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Definindo Profissionalismo 
 

  A formação médica atual exige que o aluno desenvolva qualificações que vão além do 

domínio cognitivo e das habilidades, devendo incluir qualidades humanísticas como: compaixão, 

preocupação com os direitos do paciente, cortesia e comportamento respeitoso, comunicação efetiva 

e habilidades interpessoais, responsabilidade e confiabilidade, honestidade e integridade e 

habilidade para conduzir o paciente. Escolas, médicos e estudantes de medicina tem buscado novas 

formas de atender às demandas sociais por profissionais médicos condizentes com esse perfil mais 

“humanizado”. 

 Profissionalismo médico é a base do contrato firmado entre a sociedade e a medicina, que 

exige que os interesses dos pacientes sejam colocados acima dos interesses médicos, que sejam 

estabelecidos e mantidos padrões de competência e integridade e que se forneça aconselhamento 

especializado sobre assuntos de saúde.  

 A preparação de profissionais da saúde vai além do desenvolvimento de atitudes, 

incorporando aos conceitos acima, a capacidade de enfrentar situações e acontecimentos próprios do 

campo profissional, como iniciativa, responsabilidade, autonomia, inteligência prática e trabalho em 

equipe, num conceito mais amplo de competência profissional.  

  Competência profissional é um saber agir responsável, implicando saber mobilizar, 

integrar e transferir conhecimentos, recursos e habilidades num contexto profissional 

determinado e com reconhecimento pelos pares. Competências médicas são a somatória de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e qualidades pessoais essenciais para a prática da 

medicina.   
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Domínios do Profissionalismo 
 

Aderência a princípios éticos 

 Honestidade/Integridade  
 Confidencialidade  
 Juízo moral  
 Respeito a prerrogativas e códigos de conduta  

Interações efetivas com pacientes e com pessoas importantes para eles: 
 
 Respeito à diversidade/ individualidade  
 Polidez / Cortesia/ Paciência  
 Empatia / Compaixão ao cuidar / harmonização  
 Maneiras / Comportamento  
 Inclusão do paciente na tomada de decisão  
 Manutenção dos limites profissionais  
 Equilíbrio na disponibilidade para com o outro e o cuidado consigo  
  

Interações efetivas com outras pessoas que trabalham no sistema de saúde: 
 
 Trabalho em equipe  
 Respeito à diversidade/ individualidade  
 Polidez / Cortesia/ Paciência  

Empatia / Compaixão ao cuidar / harmonização  
Maneiras / Comportamento  
Inclusão do paciente na tomada de decisão  
Manutenção dos limites profissionais  
Equilíbrio na disponibilidade para com o outro e o cuidado consigo  
 

Confiabilidade  
 

Responsabilidade / conclusão de tarefas  
Pontualidade  
Assumir compromissos  
Organização  
 

Compromisso a  autonomia e educação permanente  
 
 Pessoal  
 Com os outros 
 Com os sistemas de saúde 
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Como deve ser usado este manual? 
 

Os instrumentos de avaliação propostos por este manual visam desenvolver no aluno a capacidade 

de:  

 Refletir sobre sua prática e sobre sua aproximação com a medicina. 

 Refletir sobre a informação de suporte recebida e sobre a influência que exerce sobre a prática. 

 Identificar as áreas de prática onde se pode fazer melhorias ou que necessitam de 

desenvolvimento posterior. 

 Demonstrar que está atualizado e apto para a prática da medicina 

Plano de Desenvolvimento de Profissionalismo durante o Internato 
 

 Ao longo do internato é necessário que todos os alunos sejam expostos a situações 

relevantes para a boa pratica médica, o que não é garantido pelo treinamento em serviço que está 

sempre sujeito às condições mais prevalentes nos diferentes contextos. Este plano de 

desenvolvimento procura inserir o treinamento sistemático, que permita o exercício das habilidades 

necessárias a boa prática médica a todos os alunos e  de maneira uniforme.  

 O desenvolvimento das habilidades será realizado de maneira progressiva, espiral, com 

complexidade ascendente, incluindo momentos de reflexão ao longo do treinamento, incorporando o 

processo de ação-reflexão-ação no dia a dia do futuro médico.  

 Os seguintes componentes do profissionalismo médico serão enfatizados neste desenho 

instrucional: 

 Empatia 

 Comunicação 

 Etica 

 Trabalho em Equipe 
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Desenho Instrucional 
 

Base Cognitiva = A fim de promover o entendimento da natureza do profissionalismo médico, as 

raízes históricas  e os princípios morais que regem a profissão e as obrigações que suportam a relação 

da medicina com a sociedade, uma exposição teórica será feita no inicio da jornada, enfatizando os 

princípios já citados.  

