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“Cê quer saber? Então, vou te falar 

Por que as pessoas sadias adoecem? 

Bem alimentadas ou não 

Por que perecem? 

Tudo está guardado na mente 

O que você quer nem sempre condiz com o que outro sente 

Eu tô falando é de atenção que dá colo ao coração 

E faz marmanjo chorar 

Se faltar um simples sorriso, às vezes, um olhar” 

(Criolo – Ainda há tempo) 



 
 

RESUMO 

 O conceito de competências se baseia na mobilização de saberes prévios 

associados a atitudes e habilidades em determinada situação, e converge com o de 

produção do cuidado integral sobretudo por ser possível somente a partir do encontro 

com o outro, seus saberes, desejos, expectativas e crenças, de forma a dialogar com 

seu projeto de felicidade. Este estudo tem como objetivo principal analisar a 

priorização e valorização de competências para a produção do cuidado integral no 

processo de formação médica do Internato Obrigatório da faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense, tendo como objeto os processos avaliativos destas 

competências. Trata-se de um estudo de caso, de caráter qualitativo, cujo percurso 

metodológico incluiu análise de documentos que continham as competências e formas 

de avaliação do Internato obrigatório, e entrevistas remotas com seus coordenadores 

e docentes. O processo de amostragem se deu por conveniência, sendo realizadas 

10 entrevistas. Por fim, foi feita a análise de conteúdo do material obtido. Foi 

evidenciada uma falta de integração e grande heterogeneidade nos processos 

avaliativos tanto entre diferentes disciplinas quanto dentro de um mesmo rodízio. Uma 

importante convergência entre os internatos participantes se deu sobre o componente 

da nota final denominado Avaliação de Preceptoria, que utiliza Observação Direta e 

uso de Feedbacks (devolutivas), apontado como um lócus privilegiado dos processos 

avaliativos de competências para o cuidado integral. Foi evidenciada maior 

valorização de competências nas áreas de atenção e educação em saúde, com foco 

no âmbito individual, e priorização daquelas que relacionavam habilidades de 

comunicação com atitudes éticas e humanísticas de forma integrada às habilidades 

técnicas semióticas e de raciocínio clínico. Ainda, destacou-se o trabalho em equipe, 

participação em espaços coletivos de discussão, gestão do cuidado, abordagem 

comunitária e às redes de apoio e o processo de produção do conhecimento. É 

imprescindível que se atente sobre as influências da relação discente-docente, 

dificuldades na integração do ensino-serviço e na interdisciplinaridade na formação 

médica, da sobrecarga de atribuições de docentes e discentes para esta fase, e dos 

diversos aspectos do currículo oculto presentes na instituição. 

Palavras-chave: Cuidados integrais de saúde. Competência Clínica. Internato de 

Medicina 

 



 
 

ABSTRACT 

The concept of competence is based on the capacity of mobilization prior 

knowledge with attitudes and skills in specifics conditions, wich converges with the 

concept of production of comprehensive care, whereas it can only be achieved through 

the encounter with the other, their knowledge, desires, expectations. and beliefs, in 

order to dialogue with their happiness project. The main objective of this study is to 

analyze the prioritization and valorization of competences within the production of 

comprehensive care in medical training process at Mandatory Internship at the Faculty 

of Medicine at Fluminense Federal University. The research object was the evaluation 

processes of these competences, wich included the analysis of the documents that 

contained the competencies and its forms of assessment at the Mandatory Internship, 

and the remote interviews with student’s evaluators. This is a case study, with a 

qualitative approach and the sampling process was for convenience, totaling 10 

interviews with coordinators, professors and doctors from medical services of 

Internship. Finally, the content analysis of the material obtained was performed. There 

was a lack of integration and great heterogeneity in the evaluation processes not only 

by differents disciplines but also within some rotations. An important convergence 

among the participating boarding schools took place on the component of the final 

grade named here Preceptorship Assessment, which uses direct observation and the 

use of Feedback, indicated as a privileged locus of the assessment processes of 

competences for comprehensive care. Greater appreciation of competencies in the 

areas of health care and education was evidenced, in a focus on the individual scope, 

and major prioritization of those related with communication and ethical skills 

integrated with humanistic attitudes, semiotic technical skills and clinical reasoning. 

Also, competences related with teamwork, participation in collective discussions, care 

management, community approach and support networks, and the knowledge 

production process were highlighted. The influences of the student-professor 

relationship, difficulties in the integration of teaching-service and interdisciplinarity in 

medical training, the overload of professors and students at this stage, and the various 

aspects of the hidden curriculum must be considered in this medical training, 

particularly in Internship. 

Palavras-chave: Comprehensive Health Care, Clinical Competence, Internship and 

Residency. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1  UMA BREVE APRESENTAÇÃO 

As implicações para realização e a construção deste estudo estão intimamente 

relacionadas à minha trajetória profissional até aqui. O encontro com o conceito de 

integralidade ocorreu já nos primeiros períodos da faculdade, consequência da 

reforma curricular ocorrida na faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), que será destacada ao longo desta dissertação. Este fato é motivo 

de muito orgulho de muitos alunos e docentes sobre o nosso processo de formação 

médica, implicitamente associada ao intenso debate sobre a integralidade durante 

todo o curso de graduação, o que causa uma percepção entre os envolvidos de que 

há uma formação diferencial e mais humanista, mas que carece de estudos que 

permitam aferir de que forma de fato se diferencia das demais. 

Contudo, até o fim da graduação, ocorrida no primeiro semestre de 2015, 

acreditava na importância da prática da integralidade e que somente no e pelo 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) ela seria possível, fator decisivo 

para minhas escolhas profissionais desde então. Recém-formada, uma sequência de 

acontecimentos me levou a trabalhar alguns meses em uma Clínica da Família na 

zona norte da cidade do Rio de Janeiro, que vivia um momento de significativa 

expansão da Atenção Primária em Saúde (APS) e melhorias no funcionamento dos 

serviços de saúde ofertados à população. 

Talvez por ter priorizado até então minha formação em cenários hospitalares, 

para além de um internato também centrado nestes espaços, eu tinha nesta época 

uma ideia bastante distorcida sobre o que seria o cotidiano da APS, principalmente 

qual seria minha atuação ali. Assim, optei por pensar ser um trabalho “mais tranquilo” 

dentre os campos possíveis para recém-formados na região metropolitana do Rio de 

Janeiro, para que pudesse estudar e me preparar para as provas de residência ao 

final do ano. Psiquiatria. Especialidade que descobri na metade da faculdade e na 

qual me encantei. Por quase 2 anos acordava feliz em estar semanalmente nestes 

ambulatórios que se iniciavam impreterivelmente às 6:30h porque via ali uma 

possibilidade do que o professor responsável pelo ambulatório, uma vez me disse: ser 

uma “médica de almas”.  

Esta expressão sintetizava bem a ideia de médica que eu almejava ser, e que 

posteriormente encontrei em Boff (2020) ao dizer que o ser humano é em sua 

totalidade corporal e espiritual, ou seja, somos um corpo espiritualizado e um espírito 
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corporizado. Assim, olhar e “cuidar” apenas de um deles seria não só limitado, mas 

ineficaz. Porém não me sentia nem um pouco preparada a atuar neste sentido mais 

amplo e tampouco via muitas possibilidades com as ferramentas que a Medicina nos 

oferece. 

Pois bem. Vivi poucos, porém intensos meses que foram suficientes para que 

eu me abrisse para aquilo que me movia naquele momento e mudasse minha escolha 

(antes tão certa e decidida) enquanto especialidade: me formar Médica de Família e 

Comunidade (MFC), “especialista em gente”, como costumamos dizer. Me encantei 

novamente, agora com a possibilidade de cuidar das pessoas em sua realidade, e 

aprender a partir dela e com ela, a cada encontro, visita, ida ao território, com uma 

proximidade que não era motivada ou centrada em suas patologias, mas pelo fato de 

terem minha equipe como referência, e ainda de cuidar de toda uma família e não só 

a partir de um membro dela. Mais do que isso, ainda poderia atuar ao mesmo tempo 

sobre a saúde de uma população, de um território, tudo ao mesmo tempo! Hoje dizer 

(e escrever) isso parece meio básico, corriqueiro, mas ainda consigo sentir este 

encantamento enquanto aqui escrevo. 

Este foi um ponto importante da minha trajetória, a de “abandonar” a ideia na 

qual fui formada de que eu teria uma atuação majoritariamente hospitalar. Ressalto 

este aspecto aqui não só por nossa conhecida e tão debatida hipervalorização de uma 

formação e atuação médica hospitalocêntrica, mas também pelo fato de ser uma 

niteroiense nascida e criada nos arredores do Hospital Universitário Antonio Pedro 

(HUAP). Assim, temos uma antiga relação de profundo vínculo e gratidão frente às 

nossas histórias tão entrelaçadas. Cresci ouvindo-as. Familiares, amigos e vizinhos 

que tiveram vidas salvas nos corredores da emergência do HUAP. 

Desde as cólicas do meu irmão quando ainda lactente, passando por um 

pneumotórax espontâneo de um querido tio, e o falecimento da minha avó materna 

no puerpério imediato. Histórias passadas ao longo das gerações a estreitar os 

vínculos e aumentar o orgulho e a gratidão tanto com a instituição quanto com os 

profissionais formados ali e o cuidado produzido por eles. Outro fato marcante foi o 

incêndio do Gran Circus Norte-Americano em 1961, tragédia até hoje relembrada na 

instituição e na cidade, em que médicos e estudantes de Medicina da UFF juntamente 

com a população literalmente forçaram a abertura das portas do HUAP, que na época 

se encontrava totalmente fechado, para os atendimentos de mais de 500 mortos e 800 

feridos, e dentre estes encontrava-se a minha mãe.  
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Por muitos anos, sonhei estudar Medicina na UFF tanto quanto estar e atuar 

neste hospital que já havia sofrido tentativas de fechamento anteriores, mas 

impedidos pela grande pressão popular na época. Curiosamente, teve sua 

emergência fechada no ano em que ingressei na faculdade. Da mesma forma, é no 

mínimo, simbólico que hoje eu seja MFC e tenha optado em seguir carreira acadêmica 

e possibilitar aos alunos processos de aprendizagem “fora dos muros” dos hospitais. 

As residências médicas têm como base o ensino a partir da prática cotidiana 

dos alunos nos serviços de saúde, e foi então que conheci o conceito de 

competências, a partir da matriz de competências utilizada como parâmetro para a 

formação dos MFC, e que em muitos momentos me ajudou a me guiar e me situar 

dentro de uma especialidade que eu estava ainda conhecendo. Neste contexto de 

aprendizado a partir das vivências e experiências na atuação nos serviços de saúde, 

aprendi sobre metodologias ativas e novas formas de avaliação da prática clínica que 

eu antes desconhecia, o que já me despertou grande interesse sobre a educação 

médica. 

Além disso, aprendi as ferramentas utilizadas e aprimoradas por médicos de 

família e comunidade na produção do cuidado no âmbito da APS e o conceito de 

tecnologias em saúde trazidas por Merhy (2000). O autor destaca a importância da 

centralidade do uso de tecnologias leves (presente no espaço relacional do médico 

com o paciente) orientando o uso das demais tecnologias ditas leve-duras (saberes 

estruturados, ou a epidemiologia) ou duras (como equipamentos, exames) são 

fundamentais para que o cuidado produzido seja de fato integral. Destaco este ter 

sido, pra mim, o momento em que consegui enxergar nas ações que eu produzia e 

via ser produzida com a teoria aprendida e compreender que não se tratava de “bom 

senso” ou “caráter” do profissional, mas que as tecnologias leves são tão “técnicas” 

quanto as duras e leve-duras. 

Juntamente ao contato com a preceptoria de internos e estagiários de diversas 

faculdades de Medicina do Rio de Janeiro que estiveram comigo nas equipes de 

saúde da família que atuei, tanto na residência como na minha atuação no Programa 

Médico de Família em Niterói (PMF), me despertaram um questionamento: por que 

certas estratégias e técnicas para produção do cuidado integral são ensinadas 

majoritariamente na residência médica em MFC (como aquelas relacionadas a 

comunicação verbal e não-verbal, organização de consultas), mas nem sempre 

presentes durante a graduação, sobretudo no período do Internato, se a prática da 
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integralidade deve estar presente em todos os níveis de atenção à saúde e não 

somente no contexto da APS? 

Um período marcante foi com esta vivência com um grupo de internos no final 

do meu R1 (primeiro ano de Residência em MFC) com um grupo de alunos muito 

interessados, proativos, e no qual tive um vínculo e proximidade maior. Acredito que 

a maioria de nós quando “preceptoramos” aqueles que consideramos bons alunos, 

tentamos mostrar nossos encantamentos com nossa especialidade, assim como 

também tive tentativas de “convencer” alguns amigos atuando em diversas 

especialidades e cenários e que eu julgava “ter perfil de MFC” a fazer a residência, e 

não seria diferente neste contexto. 

De fato, ao longo do estágio alguns alunos tendem a pensar na possibilidade 

de fazer a especialidade, mas essa escolha irá envolver outros aspectos e 

evidentemente nem todos irão optar pela MFC, o que nesse momento me gerou uma 

sensação de “perda” para a MFC e para o fortalecimento e qualificação da APS que 

naquele momento ainda estava em expansão na cidade, e confesso que por um tempo 

mantive este sentimento. Mas foi então que pouco tempo depois, vendo colegas e 

tantos “ex-internos” que eu havia classificado com o tal “perfil de MFC” tão realizados 

ao atuar em suas especialidades ou níveis de atenção, que me dei conta do óbvio: 

precisamos destes profissionais competentes para a produção do cuidado em todos 

os níveis de atenção para fortalecermos e construirmos o SUS de qualidade e integral 

como um todo. Uma APS qualificada é essencial ao funcionamento de todo o sistema, 

mas se não funcionamos em rede, ela por si só, por mais estruturada e competente, 

não será suficiente. 

A partir desta ideia, minhas motivações passaram a se relacionar mais 

intensamente com a ideia de fortalecimento do SUS através das transformações na 

formação dos profissionais de saúde, principalmente na graduação. Neste sentido, ao 

possibilitarmos que os alunos compreendam a potência do cuidado integral e se 

sintam capazes de praticá-la em sua vida profissional, poderemos trazer estes futuros 

profissionais à luta cotidiana de um SUS construído por todos. 

Um SUS forte e de qualidade, por sua vez, poderá contribuir para a melhoria 

na qualidade do ensino em saúde e, assim, produz-se um ciclo de fortalecimento da 

prática da integralidade, qualidade da formação em saúde, e do próprio SUS. Foi 

então que consegui “delimitar” e descobrir aquilo que me movimenta, que me move a 

estar em algum lugar deste ciclo. E, sendo assim, para começar a conhecê-lo melhor 
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e ao mesmo tempo começar a produzir minhas contribuições a ele, nada melhor do 

que “voltar pra casa” fazendo o Mestrado em Saúde Coletiva na UFF, estudando a 

instituição que me formou e, portanto, na qual em parte sou resultado. 

Gostaria de atentar a(o) leitor(a) algumas singularidades da escrita desta 

dissertação que poderiam passar despercebidas, mas importantes de serem 

esclarecidas. A primeira delas é sobre a própria elaboração da escrita, em que 

procurei (como aqui o faço) destacar nos questionamentos e reflexões aqui trazidos 

na fluidez do diálogo entre minhas implicações e os achados da pesquisa dialogados 

ou não com a literatura, as propositais transições nos diferentes tipos de sujeitos nas 

construções das fases. Ao longo desta dissertação, como este exemplo de utilização 

de sujeito oculto para a primeira pessoa ou transitando entre uma linguagem mais 

culta a uma levemente mais coloquial para ressaltar a mim (e meus movimentos de 

afastamento e aproximação) e relembrar a quem lê minha parcialidade em tudo que 

foi feito, refletido e aqui escrito. 

Não poderia deixar de destacar na construção deste texto outra característica 

propositalmente “errônea” do ponto de vista gramatical e sintático, mas que minhas 

vivências e afetos me levaram a esta forma de fazê-lo. Houve um intuito inicial do uso 

de uma linguagem neutra de gênero, não-binária, mas que por um estranhamento na 

leitura da dissertação, que tem assumidamente seu componente histórico e social a 

qual pertenço, optei por uma utilização ainda binária, porém uma notável alternância 

quanto ao predomínio de um gênero sobre outro, e seu estranhamento portanto 

fazendo parte de um posicionamento frente às reflexões trazidas. 

