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RESUMO 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Medicina 

preconizam a ênfase na habilidade de comunicação para o profissionalismo do 

egresso em todas as áreas da formação médica. Promover o desenvolvimento 

da habilidade de comunicação efetiva para a competência clínica representa 

um desafio para a educação médica. O presente estudo objetivou contribuir 

para o desenvolvimento da habilidade de comunicação durante a formação 

médica por meio de estratégia de ensino e aprendizagem que utilizou como fer-

ramenta o aconselhamento pré-teste HIV no pré-natal. Trata-se de estudo com 

métodos mistos sequenciais e abordagem qualitativa. Trinta estudantes do In-

ternato em Tocoginecologia participaram de consulta simulada, gravada em 

áudio e video, direcionada para conhecimentos específicos e habilidades para 

comunicação efetiva no tema.  Uma estratégia de feedback individual que con-

tou com a análise conjunta do vídeo e avaliação de critérios estabelecidos no 

checklist objetivou o caráter formativo da avaliação e o estímulo à habilidade 

reflexiva sobre as necessidades de aprendizagem, com alto grau de satisfação 

por parte dos estudantes.  A autopercepção dos estudantes sobre sua partici-

pação na estratégia foi avaliada por meio das técnicas de Análise de Conteúdo 

Temática Categorial sugerindo a potencialidade do método para os objetivos 

propostos. A análise geral dos dados revela um baixo desempenho, sobretudo 

quanto aos conhecimentos específicos necessários à comunicação efetiva para 

o aconselhamento pré-teste HIV no pré-natal. Formar médicos hábeis para a 

comunicação efetiva pressupõe a valorização e o desenvolvimento de estraté-

gias de ensino e aprendizagem especificamente planejadas para esse fim inse-

ridas em seus currículos de graduação. 

Palavras-chaves: profissionalismo, competência clínica, cuidado pré-natal, so-

ropositividade para HIV 
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ABSTRACT 

The Brazilian National Curriculum Guidelines for medical undergraduate cour-

ses underscores the emphasis on communication skills for recently graduated 

professionals in all areas of medical education. Promoting the development of 

effective communication skills for clinical competence poses a challenge for 

medical education. The present study aims to contribute to the development of 

communication skills during medical education through a teaching and learning 

strategy that uses prenatal HIV pre-test counseling as a tool. This is a study  

with sequential mixed methods and qualitative approach. Thirty students from 

the Internship in Tocoginecology participated in simulated consultation, and in 

recorded audio and video, were directed to specific knowledge and skills for ef-

fective communication in the theme. An individual feedback strategy that in-

cluded the joint analysis of the video and evaluation of established criteria in the 

checklist aimed at the formative character of the evaluation and the stimulus to 

the reflexive ability on the learning needs, with a high degree of satisfaction on 

the part of the students. The students' self-perception about their participation in 

the strategy was evaluated through the techniques of Categorical Thematic 

Content Analysis, suggesting the potential of the method for the proposed ob-

jectives. The general analysis of the data reveals a poor performance, especial-

ly regarding the specific knowledge required for effective communication for 

prenatal HIV pre-test counseling. Training qualified physicians for effective 

communication presupposes the appreciation and development of teaching and 

learning strategies specifically designed for this purpose inserted in their under-

graduate curricula. 

  

  

Keywords: professionalism, clinical competence, prenatal care, HIV seropositi-

vity 
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1. INTRODUÇÃO 

 A efetividade do cuidado em saúde pressupõe a efetividade da interação 

que deve ser estabelecida entre quem cuida e quem é cuidado. Os resultados 

esperados desse cuidado em saúde serão influenciados sobremaneira pela re-

lação que se estabelece entre médico e paciente. Portanto, com grandes impli-

cações no modo como o paciente e o médico mantêm um processo efetivo de 

comunicação entre si. Nessa relação, a comunicação permite aflorar a subjeti-

vidade dos participantes, que passam a ser ambos sujeitos do cuidado e é dita 

efetiva quando é capaz de aumentar a satisfação do paciente, a aderência ao 

tratamento e seu resultado final. O diálogo entre médico e o paciente vai de-

pender de como o médico desenvolveu sua habilidade de comunicação com o 

paciente e do modo como o primeiro reconhece no outro tanto direitos como 

condições de participar desse colóquio. Diferentes valores culturais e de equi-

pamento linguístico entre esses participantes podem até dificultar mas não de-

vem impedir que o diálogo se estabeleça. Dessa forma, se reconhece que o 

médico precisa de um conjunto mínimo de habilidades para estabelecer uma 

comunicação efetiva que conduza uma consulta na direção do cuidado mais 

adequado. Quanto mais habilidades e comportamentos diferentes se adquirem, 

maior a liberdade para escolher o comportamento que se encaixa em uma situ-

ação específica (1). 

 O profissionalismo também é importante e envolve competências que capa-

citam os médicos a servir aos interesses dos pacientes acima dos seus própri-

os, exercendo altruísmo, responsabilidade social, excelência, dever, serviço, 

honra, integridade e respeito pelos outros. Ele é a base do contrato do médico 

com a sociedade. Ao exigir que os interesses dos pacientes estejam acima dos 

do médico, o profissionalismo estabelece e mantém padrões de competência e 

integridade, fornecendo consultoria especializada à sociedade em questões de 

saúde. Os princípios e responsabilidades do profissionalismo médico devem 

ser claramente entendidos pelo profissional e pela sociedade. É importante 

para esse contrato que haja a confiança do público nos médicos o que depen-

de da integridade individual deles e de toda a profissão (2). 
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 As competências de comunicação e profissionalismo têm como núcleo co-

mum a construção de relações adequadas entre pacientes e seus familiares, a 

comunidade e os profissionais de cuidado em saúde (3). 

 Em 2014, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de gradua-

ção em Medicina reforçaram a importância das competências de comunicação 

e profissionalismo (4). O seu ensino agora é difundido nas escolas brasileiras 

de medicina, onde os currículos têm sido estruturados para incluir esses tópi-

cos (5). 

 As DCN dos cursos de Medicina estabelecem que o graduado terá for-

mação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar 

nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com 

responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da digni-

dade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade 

em sua prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e doença 

(4).  Para que o processo formativo seja capaz de garantir ao egresso tal perfil 

é necessária a articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes que 

promovam o desenvolvimento de competências gerais e específicas na direção 

do profissionalismo.  

  A educação médica deve buscar garantir para o futuro exercício profissional 

do médico que este seja hábil em concretizar a comunicação, por meio de lin-

guagem verbal e não verbal, com usuários, familiares, comunidades e mem-

bros das equipes profissionais, com empatia, sensibilidade e interesse, preser-

vando a confidencialidade, a compreensão, a autonomia e a segurança da 

pessoa sob cuidado (4). Promover o desenvolvimento da habilidade de comu-

nicação efetiva representa um desafio no contexto do desenvolvimento curricu-

lar, na escolha das metodologias de ensino e avaliação, dos cenários de práti-

ca, da integração à rede de serviços de saúde e, inclusive, no contexto da so-

cial accountability.  

 A evolução histórica da formação médica, em sua maior parte, se deu ali-

cerçada numa relação entre médico e paciente um tanto silenciosa, centrada 

"15



no modelo paternalista no qual o médico detém o conhecimento e os pacientes 

não são capazes de entendê-lo, nem de participar das tomadas de decisões 

(6). Com a Reforma Universitária - Lei 5.540/1968, o conteúdo curricular das 

escolas médicas brasileiras ajustou-se ao modelo flexneriano que pretendia 

modernizar o ensino médico, mas que, no entanto, fragmentava o conhecimen-

to ao estudar o corpo humano dividindo-o em órgãos e sistemas, estimulando a 

especialização profissional e restringindo o paciente apenas a algo orgânico 

(7). 

 Tradicionalmente, a obtenção da história clínica de pacientes é ensinada 

com ênfase principal na exploração dos aspectos técnicos da doença. Pouca 

atenção é concedida ao paciente, enquanto sujeito, e à qualidade da informa-

ção obtida (1). O paciente tornou-se marginalizado na medida em que os médi-

cos passaram a acreditar que a doença seria o alvo da terapia, em vez da pes-

soa com a doença e valorizavam sobremaneira os aspectos científicos e tecno-

lógicos da prática médica (6). 

 Em meio aos extraordinários avanços técnicos e científicos, tem sido com-

provada a relação positiva entre a comunicação efetiva na atenção à saúde e a 

recuperação mais rápida de pessoas com determinadas doenças agudas e 

crônicas, resultando em melhor qualidade de vida e maior satisfação dos en-

volvidos. A habilidade de comunicação também se mostra essencial nos pro-

cessos de promoção da saúde e prevenção de doenças (6).  

