou até nas 
consultas subsequentes a gente vê o que o paciente realmente realizou do 
combinado.  RMFC 8  

Eu sempre pergunto se eles têm alguma dúvida, tento sempre usar uma 
linguagem mais fácil, uma linguagem igual, de igual pra igual... Não uso 
palavras rebuscadas, nem nada assim, termos técnicos, que sejam 
desnecessários mesmo de usar.   RMFC 9 

 

Relatam que os pacientes costumam dar feedbacks positivos pela formam 

como se comunicam, mencionando satisfação e maior aderência terapêutica.  

Eu acho que, em geral, eles sentem bem confortáveis...já tive alguns 
feedbacks muito bons de “nossa, nunca consegui falar sobre isso que era 
tão importante pra mim na consulta”. Eu acho que eu ganho muito e eles 
também, usando essas técnicas de comunicação. RMFC 2 

É um feedback interessante pra gente ver o quanto que é importante, o 
quanto que impacta na própria gestão do cuidado. Que eles falam [os 
pacientes] que o próprio paciente acaba tendo que voltar muitas vezes 
porque ele não consegue chegar à agenda oculta ou não consegue se 
aprofundar em algumas questões. RMFC 8  
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Conforme já mencionado, sabe-se que a melhora do desempenho da 

comunicação clínica tem como consequência maior precisão diagnóstica, reduz 

conflitos e reclamações, desenvolve maior empatia e fortalece o vínculo.  

Como relatado pelos os residentes e descrito na literatura, uma comunicação 

eficiente aumenta a satisfação do paciente e do médico, aumenta a adesão a 

tratamentos propostos, alívios dos sintomas físicos e psicossomáticos, 

compreendendo um maior resolutividade dos serviços de saúde. (KURTZ, 2002). 

 

6.3.3 Contatos com metodologias para o ensino das habilidades de 

comunicação  

A utilização de metodologias ativas de ensino é uma estratégia para inserir os 

estudantes no seu processo de aprendizagem, os dando autonomia e integrando a 

prática assistencial durante a formação do médico a um novo modelo de ensino, 

onde o discente é agente do seu aprendizado.   

O uso de novos métodos de ensino com a diversificação dos cenários 

práticos, está estabelecido nas DCN´S para a graduação de Medicina e são 

necessários para que o profissional em formação possa desenvolver o 

conhecimento a partir da reflexão crítica sobre as suas experiências.  

Os residentes mencionaram conhecer e ter contato durante a sua 

especialização com metodologias de ensino e aprendizagem da comunicação.  

...durante as aulas, em algum momento, que a gente trabalha comunicação, 
método centrado na pessoa, a gente faz até...teatrinho pra treinar.  RMFC 2 

Eu conheço a consulta em espelho você é observado pelo seu preceptor o 
feedback que ele dá. Os canais teóricos de artigos, de apresentar o que 
você acha que é comunicação... conheço também de filmar a sua consulta e 
mostrar. Eu já fiz isso uma vez na residência. Então, PBI você filma e 
mostra a consulta para seus colegas e aí você vai parando, os colegas vão 
pedindo para dar opinião e você dá, você explica o que estava acontecendo 
na consulta e depois os colegas dão a sua opinião não sobre nada clínico. 
Só sobre comunicação. Eu fiz uma vez esse PBI e assisti mais duas de 
outras residências. RMFC 3 

Tem a parte da teoria e todo final de aula costumava ter PBI. RMFC 7 

...lá na preceptoria é legal a gente faz PBI também, então avalia a nossa 
habilidade de comunicação com paciente...  RMFC 9 
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Metodologias ativas de ensino foram identificadas como essenciais para o 

desenvolvimento das habilidades de comunicação, incluindo interação com o 

paciente, aprendizagem em pequenos grupos, gravação e revisão de vídeo (PBI) e 

dramatizações (SILVERMAN, 2009).  

O método clínico centrado na pessoa (MCCP) foi enumerado por alguns 

residentes como ferramenta de desenvolvimento da comunicação e método 

ensinado nas residências para qualificação da comunicação e da relação médico-

paciente.  

E durante as aulas, em algum momento, que a gente trabalha comunicação, 
método centrado na pessoa... RMFC 2  

 A gente foi lapidando essas técnicas com o estudo também... De 
sumarizar, de plano conjunto, que a gente também usa método concentrado 
na pessoa junto... RMFC 8 

A consulta em sete passos tem por base um modelo clínico integrado, que é 

um desenvolvimento do método clínico centrado na pessoa (MCCP), centrado nas 

características de cada pessoa, levando em conta ao mesmo tempo os aspectos 

biomédicos, o médico, à relação médico-paciente e o contexto em que tudo decorre. 

(RAMOS, 2009) 

A teorização, com aulas expositivas foi relatada de uma forma geral pelos 

residentes como o principal método de ensino das habilidades de comunicação nos 

programas de residência que tivemos contato.  

Apesar de não compor objetivo desta pesquisa avaliar os programas de 

residência, foi notado nos discursos dos residentes, diferenças na forma de ensino 

nos programas da UERJ e RMFC-RIO (SMS/RJ). 

No grupo de residentes pertencentes a RMFC-RIO (SMS/RJ) a utilização de 

metodologias ativas de ensino e avaliação como o Problem Based Interview (PBI) e 

dramatizações, foram mais recorrentes nos seus discursos.  

Os residentes deste grupo mencionaram a presença de um Grupo Técnico de 

Comunicação responsável pelo desenvolvimento de aulas teóricas e práticas sobre 

esta habilidade que, de acordo com um programa previamente estruturado, há a 

obrigatoriedade de participação dos residentes.   
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eu acho o programa de residência médica da prefeitura muito completo 
nesse aspecto assim, acho que engloba as aulas teóricas, as práticas, a 
gente tem inclusive um momento dessas aulas de comunicação onde a 
gente filma as nossas consultas. Eu filmo a minha consulta, e essa consulta 
ela é passada entre os médicos e aí tem é claro toda uma questão ética...é 
pra gente debater e discutir a comunicação, a forma de comunicação. 
RMFC  

Tem a parte da teoria e todo final de aula costumava ter PBI. Que são as 
gravações de consulta. A gente discutia comunicação assistindo à gravação 
de algum residente. RMFC 7 

A gente tem os módulos e os ciclos de assuntos e tem o grupo de 
comunicação. Então são preceptores do GT de comunicação, que estudam 
comunicação e vêm passar pra gente. Aulas específicas de comunicação. 
Tem dramatização, tem teoria e a gente estuda alguns métodos. RMFC 8 

 

Já os residentes da UERJ, informaram que o ensino das habilidades de 

comunicação ocorre com aulas teóricas, principalmente naquelas que dizem respeito 

ao ensino do método centrado na pessoa (MCCP), tendo sido mencionado que 

algumas vezes há dramatizações, porém o ensino prático desta habilidade nos 

parece estar mais atrelado ao papel do preceptor, do que a um projeto pedagógico 

da residência.  