Tutoria = cada grupo de 3 alunos terá um tutor da área,  capacitado dentro do programa, a fim de 

acompanhar o desenvolvimento das suas capacidades durante o estágio do internato 

Eixo central = serão as atividades curriculares do internato médico, normalmente distribuído em 

rodízios nas 5 grandes áreas: clínica médica, pediatria, ginecologia-obstetrícia , cirurgia e saúde 

comunitária.  

Ponto de partida = Com o intuito de propiciar uma aproximação às necessidades do grupo, 

será realizada a aplicação de uma escala de atitudes aos alunos ingressantes no internato. 

Será utilizado o Instrumento para avaliação de atitudes de estudantes de medicina frente a 

aspectos relevantes da prática médica (Colares e Troncon, 2002)(Colares & Troncon, 2002), 

composto por 52 itens para medida de atitudes de estudantes de Medicina baseados em seis  

aspectos, considerados relevantes para o exercício profissional da medicina: a) assistência 

primária à saúde; b) aspectos psicológicos e emocionais envolvidos nas doenças; c) aspectos 

éticos no exercício profissional; d) doença mental; e) morte; f) pesquisa científica. (Anexo 1).  

Esta avaliação funcionará como balizadora das necessidades dos alunos detectadas pelo 

instrumento e também como indicativo de seu progresso através da sua aplicação no final 

do primeiro ano e no final do segundo ano do internato, bem como parte da avaliação do 

processo educacional em si. 

 

Estratégias Educacionais  = dentro dos modernos conceitos dos currículos  baseados em 

competências , tomam-se instrumentos que visem avaliar os níveis mais elevados da pirâmide de 

aquisição de habilidades descritas por Miller, onde o aluno deve demonstrar como ele age e como 

efetivamente faz em situações da pratica médica. Os métodos de avaliação terão objetivos tanto 

somativos como formativos. 
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Câmaras de Sindicância Simuladas 
 

 O confronto com dilemas éticos ocorre diariamente na profissão médica, e muitas vezes, o 

aluno se espelha em seus modelos profissionais para a construção de seu padrão individual de como 

agir frente a diferentes circunstâncias. A prática real, facilitada por profissionais mais experientes, 

provê experiências múltiplas e variadas tomadas de posição frente às questões éticas.Na grande 

maioria dos casos, os médicos tomam decisões baseadas em convicções ou opiniões pessoais, 

reforçadas pelos modelos profissionais e pelas experiências a que foram expostos ao longo dos anos. 

Nem sempre os posicionamentos e decisões tomados estão corretos, e muitos deles, 

inadvertidamente, podem se configurar em infrações ao código de ética médica, o que só vêm à tona 

quando uma situação é submetida aos comitês de ética e conselhos de classe.  

 Uma das atribuições do médico é julgar o comportamento ético de seus pares. Uma vez 

inserido no ambiente de trabalho, ele será chamado a compor comitês de ética, atuar como perito 

em situações que envolvam suspeita de erro médico, e mesmo compor um colegiado de conselheiros 

no CRM ou CFM. Para tanto, é necessário tanto vivencia médica como conhecimento dos 

determinantes éticos e legais da profissão. O simples conhecimento do código de ética médica é 

insuficiente para tal competência. É preciso ter compreensão do que são fatos relevantes, agravantes 

ou atenuantes nas variadas situações, e aprender a analisar puramente os fatos, sem emissão de 

juízos de valor. Isso somente se consegue com a prática contínua e reflexiva.  

Objetivo Geral 

Oferecer aos alunos do internato médico exposição sistemática a temas relevantes referentes aos 

determinantes éticos e legais da prática médica, oferecendo espaço para reflexão e aprendizado. 

Objetivos Específicos 

1. Discutir temas éticos e legais relevantes de forma sistemática e recursiva; 
2. Apropriar os estudantes dos componentes necessários à confecção de um relatório de 

sindicância; 
3. Preparar os futuros médicos para atuarem como câmara de julgamento em diferentes instâncias; 
4. Consolidar bases de conhecimento sólidas para tomada de decisões que envolvam aspectos 

éticos e legais na profissão médica; 
5. Fortalecer a habilidade de negociação de conflitos em pequenos grupos; 
6. Fortalecer a habilidade de comunicação escrita  em documentos oficiais. 