 Pode-se afirmar que grande parte da chamada crise no setor da saúde nas-

ce de limitações dos profissionais quanto à habilidade de comunicação com 

aqueles que são o alvo primordial de suas ações (7). De fato, um estudo de 

2007 no Canadá mostrou que as notas baixas relativas ao quesito comunica-

ção em exames para licenciamento médico naquele país anunciaram, nos anos 

seguintes, o aumento das reclamações de pacientes contra médicos às autori-

dades de regulação médica (8). 

 Há evidências sustentando que a habilidade de comunicação influencia 

grandemente o raciocínio clínico. E o contrário também é verdadeiro: o raciocí-

nio clínico tem uma influência considerável na comunicação clínica. Integrar a 
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comunicação clínica com o processo de construção do raciocínio clínico talvez 

seja uma boa forma de abordar a habilidade de comunicação no currículo mé-

dico (9). 

 Desse modo, parece que ainda há necessidade de melhorar a habilidade 

dos médicos em se comunicarem efetivamente com seus pacientes. Essa 

crescente preocupação atinge a educação médica e reflete-se em diversos 

consensos internacionais, diretrizes para escolas médicas e métodos para prá-

tica profissional e de educação (10).  

1.1 O ENSINO DE HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) 

 O curso de medicina da UFRN, em componentes curriculares optativos e 

obrigatórios, permite aos alunos vivenciar e discutir a importância da comuni-

cação na humanização das relações pessoais existentes na medicina por meio 

de algumas disciplinas.  

 Os componentes “Medicina e Arte” e "Comunicação médico-paciente: a arte 

de dar más notícias” foram os pioneiros em destacar a relevância da comuni-

cação efetiva na construção de uma adequada relação médico-paciente. Há 

seis anos, possibilitam ao estudante a vivência de situações que procuram va-

lorizar itens importantes, como a empatia, no desenvolvimento da habilidade de 

comunicação. 

 As disciplinas optativas “Comunicação e relação interpessoal na prática mé-

dica” e "Competência cultural na atenção à saúde da mulher quilombola” vêm, 

desde 2016, ressaltando a importância do desenvolvimento da habilidade de 

comunicação para identificar as necessidades individuais e próprias de cada 

paciente.  

 Embora os alunos sejam frequentemente expostos a conteúdos que incenti-

vam o desenvolvimento da habilidade de comunicação, ao atuar como precep-

tora no cenário de cuidado à saúde materna, ainda me deparo freqüentemente 

com o questionamento “Como vou falar isso, professora?”, o que se revestiu 

em minha maior motivação enquanto objeto de pesquisa.  
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1.2 O ACONSELHAMENTO PRÉ-TESTE HIV NO PRÉ-NATAL 

 O aconselhamento pré-teste HIV refere-se ao diálogo existente, antes da 

realização do exame, entre o profissional de saúde e a pessoa a quem foi ofer-

tado o teste de HIV. O diálogo deve ser baseado em uma relação de confiança 

que visa proporcionar à pessoa condições para que avalie seus próprios riscos, 

tome decisões e encontre maneiras realistas de enfrentar seus problemas rela-

cionados às infecções sexualmente transmissíveis (IST), infecção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS) (11). 

 Após o aconselhamento, o teste rápido é realizado por profissional de 

saúde devidamente capacitado. Desse modo, no momento da consulta, são 

realizados o aconselhamento, o teste e o diagnóstico em menos de 30 minutos.  

 Por proporcionar ao paciente acesso imediato ao diagnóstico, o aconse-

lhamento pré-teste HIV exemplifica uma situação na qual a comunicação efeti-

va assume caráter especialmente determinante para a qualidade do cuidado e 

para a segurança do paciente. Constatamos isso, principalmente, quando nos 

deparamos com o potencial dano súbito que um resultado positivo pode acarre-

tar. 

 No nosso contexto, o aconselhamento pré-teste de HIV não é prática ro-

tineira, talvez por seu ensino na academia não ser priorizado. Como preceptora 

do ambulatório de pré-natal de referência para doenças infecto-contagiosas no 

município de Macaíba-RN, assisto, com frequência, ao estudante de medicina 

chegar ao último ano do curso, embora conhecendo a teoria sobre HIV/AIDS, 

não sendo capaz de reconhecer a importância da realização do aconselhamen-

to, nem sabendo aplicar o conhecimento teórico que aprendeu na realização 

dessa prática. 

 Em nosso ambulatório, o aconselhamento pré-teste HIV é prática rotinei-

ra nos momentos de realização do teste anti-HIV no primeiro e terceiro trimes-

tres da gestação. Ele é feito de forma individual, por profissionais capacitados 

da equipe multidisciplinar e ao aluno é oferecido participar desse momento 

como parte integrante de seu estágio curricular nesse rodízio. 

 Entendemos que o profissional que realiza o pré-natal deve permitir que 

a usuária expresse suas preocupações e angústias, garantindo a atenção reso-
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lutiva e possibilitando o vínculo da gestante com a equipe de saúde. O diálogo 

franco, a sensibilidade e a capacidade de percepção desse profissional são 

condições básicas para que o saber em saúde seja colocado à disposição da 

mulher e da sua família – atores principais da gestação e do parto (11). 

 É nesse contexto que se insere a decisão de estudar estratégias que 

promovam nos graduandos de Medicina da UFRN o desenvolvimento da habi-

lidade de comunicação tendo como ferramenta disparadora o aconselhamento 

para a realização do teste anti-HIV no pré-natal. 
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2. OBJETIVOS  

2.2 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar a habilidade de comunicação do estudante de medicina no cená-

rio de cuidado à saúde materna. 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Avaliar a habilidade de comunicação no contexto do aconselhamento 

pré-teste anti-HIV durante o pré-natal;  

- Avaliar a autopercepção dos estudantes sobre sua participação em 

estratégia de simulação para ensino-aprendizagem da habilidade de 

comunicação. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 O percurso metodológico adotado foi uma pesquisa com abordagem qualita-

tiva, sendo desenvolvido um estudo com métodos mistos sequenciais. 

 A escolha de utilizar o aconselhamento pré-teste HIV como ferramenta para 

avaliar a habilidade de comunicação do estudante se deu por entendermos que 

o aconselhamento desafia a equipe de saúde para o exercício da comunicação 

efetiva já na primeira consulta do pré-natal. Por outro lado, a existência de dire-

trizes claras e objetivas preconizadas pelo Ministério da Saúde do Brasil (Pro-

tocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção de transmissão vertical 

de HIV, sífilis e hepatite virais, 2018)  acerca daquilo que deve ser efetivamente 

abordado no aconselhamento pré-teste HIV no pré-natal representou a segu-

rança de um referencial teórico para subsidiar a construção do instrumento de 

avaliação do desempenho dos estudantes (checklist) e para fortalecer a apren-

dizagem dos conhecimentos específicos envolvidos no aconselhamento (12). 

 Desse modo, incluímos três fases no estudo, desenvolvidas de forma inte-

grada: (i) avaliação inicial do estudante sobre os conhecimentos e habilidades 

para o aconselhamento pré-teste HIV no pré-natal; (ii) feedback individualizado, 

usando checklist específico; (iii) avaliação da autopercepção dos estudantes 

sobre sua participação na estratégia de ensino-aprendizagem.  

3.2 POPULAÇÃO  

 A população do presente estudo foi composta por estudantes do 6º ano do 

curso de Medicina da UFRN que cumpriam regularmente o Internato de Toco-

ginecologia II e concordavam em participar do estudo. 

3.3 LOCAL DO ESTUDO 

 O estudo foi desenvolvido no Centro de Educação e Pesquisa em Saúde 

(CEPS) Anita Garibaldi do Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Du-

mont (ISD), qualificado como Organização Social, localizado no município de 

Macaíba no estado do Rio Grande do Norte. O referido Centro mantém com a 

UFRN o Convênio nº 5798.11.0117, ativo no Sistema Integrado de Gestão de 
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Atividades Acadêmicas - SIGAA, com o objetivo de proporcionar cenário de 

práticas para atividades acadêmicas e estágio curricular obrigatório aos estu-

dantes de graduação e pós-graduação de todos os cursos da UFRN, oferecen-

do pré-natal de alto risco às gestantes encaminhadas da atenção básica. 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Uni-

versitário Onofre Lopes/UFRN conforme Parecer 2.578.693 (ANEXO 1). 

3.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 A coleta de dados ocorreu no período de abril a agosto de 2018, após os 

participantes preencherem os termos de autorização para gravação de imagem 

e voz (APÊNDICE 1) e de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE 2), e 

incluiu três fases desenvolvidas de forma integrada: (i) avaliação inicial do es-

tudante sobre os conhecimentos e habilidades para o aconselhamento pré-tes-

te HIV no pré-natal; (ii) feedback individualizado, usando checklist específico; 

(iii) avaliação da autopercepção dos estudantes sobre sua participação na es-

tratégia de ensino-aprendizagem. 