A maioria das aulas eram expositivas, e algumas tinham dinâmica de 
simulação, mas eram a minoria. A maioria das aulas era expositiva ou roda 
de conversa. RMFC 5 

...temos um canal teórico que a gente discute alguns casos, faz algumas 
dramatizações e algumas coisas são pontuadas... Não é uma coisa que 
sempre tem.  O canal teórico sempre tem, mas não a habilidade (de 
comunicação) RMFC 9  

 

Como veremos mais adiante no capítulo de "Fragilidades no ensino das 

habilidades de comunicação dos PRM", a falta de atividades práticas, foi enumerada 

pelos residentes da UERJ como uma fragilidade do seu programa.  

 Berkhof et al. (2011), em uma revisão sistemática sobre estratégias de 

ensino em comunicação clínica para médicos, identificaram que uma combinação de 

componentes didáticos e práticos como o role-play, o feedback e as discussões em 

pequenos grupos tiveram um impacto significativo na aprendizagem dos alunos. 

Oliveira et al (2018) ressalta que as atividades práticas simuladas oferecem 

oportunidades para o aluno desenvolver a confiança para se comunicar e que a 
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utilização apenas de aulas teóricas sobre comunicação não é suficiente para a 

aprendizagem, sendo essencial a aplicação prática da teoria.  

 

6.4 Fatores que interferem na Comunicação Clínica  

Em nossa pesquisa, o fator tempo foi descrito com grande recorrência pelos 

residentes como um dos fatores que dificultam a comunicação eficiente entre o 

médico e paciente, interferindo na forma como o médico se comunica e como é 

entendido pelo paciente.  

Uma das coisas que eu percebo é que quando o nosso dia tá muito 
atribulado, quando a agenda tá muito cheia, isso acaba interferindo um 
pouco na forma como você se comunica, no tempo que você dedica pra 
aquele paciente, que as vezes precisa de um tempo maior seu pra entender 
o que é necessário entender. RMFC 1 

Mas depende muito também das variáveis daquele turno de atendimento 
assim, às vezes, quando está mais puxado, uma agenda mais cheia, mais 
tumultuada, é mais difícil eu ter consciência dos recursos que eu estou 
usando assim.  RMFC 4  

 

A pressão assistencial, com o grande número de atendimentos, também foi 

descrita como fator limitante para que o residente busque estudar mais técnicas para 

desenvolver a habilidade de comunicação. 

Eu acho que a mesma potencialidade também pode ser uma fragilidade 
depende do residente. É uma questão de tocar serviço, muitas vezes você 
chega em casa tão cansado que você não para pra estudar para se 
aprimorar, para ler artigo.... Eu sinto falta de fazer coisas além. Estudar 
coisas diferentes.  RMFC 3  

 

Em aplicação de questionário auto avaliativo de médicos da sua relação 

médico-paciente e comunicação, SOGI et al (2006), encontraram que em 15,9% dos 

questionários houve a menção do fator tempo como interferindo na comunicação. 

Os médicos mencionaram que o pouco tempo impedia a explicação de 

detalhes da consulta, a exploração do adoecimento, se limitando ao motivo da 

consulta, além impedir a sumarização e explicação do que foi acordado no projeto 

terapêutico e prescrito nas receitas.  
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A atitude frente ao paciente também foi descrita como influenciada pelos 

fatores externos como a necessidade de atender muitos pacientes por turno(SOGI et 

al, 2006). 

As inexistências destes elementos na consulta podem implicar numa baixa 

adesão a cuidados terapêuticos e diminuir a satisfação dos usuários, já descritos 

como principal resultado de uma comunicação eficiente. 

Parte significativa da insatisfação dos pacientes com a qualidade dos 

cuidados de saúde tem relação com a comunicação com os profissionais de saúde, 

com os pacientes informando que gostariam de ter mais tempo para falar, fazer 

perguntas, mais informação sobre os exames que é preciso realizar e os seus 

eventuais resultados, mais informação sobre o diagnóstico da doença e sobre o seu 

tratamento e reabilitação e maior sensibilidade para as suas preocupações. 

(TEIXEIRA, 2004) 

Também foi descrito pelos residentes que o estado emocional do médico 

também influencia as suas habilidades e atitudes durante a consulta, afetando 

inclusive na utilização de ferramentas comunicacionais de apoio e resolução de 

casos complexos. 

Se você está bem você vai comunicar bem, se você está mal você vai 
comunicar mal. Então se você sai de casa numa condição de stress a 
chance de você acessar todo o seu repertório para você fazer essa troca de 
comunicação vai ser dado de uma outra maneira se você vier tranquilo sem 
os problemas em casa que vai te demandar.  RMFC 6 

Eu acho que tem uma questão aí de autocuidado. Dependendo de como o 
profissional está se sentindo, de como eu estiver me sentindo naquele dia, 
eu posso estar mais paciente, menos paciente, mais disposto a explorar 
uma queixa, menos disposto a explorar uma queixa, principalmente quando 
você tá falando de saúde mental.   RMFC 5   

 

Borrel-Carrió (2012), identifica que o estresse profissional causa impacto 

negativo na comunicação, causando no profissional uma sensação de atordoamento 

que leva a prática de um pensamento superficial. Como consequência, o profissional 

afeta a sua maneira de acolher o paciente, deixando de exercitar as qualidades 

descritas pelo autor como importantes para um bom entrevistador: o afeto, o 

respeito, a cordialidade, a empatia, a contenção emocional (saber escutar sem sentir 
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que somos obrigados a “ter soluções para tudo”) e a assertividade (saber em cada 

momento qual caminho devemos seguir). 

Além do fator tempo e dos componentes estressores da rotina nas clínicas em 

que os residentes estão inseridos, afetar a forma como estes se comunicam, 

relataram que o ensino da comunicação também fica prejudicado pela pressão 

assistencial.  

A falta de organização e de tempo para instituição de canais teóricos e 

práticos nas clínicas foi relatada como influência negativa para o aprendizado das 

habilidades de comunicação.  

A gente tentou fazer uma sessão de residente, mas até hoje isso não andou 
pra frente. A rotina esmaga a academia.  RMFC 5 

Está como um dos pressupostos de atividades da residência, mas acaba 
que a gente não consegue fazer pelo excesso de demanda, não tem horário 
protegido, sobrecarga de consulta. Acaba que a gente fica muito na 
assistência e deixa a desejar um pouco essa parte do ensino.  RMFC 8 

 

Bensing et al (2003) em sua revisão encontrou que médicos e pacientes 

informam que o tempo de duração de consulta é uma importante dimensão da 

qualidade da atenção.   