Metodologia 

Passo 1. Definir cronograma para as sessões da câmara de sindicância simulada, com periodicidade 

mensal. 

Passo 2. Selecionar temas relevantes para a preparação dos casos a serem apresentados nas sessões 

Passo 3. Escalar os relatores .Distribuir os casos para os alunos relatores com uma semana de 

antecedência.  

Passo 4. Escalar os componentes da câmara de julgamento (6 componentes e um presidente, a quem 

caberá voto de qualidade) 

Passo 5. Procedimentos para a reunião da câmara: 
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A câmara se reunirá em sessão simulada, no auditório da escola, para avaliação de dois casos,  

assistida por uma plenária composta pelos internos e preceptores, que não poderão se manifestar 

durante as sessões. A abertura da discussão para a plenária se fará após a decisão da câmara, 

seguindo o seguinte ritual: 

1. Verificação de quórum e definição do presidente da junta (5 minutos) 
2. Apresentação do caso pelo relator, com fundamentação e voto. (10 minutos) 
3. Discussão e debate na câmara, com definição de voto - acompanhando ou não o voto do 

relator  (10 minutos) 
4. Abertura para a plenária para questionamentos (10 minutos) 
5. Fechamento do caso. (5 minutos) 
6. Repetição dos passos 2 a 5 para o segundo caso da sessão (35 minutos) 
7. Fechamento da sessão e avaliação do processo com os professores e preceptores. (5 

minutos) 
Tempo total da sessão: 1:30 h 

Avaliação 

Todos os temas abordados nas sessões serão objeto de itens das avaliações modulares e deverão 

corresponder a 5% do quantitativo de itens dos instrumentos de avaliação cognitiva.  

  



9 

 

Avaliação em Ambiente Clínico 
 

 A avaliação do comportamento profissional é melhor realizada através da observação direta 

no ambiente de trabalho, a partir do momento que incorpora a opinião de muitos peritos através de 

múltiplas situações, é realizada em ambiente real e propicia que  os conflitos apareçam naturalmente 

no ambiente educacional.  

 

Objetivo geral 

Avaliar habilidades clínicas dos estudantes durante a interação com pacientes reais. 

 

Objetivos específicos 

1. Observar como o estudante conduz um encontro clínico. 

2. Avaliar qualidades humanísticas do profissionalismo como respeito, compaixão, empatia, 

atendimento às necessidades de conforto do paciente , confiabilidade e capacidade de 

transmitir informação.  

3. Fornecer feedback formativo sobre as fragilidades e fortalezas observadas. 

 

Metodologia 

 

Passo 1: Orientação dos tutores quanto ao uso do formulário de avaliação do MiniCEX.(Anexo 1). 

Passo 2: A escolha do momento da avaliação e sobre qual aspecto o aluno será avaliado será feita 

pelos tutores nos contextos do hospital, emergência ou ambulatório, devendo realizar pelo menos 2 

avaliações de cada aluno sob sua responsabilidade durante o estágio, com intervalo mínimo de 3 

semanas.  

Passo 3: Fornecimento de feedback formativo e pontuação da escala.  

Avaliação 

A pontuação recebida nos MiniCEX  fará parte da composição final da avaliação formativa do aluno. 
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Oficinas de Habilidades de Comunicação 
 

 Colher história, educar o paciente, desenvolver pactos e manejar a doença são atributos 

que fazem parte do trabalho médico. Valores fundamentais como compaixão, responsabilidade e 

integridade são demonstráveis através da comunicação. 

 São pontos essenciais nas tarefas de comunicação:  (1) construir a relação médico-

paciente, (2) abrir a discussão, (3) reunir informações, (4) entender a perspectiva do paciente; (5) 

compartilhar informações; (6) chegar a acordo sobre problemas e planos, e (7) fornecer 

fechamento. 

 

Objetivo Geral 

Oferecer aos alunos do internato médico exposição sistemática a situações que exijam habilidade de 

comunicação diferenciada, e que não se oferecem de maneira uniforme ao longo da exposição aos 

cenários reais de práticas, reforçando componentes essenciais como empatia, linguagem clara e 

acessível e linguagem não verbal. 

Objetivos Específicos 

1. Oferecer treinamento sistemático de componentes essenciais da comunicação com os 
pacientes, como orientação, esclarecimento e planejamento de cuidados. 