Para introduzir o(a) leitor(a) sobre o tema e referências utilizadas sobre os 

conceitos trazidos, divido esta Introdução em mais três seções a seguir, de modo a 

facilitar a fluidez e compreensão das ideias e discussões sobre cada tema, mas que 

se correlacionam ao longo de sua leitura. A seção a seguir discutirá o cuidado integral 

e a formação em saúde, compreendendo como estes temas se relacionam entre si. 

partem seguida, serãodiscutiremos sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

e o conceito de competências, apresentando o contexto histórico e político, e o debate 

sobre o tema entre os diversos autores que o discutem. Por fim, a última seção desta 

Introdução tem como objetivo situar o leitor sobre o contexto histórico e atual do nosso 

objeto de estudo, os processos avaliativos do Internato Obrigatório (IO) de Medicina 

da UFF.  
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O cuidado integral, trazido a partir da ideia do cuidado dentro de uma 

perspectiva da integralidade, e o de competências são polissêmicos, ou seja, podem 

possuir mais de um significado atribuído a eles, seja na literatura entre autores que há 

muito os estudam e produzem sobre, como até mesmo entre profissionais de saúde e 

o “senso comum”. Trago este termo já como uma provocação inicial, trazendo Rubem 

Alves (2015), que o define não com uma perspectiva de inferioridade a que cientistas 

por vezes o fazem, mas por ser um saber que não passou por algum tipo de rigor 

metodológico para ser produzido e considerado instituído. Por este fato, trarei ao longo 

destas seções inicialmente o diálogo entre as principais referências presentes na 

literatura utilizadas para então esclarecer as definições utilizadas neste estudo. 

1.2  CUIDADO INTEGRAL E FORMAÇÃO EM SAÚDE 

A concepção de cuidado é polissêmico por ter uma construção social sobre o 

sentido atribuído a ele. Mas poderíamos dizer que há um certo consenso entre os 

principais autores em considerá-lo como inerente à essência do que significa ser 

humano, ou seja, é um modo-de-ser essencial, já que ele recebe cuidado do 

nascimento à morte, sem o qual ele não sobreviveria (e, portanto, não existiria), além 

do fato de ser sua característica singular a de colocar cuidado em tudo o que faz, o 

que o configura, portanto, como um ser de cuidado (ANEAS; AYRES, 2011; BOFF, 

1999) revela que o cuidado é muito mais do que um ato, é uma atitude, no sentido de 

não se limitar somente àquele momento de zelo e atenção, mas sobre o que 

representa na sua relação com o outro, ou seja, na preocupação, responsabilização, 

ocupação e envolvimento afetivo. O autor cita, ainda, que o cuidado é o suporte real 

da criatividade, liberdade e inteligência do ser humano, onde identificamos seus 

princípios, valores e atitudes (BOFF, 1999).  

Corroborando com a ideia de Boff, e atualizando-a no âmbito da saúde, Silva 

Junior, Pontes e Henriques (2006) definem o cuidado como uma prática social, uma 

vez que se orienta pelas sensações do outro, não se atendo a atitudes, como trazida 

por Boff, ou a procedimentos isolados, mas como uma unidade nucleadora de saberes 

e práticas sobre integralidade, ao reconhecermos a coexistência entre saberes 

científicos e populares, que será o fio condutor da própria construção na atenção à 

saúde (SILVA JUNIOR; PONTES; HENRIQUES, 2006). Confluente à ideia trazida por 
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Boff de encontrarmos no cuidado o ethos1 fundamental do humano, Silva Junior, 

Pontes e Henriques (2006) destacam-no como inerente a todos os profissionais da 

área, uma vez que se constitui como o meio e o fim de todas as ações em saúde. 

O cuidado tem como premissa básica o encontro usuário-profissional de saúde 

e por esta característica ele só pode ser em produzido em ato (MERHY, 2000). Este 

encontro por sua vez, ainda que justificado ou promovido por um êxito técnico, no 

sentido biomédico ou patológico, somente ao assumir uma conformação humanizada 

deste ato assistencial, se constitui, então, ao denominado por Ayres (2004) como 

Cuidado.  

Dessa forma, Merhy (2000), nos traz a ideia das tecnologias em saúde 

supracitadas e a imprescindível centralidade no uso de tecnologias leves para a 

produção do cuidado, complementada por Ayres (2004), que ressalta não só o uso 

destas tecnologias, mas as subjetividades ali presentes a partir de sua dimensão 

dialógica do encontro através de um ouvir-se e ouvir o outro. Assim, o profissional de 

saúde precisa se reconhecer enquanto ser humano também ali presente neste 

momento juntamente a uma escuta qualificada que busque atitudes terapêuticas que 

dialoguem, sobretudo, com o que o autor denomina como projeto de felicidade de 

cada um, atualizando a cada encontro seu sentido existencial. 

Sob esta mesma perspectiva, no âmbito da micropolítica na formação em 

saúde, Abrahão e Merhy (2014) ressaltam a potência destes encontros no agir 

constituído nas formas de produzir-se em ato, atualizando as potências da vida na 

potência da formação, e citam  

as disputas de projetos, de planos de cuidados, de planos e atos pedagógicos 
que passam a instituir novos territórios e a pedir relações cooperativas pela 
centralidade da vida no centro dos encontros (ABRAHÃO; MERHY, 2014, p. 
321). 

Seixas et al. (2016), em um estudo sobre os conceitos de integralidade a partir 

de experiências cotidianas de trabalhadores, gestores, professores e pesquisadores 

de saúde em todo o território brasileiro, revelam que são infinitas as possibilidades 

para a produção do cuidado integral, evidenciando, sobretudo, a importância do 

reconhecimento da potência do trabalho vivo em ato, de forma a permitir o que 

 
1 Segundo Boff (1999): Ethos, em seu significado original grego, significa “a toca do animal ou casa humana; 
conjunto de princípios que regem, transculturalmente, o comportamento humano para que seja realmente 
humano no sentido de ser consciente, livre e responsável”. 
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denomina ser um “bom encontro cuidador” entre usuário e trabalhador de saúde. Para 

tanto, ressalta-se a importância do reconhecimento do outro com suas singularidades, 

sua forma de viver, seus desejos, necessidades, expectativas, saberes, sendo a 

própria riqueza do encontro, de onde, juntos, constroem estratégias cuidadoras 

(SILVA JUNIOR; PONTES; HENRIQUES, 2006; SEIXAS et al., 2016). 

Da mesma forma, a integralidade como princípio de ensino deve ser construída 

nas ações e relações entre professor e estudante e na vivência acadêmica em si, 

sendo essencial para isto um protagonismo do aluno em seu processo de formação 

para que o ensino da integralidade do cuidado aconteça na prática (MAKUCH; 

ZAGONELL, 2017; SILVA JUNIOR; PONTES; HENRIQUES, 2006). Cavaca et al. 

(2010), em um estudo em uma faculdade de Odontologia, mas que podemos expandir 

às demais graduações em saúde, evidenciam a importância de uma boa relação entre 

docentes e alunos para a detecção de deficiências pedagógicas e o desenvolvimento 

de estratégias transformadoras críticas e contextualizadas do processo ensino-

aprendizagem, permitindo que o professor assuma a posição não como único detentor 

de um conhecimento, mas de facilitador deste processo. 

Ainda, revelam que uma relação docente-discente de qualidade, pautada no 

respeito mútuo e estímulo à comunicação entre docentes, alunos e pacientes pode 

refletir em um maior aproveitamento do aluno e a incorporação de valores inerentes a 

uma prática profissional humanizada, além de ser um exemplo que terá para as suas 

futuras relações interprofissionais e da valorização do outro no ambiente de trabalho 

deste futuro profissional. 

Além disso, Grosseman e Patrício (2004) ressaltam o grande sofrimento 

relatado por médicos pela inabilidade no aspecto relacional, principalmente para lidar 

com morte, grandes sofrimentos, associando, sobretudo, à não priorização da 

abordagem do tema durante a graduação de Medicina. Contudo, para que haja as 

mudanças de paradigma em que baseiam o ensino na área de saúde, as instituições 

formadoras necessitam aprimorar suas metodologias de ensino relacionadas ao 

cuidado (DAMAS; MUNARI; SIQUEIRA, 2006). 

Para além dos efeitos em tornar o processo de aprendizagem mais tranquilo, 

humano e saudável (GROSSEMAN; PATRÍCIO, 2004), aumentar a resiliência frente 

às adaptações sofridas ao ingressar na vida universitária, aumentar satisfação com a 
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escolha profissional e a universidade, e até seu envolvimento com a instituição 

(OLIVEIRA, C. et al., 2014). É imprescindível reconhecermos a influência da relação 

entre docentes e discentes na formação de profissionais de saúde quanto ao ensino 

prático da produção do cuidado integral, uma vez o processo de ensino e 

aprendizagem incluir as vivências e a observação da relação docente-discente, 

docente-docente, docente-paciente e, além de possibilitar no próprio processo de 

aprendizagem o cuidar de si (GROSSEMAN; PATRÍCIO, 2004). 

Franco e Merhy (2012) nos atentam à importância de que os sujeitos implicados 

na produção do cuidado em saúde reconheçam e compreendam as múltiplas linhas 

de força presentes nos espaços da micropolítica das relações em que estão a todo 

tempo sendo agenciados, para que então possam nele intervir e promover as 

mudanças desejadas. No contexto da formação médica, mais do que a análise das 

organizações curriculares, precisamos nos atentar às constantes tensões existentes 

entre as linhas de força presentes nas atividades acadêmicas durante o processo de 

formação médica, principalmente entre aqueles que atuam ativamente neste 

processo. 

Portanto, é imprescindível analisarmos o processo de ensino e aprendizagem 

na prática profissional e os seus atravessamentos para a produção do cuidado nas 

relações docente-discente, docente-discente-paciente, e discente-paciente durante a 

formação médica, e aqui em destaque para o período do Internato.  Neste sentido, 

são necessários projetos pedagógicos e propostas curriculares que tenham clareza 

em seus processos avaliativos de forma a evidenciar as potencialidades e fragilidades 

deste aluno (MAKUCH; ZAGONELL, 2017). Os processos avaliativos têm o potencial 

de colaborar com a formação e construção da identidade profissional de cada 

estudante enquanto futuro profissional de acordo com suas singularidades, e assim 

podendo dialogar com seu projeto de felicidade. 

Pinheiro e Ceccim (2006) nos atentam que a busca por uma identificação de 

modelos ideais atenderá a uma ideia de conservação, servindo à lógica hegemônica 

vigente. Portanto, deve-se atentar aos sentidos e significados presentes nas práticas 

de saúde e de ensino em cada local, considerando as suas diferentes concepções de 

cuidado e atenção integral à saúde, em defesa de práticas eficazes que exijam 

atitudes ético-políticas de contato com a alteridade e uma não subordinação a tal 

lógica.  
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Compreendemos, portanto, o cuidado enquanto uma prática social, relacional, 

que tem como premissa básica o encontro com o outro ao considerá-lo como 

protagonista em seu modo de andar a vida (parafraseando Canguilhem). O cuidado é 

o resultado dos processos de subjetivação e ressignificação de si e da vida e possui 

direta e profunda relação com suas crenças, saberes, valores, desejos, ideias, visão 

de mundo. Assim, entendendo-se enquanto ser dotado de outras crenças, valores, 

vivências e saberes, buscará através de um genuíno interesse, responsabilidade e 

afetividade aqui, destacando o sentido do deixar-se afetar, reconhecendo os 

processos de subjetivação ali presentes. Na alteridade, será desejável saber “lançar 

mão” de seus saberes de maneira apropriada e cabível ao momento e situação, 

traduzidos pelas escolhas das tecnologias a serem utilizadas, permita, de forma 

autônoma, que cada um ratifique ou retifique seu sentido existencial e projeto de 

felicidade. 

Destaco, portanto, a complexidade que envolve a produção do cuidado, aqui 

delimitado ao contexto das práticas de saúde tanto no âmbito da formação quanto no 

cotidiano dos serviços, sobretudo aqueles nas quais ocorre essa integração ensino-

serviço. Deste modo, poderia soar redundante trazer o termo “cuidado integral”, visto 

a essencialidade da produção do cuidado para a prática da integralidade, mas aqui 

utilizado como forma de atentarmos à importância da integralidade na produção do 

cuidado não apenas naquele momento de encontro com usuário (ainda que 

sucessivos) como ressaltados pelos autores supracitados. Para além dele, 

destacamos a organização dos processos de trabalho das equipes, gestão do 

cuidado, integração das redes de saúde, interdisciplinaridade (e até mesmo 

intersetorialidade), planejamento e implementação de políticas públicas, sem o qual o 

cuidado e a prática da integralidade, ou seja, a produção do cuidado integral possa 

ser inviabilizada. 

Um dos primeiros estudos sobre integralidade na prática, e que permeou a 

minha formação em diversos momentos, foi realizado por Mattos (2004), que 

identificou três conjuntos de sentidos: o primeiro relacionado às políticas de saúde e 

a abrangência de respostas governamentais aos problemas de saúde da população, 

o segundo relacionado à organização dos serviços de saúde, e o terceiro aos atributos 

da própria prática de saúde. Vale ressaltar que esta divisão tem um aspecto de 
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identificação da integralidade em cada dimensão, mas que, no cotidiano dos serviços, 

vão se articular entre si. 

Na mesma linha dos estudos sobre integralidade do cuidado na formação em 

saúde, Silva Junior, Pontes e Henriques (2006) ressaltam seu caráter multiprofissional 

(com tendência à interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade), além da integração 

entre universidade e serviços de saúde, e que ainda enfrentam muitos desafios em 

sua execução. Posteriormente, Silva Junior e Pinheiro (2008) acrescentam o caráter 

indissociável da integralidade com os demais princípios da equidade e universalidade, 

ressaltando a importância do controle social, a partir dos mecanismos de participação 

social. 

Vale ressaltar que estes conteúdos nem sempre estão presentes ou são 

abordados durante a formação médica. Muitas vezes, são apenas trabalhados em 

certos contextos ou especialidades, geralmente ligados à APS e Saúde Coletiva, 

como ocorrido em meu processo de formação. Este fato, somado a uma centralidade 

da formação em espaços hospitalares, sobretudo no período do Internato, e que as 

DCN objetivam modificar, podem servir como obstáculo à formação e aprendizagem 

destes conceitos em sua prática. Tudo isso ainda pode ser agravado quando, como 

na UFF, ocorre em contextos de hospitais universitários que ainda apresentam 

dificuldades quanto à integração nas redes de atenção à saúde das regiões em se 

que encontram. 

Pinheiro e Ceccim (2006) ressaltam a importância da problematização de 

conteúdos, metodologias de ensino e métodos de avaliação utilizados, já que não se 

trata apenas de questões educacionais, mas intrinsicamente políticas e ideológicas. 

Salientam a necessidade do desenvolvimento do trabalho de desnaturalizar, 

desterritorializar e de um constante estranhamento. Indagam a quem ou a que grupo 

servem a abordagem ou não de determinados temas no processo de formação 

médica? E, assim, ressaltam a importância da busca cotidiana de uma nova cultura 

pedagógica nas instituições de ensino desafiando ao corpo docente no compromisso 

de trabalhar cooperativamente. 

Quanto a isto, retomamos a Ayres (2004), que nos traz a importância de uma 

sabedoria prática do profissional, mais que um “saber fazer” mas um “fazer” em ato, 

que se põe em ação e que permite uma permeabilidade do técnico ao não técnico em 
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prol das reais necessidades que se apresentam no encontro. O autor ressalta, 

portanto, que a capacidade de se estar aberto ao sensível e não técnico nos encontros 

não tem uma natureza teórica ou técnica, como através do conhecimento de conceitos 

ou procedimentos, já nos apontava um caminho possível quanto a este aspecto na 

formação em saúde: 

Mas talvez a abertura do técnico a essa racionalidade possa se beneficiar de 
práticas sistemáticas de supervisão e discussão de casos, nos serviços, e de 
um modelo de formação de recursos humanos, nas instituições de ensino, 
nos quais a reflexão sobre os significados éticos, morais e políticos das 
práticas de saúde seja sempre promovida. (AYRES, 2004, p. 26) 

 
Temos, então na proposta do autor a importância de um caráter reflexivo e 

formativo da formação profissional, principalmente pautados em valores morais, éticos 

e políticos como uma alternativa ao modelo hegemônico de produção e formação em 

saúde. Ao mesmo tempo, nos traz um desafio na formação médica sobre de que forma 

podem ser inseridas tais reflexões nos processos de avaliação de seus alunos. Como 

avaliá-los, sobretudo no Internato, quanto a esta produção do cuidado? Seria possível 

fazê-lo através de avaliações somativas ou certificativas, como denomina Perrenoud 

(1999b), presentes tradicionalmente nas escolas médicas? 

Partindo da ideia de uma capacidade de mobilização de saberes que ocorre em 

ato e a partir do encontro com a alteridade, com o outro e seus saberes, encontramos 

aqui uma interseção entre a produção do cuidado integral e a formação em saúde se 

dando através do conceito de competências a ser discutido a seguir. 