O mesmo autor menciona que há consenso que uma abordagem centrada no 

paciente, envolvendo o diálogo terapêutico pautado em um modelo biopsicossocial e 

não um paradigma biomédico, com participação ativa do paciente no diálogo 

médico, tem mais impacto sobre a qualidade de atendimento que o tempo de 

consulta. 

Um dos entrevistados mencionou que as dificuldades pessoais, inerentes a 

personalidade do indivíduo, também podem afetar a comunicação e a relação 

médico-paciente.  

Falei da minha dificuldade que eu acho que tenho e é importante dizer que 
não é por conta da falta de canal teórico. Assim, isso vai ajudar. Mas, eu 
acho que é uma coisa inerente da pessoa. Tem pessoas que tem maior 
dificuldade de se comunicar e tem pessoas que não. As que tem maior 
dificuldade, vão ter que se esforçar um pouquinho mais para atingir, mas, 
que é possível atingir também com treinamento.  RMFC 3 
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O fator personalidade como comprometendo a eficiência da comunicação 

também foi encontrado por Oliveira (2016), em avaliação do desenvolvimento das 

habilidades comunicativas em alunos de enfermagem.  

A partir da análise dos dados, o autor refere que as dificuldades e facilidades 

comunicativas estão primordialmente associadas à individualidade dos estudantes, 

ou seja, sua personalidade. 

Identificou que as potencialidades comunicativas existiam tanto naqueles 

alunos que estão iniciando o curso, quanto fragilidades comunicativas naqueles que 

já estão no término do curso, que possuem maior bagagem teórica sobre os 

conceitos de saúde, de referenciais de comunicação e tiveram maiores 

oportunidades de vivenciar relacionamentos nos ambientes de saúde, corroborando 

com o fato que os aspectos pessoais podem influenciar no desenvolvimento desta 

habilidade, como por exemplo a timidez. (OLIVEIRA et al, 2016) 

 

6.5 Percepções negativas da experiência prática  

A recorrência nas falas dos entrevistados sobre os efeitos negativos 

ocasionados pela experiência prática, levou-nos a enumerar essa categoria de 

análise em nossa pesquisa, devido à importância dada pelos residentes sobre este 

assunto. 

A maioria dos entrevistados relatou que a utilização de metodologias de 

ensino como o PBI, dramatizações e feedbacks, causaram de alguma forma 

estresse, medo e algumas vezes constrangimentos. 

eu ainda tenho um pouco de dificuldade de treinar principalmente quando 
expõe muito, expõe você expõe,... você com o paciente é uma coisa, 
quando você coloca a sua consulta pra todo mundo ver né... isso causa um 
certo tipo de constrangimento um certo tipo de angústia de "Meu Deus! será 
que estou fazendo certo?...  RMFC 1 

Assim, é um pouco constrangedor porque a gente sente aquela... a gente 
sente meio julgado ali, né? RMFC 2 

Eu me sinto tensa. Eu achei que a consulta não ficou tão boa, eu achei, mas 
o feedback foi até positivo. Mas, eu me senti tensa e envergonhada. Eu 
acho que envergonhada é a principal palavra. RMFC 3 
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todo e qualquer ser humano quando é colocado a ser avaliado, sugere uma 
condição de stress.  RMFC 6 

 

Na análise dos discursos, foi possível perceber que o fator crítico para as 

sensações negativas das práticas estava principalmente ligado a quem faz a 

avaliação das gravações e o feedback. 

Um dos entrevistados mencionou que uma mesma gravação em vídeo foi 

avaliada por preceptores diferentes. Na primeira vez que foi avaliada, sentiu-se 

maisconfortável e segura que tinha desempenhado bom papel, além de ter se 

sentindo mais acolhida.  

os preceptores que estavam lá foram superbacanas nas colocações. Foi 
muito legal assim, a leveza que foi... Que eu acho que tem que ter muita 
aptidão pra conduzir uma sessão de PBI. Inclusive eu levei o mesmo vídeo 
pra uma outra oportunidade, numa outra sessão de PBI com outros 
preceptores que não tiveram a mesma conduta. Não foi do mesmo jeito, né? 
Foram outras coisas que foram levantadas... RMFC 7 

 

De Marco et al (2010) identificaram que estudos têm comprovado a 

superioridade e eficiência dos profissionais treinados com videogravações e 

feedbacks frente as técnicas tradicionais de ensino. No entanto, poucos programas 

de treinamentos práticos para entrevista clínica têm sido implementados, e isto pode 

ter relação com o fato dessa metodologia ser considerada estressante, tanto para 

alunos, como para professores.  

O mesmo autor cita que as principais preocupações dos estudantes são a 

vergonha de ter sua atuação gravada e avaliada, aliada ao medo de demonstrar falta 

de conhecimento e incompetência ao se comunicar.   

Ressalta que outro grande fator estressor é a forma como o feedback é dado, 

devendo este ter um papel construtivo, que seja descritivo e não valorativo e que 

ressalte os aspectos funcionais, sugerindo e complementando o que faltou, e 

assegurando que o sucesso do desempenho está intimamente ligado ao nível de 

experiência de cada aluno, que é aperfeiçoado com a prática. 

O papel do preceptor como fator positivo para o desenvolvimento da prática 

sem percepções negativas ficou evidente nas falas dos residentes, corroborando 
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com o que a literatura descreve, que o papel do avaliador influencia nas percepções 

sobre a prática.  

Tem que ser uma pessoa que tem muita sensibilidade pra criticar, pra 
observar, pra se fazer... Ou pra avaliar uma consulta também, que tem... 
Né? Tá avaliando a consulta, mas saber fazer boas colocações e não 
constranger. No PBI a mesma coisa. Mas de maneira mais importante, 
porque você tá com mais com gente, né? Falando das sessões de PBI que 
eu participei, tinha muita gente.  RMFC 7 

 

Rabelo et al (2015) em artigo sobre o uso do role-play (dramatizações) para 

habilidades relacionais identificou que o uso de termos como "pontos que podem ser 

melhorados" ao invés de termos "certo" e "errado" permitiram que os alunos 

analisassem suas condutas de formas mais positivas, permitindo um processo 

reflexivo sobre estas, diminuindo assim, os impactos negativos da avaliação.  

Apesar de eventualmente haver um certo desconforto em serem avaliados 

com metodologias como PBI e feedback, de uma forma geral os residentes tem boa 

aceitação e referem melhoras significativas em relação às suas competências de 

comunicação.  

O mesmo foi encontrado em um estudo sobre o uso do feedback, que foi 

altamente aceito e apreciado pelos alunos. A aceitação mostra que o treinamento 

prático e feedback, são cruciais para desenvolvimento das habilidades em 

comunicação. (ENGERER et al, 2016) 

Entretanto, esta aceitação está aliada a uma atmosfera de aprendizagem 

construtiva, reforçandoo bom comportamento e descobrindo alternativas construtivas 

ao comportamento a ser melhorado.  