2. Expor os estudantes, em ambiente protegido, a incidentes críticos no processo de 
comunicação médico-paciente-familiares, de maneira reflexiva, com níveis crescentes de 
complexidade 

3. Exercitar habilidades de se comunicar com abertura de pensamento, demonstrando respeito 
aos limites e direitos dos pacientes, demonstrando entendimento compartilhado e 
incorporação de valores e perspectivas culturais do outro (empatia) 

4. Exercitar a habilidade de orientar os pacientes de maneira clara e confiável, evitando o abuso 
do jargão e oferecendo meios de entendimento adequados às limitações dos pacientes e 
familiares 

5. Exercitar a habilidade de se comunicar em situações de conflito. 
 

 

Metodologia 

As sessões de treinamento de habilidades de comunicação são planejadas para serem realizadas em 

um ambiente de pequenos grupos, oferecendo maior espaço para aprendizagem, compartilhamento 

de experiências e reflexão, oferecendo oportunidade de “ensaiar” em ambiente seguro aquilo que 

farão na vida prática frente a situações similares. 

 As sessões serão realizadas em intervalos de quatro semanas, ou duas a cada módulo. Os assuntos 
abordados deverão fazer parte do universo do estágio onde o aluno se encontra. 
  
Para o desenvolvimento da estratégia, foi escolhido o modelo 4CID (Desenho Instrucional de Quatro 

Componentes), desenvolvido por Van Merrienboer , que consiste basicamente em dividir uma tarefa 
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complexa em pequenas tarefas parciais, progressivas e interdependentes, orientadas através de 

informação de suporte, até a conclusão da tarefa completa. Os componentes do desenho são: 

1. Tarefa complexa – O objetivo instrucional final.  
2. Informação de suporte – Textos, artigos, vídeos, que orientem os princípios que norteiam a 

execução das tarefas, apresentados normalmente no início das sessões. 
3. Tarefas parciais – parcelas da tarefa complexa, divididas de maneira que a segunda tarefa 

dependa da primeira, a terceira das duas primeiras, sucessivamente até se completar a tarefa 
complexa. 

4. Informação “just-in-time”- Informações rápidas e relevantes ao longo da execução das 
tarefas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.1.1  

1.1.2  

1.1.3  

1.1.4  

1.1.5 Avaliação 

Todos os temas abordados nas sessões poderão ser objeto de estações do OSCE. O desenvolvimento 

das habilidades de comunicação também serão avaliados formativamente via mini-CEX 

  

Um exemplo sucinto da aplicação do 4CID em uma oficina de treinamento de habilidade de 

comunicação seria: 

1. Tarefa complexa – Orientação de tratamento a um paciente analfabeto. 
2. Informação de suporte: Apresentação de um vídeo previamente preparado 

demonstrando os componentes importantes da comunicação com pacientes em 
diversos contextos 

3. Tarefas parciais: 
a. Estabelecer clima cordial e confiável à consulta 
b. Orientar tratamento para um colega (estabelecendo clima cordial e 

confiável à consulta) 
c. Estabelecer estratégias para conferir entendimento (na orientação de um 

colega, estabelecendo clima cordial e confiável à consulta) 
d. Orientar tratamento para um paciente simulado analfabeto (estabelecendo 

estratégias para conferir entendimento, em um clima cordial e confiável na 
consulta) (Tarefa completa) 

4. Informação just-in-time: A cada tarefa parcial, uma breve sessão de feedback, com 
auto-avaliação por parte dos participantes e avaliação do preceptor. Uma sessão de 
feedback ao final da tarefa completa encerra a sessão. 
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OSCE – Exame Clínico Objetivo Estruturado 
 

 O OSCE é uma avaliação objetiva utilizada para avaliar componentes da competência clínica. 

Tem o potencial para testar uma grande variedade de conhecimentos, habilidades e atitudes, com 

boa confiabilidade e validade, podendo ser utilizado tanto com propósitos formativos como 

somativos. A utilização de pacientes simulados confere a aparência de um ambiente real de prática, 

aumentando as chances de observar o que o aluno efetivamente faria em situações reais da prática 

médica, com a vantagem de ser reprodutível uniformemente entre vários alunos, aumentado a 

validade do processo avaliativo.  

 O Exame clínico Objetivo Estruturado com fins de avaliação de atitude profissional contará 

sempre com a presença de pacientes simulados, que inclusive podem ter a função também de 

avaliadores, quando fornecem um feedback formativo sobre a performance do aluno.  

 

Objetivo 

Avaliar a performance do aluno em situações relevantes da prática médica. 