1.3  DIRETRIZES CURRICULARES E O CONCEITO DE COMPETÊNCIAS 

No início da década de 90, o Brasil vivia uma carência de profissionais 

comprometidos e capacitados a atender às demandas do então recém-criado SUS. 

Ademais, já vivíamos nas décadas anteriores um contexto nacional e internacional de 

questionamentos acerca da formação dos profissionais de saúde, com a necessidade 

de romper com modelos tradicionais de ensino e promover um perfil de egressos que 

recuperassem a dimensão essencial do cuidado em saúde. Logo, diversas pesquisas, 

relatórios, fóruns, congressos, foram realizados com o propósito de desenvolver um 

novo modelo de formação em Medicina, que tiveram grande influência na elaboração 

das DCN, em 2001 (BATISTA, N.; VILELA; BATISTA, S., 2015). 
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As DCN estabeleceram as competências e habilidades gerais, divididas em 

atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e 

gerenciamento e educação permanente, e mais 22 competências e habilidades 

específicas para os cursos de graduação em Medicina. A partir delas, as escolas e 

gestão acadêmicas deveriam repensar suas propostas curriculares com base no 

currículo baseado em competências (CBC). Assim, muitas instituições de ensino 

redefiniriam seus currículos com base nas DCN e em seus contextos locais e, 

evidentemente, nas características valorizadas pelas próprias instituições, 

estabelecendo de que forma seriam alcançados e avaliados cada objetivo de 

aprendizado pré-estabelecido (BRASIL, 2001). 

Para tanto, a estrutura do curso de graduação em Medicina deveria ter como 

eixo do desenvolvimento curricular as necessidades de saúde individuais e das 

populações, utilização de metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno, 

além de estimular a interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, abordando 

dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo atitudes e valores orientados para 

a cidadania. Além disso, promover a integração e interdisciplinaridade em coerência 

com o eixo de desenvolvimento curricular, com inserção precoce do aluno em 

atividades práticas e em diferentes cenários de ensino-aprendizagem, interagindo 

com serviços, profissionais de saúde e usuários da rede, e a partir desta integração 

ensino-serviço, com ênfase no SUS, vincular sua formação às necessidades sociais 

de saúde da população (BRASIL, 2001). 

Dessa forma, as DCN evidenciaram a necessidade de mudanças na educação 

da saúde, de forma a repensar os sentidos, valores e significados do que se faz e para 

quem se faz, além do próprio conceito de saúde e a necessidade de conhecimento 

das realidades locais, para então poder perceber e intervir na saúde da população de 

forma ampliada e para isso, repensarmos as práticas cuidadoras produzidas, o 

trabalho dentro das equipes de saúde e, sobretudo, o compromisso com o SUS 

(CECCIM; DE CARVALHO, 2006). 

No contexto internacional, outros países elaboraram documentos que 

estabeleciam as matrizes de competências para o currículo médico como são os 

exemplos do Canadá (no início da década de 90), Estados Unidos da América (1999) 

e Reino Unido (2002, 2009 e 2018). (ROMÃO; DE SÁ, 2019) Este movimento teve 

grande influência a partir de um estudo realizado por Epstein e Hundert (2002) sobre 
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avaliações de competências entre estudantes, residentes e médicos, que definiu a 

competência profissional como “o uso habitual e criterioso da comunicação, 

conhecimento, habilidades técnicas, raciocínio clínico, emoções, valores e reflexão na 

prática diária em benefício do indivíduo e do coletivo” (EPSTEIN; HUNDERT, 2002). 

Ainda, Bollela e Machado (2010) acrescentam a esta definição, a capacidade do 

médico em integrar dados e de se manter atualizado para servir às pessoas 

e comunidades que dele necessitarem (BOLLELA; MACHADO, 2010). 

Desde então, o conceito de competências vem sendo debatido, e evidencia-se 

uma diversidade de entendimentos e compreensões, porém a concepção mais 

utilizada abrange as habilidades cognitivas e práticas, com as atitudes e o 

conhecimento. Este fato pode ser percebido ao compararmos a elaboração dos textos 

das versões das DCN de 2001, que por diversas vezes cita “competências, 

habilidades e conteúdos”, separando-os, e o de 2014, que enfatiza a necessidade de 

articulação de “atitudes, conhecimentos e habilidades” para o desenvolvimento das 

competências (BRASIL, 2001, 2014).  

Epstein e Hundert (2002) classificam as dimensões da competência profissional 

em cognitivas, integrativas, de relacionamento, afetiva e moral, técnicas, contextuais 

e relacionadas aos hábitos da mente. Contudo, tanto as definições já citadas, quanto 

a abordagem trazida pela DCN (2001), deram pouca ênfase a aspectos relacionados 

a atitudes éticas. 

Apesar das diversas discussões acerca do tema, Bollela e Machado (2010) 

evidenciam, em seu estudo, a escassez de experiências práticas no Brasil com o CBC, 

mesmo decorridos nove anos após a instituição das DCN. Tal constatação pode estar 

relacionada ao fato de a pedagogia das competências encontrar muitos críticos no 

meio acadêmico, pois, segundo estes autores, poderiam servir à lógica hegemônica 

por compor o grupo das Pedagogias do “Aprender a Aprender”. 

Ramos (2003) explica que a pedagogia das competências se fundamenta em 

um processo de ensino-aprendizagem predominantemente baseado no 

construtivismo piagetiano, sobretudo na teoria da equilibração, onde situações 

desconhecidas ou desafiadoras em que o aluno se defronta provocam uma 

desorganização de seu pensamento, e, portanto, uma reorganização em um nível 

mais elevado ao previamente atingido, o que o leva a um crescimento constante de 



28 
 

conhecimento. Assim, as competências seriam essas estruturas ou esquemas 

mentais que fariam essa interação entre o saber prévio, construído através de 

experiências prévias desse indivíduo, e os saberes formalizados. Dessa forma, 

adquirir competências (sejam elas cognitivas, socioafetivas ou motoras), equivaleria 

ao desenvolvimento de mecanismos adaptativos do comportamento humano ao meio 

material e social que utilizarão para construção de seu conhecimento. 

Deste modo, a noção de competências envolve mobilização de conhecimentos, 

motivações, valores, ética, emoções e atitudes frente a situações específicas em 

determinado contexto, gerando uma ação eficaz, principalmente, exercido em 

situação completa, consciente e transferível a outros contextos, ou seja, traz ainda a 

aposta em um futuro, ou no poder do “tornar-se”. Assim, uma das críticas a este 

conceito se dá sobre a ênfase no processo de autorregulação, de um aprendizado por 

si só garantido por sua autonomia, em detrimento da produção coletiva e de uma 

suposta objetividade do conhecimento e da realidade. (RAMOS, 2003) 

Ainda, há um deslocamento do papel docente de mediador entre seus alunos 

e o patrimônio intelectual mais elevado construído pela humanidade ao longo de sua 

história para um organizador de atividades que tenham como fim a negociação de 

significados a serem construídos por eles (DUARTE; MARTINS, 2010). Vale ressaltar 

que esta é uma perspectiva abordada por um autor considerado central na discussão 

da Pedagogia das Competências, a partir de uma crítica à não aplicabilidade de 

conhecimentos aprendidos nas escolas ao cotidiano dos alunos. Perrenoud (1999a) 

sugere que no lugar da assimilação de tantos conteúdos que não venham a ser 

utilizados, que as escolas foquem o ensino em conhecimentos ditos essenciais, 

adquirindo competências que mobilizem os conhecimentos aprendidos de forma 

eficiente. 

Sobre isto, Ramos (2003) formula a crítica de que, sob uma lógica hegemônica, 

há uma tendência a limitar esses conhecimentos a uma lógica puramente 

instrumental, desagregando a formação pela simples execução de tarefas e 

desempenhos específicos, prescritos e observáveis. Esta ideia se estende àquelas 

presente no conceito de currículo mínimo, que no ensino superior no Brasil já havia 

sido estabelecido desde a reforma universitária de 1968, precedendo a implantação 

das DCN. Nele, eram estabelecidos os conteúdos disciplinares mínimos obrigatórios 
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e carga horária mínima exigida para cada curso de graduação (BATISTA; VILELA; 

BATISTA, 2015; KOIFMAN, 2002). 

Assim, uma das maiores críticas à pedagogia das competências atualmente, 

vem do fato de estar atrelada a uma lógica de preparação do aluno para o mercado 

de trabalho e não para o “mundo do trabalho”. Ramos (2003) afirma que a concepção 

do termo competências tem fundamentos filosóficos e ético-políticos a favor do 

modelo hegemônico que atua sob uma lógica de produção capitalista, e por isso, 

defende que, para que a construção de uma pedagogia das competências contra-

hegemônica seja resgatada o trabalho como princípio educativo. 

Esta ideia somada ao contexto de inserção dos alunos nos serviços que ocorre 

no período do Internato nos remete às ideias de Pistrak (1981) sobre a Escola do 

Trabalho. Nela, haveria uma imersão dos alunos desde o pelo menos o 6º ano da 

escolaridade tanto no trabalho nas fábricas quanto no campo (a depender da sua 

localização, rural ou urbana) através da vivência na vida dos trabalhadores, suas 

preocupações, interesses e no que chamou “manifestações de vida da fábrica” 

(assembleias, cooperativas, festas comemorativas, reuniões). 

Dessa forma, os alunos não seriam meros expectadores, mas sim estariam na 

condição de trabalhadores que buscam compreendê-lo tanto nas relações, por 

exemplo, no caso da fábrica, entre todas as partes que a compõem, e nas suas 

relações e inserção na sociedade. Por isso, afirmava não importar o segmento ou 

setor (se siderúrgica ou metalúrgica, por exemplo) que poderíamos transpor na 

Medicina às especialidades ou níveis de atenção, pois a ideia principal é de que a 

partir da construção de seu conhecimento estritamente relacionada à compreensão 

histórica, social e política do trabalho ali desempenhado se daria a participação na 

construção desta nova sociedade logo após a Revolução Russa. Também 

poderíamos associar este aspecto à importância da integração ensino-serviço na 

própria construção do SUS. 

Pistrak (1981) discute aspectos interessantes sobre esta integração da escola 

com o trabalho desempenhado na indústria e no campo, e os limites e potencialidades 

desta nova pedagogia social. Destaco o posicionamento do autor sobre a 

aprendizagem tanto do conhecimento quanto de metodologia científica nas escolas 
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neste contexto, em que ele ressalta, assim como Perrenoud (1999b), de se ater 

àqueles passíveis de serem utilizados na vida futura dos alunos. 

Apesar disso, o autor sugere a seleção daqueles considerados por ele 

indispensáveis à análise de manifestações da vida e que possibilitem conquistar a 

vida moderna. Ramos (2003) nos atenta sobre a importância de se ter acesso a 

conhecimentos historicamente construídos pela humanidade, originários do mesmo 

campo ou de campos distintos do conhecimento. Desta forma, possibilitaria além de 

ações puramente técnicas, ações políticas e a construção de novos conhecimentos 

que ao proporcionar uma compreensão da realidade social e natural na qual está 

inserido, traga a possibilidade de o trabalhador tornar-se dirigente a fim de dominá-la 

e promover transformações segundo suas aspirações. (RAMOS, 2003) 

Ramos (2009) ainda acrescenta a proposta de que o conceito de trabalho seja 

ampliado ao plano da criatividade humana, e não somente ao seu contexto produtivo, 

ou seja, a ideia de trabalhador não se limitar a um sujeito funcional e nem do 

conhecimento somente como um insumo instrumental para execução de tarefas e 

desenvolvimento de habilidades. Sobre esta ideia, Santos, B. (2018) ressalta a 

importância de entendermos a complexidade da política de conhecimento. 

O conhecimento significa conhecermos a nós mesmos, a sociedade em que 

vivemos e experimentarmos o mundo como nosso, e a ciência dará a quem a domina 

o poder de se apropriar do mundo, experimentá-lo como seu. Neste sentido, o 

conhecimento poderá ser emancipador, relacionado ao que o autor denomina ciência-

emancipação, se o sujeito consegue dominá-lo e transformá-lo segundo suas próprias 

aspirações. Mas caso seja baseado em uma interpretação imposta, a qual o sujeito 

não se identifica, servirá a uma lógica hegemônica do capitalismo, patriarcado e do 

colonialismo, e ao que o autor denomina como ciência-regulação. (SANTOS, B. 2018) 

Esta ideia se relaciona com a própria função da universidade não só pela 

centralidade na formação de profissionais, mas sobretudo por ser um lócus 

privilegiado de crítica e transformação social, entendendo o conjunto de 

procedimentos de criação, apropriação e transmissão de saberes, valores e a 

diversidade de representações que ali podem ocorrer (KOIFMAN, 2011). Neste ponto, 

faz-se necessário retomarmos aos contextos históricos de mudanças e reformas 

universitárias brasileiras, e percebermos que a ideia de transformação perpassa ao 
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longo de toda a história, o que requer uma reflexão crítica sobre o uso deste termo em 

seus diferentes contextos políticos e econômicos. 

A já citada reforma universitária de 1968, ocorreu em um período de ditadura 

militar no país, atrelado a um discurso de modernização do ensino superior e da 

necessidade de que a universidade acompanhasse os avanços tecnológicos ocorridos 

na sociedade. Assim sendo, o sentido de sua transformação buscava uma 

padronização e homogeneização do ensino superior, ao definir o currículo mínimo 

para a regulamentação do ensino e do exercício profissional, estabeleceu a estrutura 

departamental (com uma lógica de concentrar especialistas de uma mesma área ou 

áreas afins em cada departamento, encontrada até hoje nas universidades), 

determinou a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, deu maior 

destaque aos cursos de pós-graduação, e ao mesmo tempo suas mudanças 

proporcionaram um aumento expressivo do número de escolas médicas privadas 

(BATISTA, N..; VILELA; BATISTA, S., 2015; KOIFMAN, 2002). 

Por outro lado, a implementação da primeira DCN, em 2001, foi precedida pela 

Reforma Sanitária brasileira e a criação do SUS, relacionando-se, portanto, com a 

ideia de uma transformação social através do fortalecimento de um sistema de saúde 

público, universal e integral e nas práticas de cuidado em saúde, portanto, 

influenciando as transformações na formação em saúde sob uma lógica contra 

hegemônica. Temos neste ponto uma divergência central que divide as opiniões sobre 

a DCN: é possível um currículo construído com base no CBC, e, portanto, seguindo 

as DCN, formar, na prática, profissionais comprometidos e capazes de atender às 

demandas do SUS? 

A depender do papel que de fato desempenha, a universidade poderá promover 

a supracitada ciência-regulação, ou seja, servir e reforçar a lógica hegemônica do 

capitalismo, patriarcado e do colonialismo ou, de fato, promover uma transformação 

através da ciência-emancipação. Ainda, Santos. (2018) afirma que a ciência deveria 

servir à vida e felicidade, mas é proscrito pela ciência moderna, e ressalta o potencial 

da valorização da diversidade nas universidades em, ao ferir a própria hegemonia, 

combater o domínio e o monopólio do saber científico.  

Portanto, precisamos refletir se dentro dessa lógica da pedagogia das 

competências contida nas DCN haveria possibilidade, na prática, da existência e 
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coexistência dos diversos saberes científicos e populares, sem hierarquia imposta 

pela existência de uma hegemonia.  Além disso, com o foco voltado para o conceito 

de perfil desejado do egresso, seria possível o desenvolvimento de competências com 

o fim de atender as necessidades de saúde da população e ao mesmo tempo produzir 

ações políticas e produção de novos conhecimentos? Teria espaço para as suas 

interpretações sobre o mundo, e ao mesmo tempo, promover a transformação social 

desejada seguindo os princípios do SUS?  

Santos, B. (2018) nos chama atenção para o quanto as universidades podem 

estar formando conformistas em vez de “rebeldes competentes”, capazes de 

problematizar o cotidiano. E cita o conceito de circularidade da ciência, quando a 

ciência moderna tende a responder somente aos problemas que ela define como 

científicos. A existência de outros problemas ainda que pertinentes, que não sejam 

formulados sob sua lógica, não só não são identificados ou solucionados, como são 

desqualificados, o que poderia vir a ser um obstáculo na produção do cuidado à 

população tal qual discutido. 

Ainda, precisamos ressaltar as limitações da lógica positivista dos saberes 

científicos como uma verdade “estática” a ser apreendida, e que, sob uma lógica 

construtivista da verdade, precisamos ressaltar o pluralismo presente na própria 

ciência, e o quanto sua própria concepção irá mudar ao longo do tempo (SANTOS B., 

2018; SPINK, 2010). Koifman (2011) nos atenta ao fato de que as necessidades 

relacionadas à formação de profissionais são determinadas em função de desejos 

futuros, e que uma vez superadas certas carências anteriores, outras novas surgirão, 

precisando serem dimensionadas quali e quantitativamente de acordo com as 

peculiaridades nacionais. Portanto, todos os processos de reforma são contínuos e 

suas propostas e transformações pretendidas precisam constantemente serem 

debatidas e reavaliadas. 