A abordagem construtiva em um ambiente respeitoso, assim como para 

Engerer et al (2016),também para nós, é um aspecto fundamental, para o bom 

desenvolvimento e aceitação dos métodos práticas de ensino das habilidades de 

comunicação.  

 

6.6 Papel do preceptor no desenvolvimento da habilidade de 

comunicação 
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Durante as entrevistas ficou bem claro para nós a importância do preceptor no 

ensino e no estímulo ao desenvolvimento das habilidades de comunicação.  

O papel do preceptor no desenvolvimento das habilidades de comunicação foi 

uma das motivações para realização da nossa pesquisa, tendo observado em minha 

prática como preceptora, essa influência, principalmente como modelo prático de 

como se comunicar. 

Além disso, o constrangimento relatado pelos residentes em sessões do PBI, 

em que preceptores agregavam juízo de valores e até mesmo posturas antiéticas, 

também motivou o desenvolvimento desta pesquisa.  

As falas dos residentes corroboraram com as hipóteses prévias à pesquisa 

em que o papel do preceptor como observador das suas consultas e como pessoa 

responsável por dar feedbacks, influencia as mudanças na comunicação com o 

paciente, bem como servem de modelo para a ampliação desta habilidade.  

... sob a supervisão de um preceptor...que na verdade fica como um 
mediador ali, daquela atuação né pra poder... estabelecer os pontos onde a 
gente precisa melhorar. Então assim isso foi muito eficiente, muito eficaz 
pra gente. RMFC 1 

...eu acho que o meu preceptor contribuiu muito para isso no início. Ele me 
passou um pouco e eu vi as consultas também. Ele observava um pouco 
das minhas consultas... ele assistia a minha consulta e no final, ele deu o 
feedback para mim da comunicação.  RMFC 3  

eu tive uma experiência que eu vejo que é dentro do programa, talvez, foi 
um pouco privilegiado nesse sentido de ter uma preceptora direta que se 
preocupou com isso. Então, eu acho que eu tive uma frequência maior de 
consultas assistidas e de feedbacks... RMFC 4 

Eu acho que cada paciente que você atende, leva pro preceptor e discute, 
principalmente no começo da residência...eu comecei a perceber a forma 
que eu me comunicava com os pacientes, e foram surgindo as lutas, os 
desafios foram surgindo, a partir daí as perguntas... RMFC 5 

Eu acho que durante os momentos que eu pude conviver com as 
preceptoras aqui na unidade, pelo método de observar o outro fazendo, 
ombro a ombro, foi uma oportunidade... RMFC 6 

 

Não há uma definição específica do que é ser preceptor, no entanto, de uma 

forma geral, este é visto como uma pessoa que exerce uma prática pedagógica no 

ambiente de trabalho e profissional, exercendo a função de supervisão. 

(AUTONOMO et al, 2015) 
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Para os residentes entrevistados a função do preceptor é de protagonista do 

seu processo formativo, servindo como modelo para desenvolvimento e crescimento 

pessoal e auxiliando na sua formação.  

Barreto et al (2011) considera que a dúvida é sempre o ponto de partida para 

a aprendizagem e a interação do residente com o preceptor permite a resolução dos 

problemas de forma criativa e crítica, levando a um processo reflexivo sobre esta 

prática.   

Da mesma forma, os residentes entrevistados mencionaram que as 

experiências que tiveram com a avaliação dos preceptores de consultas, 

estimularam a adotar práticas comunicacionais mais efetivas e os estimularam a 

buscar mais o conhecimento sobre estas habilidades.  

Eu acho que ele serve de modelo e vai ter que dar algumas orientações de 
fontes para estudo. Essas duas coisas, tanto de fontes para você aprimorar 
em casa, ler artigos e de modelos para observar e também de crítico 
mesmo.   RMFC 3 

E isso a preceptoria também ao longo da minha residência foi me cobrando 
pra ler algumas coisas, mas mais relacionada a medicina centrada na 
pessoa, que fez com que eu desenvolvesse melhor a habilidade de 
comunicação.  RMFC 9 

 

Apesar dos Programas de Residência em Medicina de Família estarem 

ligados a Instituições de Ensino Superior e a seus docentes, é essencial contar com 

um profissional, como o preceptor, que estimule a aprendizagem significativa através 

da observação na prática dos problemas, sendo o preceptor profissional com 

competência técnica para auxiliar nas dificuldades no próprio território. (PAGANINI 

et al, 2012) 

Em contrapartida, alguns residentes mencionaram que a rotatividade de 

preceptores e a ausência de uniformidade técnica dos mesmos, contribuíram 

negativamente para a sua formação.  

O que eu vejo na prefeitura tem um programa muito heterogêneo e aí vai 
depender muito da clínica que você está e do seu preceptor. RMFC 3 

Teve uma rotatividade...Muito grande de preceptor. Eu estou no terceiro, eu 
vou entrar na quarta agora, mas assim aí... foi muito fragmentado, sabe...o 
meu aprendizado RMFC 7 



62 

 

Estas falas evidenciam que ainda é preciso estabelecer normas e espaços de 

formação e desenvolvimento da preceptoria.  

O fato de um preceptor ser bom médico não é o suficiente para garantir que 

este será um bom preceptor, havendo a necessidade conhecimentos didáticos-

pedagógicos e para orientação e supervisão prática dos residentes. (AUTONOMO et 

al, 2015) 

Ainda há casos em que o preceptor tem dificuldades de atuar com novos 

métodos de ensino-aprendizagem, sendo, portanto, essencial que ao desenvolver 

atividades de preceptoria, o profissional deva previamente conhecer o programa de 

formação em que está inserido. (AUTONOMO et al, 2015) 

Barreto et al (2011)afirma que é necessária uma descrição ou perfil para um 

profissional se tornar preceptor, incluindo processos de formação como educação 

continuada e integração com as coordenações pedagógicas. 

Um dos entrevistados mencionou ainda que, o preceptor deve ser um 

profissional sensível e capaz de fazer colocações que estimulem o residente a busca 

do conhecimento e que não seja capaz de induzir sentimentos de constrangimento e 

medo.  

Tem que ser uma pessoa que tenha muita sensibilidade pra criticar, pra 
observar... ou pra avaliar uma consulta também... está avaliando a consulta, 
mas saber fazer boas colocações e não constranger. RMFC 7 

 

O preceptor deve promover estratégias de aprendizado, aplicando o 

conhecimento teórico na prática médica, reconhecendo potencialidades e 

fragilidades dos residentes e investindo no seu autodesenvolvimento. (AUTONOMO 

et al, 2015).  

Segundo por Paulo Freire (1996), ensinar exige respeito aos saberes do aluno 

e ética, não sendo somente uma transferência de conhecimentos, mas criar 

possibilidades para se desenvolver o conhecimento.  