 

Objetivos específicos 

1. Prover uma amostragem de situações relevantes para avaliação de desempenho de 

estudantes, de forma padronizada, válida e confiável 

2. Aferir o desempenho  profissional em diferentes contextos 

3. Avaliar de forma integrada componentes cognitivos, psicomotores e atitudinais da prática, 

em ambiente protegido (in vitro) 

 

Metodologia 

O exame compreende uma série de estações onde os estudantes r são solicitados a desempenhar 

uma tarefa específica, num período pré-determinado, normalmente de 5 a 10 minutos, sob o olhar 

atento de um ou dois examinadores, que devem preencher um formulário contendo os objetivos a 

serem alcançados na estação.  

As etapas de desenvolvimento e implementação do OSCE são: 

Etapa 1:  Decidir as áreas a serem avaliadas 

  Determinar as habilidades clínicas relacionadas 

  Determinar o número e tipo de estações 

  Definir a relação de examinadores por estação 

  Selecionar estações de um banco de dados ou desenvolver  estações   

 individuais. 
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Etapa 2: Treinar os examinadores 

  Preparar as instruções aos estudantes 

  Preparar os pacientes simulados 

  Preparar os checklists e o sistema de pontuação 

  Incluir categorias amplas de pontuação (suficiente/insuficiente) 

  Distribuir rascunhos para avaliação de especialistas clínicos.  

Etapa 3:  Compilar respostas dos especialistas clínicos 

  Revisar e redistribuir os protótipos se necessário 

  Determinar um calendário para o exame 

  Pré testar as estações 

  Providenciar todo o material necessário para cada estação. 

  Testar os estudantes 

  Colher feedback da equipe e dos estudantes.  

 

O exame será realizado ao final do primeiro ano e ao final do segundo ano, com propósitos 

somativos. A inclusão de pelo menos duas estações contendo situações relativas ao profissionalismo 

será a regra. 
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Avaliação 360º 
 

 Com o intuito de envolver toda a equipe no processo de desenvolvimento de atitude 

profissional, a avaliação 360º ou feedback de múltiplas fontes tem seu uso associado a 

avaliação de habilidades e qualidades não técnicas e humanísticas, como a integridade, 

responsabilidade, consciência, interesse no aprimoramento pessoal, relacionamento com o 

paciente, compaixão, empatia, respeito, comunicação humanística e manejo psicossocial da 

doença. Tem sido o instrumento de escolha para avaliar a comunicação com o grupo de 

trabalho, no que diz respeito à clareza em fornecer informações, uso de terminologias, 

promover troca de informações, comunicar decisões com respeito a opinião de colegas, 

estabelecendo boa troca de informações.  

 Médicos consultores, enfermeiros e outros profissionais ligados ao serviço médico, 

inclusive de áreas administrativas, se reúnem para fornecer uma visão sobre o desempenho 

do estudante dentro do ambiente de trabalho, de forma escrita ou verbal, sendo 

fundamental que as informações colhidas cheguem como avaliação formativa até o aluno.  
 

 Objetivo 

 

Obter informações sobre o comportamento profissional do aluno oferecendo feedback para 
reflexão sobre a pratica diária junto com a equipe de trabalho.  
 

 Objetivos Específicos 

 

1. Favorecer a integração da equipe de trabalho. 
2. Facilitar o desenvolvimento de habilidades de comunicação entre o aluno e equipe 

de trabalho. 
3. Compartilhar a responsabilidade de desenvolver bom ambiente de trabalho e 

contribuir no aprimoramento do aluno. 
 

 Metodologia 

 

1. Definir cronograma de reuniões a serem realizadas na metade (ao final de 4 
semanas) e final de cada estágio (8 semanas), com a presença do coordenador e de 
demais membros da equipe que atendem na unidade, a fim de se promover uma 
discussão sobre o comportamento dos alunos durante suas atividades. Serão 
convocados os tutores,  enfermeiros,  um técnico de enfermagem, secretária e pelo 
menos um profissional da equipe de apoio (fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista) 
para tomar assento na reunião,  

2. Utilização de um protocolo escrito, numa escala tipo Likert, sobre integridade, 
responsabilidade, consciência, interesse no aprimoramento pessoal, relacionamento 
com o paciente, compaixão, empatia, respeito, comunicação humanística, manejo 
psicossocial da doença, clareza em fornecer informações, uso de terminologias, 
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capacidade promover troca de informações e comunicar decisões com respeito a 
opinião de colegas.  

3. Discussão oral das fragilidades encontradas com a construção de um relatório 
sucinto.  

4. Os relatórios serão entregues aos tutores, que deverão fazer a devolutiva para os 
alunos sob sua supervisão de forma reservada, discutindo as necessidades de 
aprimoramento.  