Em 2013, o Programa Mais Médicos, criado com intuito, dentre outros, de 

aprimorar a educação médica e a formação de recursos humanos na área médica 

para o SUS, levou à necessidade de adequação das DCN e, então, elaboração de 

Novas Diretrizes Curriculares em 2014 (BATISTA, N.; VILELA; BATISTA, S., 2015, p. 

104–124). Dentre outros aspectos, atualiza o conceito de competências como: 

 a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, com 
utilização dos recursos disponíveis, e exprimindo-se em iniciativas e ações 
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que traduzem desempenhos capazes de solucionar, com pertinência, 
oportunidade e sucesso, os desafios que se apresentam à prática 
profissional, em diferentes contextos do trabalho em saúde, traduzindo a 
excelência da prática médica, prioritariamente nos cenários do Sistema Único 
de Saúde.  (BRASIL, 2014). 

 Desta forma, manteve o objetivo de uma formação médica generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, com capacidade de atuar no processo de saúde-doença 

em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência. 

Além disso, ratificou o senso de responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania como promotor da saúde integral do ser humano.  

Portanto, esta versão das DCN de 2014, teve muitas semelhanças com as de 

2001, porém acrescentando alguns itens como a maior ênfase dada na importância 

da compreensão dos determinantes sociais no processo de adoecimento, elaborando 

de forma mais específica os conteúdos curriculares preconizados, e dividindo as 

competências tanto gerais quanto específicas, nas áreas de Atenção, Gestão e 

Educação em Saúde (BRASIL, 2014). 

Outra diferença trazida na versão de 2014, se refere à organização do 

Internato, devendo ocorrer um mínimo de 30% da carga horária de todo Internato, em 

Atenção Básica em Saúde (AB) e em serviços de urgência e emergência do SUS, com 

predomínio da AB, devendo estas atividades serem coordenadas e voltadas para a 

área de Medicina Geral de Família e Comunidade (BRASIL, 2014). Além disso, 

estabelecem que os 70% restantes do internato devem incluir treinamento intensivo 

nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Saúde 

Coletiva e Saúde Mental, com atividades eminentemente práticas, com carga horária 

teórica máxima em cada estágio de 20%.  

As propostas curriculares revelam os valores, percepções, experiências, 

tendências pedagógicas e os referenciais teóricos das instituições a qual pertencem, 

e podem, na prática, tanto potencializar as transformações desejadas e a articulação 

de saberes, quanto manter seus programas de forma fragmentada, perpetuar um 

modelo tradicional e, portanto, de uma atenção à saúde também fragmentada 

(MAKUCH; ZAGONEL, 2017). Sendo assim, os principais pontos trazidos pelas DCN 

se relacionam com as práticas cuidadoras, ao trabalho em conjunto dos profissionais 

da equipe de saúde e ao máximo compromisso com o SUS. Tais pontos retomam o 
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ensino na saúde como projeto de integralidade, que para tanto, deve considerar “os 

cenários de aprendizagem, metodologias de ensino-aprendizagem, seleção de 

conteúdos, avaliação e orientação ético-política coerentes e correspondentes” 

(CECCIM; DE CARVALHO, 2006, p. 89). 

Neste sentido, pensar sobre o modelo curricular baseado em competências 

exige refletirmos novas formas de aprendizagem e das ferramentas de avaliação, a 

fim de observarmos o quanto o estudante se aproxima do perfil de egresso desejado. 

Sobre o tema, Perrenoud (1999b) chama atenção para o fato de que  que as 

avaliações tendem a servir: 1) Para seleção e orientação escolares, de forma a 

controlar o trabalho dos alunos e gerir fluxos dentro de uma engrenagem do 

funcionamento da instituição, 2) Para a função certificativa, que em detrimento de 

fornecer detalhes das competências adquiridas por cada aluno, diante de sua 

aprovação, dirá apenas que o aluno sabe de forma genérica o básico ou para passar 

para a fase ou ciclo seguinte do curso ou começar uma profissão, como é o caso do 

Internato. 

Importante ressaltar o fato de que cada forma de avaliação possui foco em 

diferentes aspectos das competências, sendo imprescindível múltiplas formas de 

avaliação, tanto formativas quanto somativas, ao longo do curso, de forma a contribuir 

de fato com o processo de formação profissional (CASTRO-REBOLLEDO, 2018; 

DOMINGUES et al., 2010). Porém, Perrenoud (1999b) nos atenta ao desafio de se 

desenvolver e ao mesmo tempo avaliar competências, principalmente pela dificuldade 

que se tem em padronizar as situações a serem vividas, não sendo possível nem 

reproduzir nem planejá-las integralmente, tal qual ocorre com a produção do cuidado 

integral. 

Contudo, o autor afirma que este fato não descarta uma observação qualitativa 

de gestos, raciocínios, hesitações, atitudes, palavras e decisões na situação em que 

o aluno se encontra sendo avaliado, tal qual considera a possibilidade de o(a) 

avaliador(a) dispor de um modelo ou uma grade de aspectos observáveis. Para isso, 

precisamos ter em mente de que avaliação de competências jamais se aterá a uma 

lista fechada de itens a serem cumpridos com seus respectivos pontos atribuídos a 

eles e a necessidade do diálogo como parte importante de uma auto-avaliação do 

aluno, ou ao menos explicitação. Assim, aluno e docente discutem situações em que 

poderiam ter sido consideradas outras hipóteses ou adotados outros procedimentos 



35 
 

ou atitudes como uma prática de identificação e resolução de problemas, em 

detrimento de uma simples busca e discriminação de erros (PERRENOUD, 1999b). 

Além da ênfase dada pelo autor à importância das avaliações formativas no 

desenvolvimento das competências, de modo a servir mais à regulação das 

aprendizagens e menos a uma classificação da(o) aluna(o) dentro de sua turma ou de 

seu grupo, baseada em critérios e objetivos de domínio, ressalta a possibilidade de 

integração às inovações didáticas e pedagógicas, o que, por outro lado, muitas vezes 

são impedidas ou atrasadas pela manutenção de avaliações tradicionais.  Sobre isto, 

alguns autores têm utilizado a conhecida Taxonomia de Bloom para o 

desenvolvimento de estratégias de ensino-aprendizagem baseados no conceito de 

competências, de modo a traçar seus objetivos e estratégias de ensino. 

Bloom et al. (1977) propuseram uma divisão dos objetivos educacionais em 

cognitivo, afetivo e psicomotor. Não por coincidência se assemelham a esta divisão 

presente na construção de matrizes de competências dos currículos em 

conhecimentos, atitudes e habilidades, apesar de terem algumas divergências em 

suas concepções. Os próprios autores assumem ser uma divisão mais antiga que 

seus trabalhos e comumente utilizada em outros contextos. 

O domínio cognitivo se relaciona ao desenvolvimento das capacidades e 

habilidades intelectuais, como memória e recognição. Já o domínio afetivo diz respeito 

às mudanças de valores, atitudes e de interesse que vão guiar o desenvolvimento das 

apreciações e comportamentos adequados, enquanto o domínio psicomotor se 

relaciona a habilidades motoras e manipulativas (BLOOM et al., 1977). 

O domínio cognitivo foi categorizado em 1977, do mais simples ao mais 

complexo, como Conhecimento, Compreensão, Aplicação, Análise, Síntese e 

Avaliação, entendendo-se o grau de complexidade como proporcional ao 

desenvolvimento desse “modo de pensar” esperado do aluno e a sua integração com 

os demais conhecimentos. Há uma certa ordem cumulativa, em que o alcance de um 

nível superior (ou mais complexo), depende do inferior a ele, pois os níveis mais 

simples servem de base para os mais complexos. 

O primeiro nível corresponde ao “Conhecimento” se relaciona com a 

memorização de conteúdos, ou seja, o objetivo de trazer à consciência informações 

as quais foi previamente exposto. No segundo nível, a “Compreensão”, a informação 
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memorizada está inserida em um contexto especificado. No terceiro nível, 

denominado “Aplicação”, o(a) aluno(a) já consegue utilizar esta compreensão de 

determinado fenômeno e aplicar a novas situações, podendo inclusive resolver 

situações concretas. (BLOOM et al., 1977). 

Já no quarto nível, denominado “Análise”, a(o) aluna(o) demonstra capacidade 

de desdobrar um conteúdo em suas partes, compreendendo as relações entre elas e 

a estrutura final daquilo que se analisa. Acima deste, no quinto nível, a “Síntese”, se 

dá quando ocorre a união de elementos ou partes de maneira que se forma um todo 

ou uma configuração não percebida ou realizada anteriormente, e por isso, vai se 

relacionar a um potencial criador dos alunos. (BLOOM et al., 1977). 

Por fim, o nível mais alto, ou seja, o mais complexo desta taxonomia, a 

“Avaliação” é definida como a capacidade de julgamento sobre ideias, trabalhos, 

métodos, materiais, soluções, para atender a determinado propósito. Bloom, 

Krathwohl e Masia (1973) atentam à estreita relação e influência mútua entre os 

domínios cognitivo e afetivo, exemplificado no fato de que para desenvolver um 

conhecimento no domínio cognitivo necessita estar disposto a prestar atenção nele, 

ao passo que o completo desconhecimento sobre determinado fenômeno pode 

interferir no interesse em aprendê-lo ou não. (BLOOM; KRATHWOHL; MASIA, 1973). 

O domínio afetivo foi categorizado, não de forma hierarquizada como o cognitivo, mas 

num continuum e de acordo com o grau de internalização de valores, atitudes e 

interesses baseado em uma ideia de uma continuidade no processo. Dessa forma, 

foram classificadas em Acolhimento (Atenção), Resposta, Valorização, Organização 

e Caracterização por um complexo de valores. Essa classificação é bem menos usada 

na literatura que a do domínio cognitivo, assumida pelos autores por sua dificuldade 

em se obter uma avaliação objetiva neste caso como por muitos almejada. Por assim 

ser, provoca uma certa confusão e sobreposição no uso de outros termos 

relacionados como “Interesse”, “Atitudes”, “Apreciação” e “Ajustamentos” (BLOOM; 

KRATHWOHL; MASIA, 1973). 

Apesar disso, é importante para a compreensão deste domínio para os 

processos avaliativos analisados neste estudo, é a de que a categoria “Acolhimento” 

diz respeito à quando em uma situação em que é estimulado, o(a) estudante se atenta 

a determinado fenômeno, enquanto na “Resposta” ele(a) irá reagir de forma ativa, 

como por exemplo, ao obedecer determinada regra. Adiante, na “Valorização” irá 
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como seu nome diz, valorizar determinado comportamento esperado por ele, e 

começa então, dentro deste processo de valorização, a torná-lo como seu próprio 

critério de valor, e dentro das subdivisões desta categoria irão desde uma aceitação 

deste valor até ter altos graus de certeza e convicção deste valor, e portanto, irá 

buscar ativamente colocar em ação determinado comportamento por uma motivação 

real e própria (BLOOM; KRATHWOHL; MASIA, 1973).  

Temos aqui, portanto, que ressaltar ser este um nível mínimo desejável em 

relação à produção do cuidado integral não só no perfil do egresso como um padrão 

a ser alcançado, mas de fato como essencial de ser desenvolvido em cada aluno 

formado nas instituições formadoras em saúde para o fortalecimento do SUS e seus 

princípios. Ainda, temos a categoria “Organização” que ocorre à medida que valores 

vão sendo internalizados e em determinada situação precisa de uma determinação e 

organização das inter-relações entre eles, estabelecendo aqueles dominantes e 

universais, permitindo a construção de um sistema de valores. Podemos, então, 

relacioná-la à capacidade de produzir o cuidado integral e produzir-se a partir dele em 

seu processo de construção de sua identidade profissional, relacionado à última 

categoria, em que a evocação dos comportamentos desejados são naturalizados. 

Age-se consistentemente de acordo com os valores desejado e já internalizados, 

tendo uma integração de suas crenças, ideias e atitudes no que os autores 

denominaram como uma filosofia total ou perspectiva de mundo (BLOOM; 

KRATHWOHL; MASIA, 1973).  

Vale ressaltar que em 1990 houve uma revisão da Taxonomia de Bloom, sendo 

modificados no domínio cognitivo os nomes das categorias por verbos utilizados como 

exemplificação delas, e trocada a ordem de hierarquia dos dois mais complexos, 

ficando na seguinte ordem: Relembrar, Compreender, Aplicar, Analisar, Avaliar e 

Criar, além de assumir dimensões cognitivas e do conhecimento (Efetivo ou Factual, 

Conceitual, Procedural e Metacognitivo) nas divisões. Porém, como observado na 

literatura ainda ser utilizada a nomenclatura da referência original, será assim optado 

pela pesquisadora neste estudo. 

No contexto da Educação Médica, temos uma importante referência sobre a 

classificação dos métodos de avaliação de competências clínicas, a Pirâmide de 

Miller, estratificados em 4 níveis: “Sabe”, “Sabe como”, “Mostra como” e “Faz”. Esses 

níveis estão relacionados, respectivamente, ao conhecimento, à aplicação do 
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conhecimento (análise, interpretação e síntese), performance (quando ele demonstra 

sua capacidade de aplicar o conhecimento quando supervisionado ou observado, ou 

ainda em simulações) e realização em situação real (MILLER, 1990). Ainda, tivemos 

recentemente uma atualização a incluir mais um nível no topo da pirâmide 

denominada “Is”, que podemos traduzir como “Ser”, relacionada a identidade 

profissional, em que é capaz de demonstrar consistentemente atitudes, valores e 

comportamentos esperados ao que é considerado “Ser médico”, ideia que vai dialogar 

com os níveis mais elevados do domínio afetivo de Bloom. (CRUESS, R.; CRUESS, 

S.; STEINERT, 2016). 

Sendo seu foco nas competências priorizadas e valorizadas nos processos 

avaliativos do Internato, tanto institucionalmente através das escolhas de suas formas 

e formatos, quanto pelos valores e saberes docentes passados aos alunos em suas 

atividades cotidianas, as ideias desta pesquisa se relacionam com a concepção de 

excelência escolar trazida por Perrenoud (1999b) no contexto das avaliações de 

competências. O autor considera a própria competência ao que chama de uma 

“excelência virtual”, como uma capacidade latente, interiorizada para se realizar algo, 

que, no caso, vem a ser aquilo que torna possível o desempenho do aluno. Desta 

forma, é considerado pelo autor apenas como a “face observável” de suas 

competências, e não a competência em si. 

Por outro lado, além de parte de suas competências, a excelência também 

mede a aplicação, a seriedade do aluno e seu desejo em obter o êxito em seu 

desempenho. Sendo fruto de seu trabalho, os alunos irão dosar sempre seu esforço 

e as possíveis vantagens obtidas pela excelência escolar. Alguns sequer se engajam 

por esta “competição”, enquanto outros irão se restringir às regras da situação e fazer 

o “mínimo” necessário para evitar resultados desfavoráveis, como a reprovação. 

Neste ponto, dialogam com as competências priorizadas pelos docentes e pela 

instituição. 

Ainda, temos aqueles alunos que desejam fazer “o melhor possível”, e 

mobilizam todos os seus recursos, seja para serem bem-sucedidos, agradar, se 

afirmar, dominar um saber ou evitar incômodos. Podemos afirmar que somente neste 

último caso sua excelência observável será proporcional às suas competências, 

sendo questionável nas demais e, portanto, uma limitação de seus processos 

avaliativos (PERRENDOUD, 1999b). 
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Além da polissemia do conceito de competências, encontramos certa 

diversidade na elaboração das matrizes de competências dos internatos. Alguns são 

apresentados de forma inespecífica como, por exemplo, “Estabelecer um raciocínio 

clínico”, ou mais específico e delimitado, como “Diagnosticar determinado conjunto de 

doenças adequadamente”. Ainda dentro de uma mesma competência, pode haver 

componentes diversos (como conhecimentos, habilidades e atitudes), que a depender 

do conceito de competências utilizado, poderiam ser caracterizados como 

competências (PERRENDOUD, 1999b; SENGER; CAMPOS, 2016; BEN et al., 2017). 

Há um consenso sobre a recomendação de que tal elaboração seria o primeiro passo 

para a construção do CBC, e a partir dela se estabeleçam os métodos de avaliação 

mais adequados para cada competência estabelecida. 

1.4  O MODELO CURRICULAR E O INTERNATO DE MEDICINA DA UFF 

As unidades acadêmicas envolvidas no curso de medicina da UFF discutiram 

seu currículo desde o início da década de 1970, elaborando uma reforma curricular. 