O ensino em serviço pressupõe uma interação permanente do educador com 

o educando e da comunidade por eles assistidas. O diálogo e a problematização 
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estimulam a atitude crítica e integração do conhecimento teórico e do saber técnico 

com a prática, onde professor e aluno aprendem e se beneficiam. (FREIRE, 1996)  

 

6.7 Demandas sobre o aprendizado em comunicação 

 

Os residentes mencionaram a necessidade de aprimorar os conhecimentos 

em habilidades de comunicação e a importância deste aprendizado na sua prática 

clínica.  

De uma forma geral, relataram que as experiências teóricas são essenciais, 

porém ressaltaram a necessidade de mais atividades práticas, com uso de 

metodologias participativas, para o seu aperfeiçoamento.  

eu acredito que eu não estou treinando o suficiente. E que eu preciso mais 
de treinamento do que a minha R1, por exemplo, porque ela já tem isso 
inerente nela então eu preciso de um pouco mais de treinamento do que 
ela. E o meu não está suficiente. RMFC 3 

Talvez, dar uma base um pouco prática...de como você colocar isso em 
uma consulta...eu acho que é superimportante...eu não acho ruim você 
frisar todo tempo em medicina centrada na pessoa, mas acho que alguma 
coisa mesmo de técnica assim... Uma coisa mais prática.  RMFC 4 

Acho que a discussão de casos, essa questão do compartilhamento de 
textos, e metodologias mais participativas, acho que esses três eixos 
principais.  RMFC 5  

 

Engerer et al (2016),em avaliação do uso do feedback em médicos em 

treinamento da comunicação, identificou que a aplicação prática das habilidades de 

comunicação mostra-se superior a teorização para o desenvolvimento de 

competências comunicacionais. 

Identificou ainda que, a prática permitiu um aumento significativo do 

conhecimento teórico, talvez explicado pelo fato desta trazer uma aplicabilidade da 

teoria.  

Além disso, o uso de metodologias ativas de ensino com técnicas de 

dramatização, PBI e feedbacks tem boa aceitação pelos estudantes devido a maior 

participação e autonomia destes no processo da construção do seu conhecimento. 

(ENGERER et al, 2016; RABELO, 2015) 
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Houve ainda o destaque da importância do ensino da comunicação desde a 

graduação, como base para desenvolvimento desta habilidade.   

É fazer uma verificação que de fato essa habilidade não está sendo 
exercida como deveria ser na residência. Mas eu acho que isso é uma 
etapa anterior. Isso deveria estar estruturado na graduação.  RMFC 6 

...a gente tem que praticar, as aulas de comunicação desde a graduação. 
Porque não dá pra chegar na residência ou um profissional recém-formado 
que não sabe nada de comunicação. Então era iniciar com essa abordagem 
da comunicação desde a graduação. Então tem que ser estimulado esse 
tipo de currículo e priorizar mesmo nas residências...  RMFC 8  

 

O ensino precoce das habilidades de comunicação na graduação é 

preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN´s) desde 2001, e seu 

desenvolvimento nesta fase da formação tem grande impacto nos cuidados 

fornecidos pelos médicos recém-formados.  

A competência em comunicação necessita de uma curva de aprendizagem, 

portanto deve ser estimulada na graduação, de forma precoce, com o 

desenvolvimento desta competência sendo intensificado na prática clínica, a fim de 

que se alcance níveis mais elevados desta habilidade com reflexão, pensamento 

crítico e responsabilização. (FRANCO et al, 2018) 

Um dos residentes mencionou a necessidade de que haja mais contato com o 

ensino da competência de comunicação no primeiro ano da residência, garantindo 

que no segundo ano (R2), o residente já tenha maior expertise no assunto.  

Eu acho que, talvez, principalmente no momento do R1, isso poderia...ter 
sido mais frequente.  RMFC 4  

 

A Resolução nº 1, de 25 de maio de 2015, que regulamenta os requisitos 

mínimos dos programas de Residência Médica em Medicina Geral de Família e 

Comunidade, define que as habilidades de comunicação são uma das áreas de 

áreas de competência prática a serem desenvolvidas no primeiro ano do programa 

de residência médica e que o ensino dos residentes seja pautado em situações 

práticas. 
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Art. 10. O aprendizado do médico residente deve ser progressivo e abordar 
situações reais em serviço, problematização teórico-crítica e 
desenvolvimento de vínculos com as pessoas sob seu cuidado.  
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, BRASIL, 2015, DIÁRIO OFICIAL pág. 11) 

 

Em nossa pesquisa, podemos identificar que apesar do contato e 

experiências dos residentes com o ensino da habilidade de comunicação em seus 

programas residências, acontecer com relativa frequência, ainda há uma demanda 

por uma maior estruturação de métodos práticos e participativos na construção e 

desenvolvimento desta competência durante a pós-graduação.  

 

6.8 Potencialidades no ensino das habilidades de comunicação dos 

Programas de Residência Médica em Medicina de Família e 

Comunidade 

Em relação as potencialidades dos programas de residência no ensino das 

habilidades de comunicação, de uma forma geral, os residentes avaliaram bem os 

programas em que estão inseridos.  

Os residentes pertencentes ao programa da SMS-RJ, destacaram que as 

aulas práticas, com simulações, PBI e feedbacks de avaliação de consultas, são 

uma potencialidade do programa. 

Ressaltaram ainda a importância do GT de Comunicação para uniformizar o 

ensino e desenvolvimento das habilidades de comunicação e para a qualificação 

também dos preceptores.  

Eu acho de programa de residência médica da prefeitura muito completo 
nesse aspecto. Assim, acho que engloba as aulas teóricas, as práticas, a 
gente tem inclusive um momento dessas aulas de comunicação onde a 
gente filma as nossas consultas... Eu tenho muitos elogios pra fazer ao 
programa em relação a isso porque se não fosse o programa eu nem tinha 
conhecido isso (técnicas em comunicação), nem tinha conhecimento sobre 
isso. Então assim do que eu entendo sobre eu acho que o programa vem 
exercendo um ótimo papel na formação dos residentes. RMFC 1 

Potencialidade eu acho que GT, né, de comunicação é muito bom. Acho 
que a humanização, acho que duração das aulas é muito boa. A proposta 
de avaliação semanal de consulta é muito boa. O portfólio é muito bom 
também, que é uma maneira de avaliar a gente.  RMFC 7  
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Outro aspecto levantado como potencialidade pelos residentes da RMFC-RIO 

é o fato deles estarem inseridos por mais tempo nas unidades que atuam, 

aumentando o volume de atendimentos de pacientes e de oportunidades práticas de 

desenvolvimento de habilidades.  