 

 Avaliação 

 

 Os relatórios farão parte da avaliação formativa do aluno. 
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Anexo 1 - Instrumento para avaliação de atitudes de estudantes de 
medicina frente a aspectos relevantes da prática médica  
 
Instruções – Marque as assertivas propostas usando o código abaixo:  
 

1. Estou totalmente de acordo  

2. Concordo em parte  

3. Estou em dúvida  

4. Discordo em parte  

5. Estou totalmente em desacordo  
 

ASSERTIVAS 1 2 3 4 5 
1. Na entrevista clínica, considero importante 

perguntar se existem problemas psicológicos na 
família do paciente. 

     

2. Sinto-me incomodado em atender pacientes com 
sinais sugestivos de problemas psiquiátricos 

     

3. Sinto-me preparado para comunicar um 
prognostico ruim a um paciente. 

     

4. Acho que o papel do médico contribui para a 
aproximação entre serviços de saúde e a 
comunidade.  

     

5. Penso que o médico especialista tem um valor 
mais relevante para a sociedade do que o médico 
generalista. 

     

6. Acredito que os fatores psíquicos têm 
importância como determinantes de doenças 
orgânicas.  

     

7. Sinto-me preparado para comunicar a morte de 
um paciente à sua família.  

     

8. Acho que o médico generalista deveria ser mais 
valorizado.  

    
 

 

9. Acredito que desenvolver pesquisas científicas é 
papel de cientistas e não de médicos. 

     

10. Os pacientes psiquiátricos são os que mais me 
incomodam durante uma consulta. 

     

11. Acho que durante uma anamnese clínica deve-se 
incentivar o paciente para que fale seus 
problemas emocionais. 

     

12. Tenho facilidade para conduzir entrevista com 
pacientes psiquiátricos.  

     

13.  Considero importante conhecer as políticas 
atuais de saúde mental, mesmo não atuando na 
área. 

     
 

14. Acho que os aspectos preventivos das 
enfermidades são de competência exclusiva dos 
especialistas em saúde pública. 
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15. Acho que um paciente psiquiátrico com 
problemas orgânicos não deve ser internado em 
enfermaria geral.  

     

16. Acho que o médico especialista não deve se 
ocupar com os aspectos preventivos das doenças. 

     

17. Considero importante perguntar ao paciente 
como ele resolve seus problemas de estresse. 

     

18. Acho que no curso médico desperdiça-se um 
tempo enorme tentando transformar estudantes 
em cientistas.  

     

19. Penso que o médico deve fazer parte da equipe 
multiprofissional que realiza visitas a 
comunidades próximas a centros de saúde.  

     

20. Como médico (a), acho que a preocupação em 
desenvolver pesquisas pode me afastar da 
verdadeira medicina. 

     

21. Sinto-me despreparado quando tenho que 
vivenciar uma morte em serviço de urgência. 

     

22. Considero que a investigação de aspectos 
psicológicos envolvidos nas doenças cabe 
somente aos profissionais da área da saúde 
mental.  

     

23. Sinto-me inseguro sobre como respeitar os 
preceitos éticos da minha profissão. 
 

     

24. Acredito na importância dos fatores do ambiente 
social na evolução da doença mental. 
 

     

25. Quando um paciente relata o aparecimento de 
uma doença considero importante investigar se 
ele sofreu alguma experiência negativa 
recentemente. 

     

26. Acredito que as experiências negativas de 
doenças pregressas podem interferir no estado 
emocional do paciente.  

     

27. Acho que o médico pode ser um profissional de 
ajuda para o doente mental, sem ser 
necessariamente um psicoterapeuta.  

     

28. Acho que o médico não deve desenvolver 
atividades culturais e associativas promovidas 
por comunidades que pertençam a centros de 
saúde.  

     

29. O paciente com doença mental me desperta 
sentimentos negativos.  

     

30. Acredito que o desenvolvimento da maioria das 
doenças inclui fatores de origem psicológica. 

     

31. Não me sinto preparado para comunicar a morte 
de um paciente a sua família.  

     

32. Para mim, os fatores psicológicos afetam a 
condição física dos indivíduos.  
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33. Acho que é função do médico denunciar aos 
órgãos competentes aquelas instituições de 
saúde que não ofereçam condições dignas de 
atendimento. 