 FASE I: AVALIAÇÃO INICIAL DO ESTUDANTE SOBRE OS CONHECI-

MENTOS E HABILIDADES PARA O ACONSELHAMENTO PRÉ-TESTE HIV 
NO PRÉ-NATAL 

 No contexto educativo, a simulação pode ser definida como uma situação 

criada para permitir que pessoas experimentem a representação de um evento 

real, com o propósito de praticar, aprender, avaliar, testar ou entender sistemas 

ou ações humanas (13). Os métodos de avaliação de habilidades clínicas têm 

como princípios básicos a observação do desempenho do educando em tare-

fas clínicas específicas, bem como o correspondente juízo de valor sobre a 

adequação daquele desempenho. A comparação dos comportamentos emitidos 

pelo educando com o padrão esperado de comportamentos, em cada situação 

ou contexto, permitirá a avaliação sobre o grau de domínio das habilidades clí-

nicas envolvidas. Assim sendo, o processo de avaliação deve conter os seguin-

tes componentes: 1) o avaliando; 2) o paciente em um contexto ou situação 

específica; 3) a(s) tarefa(s) clínica(s); 4) o observador; 5) o instrumento de re-
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gistro dos comportamentos observados e 6) os padrões de comportamentos 

esperados, indicativos de domínio das habilidades avaliadas (14). 

 A coleta de dados iniciou-se com a participação do aluno em uma “consulta 

simulada" gravada em áudio e vídeo, reproduzindo situação de aconselhamen-

to pré-teste HIV durante a primeira consulta do pré-natal, com paciente padro-

nizada e simulada, no início do rodízio do Estágio Supervisionado no CEPS 

Anita Garibaldi. Os alunos foram orientados a realizar um aconselhamento pré-

teste de HIV a uma gestante que chegava a sua primeira consulta de pré-natal, 

tendo prévio conhecimento de que, de fato, tratava-se de uma atriz. O tempo 

disponível para execução dessa tarefa foi de até vinte minutos. A atividade não 

fez parte da avaliação final da disciplina e nem foi obrigatória. 

 As atrizes que realizaram o papel de gestantes eram voluntárias e foram 

treinadas  para seguir um roteiro de falas (“script” - APÊNDICE 3) previamente 

elaborado pela pesquisadora. O script considera esclarecimentos rotineiros que 

devem constar no aconselhamento pré-teste de HIV, segundo as diretrizes do 

Programa Nacional de IST/AIDS (11). 

 As simulações aconteceram no ambiente real de trabalho, nas salas do am-

bulatório de pré-natal que são comumente usadas pelos estudantes no Interna-

to. Nelas, estavam presentes o aluno, a paciente-atriz, o responsável por filmar 

a encenação (assessor de comunicação previamente apresentado ao estudan-

te) e a pesquisadora-avaliadora portando o checklist de avaliação, em posição 

não visível para o aluno.  

 FASE II: FEEDBACK INDIVIDUALIZADO USANDO CHECKLIST ESPECÍ-
FICO 

 Feedback é tido como "retorno", é o ato de comunicar à alguma pessoa algo 

positivo ou negativo em relação às suas atitudes, trabalhos, ações, comporta-

mentos e etc. Com o objetivo educacional, trata-se da prática de avaliação re-

lacionada às informações que descrevem o desempenho dos estudantes em 

determinada situação ou atividade (15).   
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 No presente estudo, o feedback foi o segundo passo da coleta de dados. 

Individual, foi baseado na avaliação conjunta (preceptora e aluno) do vídeo, 

tendo o checklist como ferramenta objetiva e obedecendo os pressupostos es-

tabelecidos pelas Diretrizes Nacionais para o Aconselhamento em Infecção Se-

xualmente Transmissível, Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana e  

Hepatites Virais (IST/HIV/HV), preconizados pelo Ministério da Saúde do Brasil 

(11). 

 O checklist (APÊNDICE 4) contém 26 itens de avaliação, sendo 13 referen-

tes à dimensão CONHECIMENTOS e 13 referentes à dimensão HABILIDADES 

necessários para a comunicação efetiva para o aconselhamento pré-teste HIV 

no pré-natal,  conforme o referencial teórico do Protocolo clínico e diretrizes te-

rapêuticas para prevenção de transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite vi-

rais, 2018 (12).    

 Os 26 itens são agrupados em cinco seções, sendo elas: acolhimento inici-

al, identificando a razão do teste, conversando sobre a doença, possíveis resul-

tados e rapport. Cada item é avaliado, quanto à execução dele pelo aluno, se-

gundo os critérios “sim” e “não". Ao final do checklist, há um quadro no qual o 

pesquisador pode expressar sua avaliação global quanto ao desempenho do 

aluno e assinalar “satisfeito”, “parcialmente satisfeito” ou “insatisfeito”. Além 

disso, há um espaço para o examinador tecer algum comentário caso ache 

oportuno. Os checklist não foram vistos pelos alunos antes da atividade. 

 O vídeo foi assistido pelo estudante e pela pesquisadora, simultaneamente, 

acompanhando o checklist e observando os acertos e erros. Incluir o estudante 

na análise do vídeo e na avaliação dos critérios estabelecidos no checklist, 

numa espécie de autoavaliação, objetivou o caráter formativo da avaliação, es-

timulando a habilidade reflexiva sobre as necessidades de aprendizagem e 

ajudando o estudante a identificar as mudanças necessárias antes do fim da-

quele rodízio de aprendizado. 

 O feedback se deu em um clima positivo de aprendizagem, numa atmosfera 

de confiança e respeito mútuo, adequado para que esse momento fosse maxi-

mamente efetivo. Inicialmente, destacavam-se os acertos, parabenizando o es-
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tudante e ressaltando a importância daquela compreensão já apresentada por 

ele. Na etapa seguinte de correções, foram mostrados os pontos necessários 

de mudança e dadas sugestões para melhoria do desempenho.  

 Estudos mostram que o feedback é construtivo quando, na performance es-

pecífica, é apontado o porquê da falha (16) e, logo após, destacados os com-

portamentos os quais o estudante é capaz de controlar ou modificar a fim de 

que ele tenha tempo suficiente para refletir e promover mudança (17). 

 FASE III: AVALIAÇÃO DA AUTOPERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SO-
BRE A PARTICIPAÇÃO NA ESTRATÉGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 Esta fase do estudo buscou avaliar a perspectiva dos estudantes acerca de 

como suas percepções e pressupostos sobre a estratégia se integrariam às 

necessidades de desenvolvimento da habilidade de comunicação durante a 

formação médica. Após todos os participantes concluírem seus rodízios de To-

coginecologia II, foram convidados, por ligação telefônica, a contribuir para o 

estudo respondendo a um questionário semiestruturado enviado por e-mail, 

pela ferramenta survey on-line, com a utilização do software Survey Monkey®. 

(APÊNDICE 5) 

 O questionário, contendo cinco questões, buscou avaliar, na primeira, a per-

cepção dos estudantes sobre os aspectos relacionados ao grau de satisfação 

em ter participado da atividade; grau de satisfação com o próprio desempenho 

no aconselhamento e grau de estresse sentido durante a atividade, por meio 

de análise descritiva das frequências de respostas de acordo com a Escala de 

Likert de cinco pontos, sendo 1 o mínimo e 5 o máximo.  

 Na segunda questão, a Escala Likert com cinco pontos (1 – péssimo; 2 – 

ruim; 3 – regular; 4 – bom e 5 – ótimo) foi utilizada para avaliar o grau de satis-

fação dos alunos com relação à qualidade do feedback e comentários finais 

recebidos sobre seu desempenho na realização do aconselhamento pré-teste 

HIV na primeira consulta pré-natal (18). 
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 Na terceira questão, os estudantes foram solicitados a refletir sobre três as-

pectos que consideraram ter aprendido por terem participado da atividade e 

hierarquizá-los em ordem de importância.  

 Por fim, uma vez tratar-se da “satisfação” sobre uma dimensão altamente 

subjetiva,  o questionário semiestruturado também objetivou a abordagem qua-

litativa por meio de questões abertas, utilizando-se os seguintes estímulos: as-

pectos positivos sobre a atividade (“o que de fato foi bom e relevante para a 

sua formação ?”); aspectos negativos sobre a atividade (“o que poderia ter sido 

melhor ?”). 

3.6 ANÁLISE DE DADOS 

 Para fins de análise dos resultados da fase I e II, as avaliações de de-

sempenho foram calculadas a partir dos registros dos checklists, tendo como 

base os itens avaliados em cada dimensão. Para cada item foram utilizados 

escores binários, em que o comportamento realizado pelo aluno obteve pontu-

ação de 1 (um) ou 0 (zero), caso tivesse obtido ou não o desempenho espera-

do, respectivamente. O número total de pontos e percentagens foram calcula-

dos para determinar o desempenho.  