...Eu gosto muito do fato da nossa residência ser também baseada no 
serviço, na prática do serviço, então eu acho que talvez tirar um turno pra 
mais uma aula por semana, por exemplo, tiraria a nossa imersão daqui de 
dentro que é a base (da residência) ... RMFC 1 

 

Um dos residentes inclusive, ressaltou que este é um aspecto diferenciado do 

programa de residência da SMS-RJ para o programa da UERJ que, segundo o 

mesmo, é mais pautado em atividades teóricas. 

eu acho que o principal potencial da residência da prefeitura é a questão de 
você tocar serviço mesmo...antes de eu entrar na residência, já me 
disseram que é bem distinto o programa da UERJ e da prefeitura...na 
prefeitura você toca bastante serviço. Então, você consulta um número 
maior de pessoas e você tem menos canal teórico...Você é exposto a mais 
pacientes, você é exposto a uma maior atenção também e aí, você de uma 
maneira ou de outra vai ter que melhorar a sua habilidade de comunicação. 
Tentativa e erro, no caso. Por mais que a gente tenha menos canal teórico 
do que na UERJ.  RMFC 3 

 

Já os residentes pertencentes ao programa da UERJ enfatizaram como 

aspecto positivo e principal de sua formação a presença de canais teóricos que 

contemplam temas relacionados à abordagem individual com avaliação 

biopsicossociais e com prática pautada no método clínico centrado na pessoa 

(MCCP).  

Eu acho que a UERJ, tem a questão da abordagem individual, muito forte 
no canal teórico. Então, é uma coisa que percorre todo o programa. Do R1 
ao R2... Então, se fala muito em medicina centrada na pessoa. RMFC 4 

 

Um dos residentes enfatizou o papel do preceptor na sua formação e como 

potencialidade do seu programa, deixando claro mais uma vez o protagonismo da 

preceptoria e sua importância no desenvolvimento de habilidades.  

Como potencialidade eu acho que posso falar da preceptoria local, que 
sempre é muito aberta a gente trazer as dúvidas, discussões, orientações 
de uma consulta... lá na preceptoria a gente faz PBI também, então avalia a 
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nossa habilidade de comunicação com o paciente... Essas dramatizações 
no canal teórico da UERJ também são legais, são importantes. RMFC 9 

 

Um dos residentes da UERJ pontuou, que uma das características dos 

programas de residência em Medicina de Família e Comunidade dos demais 

programas de residência médica, é a preocupação de ensinar as habilidades de 

comunicação e coloca esta habilidade como ferramenta essencial para o MFC.  

...não só o programa de residência da UERJ, mas os programas de 
medicina de família em geral são muito preocupados em trabalhar 
habilidade de comunicação, que é uma habilidade que a gente precisa ter 
como médico de família. É algo que eu não vejo acontecer em outras 
especialidades, o que é, assim, muito enriquecedor pra gente. A gente vem 
com uma bagagem completamente diferente das pessoas das outras 
especialidades em relação à Comunicação. RMFC 2 

 

Myerholt et al (2010) em aplicação de questionário a pacientes de médicos 

residentes em Medicina de Família em treinamento de habilidades de comunicação, 

identificou uma maior participação dos pacientes durante a sua consulta e maior 

satisfação destes com a forma de se comunicar dos seus médicos.  

Testando a aplicabilidade do questionário Communication Assessment Tool 

(CAT) referiu que este pode servir de instrumento para avaliação dos programas de 

residência em medicina de família e demais especialidades. (MYERHOLT, 2010) 

Em revisão da literatura, não identificamos artigos suficientes que comprovem 

uma maior eficiência na comunicação ou maior aplicabilidade do treinamento de 

habilidades de comunicação em programas de medicina de família e comunidade 

em detrimento das demais especialidades.  

 Contudo, há evidências que médicos treinados em comunicação têm melhor 

desempenho e precisão em diagnósticos, além de possuírem maiores níveis de 

satisfação dos usuários (KURTZ, 2002), sendo as competências em comunicação 

elencadas como essenciais na formação do MFC.  

 

6.9 Fragilidades no ensino das habilidades de comunicação dos 

Programas de Residência 
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Os residentes do programa da UERJ foram enfáticos ao determinar que a 

principal fragilidade na sua formação é a ausência da organização de um 

cronograma de aulas teóricas e práticas sobre os temas em comunicação. 

Talvez uma fragilidade do programa em si é a gente não ter um cronograma 
fechadinho sobre o que a gente vai trabalhar, com quem a gente vai 
trabalhar. E aí acaba sendo em algumas vezes muito repetitivo... Acho que 
falta um pouco da organização do programa. RMFC 2  

Eu acho que os espaços de formação teórica poderiam ser melhor 
aproveitados. Porque existe o tempo, mas o aproveitamento não é 100%. 
Tem muita repetitividade.  RMFC 5 

 

Ressaltaram mais uma vez a necessidade de reestruturação do programa de 

aulas com modelos mais participativos e menos expositivos, com a utilização do PBI 

como ferramenta de ensino.  

eu acho que usar o PBI também é uma coisa que o programa da UERJ 
poderia se apropriar mais. RMFC 4  

O modelo pedagógico poderia ser menos tradicional, poderia ser mais 
dialético, poderiam envolver mais perguntas, mais discussão de casos, 
porque variam muito de professor pra professor. E é natural que isso 
aconteça. Mas acho que poderia desenvolver um pouco mais esses 
métodos mais participativos de aprendizado.  RMFC 5 

 

Um dos residentes comparou os programas de residência da UERJ e SMS-

RJ, ressaltando que no segundo existe no canal teórico a presença do PBI como 

modelo teórico e prático de ensino, sugerindo que isto fosse aplicado no programa 

da UERJ.  

As fragilidades eu acho que é o fato de não ter especificamente algo que 
mostra assim, “hoje talvez o canal teórico seja sobre habilidade de 
comunicação”. não uma aula expositiva, mas mostrar alguns pontos...tentar 
por isso em prática... ter um canal teórico sobre isso...talvez um PBI no 
próprio canal teórico da UERJ como tem na prefeitura, as pessoas fazem o 
PBI, e aí levam pro canal teórico de lá, a turma toda dos residentes e eles 
discutem. RMFC 9  

 

Como já mencionado, assim como a percepção dos residentes, já foi 

demonstrado que o ensino prático das habilidades de comunicação é mais efetivo do 
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que a teorização sobre o assunto, devendo ser estimulado o uso de metodologias 

ativas de aprendizado para o desenvolvimento de competências. (ENGERER, 2016) 

Em relação ao grupo de residentes do programa da SMS-RJ, não houve 

pontos de identificação nos aspectos didáticos do programa. De uma forma geral, os 

residentes se sentem satisfeitos com as metodologias aplicadas e ressaltam isto 

como potencialidade do programa. 