     

34. Acho que um bom médico precisa estar atento 
aos aspectos biopsicossocial das doenças.  

     

35. Penso que os doentes s mentais crônicos não têm 
condições de tomar decisões sobre sua própria 
vida.  

     

36. Considero importante conhecer os métodos 
científicos utilizados em uma pesquisa médica.  

     

37. Penso que pode ser produtivo o trabalho 
conjunto de serviços primários de saúde com 
entidades como as associações de bairro.  

     

38. Acho ingênuo pensar que o trabalho do médico 
pode contribuir para o desenvolvimento cientifico 
da medicina. 

     

39. Penso que me sentiria incomodado atuando em 
hospital psiquiátrico.  

     

40. Os pacientes poliqueixosos me desestimulam nas 
consultas.  

     

41. Acho que o médico está dispensado de ouvir o 
paciente sobra a indicação de procedimentos 
diagnósticos ou terapêuticos quando se tratar de 
pessoas com baixo nível de escolaridade.  

     

42. Penso que as políticas de socialização do doente 
mental podem amenizar seus problemas.  

 

     

43. Não devo valorizar muito as queixas emocionais 
de pacientes poliqueixosos.  
 

     

44. Acho importante que os estudantes de medicina, 
desde o início do curso, tenha o hábito de ler 
artigos de revistas científicas.  
 

     

45. Não me incomoda ter que responder as 
perguntas feitas por familiares de um paciente 
em estado grave.  

     

46. Penso que faz parte da função do médico em 
séricos de atenção primaria promover palestras 
sobre cuidados primários à saúde.  

 

     

47. Acho que o preparo psicológico de paciente pré-
cirúrgicos não é de competência do médico.  

 

     

48. Acho que qualquer médico em geral deveria dar 
atenção ao estado emocional de todo paciente 
hospitalizado.  

     

49. Fico muito incomodado quando vejo a morte de 
um paciente jovem.  
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50. Acho que compete a outros profissi0onais que 
não o médico a tarefa de dar orientações sobre 
cuidados básicos a pacientes que procuram 
unidades básicas de saúde.  

     

51. Acho que fazer novas descobertas médica é para 
quem trabalha em hospitais-escola e não para 
outros médicos em geral.  

     

52. Sinto-me incomodado em responder as perguntas 
de familiares de um paciente em estado terminal. 
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Anexo 2 - Formulário do MINICEX 

Avaliador  Módulo  Data  

Aluno  Série  

Problema do paciente  

Contexto Ambulatório  Internação  Outro  

Paciente Idade  Sexo  Novo  Follow-up  

Complexidade Baixa  Moderada  Alta  

Foco: Anamnese  Aconselhamento  Diagnóstico  Tratamento  

1. Habilidades de comunicação médicas  Não observado  

Insuficiente Suficiente Superior 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Habilidades de exame clínico  Não observado  

Insuficiente Suficiente Superior 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Qualidades humanìsticas/Profissionalismo  Não observado  

Insuficiente Suficiente Superior 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Julgamento clínico  Não observado  

Insuficiente Suficiente Superior 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Habilidades de aconselhamento  Não observado  

Insuficiente Suficiente Superior 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Organização/Eficiência  Não observado  

Insuficiente Suficiente Superior 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Competência clínica global  Não observado  

Insuficiente Suficiente Superior 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Satisfação do examinador com o Mini-CEX 

Baixa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Alta 

Satisfação do aluno com o Mini-CEX 

Baixa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Alta 

Comentários: 

 

 

 

Assinatura 
do Aluno 

 Assinatura do 
Examinador 

 

(Adaptado de Norcini et al, 2003) 
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Anexo 3 - Exemplo de Estação do OSCE 

ESTAÇÃO 1 
 

 
Caso Clínico: CA de cólon em adulto   
 
Habilidade: Comunicação de más notícias 
 
Trata-se de um caso de um paciente de 49 anos que iniciou com quadro de diarreia com sangue há 
1 mês, emagrecimento e palidez cutânea. Procurou um gastroenterologista que solicitou exames 
laboratoriais e a realização de uma colonoscopia. Em posse dos resultados dos exames procurou a 
UBS para orientações já que não conseguiu agendar consulta com o gastroenterologista com 
menos de 3 meses. A biopsia realizada na colonoscopia foi positiva para neoplasia invasiva 
(Adenocarcinoma) 
 
 
Contexto: Unidade Básica de Saúde 
 
Recursos Necessários 

 Paciente simulado  

 Resultado de exame: USG testicular 
 
 
Instruções ao aluno 

 Você está atendendo ambulatório na UBS e recebe este paciente. 