 Os dados gerados pela pesquisa foram codificados e registrados em plani-

lha Microsoft Office Excel 2003. Em seguida, foram construídos Bancos de Da-

dos associados a programas de análise estatística como o software Statistical 

Package for the Social Sciences®. 

 Para análise das respostas obtidas no questionário semiestruturado (fase 

III), foi utilizada a técnica da Análise de Conteúdo Temática Categorial, referen-

ciada por Bardin. A técnica consiste em descobrir os núcleos de sentido cuja 

frequência ou presença faça sentido para o objetivo de análise escolhido. As 

fases da análise consistem em: leitura flutuante do conjunto das falas e organi-

zação da análise por meio da exploração e tratamento do material, interpreta-

ção e categorização temática, com desmembramento do texto em unidades de 

análise, categorias e subcategorias (19). 

 Para auxiliar a apresentação dos dados foi empregada a técnica nuvem de 

palavras, criada a partir do software WordleTM®, forma de visualização de da-
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dos linguísticos que mostra a frequência com que as palavras aparecem em 

um dado contexto e consiste em usar tamanhos de fontes de letras diferentes 

de acordo com as ocorrências das palavras no texto analisado. A imagem que 

apresenta o conjunto de palavras coletadas do corpo do texto, agregadas de 

acordo com sua frequência, mostra a que mais frequente aparece no centro da 

imagem e as demais em seu entorno, de modo decrescente. Palavras como 

artigos, preposições, locuções adverbiais e outras que não apresentariam rele-

vância de conteúdo, foram excluídas para a obtenção de um resultado conciso. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nas fases I e II, participaram trinta estudantes, logo, tivemos como obje-

to de análise os 30 checklists oriundos dos seus desempenhos na prática das 

consultas simuladas. 

 Na tabela 1 são apresentados a média, a mediana, o máximo, o mínimo  

e o percentual de desempenho (acertos) dos alunos nas dimensões CONHE-

CIMENTOS e HABILIDADES e no total dos itens avaliados. 

 No contingente de 30 estudantes que participaram da consulta simulada 

e do total dos 26 itens do checklist, a mediana de acertos foi de 11,0 ± 2,86 

itens, com mínimo de 7 e máximo de 18 itens com avaliação “sim” (pontuação 

1), significando um percentual médio de desempenho de 45% de acertos. Para 

a dimensão CONHECIMENTOS (13 itens), a mediana de acertos foi de 4,0 ± 

1,60 itens, com mínimo de 2, máximo de 9 itens e 36,1% de percentual médio 

de desempenho satisfatório. Já para a dimensão HABILIDADES (13 itens), a 

mediana de acertos foi de 7,0 ± 1,76 itens com mínimo de 3, máximo de 10 

acertos e percentual médio de desempenho satisfatório de 53,8%. 

  

Tabela 1 - Média, mediana, mínimo, máximo e percentual de desempenho sa-

tisfatório dos estudantes que participaram da consulta simulada, de acordo 

com a avaliação do checklist. 

Dimensões 
avaliadas

Mé
dia

Me-
dia-
na

Mí-
nim

o

Má-
ximo

Desem-
penho%

Dimensão Co-
nhecimentos

4,7 4,0 2,0 9,0 36,1%

Dimensão Ha-
bilidades

7,0 7,0 3,0 10,0 53,8%

Total 7,0 11,0 7,0 18,0 45%
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Fonte: Elaborada pela autora 

A análise geral dos dados obtidos com a realização da consulta simula-

da revela um baixo desempenho dos estudantes avaliados, notadamente no 

que concerne aos conhecimentos específicos necessários à comunicação efe-

tiva para o aconselhamento pré-teste HIV no pré-natal. Em um estudo brasileiro 

que avaliou as atitudes e o conhecimento de 85% dos obstetras das materni-

dades públicas da cidade de Salvador (n=129) sobre as recomendações do 

Ministério da Saúde para a profilaxia da transmissão vertical do HIV, enquanto 

97,6% desses profissionais concordaram com a oferta de testagem rápida, 

apenas 58,9% o fizeram em relação ao aconselhamento pré-teste (20). Trata-

se de uma importante questão que emerge no presente estudo e que parece 

também existir na realidade dos profissionais que já atuam no sistema de saú-

de.   

Esses resultados chamam a atenção para a necessidade de que esses 

conhecimentos específicos sejam expressamente enfatizados nos componen-

tes teóricos do curso que abordam a transmissão vertical do HIV. Da mesma 

forma, a aplicabilidade prática de tais conhecimentos para a qualidade do cui-

dado, sobretudo para o aconselhamento pré-teste, deve ser estimulada por 

nossas escolas em diferentes estratégias educacionais e em diferentes cenári-

os da formação médica, em benefício da segurança das pacientes. Ainda que 

globalmente baixo, observamos desempenho relativamente melhor nos itens 

relativos à dimensão HABILIDADES, notadamente relacionado aos acertos nos 

itens que compunham a seção rapport.  

Ou seja, proporcionalmente, os alunos acertaram mais os quesitos refe-

rentes às habilidades reconhecidas como necessárias para a comunicação efe-

tiva do que aqueles relacionados aos conhecimentos específicos sobre o tema 

para a qualidade do aconselhamento. Fatores como a crescente oferta de dis-

ciplinas no curso médico que discutem a importância da comunicação na hu-

manização das relações existentes na medicina, os resultados observados 

para os graus de satisfação e estresse com a participação na atividade (Gráfico 

1), bem como a abordagem dos aspectos avaliados nas diversas outras etapas 
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da formação podem figurar como contribuintes para o relativo melhor desem-

penho na dimensão HABILIDADES.    

 A habilidade de comunicação, já reconhecidamente essencial para o profis-

sionalismo na educação médica, requer estratégias de desenvolvimento em-

preendidas transversalmente, ao longo de todo o curso médico, e com ênfase 

em situações clínicas cruciais para a segurança do paciente - como é o caso 

do aconselhamento pré-teste HIV no pré-natal.  

 Por sua vez, o cuidado pré-natal exige efetividade, resolutividade e equida-

de. A má comunicação, em última análise, compromete a qualidade do cuidado 

com a saúde das pessoas. Devem ser questionados, inclusive, os aspectos éti-

cos inerentes à comunicação inadequada no atendimento medico. Essas ques-

tões merecem espaço privilegiado de discussão durante a formação dos profis-

sionais que também responderão pela qualidade dos nossos sistemas de saú-

de. 

 Na Fase III, buscamos analisar a percepção dos estudantes quanto à inte-

gração da estratégia às necessidades de desenvolvimento da habilidade de 

comunicação durante a formação médica. Dos 30 alunos que participaram da 

fase I, 13 (43,3%) responderam ao questionário semiestruturado. 

 No gráfico 1, são apresentadas as respostas, utilizando a Escala Likert de 

cinco pontos (1-mínimo e 5-máximo), quanto ao grau de satisfação do estudan-

te quanto a ter participado da atividade, quanto à satisfação com seu desem-

penho no aconselhamento e o grau de estresse sentido durante a atividade. 

Observamos que a maioria dos estudantes (53,85%) se mostrou satisfeita e 

sentiu nível de estresse mediano (nota 3) em relação à sua participação na ati-

vidade. Destacamos, então, o elevado grau de satisfação com o próprio de-

sempenho, embora seja considerando baixo o desempenho global dos avali-

andos quanto à comunicação para o aconselhamento pré-teste. Acreditamos 

que esse grau de satisfação elevado relaciona-se ao fato de que apenas os 

melhores alunos participaram da fase III e/ou o intervalo de tempo entre o fim 

da atividade simulada e as respostas aos questionários os fizeram distrair-se 

de seus desempenhos. 
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Gráfico 1 -  Autopercepção dos estudantes quanto ao grau de estresse sentido 

durante a atividade, à satisfação com seu desempenho e satisfação com a par-

ticipação na atividade.  

"  

Fonte: Elaborado pela autora 

 A Escala Likert com cinco pontos (1 – péssimo; 2 – ruim; 3 – regular; 4 – 

bom e 5 – ótimo) também foi utilizada para avaliar o grau de satisfação dos 

alunos com relação à qualidade do feedback. No gráfico 2, são apresentadas 

as repostas e a totalidade dos estudantes classificaram a abordagem empre-

gada como sendo boa ou ótima. Os resultados observados sugerem a potenci-

alidade da estratégia adotada no presente estudo para o processo de avaliação 

formativa, sobretudo para o estímulo à habilidade reflexiva.  
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Gráfico 2 - Percepção do estudante quanto à qualidade do feedback e comen-

tários finais recebidos. 