Esse processo de discussão e elaboração do novo currículo iniciou-se em 1983, ou 

seja, muito antes das discussões e marcos nacionais supracitados, como as DCN.  

A proposta do novo currículo foi finalizada em 1992 e a sua implantação em 

1994. Teve como objetivo uma formação mais ética, humanística e com compromisso 

social, com mudanças importantes como a inserção do aluno desde o primeiro período 

em atividade de campo, com olhar sobre práticas sociais e de saúde. E, dessa forma, 

visando o contato com a população, aprendendo a avaliar determinantes históricos, 

sociais e ideológicos do processo de saúde-doença (KOIFMAN, 2001). 

Este novo Modelo Curricular, foi estruturado por quatro programas: Programa 

Teórico-Demonstrativo (PTD), Programa Prático-Conceitual (PPC), Programa de 

Iniciação Científica e o Internato, desenvolvidos em seis etapas (uma por ano), sendo 

as quatro primeiras comuns ao PTD e PPC, as duas últimas etapas destinadas ao 

Programa de Internato, e, ocorrendo de forma paralela aos demais, o Programa de 

Iniciação Científica, conforme ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1 – Modelo Curricular do Curso de Medicina da UFF 

 

Fonte: Currículo Pleno do Curso de Medicina da UFF (UFF,1992) 

O novo currículo procurava dar concretude às seguintes concepções 

(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 1992):   

Fase 1 (1º e 2º períodos): dimensões biológica, psíquica, social, cultural e 

política que constroem o ser humano, o cidadão e seu projeto de vida, saúde e 

trabalho.  Ou seja, trabalha os determinantes históricos, sociais, ambientais e 

ideológicos do processo saúde/doença. População. Instrumental estatístico. Relação 

ciência/realidade. 

Fase 2 (3º e 4º períodos): a vivência do ser humano e do cidadão no processo 

saúde-doença, os mecanismos de respostas individuais e coletivas para o sofrer, o 

adoecer e o morrer.   Processos de agressão e defesa na perspectiva do coletivo 

através da construção do perfil epidemiológico e institucional comunitário. 

Fase 3 (5º e 6º períodos): a transformação do processo saúde-doença em 

objeto de prática, a constituição do processo de trabalho como resposta aos agravos 

mais frequentes no âmbito da atenção em primeiro nível.   

Fase 4 (7º e 8º períodos): a transformação do processo saúde-doença em 

objeto de prática, a constituição do processo de trabalho como resposta aos agravos 

mais frequentes no âmbito da atenção em segundo e terceiro níveis;   

Nas Fases 3 e 4:  Desenvolvimento da capacidade de agir, de forma integral, 

para promover, proteger e recuperar a saúde. Exercício de interpretação de sinais e 
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sintomas e da aplicação de medidas de intervenção, segundo o perfil epidemiológico 

e institucional local. Foco em atenção primária na fase 3 e em secundária e terciária 

na fase 4. 

Fase 5 e 6 (9º, 10º, 11º e 12º períodos): corresponde ao Internato, onde 

acontece a prática profissional, tendo como áreas básicas os Internatos Obrigatórios 

de clínica médica, pediatria, obstetrícia-ginecologia, cirurgia geral e psiquiatria, na 

Fase 5 e o Internato eletivo na fase 6, executando em áreas de escolha do aluno. 

O PTD tem como objetivo exposição e/ou demonstração de conteúdos 

pertinentes a uma discussão teórica, capaz de fornecer o embasamento necessário à 

formação do médico, dividido em 4 fases (4 anos), sendo 8 períodos letivos, e tem 

sua carga horária progressivamente diminuída, conforme observado na Figura 1. Em 

sua ementa podemos observar a integração das dimensões biológicas, psíquicas, 

físico, químicas, de forma integrada nas fases iniciais, seguidas de interpretação de 

sinais, sintomas e exames, e desenvolvimento emocional. A última fase engloba 

diagnóstico e tratamento das patologias mais frequentes em Pediatria, Adolescência, 

Tocoginecologia, Medicina Clínica, Cirúrgica e Psiquiátrica (UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE, 1992). 

Quanto à organização de disciplinas do PTD, podemos observar que no 

primeiro período há predomínio de disciplinas biológicas (Neurobiologia, Biologia 

Celular e Molecular, Biologia Geral I e Psicologia Médica I), e a partir do segundo 

período, iniciam-se disciplinas como Morfologia, Fisiologia e Mecanismos de Agressão 

e Defesa (MAD), até o fim da segunda etapa, que assim como as disciplinas Medicina 

Integral do Adulto e Idoso (MIAI) e Medicina Integral da Criança e do Adolescente 

(MICA), presentes na terceira e quarta etapas, são disciplinas integrativas, ou seja, 

integram conteúdos e disciplinas anteriormente fragmentados e dissociados. Portanto, 

como preconizado nas DCN, há uma proposta de maior integração entre as 

disciplinas, bem como entre teoria e prática, entre ciclos básico e profissional, por 

intermédio dos PTD e PPC, representando uma busca pela interdisciplinaridade 

(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 1992). 

O PPC promove, desde o primeiro período, atividades práticas em diversos 

cenários de produção do cuidado, em nível comunitário e unidades de prestação de 

serviço da Rede SUS de Niterói, sob supervisão docente. O objetivo desse programa 



42 
 

é promover aos estudantes o contato com usuários e profissionais de saúde, 

dialogando com o preconizado pelas DCN, desde o início da formação. Nessas 

atividades, ocorre discussão epidemiológica e política das ações executadas, de sua 

evolução histórica, de sua inserção social e de propostas alternativas emergentes. O 

projeto curricular previa a realização das atividades de forma contínua, não 

obedecendo calendário escolar, para evitar interrupções do contato entre 

universidade, serviços e população (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 

1992).  

Sendo assim, o PPC visa oferecer um amplo conhecimento da realidade social 

e a vivência do atendimento à população no SUS, com a rede local, em todos os seus 

níveis hierárquicos. O contato desde o primeiro período objetiva conhecer a realidade 

de vida, as condições de saúde-doença e a atenção médica às necessidades da 

população, a partir da observação, descrição e análise da realidade e das 

consequentes linhas de intervenção (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 

1992). 

Vale ressaltar que, para além do aspecto da interdisciplinaridade já explicitada 

nessa interrelação entre os conteúdos teóricos e práticos distribuídos nas etapas 

teórico-demonstrativas e prático-conceituais, há uma relação destes com o Internato. 

Na primeira fase, associa-se o conteúdo teórico a uma demonstração prática 

executada pelos docentes, e na segunda completa-se uma prática executada pelos 

alunos, sempre baseada em uma discussão conceitual das ações e de seu referencial 

teórico e, assim, progressivamente há uma crescente complexidade do processo de 

aprendizagem através de atividades práticas, que vão culminar na aquisição de 

competências nas duas últimas fases (Internato). Estes, portanto, são pontos 

concordantes entre o currículo da UFF e as DCN (BRASIL, 2014; UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE, 1992). 

Como apresentam Ceccim e de Carvalho (2006), nos cursos de formação em 

saúde, onde estudantes – desde o início - tem contato com o corpo vivo e seus 

processos de subjetivação, suas singularidades do viver e do sentir, e não somente 

com o corpo morto (com foco em sua anatomia, fisiologia, citologia, sinais e sistemas 

orgânicos), chegam na fase de Internato com um acolhimento ao usuário com um 

olhar não mais desvinculado da dinâmica das relações. Estes alunos têm maior 

potencial de chegarem a esta fase não mais focados em sinais e sintomas de um 
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corpo desprovido de afetos, mas pautado pela escuta e contato com alteridade, 

considerando suas histórias e marcas de vida, seus sofrimentos, sentimentos, 

necessidades, culturas, compreensões, para, assim, promover um cuidado integral.  

O programa de Internato da graduação de Medicina da UFF tem duração de 2 

anos, característica que vai ao encontro ao estabelecido pelas DCN quanto tempo 

mínimo para esta fase, e tem como objetivo execuções de ações de saúde em todos 

os níveis de atenção, compreensão das atividades em nível ambulatorial, enfermaria 

e centro cirúrgico, além de execução de atendimento em nível emergencial, sendo 

dividido em 2 fases: o Internato Obrigatório e o Eletivo, com 1 ano cada. Neste 

período, os internos realizam estágios curriculares cujos cenários de prática 

acontecem em hospitais, serviços de emergência, ambulatórios, postos de saúde ou 

puericultura majoritariamente próprios da Instituição, mas com a possibilidade de 

haver campos de estágio aprovados pelo Colegiado do curso ou convênios firmados 

entre outras unidades de saúde e a Universidade.  

A organização curricular da UFF até o ano de 2020 não contemplava 

plenamente todas as áreas obrigatórias para o período do Internato, conforme 

estabelecido nas DCN de 2014, mas desde então se encontra em um processo de 

mudanças para as adequações, a incluir a recente criação do IO de Atenção Básica 

em Saúde (AB) e a mudanças do Internato de Psiquiatria para Saúde Mental. O 

Internato é executado basicamente por treinamento em serviços de saúde sob 

supervisão docente, e que apesar das mudanças ocorridas, ainda manteve a fase do 

Internato Eletivo, em que fica a critério do aluno a especialidade e/ou área da Medicina 

que deseja realizar o estágio, concomitante a realização do seu Trabalho de 

Conclusão do Curso (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 1992). 

Apesar de não ser uma recomendação das DCN, essa fase do Internato Eletivo 

em que ocorre uma livre escolha do aluno é coerente como o recomendado nela, na 

perspectiva de uma maior autonomia e protagonismo do aluno em seu processo de 

formação, com flexibilidade de escolher a área que possui maior afinidade ou 

interesse. Nessa fase, o aluno realiza o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

requisito obrigatório para integralização curricular. Em grande parte das vezes, o TCC 

é resultado final do Programa de Iniciação Científica (IC), oferecendo a integração da 

pesquisa no processo de formação. Através do Programa de Iniciação Científica, o 

modelo curricular pretende dotar o profissional de conhecimentos relativos à 
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metodologia, ética, consciência crítica e utilização da pesquisa para produção do 

saber, que contempla as DCN tanto no aspecto de interação ensino e pesquisa, 

quanto em uma formação ética, crítica e reflexiva (BRASIL, 2014; UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE, 1992). 

Koifman (2002), ao analisar o processo de reforma curricular da Medicina da 

UFF, destaca a ausência de referencial bibliográfico na elaboração do Currículo, que 

pode significar tanto certa deficiência neste aspecto quanto a posição de não assumir 

uma linha teórico-conceitual específica. Observou, ainda, que não houve um 

consenso entre os departamentos quanto a sua implementação, inclusive a ausência 

de alguns deles tanto nas discussões para a reformulação quanto nas próprias 

discussões internas de análise da proposta. Destaco o evidenciado 

descontentamento, na época, pelos departamentos de Cirurgia Geral e Especializada 

e Materno-Infantil e o voto contra a proposta do departamento de Clínica Médica, uma 

vez que juntos, com exceção do Internato de Psiquiatria, no momento atualizado para 

Saúde Mental, e o recente de Atenção Básica em Saúde (AB), compõem as demais 

disciplinas do programa de Internato Obrigatório, que vem a ser objeto deste estudo 

(KOIFMAN, 2002). 

Esta falta de diálogo entre os departamentos foi evidenciada por Koifman 

(2002) e reverberam em questões relacionadas diretamente com o ensino e o 

processo de formação médica. No período em que cursei o Internato, observei grande 

diversidade de metodologias de ensino-aprendizagem, mesmo dentro de uma mesma 

disciplina desta fase. Ainda, havia grande heterogeneidade nas formas de avaliação 

dos alunos entre os diferentes Internatos, nem sempre com muita clareza sobre que 

competências estariam sendo avaliadas, apesar de identificarmos de uma forma 

implícita competências valorizadas no cotidiano de acordo com o perfil docente. 

Porém, aspecto comum a todas as disciplinas, era a nota final atribuída para cada 

aluno ao final de cada rodízio, cuja composição e formas de avaliação eram 

previamente definidas pelo coordenador de cada Internato.  

Bollela e Machado (2010) em um estudo de revisão sobre as experiências 

nacionais e internacionais de implantação do CBC nas faculdades de Medicina, 

evidenciaram uma grande dificuldade de mudanças no período do internato mesmo 

naquelas que obtiveram grandes avanços nas reformas curriculares, cujas alterações 

se concentraram sobretudo nos primeiros anos do curso. Segundo estes mesmos 
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autores, este fato tem ocasionado uma lacuna na abordagem pedagógica entre os 

primeiros anos da faculdade, em que ocorrem metodologias de ensino inovadoras, 

centradas no aluno, inserção precoce na comunidade, aprendizagem baseada em 

problemas, e o Internato, que ainda vem mantendo majoritariamente seu campos de 

práticas em ambiente hospitalar e em subespecialidades, com ensino centrado no 

professor, e ainda com uma avaliação não estruturada e atrelada a uma nota atribuída 

ao aluno ao final do estágio. 

Estas ideias dialogam com indagações da pesquisadora que também 

motivaram a realização deste estudo. Durante o período do Internato, observei que a 

integralidade, tão discutida nos quatro primeiros anos da faculdade, 

predominantemente pelas disciplinas ligadas ao Instituto de Saúde Coletiva, não 

possuía uma abordagem direta nesta fase predominantemente prática da graduação. 

E que isso pode gerar uma dificuldade de aplicabilidade dos conceitos teóricos 

aprendidos nas fases anteriores, vindo a interferir inclusive na própria compreensão 

teórica sobre o tema. 

Além disso, pode estar sendo implicitamente ensinado aos alunos a ideia de 

ser algo utópico, impossível de ser aplicado em seu cotidiano profissional, ou restrito 

a disciplinas específicas. Sobre este aspecto, Makuch e Zagonel (2017), chamam 

atenção sobre o quanto esta vinculação do tema às disciplinas de Saúde Coletiva 

podem reforçar a fragmentação da assistência nos cenários de prática, entre os 

diferentes níveis de atenção à saúde, sobretudo se associado somente a uma 

atribuição da atenção primária. E assim pode interferir na própria consolidação do 

exercício da integralidade nas redes de atenção à saúde, ou ainda, a limitá-la a ideias 

como “bom senso”, ou a uma visão “holística” do paciente (GOMES; KOIFMAN, 2012; 

MAKUCH; ZAGONEL, 2017). Esta percepção apesar de não ser equivocada, é 

extremamente limitada, como já discutido na seção anterior. 

Por fim, a reforma curricular trouxe importantes questionamentos sobre a 

formação profissional voltada ao atendimento das reais necessidades de saúde da 

população, de forma resolutiva, reflexiva, ética e humanista, com compromisso com 

as questões sociais e, sobretudo, com o SUS, com o intuito de romper com uma lógica 

biomédica tradicional. Contudo, seria um equívoco a ideia da reforma como algo 

pontual, ou somente um marco. Trata-se de um processo contínuo, onde sua 
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implementação, sobretudo no cotidiano das atividades acadêmicas e no processo de 

formação médica, está em constante aperfeiçoamento. 

Para isso, precisamos de constantes análises que evidenciem as possíveis 

dificuldades encontradas na execução das atividades de ensino que atinjam os 

objetivos preconizados, seja no âmbito institucional, tanto da faculdade quanto da 

universidade, seja da conjuntura nacional e/ou internacional dos serviços. Podemos, 

ainda, visualizar aspectos do cotidiano das relações entre docentes, discentes, 

profissionais, usuários, gestores, cientes de que mudanças realmente necessárias 

podem interferir em diversos interesses políticos e econômicos de determinados 

grupos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Como já mencionado, tanto no processo de implementação do novo currículo 

da UFF quanto nas DCN, foram previstas realizações de avaliações permanentes, 

imprescindíveis para o contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento dos programas, 

a fim de auxiliar as instituições, gestores e educadores a promover melhorias 

necessárias. Contudo, no caso do curso de Medicina da UFF, as avaliações 

institucionais previstas sobre o processo de reforma curricular não ocorreram. Foram 

feitas avaliações de etapas, em momentos diversos, por docentes do Instituto de 

Saúde Coletiva, mas que não atenderam ao que incialmente estava previsto no projeto 

de reformulação curricular. 

Neste contexto - e a partir de manifestações estudantis por dificuldades na 

implementação do novo currículo relacionadas à integração com os serviços da rede 

de saúde local (como falta de campos de prática e preceptoria) - o Diretório Acadêmico 

Barros Terra (DABT)2, passou a promover anualmente Conferências Curriculares. 