 Oriente esse paciente com relação ao seu problema de saúde 
 
 
Ações Esperadas do aluno na estação (Padrão ouro) 
 
É uma estação de avaliação de atitude profissional, onde o aluno deverá ser capaz de: 

 Demonstrar conhecimento dos determinantes ético-legais da situação apresentada 

 Demonstrar respeito às convicções e ansiedades do outro, sem impor seus conceitos e 
convicções 

 Oferecer bases de explicação razoáveis para negociar sua conduta 

 Ouvir com atenção a queixa do paciente 

 Não interromper a fala do outro desnecessariamente 

 Estabelecer clima harmônico na consulta (rapport) 

 Cumprimentar o outro e se identificar de maneira cordial 

 Usar efetivamente linguagem não-verbal, demonstrando segurança e confiabilidade 

 Comunicar-se com clareza, em termos que facilitam a compreensão. Evitar o uso de jargão 

 Conferir entendimento por parte do paciente de maneira clara. 

 Demonstrar conhecimento técnico para orientar o paciente de forma convincente. 

 Pedir que o paciente explique em suas próprias palavras o que entendeu 
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Instruções – Paciente simulado  
Você veio à UBS ansioso porque há mais ou menos um mês iniciou com diarreia com sangue, 
acompanhado de dor abdominal e perda de peso (3 Kg). Procurou um gastroenterologista que 
solicitou exames laboratoriais e a realização de uma colonoscopia. Em posse dos resultados dos 
exames procurou a UBS para orientações já que não conseguiu agendar consulta com o 
gastroenterologista com menos de 3 meses. O médico deve lhe dar o diagnóstico de câncer no 
intestino. No primeiro momento você questiona se ele tem certeza, se não pode ser outra coisa e 
que isso não pode estar acontecendo com você, afinal de contas você é o provedor da família. Seus 
2 filhos estão no ensino médio e sua mulher não trabalha. Você é mecânico autônomo e não pode 
pensar em parar de trabalhar. Espera-se que o médico que está atendendo tente acalmá-lo e você 
deve fazer perguntas como “qual é o tratamento” “quanto tempo eu ficarei sem trabalhar”, “Se eu 
for morrer o Sr. me fala agora que preciso arrumar a minha vida”.  
 
Material Complementar – Resultado de Colonoscopia (Fictício) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome: Raimundo Nonato da Silva  Idade: 49 anos                 Data: 24/10/2011 

 

Exame realizado com o paciente sob sedação venosa e monitorização oximétrica 

Introdução do aparelho sob visão direta com relativa facilidade desde a margem anal 

até o ceco. Presença de liquido claro na luz intestinal. Presença de lesão vegetante a 

30 cm da borda anal em região de sigmoide (50mmX30mm) 

Realizado biópsia da lesão e encaminhado para exame histopatológico.  

ID: Lesão vegetante em cólon esquerdo, sigmoide, sugestiva de neoplasia. 

________________________________ 

Dr. Juan Carlos Mesquita - Gastroenterologista – Endoscopista - CRM RR  4005 
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Checklist 
 

N Descritor Inadequado Adequado NR Escore 

1 

Cumprimenta o outro e se identifica 

de maneira cordial  
☐ ☐ ☐ 

 

2 

Estabelece clima harmônico na 

consulta (rapport) 
☐ ☐ ☐ 

 

3 

Oferece bases de explicação 

razoáveis para negociar sua conduta 
☐ ☐ ☐ 

 

4 

Ouve com atenção a queixa do 

paciente 
☐ ☐ ☐ 

 

5 

Não interrompe a fala do outro 

desnecessariamente 
☐ ☐ ☐ 

 

6 

Demonstra respeito às convicções e 

ansiedades do outro, sem impor seus 

conceitos e convicções 
☐ ☐ ☐ 

 

7 

Demonstra conhecimento dos 

determinantes ético-legais da 

situação apresentada 

☐ ☐ ☐ 
 

8 

Usa efetivamente linguagem não-

verbal, demonstrando segurança e 

confiabilidade 

☐ ☐ ☐ 
 

9 

Comunica-se com clareza, em termos 

que facilitam a compreensão. Evita o 

uso de jargão 

☐ ☐ ☐ 
 

10 

Confere entendimento por parte do 

paciente de maneira clara.  
☐ ☐ ☐ 

 

11 

Demonstra conhecimento técnico 

para orientar o paciente de forma 

convincente. 

☐ ☐ ☐ 
 

12 

Pede que o paciente explique em 

suas próprias palavras o que 

entendeu 

☐ ☐ ☐ 
 

 Total     

ESCORE GLOBAL:           S                  I 
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