"  

Fonte: Elaborado pela autora 

 Despertar no aluno a reflexão sobre seu comportamento é um ponto impor-

tante do feedback, fase que se mostrou essencial ao estudo. Deve-se iniciá-lo 

reconhecendo e reforçando os comportamentos exemplares dos estudantes. 

Ao apoiarmos suas boas práticas, motivamos os alunos a mantê-las e a buscar 

mais feedbacks (15,21). Estudantes que tiveram um feedback inicial positivo 

confiaram mais em suas habilidades e vivenciaram um melhor ambiente de 

aprendizagem (16). 

 Estar atento à personalidade e ao temperamento do estudante é uma cons-

tante nesse processo. O professor deve ter a perspicácia de limitar o feedback 

àquilo que o aluno é capaz de absorver, além de procurar entender os possí-

veis motivos que o levaram a determinado comportamento (17). Por isso, não 

raro, as sessões eram carregadas de certa emoção por parte do estudante e 

minha também, principalmente quando um feedback corretivo era necessário.  

 Dessa forma, foi necessário que ao fim de cada sessão eu refletisse sobre o 

que foi bom no feedback dado e como as estratégias usadas poderiam ser mu-

dadas e/ou adaptadas a fim de melhorar as futuras sessões. Quando o feed-
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back é bem feito ele pode melhorar a relação professor-aluno e promover alte-

rações benéficas no comportamento dos estudantes (21). 

 A educação médica tem priorizado o conhecimento específico para a forma-

ção do médico o qual permitirá que ele ganhe aprendizado e se prepare para o 

encontro com o indivíduo e a população que necessita de cuidados em saúde. 

Desse modo, é esperado dos estudantes que alcancem resultados específicos 

que os ajudem a desenvolver as competências recomendadas aos médicos. 

Um feedback adequado e detalhado durante as diversas vivências acadêmi-

cas, acompanhado das oportunidades de aprimorar o aprendizado, ajuda os 

estudantes a alcançarem esses resultados (21).  

 Na avaliação qualitativa sobre os aspectos considerados aprendidos duran-

te atividade, destacamos as palavras expressas na Figura 1. 

"  

Fonte: Elaborada pela autora 

Figura 1. Nuvem de palavras quanto aos aspectos considerados aprendidos 

durante a atividade. 
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 A palavra “conhecimento” assumiu expressiva importância no discurso dos 

participantes do estudo. Nesse sentido, a autopercepção dos estudantes mos-

trou-se coerente com os resultados objetivos observados na avaliação da Fase 

I. Reconhecer a aquisição de conhecimentos como aspecto de destaque no 

aprendizado mediado pela estratégia empregada pode estar relacionado à 

identificação de lacunas importantes quanto aos conhecimentos específicos 

necessários para o aconselhamento pré-teste HIV no pré-natal. Por outro lado, 

a frequência com que expressões como “autocrítica”, “comportamento”, “acon-

selhamento”, “capacidade” e “empatia” aprecem nos discursos chama atenção 

para o potencial da estratégia empregada enquanto disparadora da habilidade 

reflexiva do aluno sobre a sua práxis. 

 A partir da leitura flutuante desse conjunto de falas, segundo a técnica da 

Análise de Conteúdo Temática Categorial, para análise qualitativa, sustentamos 

três categorias temáticas: Habilidade de Comunicação, Conhecimento e Habili-

dade Reflexiva. 

 Em um total de 38 citações, tivemos que 18 enfatizaram as Habilidades de 

Comunicação como aspecto mais aprendido na atividade, 15 destacaram o 

Conhecimento e 5 mencionaram itens referentes à Habilidade Reflexiva como 

ponto interessante ao aprendizado. 

 Foi interessante constatar a frequência com que as falas destacavam a co-

municação ou algum aspecto ligado a ela. Isso nos mostra que uma atitude re-

flexiva foi despertada nos estudantes acerca dessa habilidade e nos faz acredi-

tar que estratégias assim merecem replicação. Dentre as unidades de análise 

dos discursos individuais, destacamos algumas que consideramos capazes de 

traduzir esse pensamento no Quadro 1. 
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QUADRO 1 
Exemplos de Unidades de Análise, por Categorias Temáticas, 

quanto aos aspectos aprendidos na atividade pelos alunos 
em relação à consulta simulada

Categorias Unidades de Análise

Habilidades de 
Comunicação

Adequação da linguagem técnica à popula-
ção leiga. 

Demonstrar empatia. 

Formas de abordagem do tema aconselha-
mento com o paciente. 

Capacidade de síntese. 

Percebi que tenho boa gesticulação e empa-
tia durante a consulta. 

Aprendi como me comportar frente aos ques-
tionamentos do paciente. 

Assistir a mim mesma e ver como eu me 
comportei diante da situação e como poderia 
melhorar. 

Tentar ser mais clara nas informações 
transmitidas ao paciente.

Conhecimento Sequência de informações que necessitam 
ser passadas ao paciente. 

A importância da educação em saúde para a 
população. 

Tópicos essenciais a serem abordados no 
aconselhamento pré-teste. 

Orientação sobre importância dos exames 
sorológicos. 

Conteúdo teórico.

Habilidade Refle-
xiva

Fazer uma autocrítica a respeito do meu de-
sempenho a partir do vídeo. 

Autopercepção dos conhecimentos sobre o 
tema. 

Autoavaliação sobre a capacidade de trans-
mitir informações de modo acessível.
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Fonte: Elaborado pela autora 

 Sobre os aspectos positivos detectados em relação à atividade, utilizando 

como estímulo “o que de fato foi bom e relevante para a sua formação?”, des-

tacamos as palavras expressas na Figura 2. 

"  
Fonte: Elaborada pela autora 

Figura 2: Nuvem de palavras quanto aos aspectos destacados como positivos 

na atividade. 

  

 Observamos o destaque dado às palavras “aconselhamento”, “paciente”, 

"importante” e “treinar”. Como aspectos positivos, em suas falas, os estudantes 

destacaram a importância da atividade por fazê-los vivenciar um momento de 

grande necessidade de comunicação efetiva que ainda é pouco abordado na 

academia. Além da atividade funcionar como um “treino para atender a pacien-

te”, também mostrou-se relevante quando evocou conhecimentos importantes 

cuja aplicabilidade prática para o aconselhamento e para a qualidade do cuida-

do não havia sido reconhecida pela maioria dos alunos participantes do estudo.  
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 Para a análise qualitativa desses aspectos considerados positivos susten-

tamos as mesmas três categorias temáticas utilizadas anteriormente: Habilida-

de de Comunicação, Conhecimento e Habilidade Reflexiva. 

 Em um total de 12 citações, tivemos 6 que enfatizaram as Habilidades de 

Comunicação como aspecto positivo da atividade, 5 destacaram o Conheci-

mento e 1 mencionou a Habilidade Reflexiva como ponto positivo ao aprendi-

zado. 

 Observar que a Habilidade de Comunicação foi praticamente tão citada 

quanto o Conhecimento evoca, mais uma vez, o reconhecimento do estudante 

quanto à necessidade de ter o saber teórico específico para aliá-lo às habilida-

des de comunicação e, então, possibilitar um aconselhamento pré-teste HIV 

adequado. 

 Comprovamos isso nas  falas que mais se destacam segundo o Quadro 2. 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 Considerando os aspectos negativos encontrados na atividade, usou-se o 

estímulo “o que poderia ter sido melhor ?” e as palavras mais expressas estão 

na Figura 3.  

Quadro 2 
Exemplos de Unidades de Análise, por Categorias Temáticas, 

quanto aos aspectos considerados positivos pelos alunos 
em relação à consulta simulada

Categorias Unidades de Análise

Habilidades de 
Comunicação

Serviu como referência inclusive para comuni-
cação de más notícias, já que temos poucas 
atividades instrutivas como essa durante a gra-
duação. 

Treinar a realização do aconselhamento pré 
teste na paciente, algo que não costumamos 
fazer no dia a dia da nossa formação. 
Foi importante para termos um momento para 
treinar um aconselhamento pré teste, já que no 
dia a dia isso pouco é feito.

Conhecimento Importante para nós treinarmos para uma situa-
ção que com certeza viveremos como médicos, 
além de nos treinar para prova de residência e 
ser uma ótima oportunidade de consolidar nos-
sos conhecimentos. 

Treinamento referente à forma de abordagem 
das sorologias, o qual não possuímos no currí-
culo obrigatório, e que nos deparamos com 
grande frequência na prática diária, tanto estu-
dantil quanto médica. 

Ver que eu não lembrava de algumas informa-
ções questionadas.