Desde sua primeira edição no ano de 2010, esta tem sido uma das principais práticas 

avaliativas do currículo com o propósito de discutir desafios e dificuldades de sua 

implementação prática e debater coletivamente possíveis soluções a partir dos 

próprios atores envolvidos em sua execução: alunos, professores e coordenadores 

(de disciplinas, módulos e períodos), além da direção e coordenação do curso. A partir 

 
2 O Diretório Acadêmico Barros Terra é a entidade representativa dos estudantes da faculdade de 

Medicina da UFF desde 1929. 
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destas discussões, deliberam-se encaminhamentos e propostas em busca de 

melhorias na formação médica da UFF. 

Contudo, é evidente a escassez de discussão sobre as práticas pedagógicas 

do Internato e suas relações com a implementação do currículo até o ano de 2016, na 

VI Conferência, quando então é criado o Grupo de Tralho (GT) específico para a fase 

do Internato. Esta ausência é evidenciada mesmo nas discussões da III Conferência, 

realizada em 2012, cujo tema foi a “Avaliação Continuada do currículo”. Nela, havia a 

proposta de implementação de um Grupo de Avaliação Curricular, cuja composição 

tinha o intuito de ter uma boa representatividade dos segmentos que compõem o 

curso. No entanto, foi constituído somente por representantes docentes ligados às 

disciplinas e Institutos relacionados às 4 primeiras fases, sem representatividade do 

Internato. 

Ainda assim, mesmo nas avaliações de disciplinas e módulos pelos estudantes 

realizadas a partir de 2018, na VIII Conferência Curricular, utilizados como base para 

estabelecer os temas das chamadas “nuvens”, definidos previamente pelos 

estudantes, contemplaram apenas aqueles pertencentes às demais fases, novamente 

excetuando-se o Internato. Este fato está relacionado a uma baixa adesão tanto de 

docentes quanto de discentes nas discussões no GT do Internato. 

Apesar disso, importantes pontos foram levantados em seus documentos finais: 

falta de supervisão de alunos em alguns cenários, necessidade de capacitação de 

docente e preceptores quanto a competências pedagógicas (inclusive da realização 

de atividades avaliativas), baixa oferta de campos práticos ainda concentrados em 

espaços do hospital, superlotação de alguns campos de prática e preocupações com 

a saúde mental dos alunos. 

Tais questões trazidas culminaram inclusive na elaboração de uma Carta ao 

curso de Medicina sobre o Internato na IX Conferência Curricular, realizada em 2019 

(última ocorrida antes do início da pandemia), em que se denunciava até mesmo a 

falta de atenção tanto da coordenação do curso quanto nas próprias instâncias de 

discussão curricular, como o Colegiado de Curso e o Núcleo de  Docente Estruturante 

(NDE) para a resolução de problemas crônicos para o período do Internato já 

apontados nas Conferências anteriores. 
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Mesmo entre docentes que sempre participaram das Conferências, há uma 

ausência dos docentes que atuam exclusivamente no Internato nos espaços de 

discussão sobre esta fase além de uma priorização entre aqueles que atuam 

concomitantemente nas demais fases na participação dos debates relacionados a elas 

em detrimento daquelas pertencentes ao Internato. Somado a isso, nota-se pouca 

variação ao longo dos anos daqueles que sempre se dispuseram a comparecer e se 

empenham em participar de atividades que tenham o objetivo de debater melhorias 

para o currículo da instituição em que atuam. Este fato foi por mim vivenciado tanto 

nos primeiros anos da faculdade quando vivenciei os primeiros anos das Conferência 

Curriculares, quanto nos últimos dois anos, enquanto ouvinte e na perspectiva de 

mestranda e ex-aluna. 

Esta conjuntura, no entanto, não se dá somente na faculdade de Medicina da 

UFF. São poucos os estudos encontrados sobre desenvolvimento e avaliação de 

competências específicas para o internato de Medicina e suas especificidades, mas, 

dentre os existentes, estão limitados ao contexto de suas especialidades e não de 

forma global, integrada ou ainda sobre avaliações de competências transversais ou 

convergentes. 

Por outro lado, temos uma grande quantidade de estudos sobre avaliação de 

competências clínicas realizados no chamado “ciclo clínico” ou “profissional”, que 

seriam os períodos ou fases que antecedem o Internato. Ou, ainda, realizados em 

contextos de Residência Médica. Há divergências em relação ao Internato, no primeiro 

o fato de nem sempre ocorrerem em cenários reais, como em simulações ou 

avaliações de habilidades muito específicas, e no segundo, apesar de se 

assemelharem ao Internato quanto à inserção na realidade dos serviços, diferem nos 

objetivos da formação (neste caso, de especialização) e em ambos o grau de 

responsabilidade com o paciente.  

Um dos únicos estudos que envolvem o Internato Obrigatório de Medicina da 

UFF foi realizado por Gomes e Koifman (2012), que analisaram o conceito de 

integralidade no internato de Clínica Médica da UFF, revelando que a maior parte dos 

estudantes relacionava este conceito a uma ideia “do todo”, relacionado ao aspecto 

biopsicossocial, ou seja, com um foco somente sobre uma das dimensões do cuidado 

integral. Esta ideia foi corroborada na entrevista realizada à época pela pesquisadora 

com o docente responsável pelo rodízio, o que poderia sugerir a possibilidade de 
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transmissão do conceito através da prática, ou seja, no trabalho vivo em ato do 

processo de formação médica, a nos atentar sobre a capacitação docente sobre o 

tema. 

Quanto a esta abordagem da integralidade na graduação, Dias, M. et al. (2018) 

afirmam que:  

envolve múltiplas dimensões, desde sua compreensão conceitual até sua 
vivência prática nos serviços de saúde onde estão inseridos os discentes e 
docentes de Medicina, passando pelos aspectos estruturais e pelas políticas 
públicas de saúde e educação que incidem sobre a formação profissional 
médica. (DIAS, M. et al., 2018, p. 131) 

Deste modo, cabe ressaltar que, neste mesmo estudo, o professor relatava 

acreditar que somente o docente de Clínica Médica poderia abordar o conceito de 

integralidade com os alunos do Internato por considerar que as demais especialidades 

teriam um “olhar diferenciado” do cuidado integral. Ainda, apesar disso, relatou 

dificuldades em exercê-la nas práticas das enfermarias que atuava devido ao que 

denominou como “dinâmica do serviço e estrutura departamental”.  

Diante do exposto, questionamos: como de fato está sendo esta abordagem do 

cuidado integral no internato de Medicina da UFF e que fatores presentes nesta 

produção do cuidado estariam relacionados aos achados destas pesquisas? E quanto 

às demais especialidades incluídas no ensino das atividades práticas do Internato 

Obrigatório, que visões, valores e crenças teriam sobre o tema e como o fazem em 

seu cotidiano com os alunos?  

De fato, a já mencionada falta de diálogo entre os departamentos ocorre  

inclusive entre coordenações das diversas fases, como o Internato com as disciplinas 

dos primeiros anos da graduação. Este fato foi encontrado em outros estudos sobre a 

integralidade na graduação, sendo associados ainda a uma falta de transversalidade 

na abordagem de temas como este, tão importantes durante o processo de formação 

médica (DIAS, M. et al., 2018; MAKUCH; ZAGONEL, 2017). 

Vale destacar, ainda, outro importante achado a referida pesquisa realizada  

relacionou duas características de um dos grupos de alunos estudado: ser constituído 

por aqueles que possuíam maior Coeficiente de Rendimentos (CR), portanto, 

considerados os melhores alunos de sua turma, e, apesar de atentos às suas 

responsabilidades perante os pacientes, demonstrarem uma maior preocupação com 

o aprendizado relacionado a procedimentos. Outro estudo que envolveu internos da 
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UFF, mas já incluindo os de outras faculdades públicas do Rio de Janeiro, foi realizado 

por Oliveira, D. (2019) e analisou a influência do currículo oculto sobre a não escolha 

da especialidade de Medicina de Família e Comunidade, e destacou ainda haver uma 

maior valorização das especialidades focais e do uso de tecnologias (compreendidas 

aqui no sentido de tecnologias duras) durante o processo de formação destes alunos.   

Apesar destes estudos não terem validade externa pelo caráter qualitativo, 

seus achados nos permitem indagações como: que competências estão sendo 

valorizadas no processo de formação médica na UFF? Seriam elas centradas no uso 

de tecnologias duras? E os processos avaliativos do Internato Obrigatório, o que 

valorizam e priorizam, e como de fato ocorrem? 

Koifman (2002) aponta a importância da realização de estudos que possam 

avaliar até que ponto a implementação deste novo currículo da UFF contribuiu na 

formação de médicos que se diferenciam daqueles formados em outras 

universidades. Complementando esta ideia, Yazdani et al. (2019) elaboraram uma 

proposta de manejo dos efeitos nocivos do currículo oculto sobre o perfil do egresso 

desejado pela instituição. 

Os autores se basearam na ideia de que as reformas curriculares em si, no 

sentido estritamente formal, seriam insuficientes para provocar as mudanças 

necessárias. Utilizando-se de princípios da comunicação, atentam para a identificação 

de fatores não só pertencentes a este currículo formal, mas os ambientais e humanos, 

compreendidos como “sinais” que a instituição emite aos seus alunos durante todo o 

processo de formação médica. Estes “sinais”, como componentes do currículo oculto, 

então seriam recebidos e elaborados pelos alunos em seus processos de produção 

de conhecimento e, portanto, de formação. 

Para estes autores a influência do currículo oculto no perfil ou comportamento 

do egresso se faz tanto nos processos de subjetivação e afecções diárias, envolvendo 

transformações e complexificação de conhecimentos tácitos e explícitos a cada 

encontro do aluno com docentes, com a estrutura curricular, códigos e valores 

institucionais. Dessa forma, destacam os processos de admissão de professores e 

alunos à instituição, e as metodologias e competências incluídas nos processos 

avaliativos cotidianos e formais.   
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A escolha do termo “processos avaliativos” se dá por este propósito de englobar 

todas as formas de avaliação, a incluir aquelas que acontecem no dia a dia, nas 

“entrelinhas” das aprovações e reprovações presentes no cotidiano das atividades e 

relação docente-aluno, independente de presença ou interferência na composição das 

notas. Isto nos permite analisar as concepções e valores éticos, morais e profissionais 

dos docentes e da instituição, bem como a própria relação de cuidado presente (ou 

não) nesta relação docente-discente e em suas avaliações. 

A fase do Internato tem como uma das principais características que a 

diferencia das demais fases do curso, o desenvolvimento de competências 

profissionais com um foco em atitudes e habilidades. Portanto, podemos afirmar que 

esta fase possui extrema importância na construção da identidade profissional de 

cada aluno, visto o maior grau de responsabilidade e protagonismo do aluno no 

cuidado ali produzido nos encontros com os pacientes em comparação às demais 

fases, e assim, influenciar suas escolhas profissionais. 

Outro fator importante presente no cotidiano de grande parte internos, por ser 

a última fase antes da formatura, são as diversas atividades extracurriculares (como 

plantões em serviços além daqueles oferecidos pela universidade e a preparação para 

as provas de residência médica) que tendem a aumentar a demanda de estudos dos 

internos. Como enfatizado por Santos, W. (2011), em contexto de sobrecarga de 

estudos e tarefas, os alunos tendem a estudar somente as áreas do currículo que 

serão avaliadas, evidenciando a importante mensagem que estas competências 

priorizadas e avaliadas nos processos avaliativos desta fase carregam sobre o que a 

faculdade considera de fato importante na formação e atuação deste profissional. 

Desta forma, fica evidente a importância de estudos que analisem os processos 

avaliativos de competências para a produção do cuidado integral para a fase do 

Internato e seus possíveis atravessamentos. Ainda, para o contexto da faculdade de 

Medicina da UFF, ressalta-se a importância de identificarmos de que forma dialogam 

(ou não) com a proposta contida em seu processo de reforma curricular. 
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3. OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GERAL 

Analisar a priorização e valorização de competências para a produção do 

cuidado integral no processo de formação médica durante o internato obrigatório de 

Medicina da UFF. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conhecer as competências para a produção do cuidado integral no processo 

de formação médica para o internato obrigatório de Medicina da UFF. 

• Identificar a presença ou ausência destas competências nos processos 

avaliativos do internato obrigatório de Medicina da UFF. 

• Analisar a priorização e valorização destas competências nestes processos 

avaliativos. 

• Analisar possíveis divergências e convergências na priorização e valorização 

destas competências entre os processos avaliativos dos internatos obrigatórios 

de Medicina da UFF. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo, de natureza descritiva, cujo objeto 

de estudo são os processos avaliativos de competências realizados pelos docentes 

do Internato Obrigatório (IO) da faculdade de Medicina da UFF. A pesquisa qualitativa 

estuda a 

dinâmica das relações sociais, que, por sua vez, são depositárias de crenças, 
valores, atitudes e hábitos. Trabalham com a vivência, com a experiência, 
com a cotidianidade e também com a compreensão das estruturas e 
instituições como resultados da ação humana objetivada” (MINAYO; 
DESLANDES; GOMES, 2002, p. 24) 

Ainda, trata-se de um estudo de caso, metodologia escolhida por sua 

contribuição quanto a compreensão de fenômenos contemporâneos dentro de seu 

contexto, preservando suas características holísticas e significativas nos eventos da 

vida real, sobretudo quando os limites entre fenômeno e contexto não estão 

claramente definidos (YIN, 2001). Importante salientar que os estudos de caso 

possuem como potência e objetivo expandir e generalizar teorias (generalização 
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analítica), ou seja, nos permite aprofundar o estudo da complexidade do objeto, e ao 

mesmo tempo desenvolver teorias mais genéricas sobre o fenômeno estudado.  

Ainda, nos permite interrogar situações, confrontando-as com teorias ou outras 

situações já conhecidas. Desta forma, possibilita tanto a elaboração de novas teorias 

quanto com o surgimento de novas proposições para estudos futuros (MENDES, 

2009; YIN, 2001). Temos como principal vantagem o aprofundamento em questões 

específicas sobre o contexto local e interno que permeiam a faculdade de Medicina 

da UFF. 

Desta forma, almejamos dar atenção ao(a) leitor(a) que, possivelmente, já se 

encontra com alguns questionamentos, que este estudo não só não busca a obtenção 

de respostas como tem pretensões de que surjam outros tantos questionamentos e 

reflexões sobre os temas levantados.  

Conforme Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), por envolver a participação de seres humanos, este projeto de 

pesquisa foi, primeiramente, submetido à apreciação e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), nº 

46148921.3.0000.5243, com aprovação no dia 16 de agosto de 2021 sob Parecer nº 

4.910.167. 

4.2  O PERCURSO METODOLÓGICO 

A fim de facilitar a leitura e sua compreensão, tanto a descrição da metodologia 

utilizada quanto a organização dos resultados obtidos e suas discussões terão como 

base o convite a(o) leitora(o) para acompanhar a trajetória da pesquisadora em seu 

percurso metodológico ao longo deste estudo. Assim sendo, possibilitará evidenciar 

não só tais achados e indagações, mas seus desvios e redirecionamentos optados a 

partir deles e de seus atravessamentos, necessários para que os objetivos da 

pesquisa fossem alcançados.  

Esta escrita foi propositalmente construída iniciando-se por uma análise 

descritiva do objeto de estudo seguindo de forma progressivamente para a de seu 

conteúdo, de forma reflexiva e dialética ao longo desta narrativa. O estudo foi dividido 

em etapas, que serão descritas a seguir, sendo todas executadas somente pela 

pesquisadora, tendo seus orientadores a função de orientação de todas as etapas: 
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planejamento, preparação, organização e execução de cada uma delas até sua 

conclusão, elaboração e revisão desta Dissertação. 

4.2.1 Da obtenção dos documentos e seus atravessamentos 

A primeira etapa do estudo iniciou-se pela busca e análise de documentos 

históricos e atuais relacionados ao currículo e reforma curricular do referido curso, 

incluindo as ementas das disciplinas do Internato. O critério de inclusão destes 

documentos neste estudo foi o de conter necessariamente as competências e/ou suas 

formas de avaliação para o internato obrigatório da faculdade de Medicina da UFF, 

incluindo o de cada um deles especificamente. 

Concordamos com Duarte (2004) quando esclarece que a pesquisadora, a fim 

de evitar a intenção de confirmar suas hipóteses e assumi-las previamente, precisa 

perceber a própria subjetividade durante toda as etapas do estudo, desde as 

implicações que a moveram para o projeto e execução, até a análise do material a ser 

obtido e conclusões sobre o próprio estudo. Da mesma forma, Sá-Silva, de Almeida e 

Guindani (2009) ressaltam a ideia de uma valorização do uso de documentos como 

garantia de objetividade, como se assim fosse possível excluir a intencionalidade tanto 

na ação estudada quanto na ação do pesquisador. 