Os pontos frágeis elencados pelos residentes foram a alta rotatividade de 

preceptores e a heterogeneidade dos mesmos, ficando a cargo do conhecimento 

técnico do preceptor local, a aplicabilidade e estímulo ao desenvolvimento das 

habilidades de comunicação 

Quanto às aulas eu acho incrível, mas pra mim a maior dificuldade do 
programa é de conseguir fixar no lugar os preceptores e equalizar o trabalho 
dos preceptores... RMFC 7  

Cada clínica, com um preceptor tem uma formação completamente 
diferente. E a gente quer manter o mínimo homogêneo. RMFC 8 

 

A heterogeneidade na formação de preceptores tem se constituído como 

entrave e como fragilidade nos programas de residência em geral, visto que ainda é 

muito incipiente uma normatização para atuação na preceptoria e os espaços de 

formação e qualificação. (BARRETO, 2011) 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a comunicação clínica esteja estabelecida como componente 

essencial nos currículos da graduação médica, nos pareceu, a partir dos dados da 

pesquisa, que ainda é necessária uma formalização do seu ensino como uma 

atividade a ser desenvolvida de modo integrado com outras competências clínicas.  

No desenvolvimento da presente pesquisa, foi possível perceber que 

habilidades de comunicação é um tema recorrente na formação dos residentes em 

Medicina de Família e Comunidade.  

O ensino na graduação das habilidades de comunicação ainda permanece como 

currículo oculto em atividades observacionais, com os residentes relatando que suas 

experiências durante a formação, foram na observação de professores e médicos 

como modelo para o exercício desta habilidade.  

Da mesma forma, durante a pós-graduação, especialmente na residência 

médica, a comunicação tem sido encarada mais como uma arte e ferramenta 

instrumental do médico de família na relação médico paciente, do que uma técnica a 

ser aplicada, ainda sendo muito incipiente a organização do seu ensino. 

Cabeao preceptor, muitas das vezes, a responsabilidade de observar e de 

desenvolver esta habilidade com os residentes durante a consulta e nas atividades 

de ensino nas clínicas em que estes estão inseridos.  

A falta de normatização sobre os papéis a serem desempenhados pelo 

preceptor e de espaços de qualificação, têm sido elencados como pontos de 

fragilidades na formação dos residentes.  

Conforme motivações descritas para a realização da pesquisa, no discurso 

dos residentes, torna-se possível inferir que o papel do preceptor tem importância 

chave no desenvolvimento desta habilidade, havendo ainda lacunas e falta de 

uniformização na formação técnica destes profissionais. 

Observamos ainda que o constrangimento relatado pelos residentes pode ser 

consequência de limites para um ambiente acolhedor e da formação técnica para 

avaliação por feedbacks positivos, que determinam reflexão e desenvolvimento de 

habilidades. 
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A pressão assistencial, com turnos cheios e falta de tempo para organização 

de processos de trabalho e ensino nas unidades, tem contribuído com a falta de 

espaços para discussão de casos em atividades práticas, com os residentes 

identificando estes fatores como a principal barreira para uma comunicação clínica 

eficiente.  

A utilização de metodologias ativas de ensino para ensino das habilidades de 

comunicação é uma realidade nos programas de residência no município do Rio de 

Janeiro, tendo boa aceitação pelos residentes, e ressaltadas como importantes na 

sua formação. No entanto, ainda carece de mais espaços formais para a sua prática.  

Destacando ainda a importância dada pelos residentes das atividades 

práticas com dramatizações e videogravações, como essencial para o 

desenvolvimento das habilidades de comunicação, pôde-se observar que ainda 

existem sentimentos negativos relativos a exposição, identificados em nossa 

pesquisa e corroborados pela literatura, pela falta de um ambiente acolhedor e de 

feedbacks construtivos.  

Tal fato pode-se dever ainda a necessidade de uma regulamentação das 

competências técnicas para o desenvolvimento da preceptoria e de escassez de 

ações em educação continuada para uniformizar e qualificar os preceptores.  

Apesar de estabelecida a importância e haver um comprometimento dos 

programas de residência em Medicina de Família em fornecer espaços para o 

desenvolvimento das habilidades de comunicação, sugerimos, com base na 

literatura, que sejam acrescidos em seus projetos pedagógicos a formalização da 

avaliação gradual do residente ainda no primeiro ano da residência (R1), com o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades comunicacionais no segundo 

ano (R2). 

É necessário assim, a instituição de espaços de discussão e prática, não 

somente em canais teóricos da coordenação das residências, mas também em 

horários protegidos nas suas clínicas de atuação, além de uma maior participação e 

qualificação dos preceptores no desenvolvimento desta habilidade, conferindo 

homogeneidade no processo de ensino e formação dos residentes em MFC. 
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APÊNDICE I 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Mestrado Profissional em Saúde da Família – UNESA 

Mestrando Pesquisador: Ana Carolina da Cunha Barbosa 

Orientadora: Drª. Maria Tereza Fonseca da Costa 

 

Ensino e Aprendizagem das Habilidades de Comunicação: Percepção de 

Residentes em Programas de Residência de Medicina de Família e Comunidade, no 

Município do Rio de Janeiro 

Apresentação: 

Gostaria incialmente de te agradecer a disponibilidade em participar desta 

pesquisa; 

Nossa entrevista terá tempo médio de 30 minutos e gostaria que você 

expressasse nesta entrevista toda a sua sensibilidade e sentimentos; 

Quero deixar bem claro que, conforme o TCLE desta pesquisa, todos os seus 

dados serão mantidos em sigilo, que o que você disser nesta gravação somente eu 

terei acesso, somente eu saberei o que foi dito por você e, que após a análise do 

conteúdo de sua fala, ninguém será capaz de correlacionar a fala com nome de 

nenhum participante desta pesquisa; 

Esta entrevista tem como objetivo identificar sua percepção sobre as 

habilidades de comunicação no exercício prático do profissional de saúde da família 

na APS do Rio de Janeiro; 

Será muito importante para a pesquisa que as respostas da entrevista sejam 

fieis ao que você pensa e avalia sobre a importância da habilidade de comunicação 

em sua prática profissional e lembre-se que não há resposta correta ou incorreta, 

apenas a sua prática profissional neste momento. 

Entrevista: 

Dados sociodemográficos e profissionais 

Iniciando a gravação da entrevista de INICIAIS DO NOME, Sexo____. 



82 

Qual a sua idade? 

Você se considera de qual raça? 

Qual seu tempo de atuação profissional? 

Esta é a sua primeira residência? Se não, qual sua outra especialidade? 

Há quanto tempo você trabalha na Atenção Primária? 

Há quanto tempo você trabalha nesta USF/território? 