Habilidade Re-
flexiva

A auto avaliação proporcionada pelo método 
contribui para melhorar a comunicação com o 
paciente.
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"  

Fonte: Elaborada pela autora 

Figura 3: Nuvem de palavras quanto aos aspectos destacados como negativos 

na atividade. 

  

 Nessa nuvem podemos ver, principalmente, as palavras “dois tempos”, “câ-

mera", “aula prévia” e “planejamento”. Elas foram a expressão dos pontos ne-

gativos da atividade citados pelos alunos. Eles destacaram o fato de estarem 

sendo observados e filmados como causador de inibição. Mostraram-se tam-

bém insatisfeitos com o fato de não ter sido oferecida aula ou roteiro escrito 

sobre aconselhamento pré-teste HIV antes da prática, visto que, não tinham 

conhecimento prévio adequado e consideraram isso como ausência de plane-

jamento da atividade. Ainda destacaram que a proposta inicial de haver duas  

consultas simuladas não era interessante pois nem todos poderiam compare-

cer à segunda, que seria após o fim do rodízio no Anita Garibaldi.  

 Para a análise qualitativa desses aspectos considerados negativos agrupa-

mos três categorias temáticas: Ser Observado, Planejamento e Conhecimento. 
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 Em um total de 12 citações, tivemos que 3 enfatizaram ser observado como 

aspecto negativo da atividade, 5 mencionaram um déficit no planejamento dela 

e 4 destacaram alguma limitação do conhecimento como ponto negativo. 

 Destacam-se as seguintes falas conforme o Quadro 3. 

  

Fonte: Elaborado pela autora 

Quadro 3 
Exemplos de Unidades de Análise, por Categorias Temáticas, 

quanto aos aspectos considerados negativos pelos alunos 
em relação à consulta simulada

Categorias Unidades de Análise

Ser Observa-
do

Saber que está sendo observado causa viés no 
nosso comportamento. 
Deveria esconder a câmara, pois deixa o avalia-
do mais nervoso. 
Dispensar o operador de câmera (deixar só a 
câmera no pedestal).

Conhecimen-
to

Poderia haver uma espécie de aula ou orienta-
ção melhor sobre o assunto antes, porque nunca 
tivemos uma boa orientação sobre esse assunto 
na nossa prática e dessa forma a atividade seria 
mais instrutiva. Deveria estar no planejamento. 
Deveria te algum roteiro ou aula prévia, deveria 
planejar isso. 
Poderia haver uma orientação por escrito des-
crevendo o que se espera avaliar na atividade.

Planejamento A atividade ser realizada em dois tempos inviabi-
liza algumas pessoas de participarem da segun-
da etapa. 
Acredito que já poderia ser feito em outro mo-
mento do internato ou graduação para que a 
próxima fase pudesse ser feita no período da 
nossa passagem pelo Anita. 
Poderia utilizar um usuário para a avaliação.
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 A habilidade de comunicar-se efetivamente representa aspecto central para 

o desenvolvimento de competências profissionais na formação médica. Temas 

bastante atuais nas discussões sobre educação para as profissões da saúde 

como competência cultural, profissionalismo, metodologias ativas de ensino-

aprendizagem, educação interprofissional e social accountability têm na habili-

dade de comunicação uma grande área de intercessão de interesses.   

 Constatar que as palavras mais mencionadas pelos estudantes dentro dos 

aspectos que eles disseram aprender ao participar da atividade foram “conhe-

cimento”, “autocrítica”, “aconselhamento” e “comportamento” nos faz acreditar 

que investir em estratégias que primem pelo desenvolvimento da habilidade de 

comunicação parece sensato e necessário. 

 Para Freitas Júnior et al., a habilidade de comunicação efetiva é essencial 

para compreensão conceitual sobre competência cultural para as profissões da 

saúde. Esta última congrega habilidades de comunicação efetiva, a despeito da 

diversidade linguística, acessando e compreendendo o sistema de crenças e 

práticas das pessoas às quais o cuidado em saúde se destina. Por sua vez, o 

desenvolvimento de competência cultural revela-se indissociável do pressupos-

to da responsabilidade social no contexto da educação para as profissões da 

saúde. Nesse sentido, preocupar-se com a formação de profissionais capazes 

de interagir eficazmente com indivíduos e populações culturalmente diferentes 

transcende a dimensão curricular do perfil do egresso desejado pelas escolas 

de saúde para alcançar a dimensão da efetividade dos sistemas de saúde e da 

necessidade de que estes sejam inclusivos, democráticos e equânimes  (22). 

 O presente estudo compartilha a concepção da importância que a comuni-

cação efetiva deve assumir durante a formação médica e buscou contribuir 

para o desenvolvimento dessa habilidade, valendo-se do aconselhamento pré-

teste para o HIV durante o pré-natal como ferramenta de ensino e aprendiza-

gem. 

 É interessante verificar, no presente estudo, que 53,85% dos alunos que 

responderam ao questionário mostraram-se satisfeitos em grau máximo em 
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participar da atividade. Embora a mesma porcentagem de estudantes tenha 

dito que vivenciou um nível de estresse mediano (nota 3), eles puderam perce-

ber na atividade pontos positivos para a formação, expressos nas palavras 

mais mencionadas: “aconselhamento”, “importante”, “refletir” e “treinar”.  

 Isso pode nos mostrar que existe, realmente, o desejo de incrementar, por 

parte do estudante, sua própria formação ao valorizar estratégias que incenti-

vam o aprimoramento da habilidade de comunicação.  

  O curso de Medicina da UFRN oferta algumas disciplinas que valorizam o 

aperfeiçoamento da habilidade de comunicação. A optativa “Medicina e Arte”  

tem carga horária de 30 horas e conta com três avaliações. A disciplina objeti-

va, por meio da discussão sobre as diversas manifestações artísticas em suas 

interfaces com a Medicina e Saúde, fortalecer a formação humanística e ética 

dos estudantes. Para Mangione et al., a exposição dos alunos do curso médico 

à literatura, música, teatro e artes visuais relaciona-se à aquisição de importan-

tes qualidades médicas, principalmente, tolerância a ambiguidades, empatia e 

sabedoria (23). Dessa modo, as discussões nessa disciplina pretendem estimu-

lar a iniciativa artística como elemento essencial à manutenção da sensibilida-

de do profissional de saúde. 

  A atividade extracurricular "Comunicação médico-paciente: a arte de dar 

más notícias” é desenvolvida pelo Programa de Ensino Tutorial e conta com 

carga horária de 60 horas. Dentre os objetivos, destacam-se: desenvolver a 

habilidade de comunicação na relação médico-paciente, por meio do uso do 

protocolo SPIKES que descreve, de maneira didática, seis passos para comu-

nicar más notícias, e proporcionar momentos de atividade prática em comuni-

cação dentro das diversas especialidades clínicas com discussões e reflexões 

a cerca de situações problema. (24) 

 A disciplina optativa “Comunicação e relação interpessoal na prática médi-

ca” tem carga horária de 30 horas e conta com três avaliações. Os principais 

objetivos da disciplina são: reconhecer as características individuais de cada 

paciente e a forma mais adequada de comunicar-se com ele; vivenciar e identi-

ficar os aspectos emocionais, éticos, implícitos na relação médico-paciente; 
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desenvolver a necessidade de buscar atitudes médicas empáticas, solidárias e 

objetivas.  

 "Competência cultural na atenção à saúde da mulher quilombola” também é 

uma disciplina optativa, tem carga horária de 60 horas e conta com três avalia-

ções. A disciplina objetiva proporcionar aos estudantes a vivência integrada de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o desenvolvimento de 

competências culturais no contexto da atenção à saúde e educação de popula-

ções cultural e etnicamente diversas. O elemento de habilidades se concentra 

nas habilidades de comunicação e compreensão dos determinantes sociais, 

culturais e comportamentais do processo saúde-doença das mulheres quilom-

bolas. 

 Diante dessas oportunidades de exposição ao assunto comunicação e saú-

de observa-se que o estudante já consegue privilegiar certos itens relativos a 

dimensão HABILIDADES, principalmente no que concerne ao seu comporta-

mento e atitudes diante do paciente (rapport). No entanto, além do aprimora-

mento dessas habilidades é necessário conectá-las ao conhecimento teórico 

adequado que capacita à realização de um aconselhamento ideal. 

 Contudo, muitos educadores e profissionais de saúde ainda alimentam o 

equívoco de que a aquisição de habilidades de comunicação trata-se de um 

processo inato, uma espécie de dote ou arte trazida do berço por alguns. O en-

tendimento de que uma boa comunicação com pacientes e famílias pode ser 

ensinada e praticada, como já demonstrado em um número substancial de evi-

dências científicas, ainda é pouco difundido na maioria das instituições (1). 