Assim sendo, ressalta-se a importância não só de serem explicitadas tais 

implicações pesquisadora-objeto como o rigor metodológico na análise documental, 

considerando sempre a natureza do texto, seu contexto e possível importância 

histórica, conjuntura socioeconômico-cultural e política na qual este documento foi 

produzido e as possíveis implicações e motivações de seus autores, bem com 

autenticidade. Baseado nisto, ressalto aqui que esta etapa foi constituída e idealizada 

a partir de uma expectativa inicial da pesquisadora em obter o referencial teórico e 

documental estabelecido pela faculdade de Medicina da UFF em relação ao objeto 

deste estudo, de forma tanto a embasá-la e orientá-la na realização das etapas 

subsequentes, quanto a ser utilizada na etapa de análise dos resultados obtidos. 

Esta etapa tinha como ideia e objetivo principal responder às seguintes 

questões: Quais são as competências clínicas para a produção do cuidado integral no 

processo de formação do internato obrigatório de Medicina da UFF? Quais os 

processos de avaliação destas competências estabelecidos para o período do 

internato? 
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 Importante ressaltar que o fato de ter cursado a faculdade de Medicina nesta 

instituição facilitou a busca e obtenção de documentos, principalmente pelo 

conhecimento prévio de processos e funcionamentos internos dela. Da mesma forma, 

o conhecimento e contato prévios dos docentes e coordenadores facilitou o acesso 

aos dados levantados e analisados nesta pesquisa. E é importante relatar que, mesmo 

entre os que não me conheciam, houve demonstração de interesse em contribuir com 

o estudo, tanto pelo tema relacionado à formação médica, quanto especificamente 

sobre a faculdade Medicina da UFF, e a meu ver, acrescentado pelo fato de ser uma 

ex-aluna. 

Porém, apesar da relativa facilidade na obtenção dos documentos, a escassez 

de referencial documental institucional sobre o funcionamento do Internato como um 

todo, e especialmente, documentação específica sobre o Obrigatório, dificultou a 

pesquisa. Mesmo o documento do Currículo Pleno da Faculdade de Medicina da UFF 

nos fornece poucas informações sobre as competências a serem desenvolvidas nesta 

fase da formação. 

O conteúdo mais próximo deste conceito neste documento, por exemplo, foi 

evidenciado nos objetivos estabelecidos para o IO: executar ações de saúde em todos 

os níveis de atenção e atendimento em nível emergencial, e “compreender as 

atividades realizadas em nível ambulatorial, de enfermaria e centro cirúrgico” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 1992), porém não há menção, por 

exemplo, sobre que ações e atividades seriam essas ou competências a serem 

desenvolvidas nelas, nem mesmo em sua ementa. Possivelmente isto ocorre porque, 

como já explicitado, o documento curricular foi finalizado em 1992 e as 

recomendações de construção das matrizes de competências para cada curso 

surgem somente em 2001, após a divulgação das DCN. 

Assim, os documentos encontrados nesta etapa da pesquisa incluíram: 1) O 

documento do Currículo da Medicina da UFF, com sua Matriz Curricular, 2) As 

ementas das disciplinas (que correspondem a cada especialidade) do IO, 3) 

Formulários de Avaliação dos Internos, 4) Folhas de frequência de cada IO e seus 

planos de atividades (quando existentes), 5) Provas Escritas ou Instrumentos 

utilizados em Avaliações Práticas (denominados “checklists” ou “scripts”), 6)  

Documentos enviados e/ou arquivos de apresentações realizados pelas 

coordenações dos IO no início de cada rodízio (informando aos alunos as normas e 
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regras gerais do Internato, funcionamento e organização, direitos e deveres dos 

internos, bem como seus critérios e formas de avaliação). 

Foram cedidos pelos docentes, por considerarem importantes ao estudo, as 

avaliações dos alunos sobre os internatos, serviços, autoavaliações realizadas de 

forma anônima. Estes documentos evidenciam competências valorizadas pelos 

docentes, ainda que não necessariamente gerassem notas, além de ajudar a 

contextualizar os processos avaliativos do internato. Além disso e com esta mesma 

lógica, foram incluídos os documentos finais de todas as Conferências Curriculares 

da faculdade de Medicina da UFF, obtidos através da contribuição do DABT.  

Dentre os documentos obtidos, poucos continham indicação de competências 

a serem desenvolvidas em cada estágio, rodízio ou disciplinas bem como no IO de 

uma forma global, em conjunto ou transversal. Mesmo quando havia alguma indicação 

nos documentos sobre os objetivos educacionais para esta fase da formação médica, 

a qual utilizaríamos para analisá-los sob a ótica das competências, não havia menção 

às formas ou ferramentas de avaliação recomendadas. 

Tal fato aumentou a importância da etapa seguinte, a de entrevistas, em obter 

estas informações, sobretudo com a participação de coordenadores dos internatos. 

Esta, no entanto, confirmando a expectativa inicial relacionada à estratégia 

metodológica, ao começar as entrevistas por esses docentes, coletando suas 

indicações sobre as participações nos processos avaliativos do cotidiano dos internos.  

Além disso, pelo fato de os contatos com entrevistados terem sido realizados 

por via remota, houve uma dificuldade maior do que esperada nas respostas iniciais 

sobre o envio de documentação, relatado por eles por falta de tempo ou 

esquecimento, ou ainda por não compreender muito bem naquele momento o tema, 

objeto ou objetivos do estudo. Observei que esta dinâmica resultou muitas vezes em 

um não agendamento das entrevistas, o que interferiu na participação e envio de 

contribuições ao estudo. Assim, optei por algumas mudanças de estratégia que serão 

descritas a seguir. 

4.2.2 Da abordagem aos docentes e alguns nós desatados 

A identificação dos professores elegíveis para a participação na pesquisa se 

deu através da solicitação à coordenação Geral do Internato de Medicina da UFF da 

lista de docentes do internato obrigatório, juntamente a seus dados de e-mail e/ou 
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telefone como forma de contato destes docentes, que no caso incluiram todos os 

coordenadores e vice-coordenadores de cada IO. 

A partir da abordagem e participação destes coordenadores, algumas 

indicações foram feitas, quando não espontaneamente, ao final das entrevistas por 

solicitação da pesquisadora, de acordo com os critérios de inclusão do estudo, que 

serão explicitados a seguir. 

Assim, os participantes forneciam os contatos, seja de e-mail, telefone ou 

WhatsApp. Além disso, foi solicitado, quando possível, que explicassem àqueles que 

haviam indicado sua participação no estudo. De fato, quando ocorreram, facilitou 

muito a abordagem da pesquisadora e a aceitação para participação. 

Os convites ocorreram via e-mail e/ou WhatsApp, entre os meses de 

setembro/2021 e janeiro/2022. Iniciou-se por uma abordagem preferencialmente por 

e-mail, para então, em caso de insucesso com esta, realizar via WhatsApp. Na 

primeira abordagem, foram enviados textos padronizados, como consta no Apêndice 

1, enviados a partir do e-mail pessoal e institucional da pesquisadora, individualmente 

(sem uso de listas de transmissão) e sempre informando de que forma obteve sua 

indicação e forma de contato. Em caso de resposta positiva, era enviado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que consta no Apêndice 2, para leitura, 

em caso de não haver mais dúvidas a serem sanadas sobre a pesquisa, realizava o 

agendamento da entrevista. 

Além disso, quando relatadas incompatibilidades de agenda, férias ou motivos 

de doença, incluindo COVID-19, foram sugeridas pelos próprios docentes novo 

contato nos meses subsequentes, alguns deles até mesmo agendados. Ainda, 

quando mesmo após as novas tentativas relatavam impossibilidade em participar, seja 

ainda por motivos pessoais, falta de tempo e/ou pelo excesso de atribuições docentes, 

apesar do interesse em contribuir com o estudo, era solicitado o envio de 

documentações e informações relacionadas ao objeto de estudo, sobretudo na 

abordagem de coordenadores. Assim, tivemos importantes contribuições desta forma, 

para além daqueles que as enviaram antes ou após as entrevistas, como será 

demonstrado na descrição da amostragem. 

Ao perceber as interferências supracitadas da abordagem por via remota, foi 

adaptada principalmente aquela feita pelo WhatsApp, uma vez o texto padrão apesar 
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de conter todas as informações de forma mais completa, ser percebido como um texto 

muito extenso para este formato. Assim, foi substituída por uma abordagem breve, em 

que se apresentava de uma forma menos formal como uma ex-aluna e mestranda, e 

de forma mais individualizada e dialogada explicava sobre a pesquisa, seus objetivos 

e em que consistiria a possível participação.  Tal mudança aumentou 

consideravelmente a quantidade de respostas dos docentes e aceitação para 

participação na pesquisa, além do envio de documentos. 

Ainda, como estratégia adotada pela pesquisadora, essa sem muito sucesso, 

foi da solicitação de docentes que já haviam participado da pesquisa que entrassem 

em contato com aqueles que não respondiam, a fim de terem melhor compreensão 

sobre o tema e sua participação na pesquisa. Porém, a única mudança ocorrida com 

esta estratégia foi a de obtenção de apenas uma resposta a mais ainda como uma 

recusa então declarada, sobretudo sobre o argumento de estar sem tempo para 

participação em pesquisas.  

Uma importante mudança a ser destacada está relacionada ao critério de 

inclusão de participantes da pesquisa. Inicialmente eram: docentes efetivos que atuem 

nas atividades práticas do internato obrigatório desta faculdade, priorizando 

coordenadores de cada um dos internatos e aqueles que atuem diretamente nos 

processos avaliativos dos alunos, assim, buscando obter o máximo de 

representatividade entre estes docentes. Porém, houve a necessidade de adaptá-lo 

às características encontradas no próprio campo de modo que seus critérios iniciais 

não se tornassem obstáculos para um possível aprofundamento e conhecimento de 

seu objeto de estudo. 

Nas primeiras entrevistas a pesquisadora se deparou com o fato de haver em 

alguns cenários um importante protagonismo de servidores médicos não só nos 

processos avaliativos do cotidiano dos internos, já esperado pelo fato de participarem 

de sua imersão nestes serviços, mas de ainda terem, por exemplo, a função de 

atribuição de nota, inclusive com utilização de critérios próprios, até mesmo relatados 

como desconhecidos pelos próprios coordenadores. Sendo assim, optou-se por incluir 

o convite à participação na pesquisa aos servidores que tivessem atuação direta 

nesses processos avaliativos dos internos nos IO. 
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Assim, seguindo-se as entrevistas e indicações pelos participantes, sugiram 

outros dados importantes que caracterizam particularidades da integração ensino-

serviço do IO da UFF que se relacionam com a função docente e que, assim, 

interferem diretamente nos processos avaliativos dos internos. A primeira delas é uma 

certa heterogeneidade na atuação do docente nesses espaços, onde no HUAP 

existem docentes que possuem concomitantemente vínculo institucional como 

servidores do hospital, inclusive com cargos de chefia nos setores, que de uma certa 

forma poderia contribuir com essa integração ensino-serviço. Ainda, há aqueles que 

estão inseridos juntamente com seus alunos em atividades práticas em cenários em 

que não há a presença de preceptores ou outros profissionais responsáveis pelo 

serviço, e portanto, prestam função não somente pedagógica mas assistencial, 

mesmo que o vínculo institucional seja somente como docente da UFF.  

Outra característica evidenciada é a de, à exceção do recém-criado internato 

de AB, ainda haver uma concentração de cenários de prática do Internato Obrigatório 

no HUAP, e os docentes participantes da pesquisa majoritariamente atuarem em 

enfermarias, ambulatórios e centro cirúrgico deste hospital. Sendo assim, em busca 

de maior diversidade na representatividade de grupos entre os participantes, fator 

essencial na pesquisa qualitativa. Notou-se, ainda, nos internatos que tinham como 

atividade obrigatória os cenários de emergência e Centro de Terapia Intensiva (CTI) 

ou Unidade Coronariana (UCO), como o de CM e o de GO, uma ausência de 

indicações ou relatos de docentes que atuassem junto aos internos, reforçando a 

importância de convidar servidores responsáveis por eles nestes espaços. 

Além disso, sobre o internato de GO, especificamente de Obstetrícia, houve o 

relato da coordenação de Ginecologia de atribuição de nota de servidores 

responsáveis por alunos em plantões do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), 

porém sem maiores informações sobre como de fato ocorriam, como ou que 

competências avaliavam, o que juntamente com ausência de participação docente do 

internato de Obstetrícia e sem contato ou conhecimento pelos participantes da 

Ginecologia, impossibilitou a convocação dos mesmos para participação. 

Assim sendo, o processo de amostragem se deu por conveniência em busca 

da obtenção da saturação teórica, ou seja, até que fosse constatada que a realização 

de novas entrevistas não traria novos elementos para balizar ou aprofundar a 

teorização sobre o tema de estudo (FONTANELLA et al., 2011). Primeiramente, 
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buscou-se obter representatividade em cada um deles, seguido pelo tempo de 

docência total e na UFF, tempo no Internato Obrigatório da UFF, as diferentes funções 

dentro dos processos avaliativos (somativo ou formativo, certificativo, presente no 

cotidiano ou em avaliações formais, por exemplo), como coordenadores ou aqueles 

que atuam diretamente nos processos avaliativos no cotidiano dos internos, e 

representantes entre os diversos cenários ou níveis de atenção. 

Contudo, um outro fator limitante foi o próprio número de docentes atuantes 

atualmente no Internato Obrigatório da UFF, fato agravado pela pandemia com 

afastamento de alguns de suas atividades práticas, evidenciado inclusive no momento 

das entrevistas retorno recente das atividades pelos participantes. Outro fator limitante 

foi o período de realização das entrevistas, que apesar de as atividades de Internato 

serem ininterruptas por estarem em serviços que prestam assistência à população, 

são meses que muitos docentes costumam tirar férias, além do próprio recesso no 

final do ano. 

Sendo assim, optei por estender o período de entrevistas, previsto a se encerrar 

até o mês de dezembro de 2021, devido ao grande número de docentes que por este 

motivo relataram maior disponibilidade no mês de janeiro de 2022, como pela 

possibilidade de oportunizar para novas abordagens, ou até novas indicações ou 

contribuições, sobretudo na busca de maior diversidade de representações na 

amostragem. Esta estratégia ocasionou a realização de mais uma entrevista no mês 

de janeiro que representou a inclusão de mais um dos IO no estudo. 

Contudo, houve um importante atravessamento neste período de um surto de 

influenza seguido de um novo pico de casos de COVID-19 pela variante Ômicron na 

região metropolitana do Rio de Janeiro que refletiu no adoecimento tanto de 

candidatos a participantes e até seus familiares, impedindo suas participações e 

contribuições no estudo, quanto da própria pesquisadora e sua família neste período, 

que interferiu inclusive na disponibilidade neste período para o planejamento e 

realização de novas abordagens. 

Assim, decidiu-se pelo encerramento desta etapa no final de janeiro de 2022, 

uma vez por se tratar de uma Dissertação de Mestrado, existir um prazo máximo de 

sua elaboração e, consequentemente, finalização do estudo. Ao analisarmos 

individualmente cada IO, como será descrito nos Resultados, podemos afirmar a 
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obtenção de saturação teórica nos de CM, AB e de Ginecologia (ao considerarmos 

seu funcionamento à parte da Obstetrícia). Já nos demais internatos foram 

consideradas esgotadas as possibilidades de realização de novas entrevistas por não 

terem sido indicados novos candidatos a participantes, juntamente a uma ausência de 

respostas ou recusas por aqueles mesmo após diversas tentativas e diferentes 

estratégias de abordagem pela pesquisadora. 

Sendo assim, podemos inferir ao analisarmos de uma forma global que o 

encerramento das entrevistas se deu tanto por terem esgotado as possibilidades de 

novos candidatos a participantes, quanto pela limitação de tempo para execução da 

pesquisa. Este fato se dá inclusive por não podermos afirmar se seus resultados 

seriam alterados caso prolongássemos tantas vezes mais o período de entrevistas, 

aguardando disponibilidade daqueles que tiveram possíveis intercorrências pessoais 

ou profissionais neste período. Da mesma forma, por haver um número limitado de 

docentes atuantes no Internato, não podemos afirmar se surgiriam novas indicações 

nem se estas novas participações poderiam trazer novos dados à pesquisa. 

4.2.3 Da dinâmica das entrevistas 

A etapa de entrevistas teve o objetivo de analisar os processos avaliativos 

descritos pelos entrevistados e neles identificar as competências priorizadas e 

valorizadas na produção do cuidado integral nas atividades do Internato. A entrevista 

em profundidade consiste, segundo Bauer e Gaskell (2013), em uma conversação em 

que o pesquisador prepara previamente um tópico guia, presente no Anexo 3, 

contemplando os temas centrais e os problemas de pesquisa, que irão servir como 

um referencial para condução do diálogo, auxiliando na fluidez e na abordagem dos 

temas. As entrevistas ocorreram por meio de videochamada individualmente com 

cada participante, todos via plataforma Zoom (por preferência dos mesmos, apesar 

de ter sido ofertada também via Skype).  