Qual a sua definição de comunicação clínica? Como você desenvolveu esta 

definição? (Explorar os conceitos prévios sobre o que é comunicação clínica, 

identificar experiências prévias nesta habilidade) 

Durante a sua graduação você lembra de algum momento que tenha sido 

treinado ou ensinado sobre comunicação clínica? Descreva este momento 

Durante a sua residência você lembra de algum momento que tenha sido 

treinado ou ensinado sobre comunicação clínica? Descreva este momento 

De que forma você aplica as habilidades de comunicação clínica no exercício 

do seu trabalho? Ela te ajuda? Em que? (Identificar usos de recursos possibilitados 

pelo desenvolvimento da prática - gestão do tempo, resume falas, exemplificação 

etc.; otimiza tempo? Pacientes satisfeitos? Longitudinalidade do cuidado? 

Desenvolve Plano Terapêutico Conjunto? Medicina Centrada na Pessoa?) 

Você sente que a sua forma de se comunicar ajuda na gestão de cuidados 

aos usuários do serviço? Por que? 

Na sua percepção, o seu paciente compreende o que você propõe nas suas 

consultas? Como você acha que consegue isso? 

O que você proporia para melhorar a sua comunicação clínica e tempo nas 

suas consultas? 

Você consegue identificar potencialidades e/ou fragilidades do seu programa 

em relação ao ensino de habilidades de comunicação? 

Diante do que você vivenciou em treinamento/capacitação em habilidades de 

comunicação na residência médica, o que você proporia para a coordenação como 

aspecto de melhoria neste campo? 
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APÊNDICE II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

 Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado 

“Ensino e Aprendizagem das Habilidades de Comunicação: Percepção de 

Residentes em Programas de Residência de Medicina de Família e Comunidade, no 

Município do Rio de Janeiro”, por que você é residente do 2º ano de um dos 

Programas de Residência de Medicina de Família e Comunidade no Município no 

Rio de Janeiro, perfil selecionado por esta pesquisa para as entrevistas presenciais. 

 Este projeto tem por objetivo conhecer como se desenvolve o ensino de 

habilidades de comunicação, nos Programas de Residência em Medicina de Família 

e Comunidade no município do Rio de Janeiro, levando em consideração as 

experiências com metodologias de ensino e aprendizagem de habilidades de 

comunicação e a percepção pelos residentes sobre a importância destas, além de 

identificar potencialidades e fragilidades no seu ensino. 

 Este projeto refere-se a um estudo transversal, descritivo, com proposição 

de pesquisa no campo das ciências sociais com uma abordagem qualitativa, 

utilizando como instrumento de coleta de dados, a aplicação de entrevistas através 

de um questionário semiestruturado que será apresentado e respondido por você. 

 As entrevistas serão gravadas em áudio, com posterior transcrição dos 

dados, que ao se finalizar a pesquisa, serão descartados. 

Trata-se de um projeto de pesquisa de mínimo risco para ordem de 

constrangimento, devido aos questionamentos gerados a partir de entrevistas e 

exposição de conhecimentos por parte do entrevistado. Pode haver também mínimo 

desconforto relativo ao estresse da entrevista gravada, não havendo risco de quebra 

de sigilo, de danos físicos, orgânicos, psicológicos e de saúde. Para minimização 

ainda maior destes riscos o pesquisador se obriga a garantir a confidencialidade, 

sigilo e permissão para saída da pesquisa caso desejado pelo participante do estudo 

a qualquer momento. 

O estudo proposto visa assegurar aos participantes da pesquisa benefícios de 

retorno social e acadêmico e assistencial ao trabalho do profissional, pretendendo 

colaborar com o aprimoramento do ensino e aprendizagem das habilidades de 
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comunicação dentro dos Programas de Residência de Medicina de Família e 

Comunidade no Município do Rio de Janeiro, contribuindo para a formação de 

melhores profissionais que atuarão na Atenção Primária a Saúde, fortalecendo o 

vínculo e a longitudinalidade no cuidado.  

Sua participação no estudo não implicará em custos adicionais. O(A) Sr.(a) 

não terá qualquer despesa com a realização dos procedimentos previstos neste 

estudo, que serão custeados pelo pesquisador. Também não haverá nenhuma 

forma de pagamento pela sua participação.  

Assinando esse consentimento, o(a) senhor(a) não desiste de nenhum de 

seus direitos. Além disso, o(a) senhor(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(a) Sr.(a) deverá se sentir livre para abandonar o estudo 

a qualquer momento do curso deste, sem que isto afete o seu cuidado ou 

relacionamento futuro com esta instituição. O investigador deste estudo também 

poderá retirá-lo do estudo a qualquer momento, se ele julgar que seja necessário 

para o seu bem-estar. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o(a)  Sr.(a) deverá se 

reportar ao Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – 

subordinado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do Ministério da 

Saúde, através de solicitação ao representante de pesquisa, que estará sob contato 

permanente, ou contatando o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio 

de Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 

2206-9726. 

É assegurado o completo sigilo de sua identidade quanto a sua participação 

neste estudo, incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste 

estudo em congressos e periódicos científicos. 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado 

abaixo,_____________________________________________________________, 

residente à__________________________________________________________, 

concordo em participar do estudo intitulado “Ensino e Aprendizagem das Habilidades 



85 

de Comunicação: Percepção de Residentes em Programas de Residência de 

Medicina de Família e Comunidade, no Município do Rio de Janeiro”. 

Eu fui completamente orientado por Ana Carolina da Cunha Barbosa, que 

está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração.  Eu 

pude questioná-lo sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou 

uma via 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, 

patrocinado pelo (patrocinador), e informar a equipe de pesquisa responsável por 

mim sobre qualquer anormalidade observada. 

Estou ciente que sou livre para sair do estudo 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 e por pessoas delegadas pelo patrocinador.  

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o 

participante da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 

Investigador:     Nome: _________________________________________ 

                          Data: __________________________________________ 

                          Assinatura: _____________________________________ 

 

Participante:      Nome: _________________________________________ 

                          Data: __________________________________________ 

                          Assinatura: _____________________________________ 

 

 

 

 



86 

Título do Protocolo de Pesquisa:  

“Ensino e Aprendizagem das Habilidades de Comunicação: Percepção de 

Residentes em Programas de Residência de Medicina de Família e Comunidade, no 

Município do Rio de Janeiro”. 

Subárea de Investigação: Saúde Coletiva / Saúde Pública 

Pesquisador responsável:  

Ana Carolina da Cunha Barbosa End.: R. Visconde de Abaeté 51, bloco 1, 

apt. 106, Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ. CEP 20551-80 

Tel.: (21)99588-4290; e-mail: carolmeduff@gmail.com 

Orientadora: 

Prof.ª. Dra. Maria Tereza Fonseca da Cosa:  

Tel.: (21) 98874-3702;  

e-mail: mtfdacosta@gmail.com 

Instituição: Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família da 

Universidade Estácio de Sá, Rua do Riachuelo, nº. 27, Lapa, Rio de Janeiro. Tel.: 

(21) 3231-6135; e-mail: ppgsaudedafamilia@estacio.br  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade 

Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo 

telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças 

e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar. 

mailto:sandrocalefi@gmail.com