 Portanto, tornam-se necessárias a adequada formação de vínculo entre o 

profissional de saúde e o usuário e a troca de informações sobre o teste e a 

doença, identificando as preocupações e necessidades do indivíduo (11).  

 O diagnóstico e atendimento às pessoas que vivem com IST/HIV - sintomá-

ticas ou não - devem envolver profissionais habituados a essa dinâmica e com 

dever ético. É essencial que seja reconhecido o grande estresse enfrentado 

por esses profissionais diariamente, desde a situação difícil de dar um resulta-
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do positivo às crises conjugais presenciadas e consumo de drogas detectado 

(25). 

 Os profissionais envolvidos nesse processo precisam também ser sensíveis 

a reconhecer os estigmas relacionados ao HIV. A discriminação contra as pes-

soas que vivem com HIV é considerada uma das mais potentes barreiras à 

prevenção e ao tratamento e ela existe em diversos cenários, inclusive, forte-

mente, naqueles que envolvem cuidados em saúde (26). 

 Quando os sujeitos que vivem com HIV internalizam esses estigmas, viven-

ciam a chamada auto-estigmatização. Eles tendem a aceitar as crenças negati-

vas impostas pela sociedade e se isolam do contato social, o qual é considera-

do o estigma mais difícil de reverter (27). Com isso, comumente verificam-se 

falhas na adesão ao tratamento, aumento da imunossupressão e problemas de 

saúde mental (26). 

 Ampliar o acesso e a oferta do teste anti-HIV e do aconselhamento de qua-

lidade que responda a todas essas demandas é uma importante estratégia 

para a prevenção do HIV e para o diagnóstico precoce. A institucionalização 

dessas ações permite a redução do impacto da epidemia na população, a pro-

moção de saúde e a melhoria da qualidade do serviço prestado nas unidades 

de saúde (11). 

 Sabe-se que um indicador do prognóstico ao nascimento é o acesso à as-

sistência pré-natal e que os cuidados assistenciais no primeiro trimestre se re-

fletem numa maior qualidade dos cuidados maternos. Nesse contexto, o diag-

nóstico da infecção pelo HIV dado no início da gestação possibilita melhor con-

trole da infecção materna e melhores resultados de profilaxia da transmissão 

vertical do vírus. Por esse motivo, o teste anti-HIV oferecido à gestante ao ini-

ciar o pré-natal é uma das estratégias usadas pelo Programa Nacional-IST/

AIDS para qualificar e ampliar o acesso ao diagnóstico do HIV (12).  

 Um momento importante dessa dinâmica é o aconselhamento pré-teste. O 

aconselhamento pré-teste HIV garante à gestante seu direito de acesso ao di-

agnóstico e tratamento oportunos e favorece atenção integral quanto ao mane-

jo adequado dos aspectos socioculturais e emocionais envolvidos. O Ministério 
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da Saúde do Brasil preconiza que o profissional que aconselha tenha: habilida-

de de comunicação, sensibilidade às questões socioculturais e emocionais, 

sensibilidade às demandas singulares dos usuários, conhecimento técnico, ca-

pacidade de focar nas situações de risco para as IST's, capacidade para definir 

em conjunto com o usuário práticas de prevenção e que trabalhe com livre juí-

zo de valor e ausência de coerção (11). 

 O aconselhamento é entendido como uma prática preventiva ampla que 

transcende o âmbito da testagem e contribui para a qualidade das ações edu-

cativas em saúde. Pressupõe-se que essa ferramenta de prevenção possa ser 

utilizada em vários momentos e serviços de saúde não devendo restringir-se à 

oferta do exame anti-HIV. Dessa forma, deve ser um processo contínuo, inseri-

do nas atividades das unidades básicas de saúde e articulado aos demais pro-

gramas assistenciais existentes e ao cotidiano das práticas desenvolvidas pe-

los profissionais que atuam nos serviços de atenção primária à saúde (28). 

 Nosso serviço realiza pré-natal de alto risco. Ou seja, as gestantes diagnos-

ticadas com alguma comorbidade são encaminhadas da atenção básica para 

nosso ambulatório. É nossa rotina realizar o aconselhamento e o teste anti-HIV 

na primeira consulta de pré-natal, que geralmente é no primeiro trimestre, caso 

não tenham sido feitos na atenção básica, e repeti-los no terceiro trimestre da 

gestação. O aluno participa desse momento integrado ao seu estágio curricu-

lar. 

 No entanto, o que mais assistimos na prática médica cotidiana, principal-

mente nas maternidades, é o mau uso do teste anti-HIV. Geralmente ele é feito 

após o consentimento verbal da paciente, no momento em que se reconhece a 

necessidade de interná-la, sem proceder ao aconselhamento pré-teste, sem 

maiores explicações. O resultado é dado no ambiente habitual de urgência, 

sem privacidade, e, no máximo, o serviço de psicologia (se existir) é acionado 

quando o resultado é positivo. Talvez a frequente super lotação desses locais e 

o clima de urgência e estresse ali presentes dificultem que os profissionais pro-

porcionem adequadamente esse tipo de assistência. Quando nesse ambiente 

estão inseridos indivíduos em formação é provável que eles incorporem essa 
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prática não conseguindo reconhecer a importância da realização do aconse-

lhamento pré-teste HIV. 

 A possibilidade de replicar a consulta simulada aliada a um feedback forma-

tivo como estratégia curricular na escola médica mostra-se com grande poten-

cial de contribuir para promover no aluno capacidade de autoavaliação e habi-

lidade reflexiva.  A experiência vivenciada com a Fase II, permitindo que o dis-

cente “se veja fazendo” e compartilhando com ele a responsabilidade da avali-

ação, tem grande potencial para ser multiplicada em outras etapas da forma-

ção médica. Implicar o estudante no processo da avaliação formativa e estimu-

lar a identificação das próprias necessidades de mudança assume grande im-

portância andragógica, tanto para o treinamento de habilidades práticas quanto 

para a promoção de transformações atitudinais.  

 Visando a divulgação das aplicações práticas do presente estudo serão es-

critos um relatório técnico à gestão do curso de medicina e um artigo científico 

a fim de colaborar na formação dos futuros médicos e alertar os profissionais já 

formados quanto à importância do assunto. 
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5. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE 

 A implementação de estratégias que oportunizem ao aluno o desenvolvi-

mento das habilidades de comunicação é uma necessidade já claramente justi-

ficada. 

 Adicionalmente, a estratégia também revelou a importância de que os alu-

nos sejam estimulados ao reconhecimento dos aspectos teóricos, conhecimen-

tos específicos, que são essencialmente úteis para a qualidade do aconselha-

mento pré-teste do HIV e para a comunicação efetiva, de forma que exercitem 

a habilidade de adequar tais informações à linguagem acessível para a grande 

maioria dos usuários dos sistemas de saúde.  

 Desse modo, é relevante que o preceptor desperte para a necessidade de 

incluir o aconselhamento na rotina do aprendiz e que a gestão do curso de me-

dicina dê suporte para a academia promover discussões a fim de incrementar o 

currículo no quesito habilidade de comunicação. É importante que os compo-

nentes teóricos do curso sejam capazes de dar ênfase a esses aspectos e de 

ressaltar sua aplicabilidade prática para a efetividade da comunicação médico-

paciente. 

 De maneira prática, a atividade simulada descrita pode ser aplicada ao alu-

no do Internato de Tocoginecologia II dentro de uma estação de OSCE (“Objec-

tive Structured Clinical Examination”). O OSCE, por ser um método que permite 

avaliar o desempenho do aprendiz em situações delimitadas, baseadas em um 

roteiro predefinido, em que há interação com paciente simulado, possibilita que 

o domínio de habilidades clínicas possa ser avaliado (29). 
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6. CONCLUSÃO 

 Formar profissionais da saúde hábeis para a comunicação efetiva pres-

supõe a valorização e o desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendi-

zagem especificamente planejadas para oportunizar aos estudantes vivências 

relacionadas às habilidades de comunicação inseridas em seus currículos de 

graduação. Torna-se importante a utilização de estratégias na formação aca-

dêmica que despertem a habilidades reflexiva sobre a necessidade de incre-

mentar a habilidade de comunicação para aprimorar e qualificar o cuidado em 

saúde. Conhecimentos e habilidades para a comunicação efetiva devem estar 

integrados na dinâmica da formação médica para que promovam atitudes posi-

tivas e facilitadoras da efetividade do cuidado com a saúde das pessoas.   

 Uma limitação do presente estudo foi justamente a participação do aluno 

nas consultas simuladas. A proposta inicial era que ele participasse de uma 

primeira consulta, fizéssemos o feedback em seguida e, após o fim do rodízio, 

ele participasse de uma segunda consulta simulada, então, compararíamos os 

desempenhos. No entanto, não conseguimos reuni-los para uma segunda con-

sulta devido às diversas atividades que eles já tinham no rodízio seguinte. 

