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RESUMO

A presente pesquisa tem como problema a seguinte questão:  de que forma as estratégias do ensino da prática da Clínica Médica influenciam 
formação do estilo de pensamento dos estudantes de Medicina? Objetivo: Conhecer estratégias do ensino da prática da Clínica Médica e sua 
influência na formação do estilo de pensamento dos estudantes de Medicina da Universidade Estácio de Sá. Método Qualitativo, etnografia. 
Sujeitos: Quatro professores da Clínica Médica identificados pelos estudantes, em estudo anterior como importantes em sua formação. Período: 
maio/2014 a outubro/2015. Local: ambulatórios, enfermarias. Coleta de dados: observação participante e registro escrito em notas de campo, 
reunidas no diário de campo. Realizadas 10 observações participantes dos quatro professores; duração de cada observação, quatro horas, total, 
40 horas. Análise: Indiciária, em busca de temas recorrentes; dados codificados selecionados e reagrupados. Resultados: Identificados dois temas 
principais: 1.Ensino/Assistência: No ensino prático surgem: divergências, exceções, erros acidentais, a realidade da vida profissional. Alunos 
observam abordagem ao paciente, exercidas com acolhimento, delicadeza, respeito, solidariedade e compaixão: 1. aproximação: médico se 
apresenta, pede autorização ao paciente para fazer avaliação; 2. escuta, diálogo: anamnese;  3. manuseio: exame físico. A seguir, faz conexões 
mentais com conhecimentos básicos/clínicos e humanos/clínicos. Professores incluem subjetividade do adoecer e passam valores da profissão e 
exercício profissional: fatores sociais, éticos e culturais no processo saúde doença, como cura, sofrimento, integralidade, projetos cuidadores. 
Ensino ocorre nos ambulatórios das especialidades: Gastroenterologia, Pneumologia, Cardiologia, Neurologia, Nefrologia, Hematologia e 
Dermatologia, e na enfermaria. Ambulatório: ensino concomitante à assistência. O paciente é acompanhado pelo professor, há vínculo entre eles. 
Situações de saúde/doença não são urgentes. Enfermaria: o professor não é assistente, os médicos do hospital são, não há vínculo com o 
paciente, há estresse pela doença. Condições precárias de infraestrutura e atuação inadequada de alguns profissionais agravam o sofrimento dos 
pacientes. Ensinamentos humanísticos se chocam com o que os alunos testemunham. Eles sabem que locais como este são parte do mercado de 
trabalho onde vão se inserir. Os alunos reagem com: incômodo, constrangimento, sofrimento, apatia, negação. Cada etapa do atendimento é 
utilizada como um instrumento de aprendizagem. A relação médico paciente, com ênfase em aspectos subjetivos é estimulada. A queixa do 
paciente é relacionada à hipótese diagnóstica principal, tema sobre o qual os professores dissertam. Relatam experiências vividas para ilustrar os 
casos. 2. Métodos de Ensino: Os professores formulam perguntas aos alunos que as tentam responder. O método, pergunta-resposta atrai 
atenção e promove reflexão e raciocínio dos alunos. São resgatadas noções de Anatomia, Fisiologia e Fisiopatologia, articulando conhecimentos 
dos ciclos básico/clínico. O ensino se prolonga após a saída dos pacientes da sala de atendimento, quando o professor discute mais 
detalhadamente os casos, tirando as dúvidas. É utilizada lousa, onde são esboçados esquemas baseados em “palavras-chaves” das afecções 
discutidas, com termos técnicos e nomes de possíveis síndromes. É ensinado como preparar uma lamina de sangue e visualizá-la ao microscópio, 
na sala de atendimento. Conclusões: Com as estratégias de ensino da prática da Clínica Médica baseadas em na assistência, raciocínio clinico, 
resgate de noções de disciplinas básicas, inclusão de aspectos subjetivos, relatos de experiências vividas e ensino de técnicas laboratoriais, o 
coletivo de pensamento médico, representado pelos professores propicia a incorporação dos iniciantes em um tipo especifico de estilo de 
pensamento, neste caso, híbrido, contribuindo para formação ampla, biomédica e humana do paciente.
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