Desse modo, substituímos a avaliação comparativa pela avaliação da autoper-

cepção dos estudantes sobre sua participação na estratégia quanto ao ensino-

aprendizagem da habilidade de comunicação. 
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8. ANEXO E APÊNDICES 

ANEXO 1: PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES/UFRN. 
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APÊNDICE 1: TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE CONSULTA 

SIMULADA 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE CONSULTA SIMULADA 

Eu,____________________________________________________________
____, depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada po-
derá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a 
coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de mi-
nha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores envolvidos 
a realizar a gravação de CONSULTA SIMULADA da qual sou participante, sem 
custos financeiros a nenhuma parte. 
Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisado-
res acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 
1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 
2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações 
para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais se-
jam: revistas científicas, congressos e jornais; 
3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação 
das informações geradas; 
4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 
feita mediante minha autorização; 
5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade 
do(a) pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa LARISSA CYNTHIA CESAR 
RODRIGUES, e após esse período, serão destruídos e, 
6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer mo-
mento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

Macaíba, _____/______/____________. 

______________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
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Impressão datiloscópica 

____________________________________________ 
Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FI-
CARÁ COM O PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPON-
SÁVEL. 

"59



APÊNDICE 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVE E ESCLARECIDO 

 Eu_______________________________________________estou sen-
do convidado a participar de um projeto de pesquisa denominado “Avaliação da 
Habilidade de Comunicação dos Estudantes de Medicina para o Aconselha-
mento Pré-teste HIV no Pré-natal de Alto Risco", cujo objetivo é promover o 
desenvolvimento da habilidade de comunicação, segundo os pressupostos éti-
co-humanísticos relacionados com a formação profissional e o cuidado em 
saúde. 
 O meu envolvimento no referido projeto será no sentido de participar de 
uma CONSULTA SIMULADA gravada em áudio e vídeo, interpretando situação 
de aconselhamento pré-teste durante a primeira consulta do pré-natal, com pa-
ciente padronizado e simulado, no início do meu estágio supervisionado no 
CEPS Anita Garibaldi; em seguida haverá um feedback individual baseado na 
avaliação do vídeo, seguindo um check-list, conforme os pressupostos das Di-
retrizes Nacionais para o Aconselhamento em DST/HIV/HV, preconizados pelo 
Ministério da Saúde do Brasil; posteriormente, serei inserido na vivência de re-
alização do aconselhamento pré-teste em situações reais pela equipe multidis-
ciplinar do Ambulatório de Pré-natal do CEPS Anita Garibaldi. 
 Fui alertado de que, da pesquisa a se realizar, posso esperar como be-
nefícios o despertar de minha reflexão para construção da habilidade da comu-
nicação, aumentando minha eficiência na atenção em saúde; e o desenvolvi-
mento de OSCE com questão específica que avalie a habilidade de comunica-
ção no contexto do aconselhamento pré-teste anti-HIV no pré-natal. 
 Quanto aos riscos aos quais estaria exposto por meio dessa pesquisa, 
estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome, 
minha imagem ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer 
forma, me identificar, será mantido em sigilo. Além disso, não terei contato com 
nenhum material biológico coletado das pacientes pois os exames serão feitos 
pelos membros da equipe multidisciplinar do CEPS Anita Garibaldi já capacita-
dos para isso. Serei inserido apenas na vivência do diálogo inerente ao acon-
selhamento pré-teste. 
 Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, 
ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de 
que, por desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo quanto ao 
meu processo de ensino e aprendizagem dentro da instituição. 
 Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: Larissa Cynthia 
Cesar Rodrigues e Reginaldo Antônio de Oliveira Freitas Júnior, ambos vincu-
lados ao Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont na Unidade do 
Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi, e com eles poderei 
manter contato pelos telefones 999264296 e 994814853, respectivamente.  
 É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é ga-
rantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais so-
bre o projeto e suas conseqüências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, 
durante e depois da minha participação. 
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 Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa posso entrar em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, 
telefone: (84) 3342-5003,  endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Es-
paço João Machado – 1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - 
Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.  
 Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 
compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 
consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum 
valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

Macaíba,_____ de ______________ de 201__ . 

_________________________________________ 
Nome e assinatura do sujeito da pesquisa 
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Impressão datiloscópica 

Declaração do pesquisador responsável 
 Como pesquisador responsável pelo estudo “Avaliação da Habilidade de 
Comunicação dos Estudantes de Medicina para o Aconselhamento Pré-teste 
HIV no Pré-natal", declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 
fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclareci-
dos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 
confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 
 Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 
assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas 
envolvendo o ser humano. 

Macaíba,_____ de ______________ de 201__ . 

_______________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Nome(s) e assinatura(s) do(s) pesquisador(es) responsável(responsáveis) 
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APÊNDICE 3: SCRIPT 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 Tema principal: Aconselhamento pré-teste HIV no pré-natal 
 Foco principal da avaliação: Aspectos da comunicação médico-pa-
ciente 
 Cenário: Ambulatório de pré-natal no CEPS  Anita Garibaldi 
 Personagem: Paciente que comparece a sua primeira consulta de 
pré-natal quando fará o teste rápido para HIV 

SCRIPT 
- Você identifica-se e cumprimenta o estudante de acordo com o acolhi-

mento inicial feito por ele.  
- Após o acolhimento ele deve lhe explicar o motivo do exame, dizer que é 

sigiloso e perguntar se você deseja realmente fazê-lo e se já o fez alguma 
vez. 

- Se ele lhe perguntar se já fez, diga que nunca precisou fazer, até porque 
nunca engravidou antes. Aceite fazê-lo quando oferecido. 

- Caso ele não explique nada supracitado e já inicie falando detalhes sobre 
o HIV, pergunte: 

 “Doutor (a), por que tenho que fazer esse exame?”  
 “E quem tanto vai ver esse resultado?” 

- Caso ele pergunte sobre práticas sexuais e uso de drogas ilícitas, diga 
que é casada e não os usa. Se perguntar com quanto tempo está de gra-
videz, diga dois meses. 

- Provavelmente o estudante lhe falará sobre certos aspectos da doença, 
se você não compreender pode tirar sua dúvidas. 

- Ele deve também lhe falar sobre os possíveis resultados do teste (positi-
vo, negativo e indeterminado). Caso ele não os detalhe, pergunte: 

 “Doutor (a), se meu exame der negativo aí posso ficar tranquila, 
né?” 
 “E se der positivo, como fica meu bebê?” 

- Ele também deve lhe explicar sobre medidas preventivas, caso não o faça 
pergunte: 

 “ Como pega essa doença?" 
- A consulta deve se encerrar com o estudante dizendo que irá fazer o teste 

quando você sai da sala. 
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APÊNDICE 4: CHECKLIST 

  CHECK-LIST 
Estudante: 
Examinador: 
Data: 

"  
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!  

Legenda: 
Dimensão Habilidades 

Dimensão Conhecimento
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Comentários:____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

__________________________________________ 
Assinatura do examinador 

Avaliação Global (impressão do examinador)

Satis-
feito

Parcialmente 
Satisfeito

Insatisfeito
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APÊNDICE 5: QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE  
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE (MPES) 

QUESTIONÁRIO 

O presente questionário tem o objetivo de avaliar a sua percepção sobre a 
consulta simulada como estratégia para o desenvolvimento de habilidade de 
comunicação no aconselhamento pré-teste HIV no pré-natal, realizado durante 
o Estágio Supervisionado em Tocoginecologia II, no Centro de Educação e 
Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi. 

1.  Atribua uma nota de 1 (MÍNIMO) a 5 (MÁXIMO) aos seguintes itens:  

A. Grau de satisfação em ter participado da atividade: _____ 
B. Grau de satisfação com o seu desempenho no aconselhamento: _____ 
C. Grau de estresse sentido durante a atividade: _____ 

2. Pense em três aspectos que você considera ter aprendido por ter participado 
da atividade e complete os espaços abaixo em ordem decrescente de impor-
tância: 

I. ______________________________________________________ 
II. ______________________________________________________ 
III. ______________________________________________________ 

3. Atribua uma nota de 1 a 5, empregando a escala abaixo, para a qualidade do 
feedback que você recebeu sobre o seu desempenho na atividade: 

1 - PÉSSIMO  
2 - RUIM  
3 - REGULAR  
4 - BOM 
5 - ÓTIMO 

4. Utilize o espaço abaixo para apontar aspectos positivos sobre a atividade (“o 
que de fato foi bom e relevante para a sua formação?”): 
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5. Utilize o espaço abaixo para apontar aspectos negativos sobre a atividade 
(“o que poderia ter sido melhor?”):
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