Iniciada a videochamada, a pesquisadora dirimia possíveis dúvidas que ainda 

pudesse ter sobre a pesquisa, reforçando seus objetivos e prestava as devidas 

apresentações, que incluía a de ser uma ex-aluna da faculdade nos casos de não ser 

previamente conhecida pela(o) participante, e explicando a dinâmica da entrevista. 

Este foi um momento considerado de grande relevância para uma boa fluidez das 

entrevistas, como nos atenta Duarte (2004) quanto às subjetividades da pesquisadora 

desde a abordagem inicial aos participantes. Temos, por exemplo, o fato de alguns 
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terem sido docentes que participaram de meu processo de formação médica durante 

a graduação e hoje serem colegas de profissão poderiam tanto facilitar quanto a criar 

obstáculos à fluidez e o próprio conteúdo das entrevistas.  

Após autorização verbal do(a) participante, era iniciada a gravação da 

videochamada, solicitando, para fins de registro que o(a) mesmo(a) declarasse se 

havia feito a leitura do TCLE e seu consentimento era declarado verbalmente para a 

participação no estudo. Assim, iniciava-se, a entrevista solicitando que fizesse uma 

breve apresentação de sua trajetória profissional e acadêmica até o momento, e como 

inicialmente esclarecido a(o) participante, tinha o intuito de uma posterior 

caracterização do grupo de participantes e que qualquer informação que pudesse 

identificá-los individualmente não constaria nas transcrições ou resultados da 

pesquisa. 

Por se tratar de um grupo limitado de docentes e ainda haver aqueles que 

ocupam cargos de chefia e coordenação dentro da faculdade, optamos por essa forma 

de caracterização a fim de resguardar a confidencialidade de cada um. E essa foi a 

mesma estratégia escolhida para que os entrevistados se sentissem mais à vontade 

desde o início da entrevista e para facilitar o conhecimento da pesquisadora sobre 

eles, facilitando a fluidez da conversa. 

Uma importante limitação da coleta de dados por entrevistas se relaciona ao 

fato de, segundo Goldemberg (2011), lidarmos com aquilo que o entrevistado deseja 

revelar ou ocultar, de acordo com a imagem que deseja ter projetada de si e dos 

demais, além da interferência das atitudes do próprio pesquisador nas respostas 

obtidas. Ainda, Bauer e Gaskell (2013) citam algumas questões relacionadas a 

linguagem, como uso de certos termos, omissão de detalhes importantes pelo 

entrevistado, ou ainda, a possibilidade de fornecerem versões que sejam impossíveis 

de serem testadas ou verificadas, levando o pesquisador a ter falsas inferências a 

respeito de situações ou acontecimentos. 

Contudo, apesar de serem estes limites desta técnica de coleta de dados nesta 

etapa, as entrevistas possuem um grande potencial em mapear práticas, crenças, 

valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, em que os 

conflitos e contradições ainda não estão claramente explicitados, conforme se dá o 

contexto deste estudo. Ademais, tais limites conseguiram ser atenuados através de 
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um bom preparo da pesquisadora quanto aos embasamentos teóricos sobre o tema, 

conhecimento e afinidade com o objeto e objetivos do estudo, bem como com o próprio 

roteiro da entrevista, possibilitando que ocorra de forma fluida, e até mesmo obtenha-

se um caráter informal, porém sem perder o foco do papel do entrevistado no estudo 

(DUARTE, 2004) 

Relacionada a esta busca por uma entrevista de forma mais dialogada, houve 

atravessamentos importantes de serem destacados sobre o funcionamento da 

entrevista no formato remoto (videochamada). A primeira é pela característica da 

possibilidade de a pesquisadora estar se vendo simultaneamente à sua conversa com 

a(o) entrevistada(o), que em alguns momentos pode ter sido vantajoso ao se observar 

também sua postura, gestos, ou seja, a comunicação não-verbal da entrevistadora 

neste momento, mas em outros pode ter sido fator de distração da mesma. 

Outro atravessamento se deu pelas interferências, visto a entrevistadora e 

entrevistados estarem majoritariamente em ambiente domiciliar. Em alguns momentos 

houve interferências de familiares pelos entrevistados enquanto fatores de distrações 

pontuais, mas que pouco interferiram na execução da entrevista. 

Por último, e considerado pela pesquisadora talvez o mais importante, foi o fato 

de a comunicação por videochamada ter uma característica de transmissão de áudio 

chamada unilateral, onde quando um inicia a fala, o outro é automaticamente 

silenciado. Este fato, por muitas vezes, na minha percepção, interferiu na fluidez das 

conversas, o que demandou ao longo das entrevistas a limitações mesmo que de 

comentários afirmativos, de forma que o entrevistado não se sentisse interrompido ou 

silenciado. 

Desta forma, a intenção de a entrevista ser realizada de uma forma mais 

dialogada e menos no formato “pergunta e resposta” foi menos alcançada, na visão 

da pesquisadora, sobretudo pela opção de maior silêncio até o momento em que 

sentia que o(a) entrevistado(a) tivesse esgotado toda sua ideia ou concluído um 

pensamento, para então dialogar com as ideias e conceitos trazidos ou introduzir um 

novo tópico a ser abordado. 

Outra interferência na dinâmica das entrevistas, sobretudo com coordenadores, 

se deu pela já explicitada escassez no referencial documental, não só por não ter o 

conhecimento prévio esperado para a preparação para as entrevistas, mas pela 
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necessidade de uma reorganização como a de inserir no início uma abordagem sobre 

o funcionamento e organização dos IO (como atividades regulares, critérios de 

avaliação e composição de notas). Este fato foi, de certa forma amenizado pelo 

conhecimento dos processos e organização internos da faculdade, ao menos 

referentes ao período em que fui interna na instituição. E notamos que poucas 

mudanças haviam ocorrido desde então. 

 Vale destacar que este fato provocou um certo aumento do tempo esperado 

para a entrevista, apesar de não ter excedido o tempo máximo previsto e acordado 

previamente com os entrevistados, exceto quando os mesmos sinalizaram que 

desejavam continuar. O tempo médio das entrevistas foi de 52 minutos, sendo o 

menor de cerca de 25 minutos, e o maior tempo de cerca de 90 minutos. 

Importante ressaltar o relato de muitos docentes de que sua participação nas 

entrevistas melhorarem o entendimento e clareza sobre o tema e o objeto de estudo. 

Este é, portanto, já um dado importante a ser analisado, pois apesar de alguns 

conceitos utilizados neste estudo terem um caráter polissêmico, como “cuidado 

integral” e “competências” como discutido anteriormente, este achado pode estar 

relacionado à evidenciada escassez de discussões e reflexões sobre estes temas 

entre docentes, coordenadores, ou até mesmo dentro da própria instituição ou de 

segmentos dela. 

Para ilustrar esta questão podemos citar um importante e conhecido estudo 

realizado pelo pesquisador Jules Davidoff (1999) sobre a importância da linguagem 

na visão de mundo pelos indivíduos, ou seja, em como cada um “decodifica” a sua 

realidade. Este estudo evidenciou a capacidade de diferenciar cores entre ingleses e 

nativos de uma tribo africana correlacionadas com as diferenças entre as palavras 

contidas em seus idiomas. Por exemplo, há no idioma inglês as palavras para designar 

o azul e o verde, portanto, cores que os ingleses conseguiam distinguir. E para os 

nativos da tribo, seu idioma estas duas cores eram representadas por uma única 

palavra. O inverso também ocorria com diferenciação de cores pelos nativos e não 

pelos ingleses, quando estes designaram uma única palavra a representar cores 

distintas no idioma da tribo.  

Portanto, se desconhecemos o real significado de um conceito e o que ele de 

fato representa, teremos dificuldade em diferenciá-lo ou percebê-lo em nossa 



65 
 

realidade, limitando nossa visão. Relacionando esta ideia a esta escassez de 

discussão sobre os temas desta pesquisa, aos achados de Gomes e Koifman (2012) 

de uma conceção sobre a integralidade restrita a um “ver como um todo” cada 

paciente por discentes e docente de um dos IOs da UFF, e ainda pelo relato de 

participantes deste estudo em considerar bastantes atitudes gentis e educadas de 

profissionais com seus pacientes, levantam a possibilidade de uma visão 

“monocromática” frente ao grande “espectro de cores” pertencentes à produção do 

cuidado integral. 

Neste “espectro” poderíamos observar aspectos muitas vezes não identificados 

como pertencentes a ele, como o conhecimento teórico aprofundado e atualizado, 

excelentes habilidades em procedimentos tanto quanto de comunicação (verbal e não-

verbal), trabalho em equipe e interdisciplinaridade, abordagem familiar, gestão do 

cuidado, a incluir o protagonismo de cada sujeito em seus processos e estímulo ao 

autocuidado, organização dos processos de trabalho e dos serviços e elaboração e 

implementação de políticas públicas essenciais a este cuidado. Além disso, por vezes 

são consideradas como competências que disputam espaços nestes encontros, a 

partir de uma ideia do “ou isto ou aquilo” (de Cecília Meireles), quando de fato é 

exatamente essa diversidade de “cores” a serem utilizadas por todos os profissionais 

e seus pacientes que configuram a “arte” de ser produzido por cada um e a cada 

encontro. 

Esse foi um grande desafio surgido, desde a abordagem inicial dos 

participantes até a análise do material: tentar compreender, a partir de seus relatos e 

do conteúdo dos documentos obtidos, ao menos parte do “idioma falado”, ou seja, a 

concepção de cuidado integral no Internato Obrigatório de Medicina da UFF. Da 

mesma forma, a partir deste “idioma”, analisar o espectro de “cores” visualizadas e 

produzidas por estes docentes nos processos avaliativos das competências dos 

internos. Vale destacar os limites da capacidade de visualização deste “espectro de 

cores” pela pesquisadora se dá pela própria construção de conceitos (“idiomas”) a 

partir de suas vivências e leituras prévias, mas que incluem parte daquele “falado” 

nesta instituição. 

Seguindo esta mesma lógica, outra escolha que permeou as entrevistas foi  de 

evitar, nas perguntas ou comentários, o uso dos termos utilizados sobre os temas do 

estudo, como “integralidade” ou “cuidado integral” ou “competências”. Isso se deu 
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porque se tratam de termos polissêmicos e poderiam induzir a respostas “prontas” dos 

entrevistados, podendo não representar de fato seus valores, crenças e reflexões 

sobre o tema. Até mesmo o termo “processos avaliativos”, que na percepção da 

pesquisadora provocou certo estranhamento inicial por grande parte dos docentes, 

foram substituídos nas conversas e esclarecimentos, por exemplo, por “avaliações 

dos internos desde sua composição de nota até como acontecem no seu dia a dia 

com seus alunos”. À exceção de alguns participantes que demonstravam ter algum 

domínio prévio sobre o tema e que traziam os conceitos utilizados no mesmo sentido 

daquele utilizado pela pesquisadora. 

Importante esclarecer que os processos tanto de priorização quanto de 

valorização de competências a serem desenvolvidas pelos alunos muitas vezes estão 

intrinsecamente relacionados e muitas vezes difíceis de dissociá-los ou identificar o 

limite entre eles. Isto se dá pelo fato de se uma competência é priorizada, podemos 

afirmar que ela é uma competência valorizada, da mesma forma que competências 

valorizadas, como aquelas relacionadas à excelência do aluno, passará pelo conjunto 

de competências também priorizadas. 

Vale ressaltar que quando não relatadas espontaneamente ao longo da 

entrevista, a pesquisadora trazia-a ao diálogo questionando a(o) entrevistada(o) sobre 

competências que considera como essencial que cada aluno encerre seu rodízio de 

internato sabendo (tanto no sentido do “saber”, do “saber-fazer” ou “saber-ser”), ou 

seja, aquelas priorizadas. Em alguns casos, foram citados temas ou patologias mais 

prevalentes na prática clínica pertencentes à especialidade do(a) participante, 

demonstrando uma priorização de conhecimentos teóricos.  

Por fim, com o propósito de garantia da confidencialidade dos participantes da 

pesquisa, suas entrevistas foram codificadas através de letras seguindo a ordem 

cronológica de sua realização, por exemplo, o primeiro entrevistado(a) A, o segundo 

entrevistado(a) B, e assim, sucessivamente. Os arquivos foram armazenados em 

computador próprio da entrevistadora, protegido por senha pessoal e intransferível, e 

conforme orientação do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa sobre 

procedimentos de pesquisas em ambiente virtual, e em nenhuma hipótese 

armazenado em plataformas virtuais, ambientes compartilhados ou “nuvens” 

(CONEP, 2021). 
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Seguindo-se a realização de cada entrevista, ainda foram feitas anotações 

sobre as reflexões e percepções da pesquisadora sobre os momentos da entrevista, 

constituindo assim um diário de campo das entrevistas. Posteriormente, e tão logo foi 

possível, a própria pesquisadora realizou a transcrição, seguida de conferência de 

fidedignidade, que consiste em ouvir a gravação com o texto transcrito em mãos, 

conferindo cada frase, pausas, interjeições, mudanças de entonação e interrupções 

(DUARTE, 2004).  

Cabe ressaltar que, sendo uma videogravação, a imagem também foi utilizada 

como um recurso de observação da linguagem não-verbal tanto do participante quanto 

da pesquisadora durante a transcrição. E houve uma complementação do diário de 

campo das entrevistas com um diário de campo das transcrições, a partir de uma 

necessidade da pesquisadora em registrar novas reflexões, sentimentos e 

implicações surgidas no processo e que a atravessavam no momento de 

(re)observação das entrevistas durante as transcrições. 

Vale ressaltar que, enquanto uma pesquisadora em formação, a transcrição 

destas videochamadas, na sua percepção, se tornaram importante recurso de 

aprendizado da realização de entrevistas em profundidade no momento de 

transcrição, por possibilitar observações e reflexões sobre momentos de pausa ou 

fala, comunicação não-verbal, elaboração de perguntas e interrupções, que no 

momento da entrevista costumam passar despercebido aos menos experiente. 

(MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2007). 

4.2.4 Da análise de conteúdo 

Por fim, a última etapa da pesquisa consistiu na análise de conteúdo do material 

obtido na pesquisa, que é caracterizada como: 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p. 38) 

Esta etapa é dividida, como sugerido por Bardin (1977), em três polos 

cronológicos: pré-análise, exploração do material, e tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. A pré-análise consiste na organização e escolha do 

material a ser analisado, ou seja, a escolha do corpus, que, no presente estudo, incluiu 

os documentos obtidos na primeira etapa, as transcrições das entrevistas, os diários 
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de campo destas entrevistas e das transcrições. Então, seguiu-se de uma leitura 

flutuante do material obtido, concomitante a visualização/audição da entrevista 

realizada, com posterior formulação de hipóteses e elaboração de indicadores, 

delimitando as unidades de registro e de contexto presentes no material (BARDIN, 

1977). As unidades de registro podem ser frases, palavras, parágrafos, e as utilizamos 

para a análise do conteúdo, obtidos através da decomposição do conjunto da 

mensagem, e unidades de contexto são utilizadas quando necessitamos 

contextualizar o conteúdo da mensagem (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2007). 

Em seguida, foi realizada a categorização de tais unidades em unidades 

temáticas relacionadas às questões trazidas pelo estudo, e tem como objetivo 

promover uma representação simplificada dos dados brutos do material, com as 

seguintes qualidades: exclusão mútua (quando nenhum elemento pode estar contido 

em mais de uma categoria), homogeneidade, pertinência (atender às intenções da 

investigação, do pesquisador e as características das mensagens), objetividade e 

fidelidade, e produtividade (produzir hipóteses novas, índices de referências, etc.) 

(BARDIN, 1977). 

Após, seguimos à fase de exploração do material, em que ocorre a execução 

do que foi estabelecido na fase anterior, ou seja, a análise propriamente dita, 

buscando compreender além do que está explícito no texto. Faz-se, então: distribuição 

das unidades de registro nas categorias escolhidas inicialmente; leitura dos trechos 

em análise em cada categoria, procurando identificar os núcleos de sentido, a partir 

das inferências; correlação dos núcleos de sentido com os pressupostos iniciais do 

estudo, procurando estabelecer temáticas mais amplas dentro das quais estes 

núcleos de sentido possam estar contidos; reorganização das unidades de registro 

por temas encontrados, seguido da elaboração da redação com de cada tema, 

articulando os sentidos do texto e os referenciais teóricos e pressupostos da análise 

em si (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2007). 

Por fim, segue-se a fase do tratamento dos resultados obtidos e interpretação 

a propósito dos objetivos de estudo de analisar a priorização e valorização das 

competências para o cuidado integral, a incluir suas presenças ou ausências nos 

processos avaliativos do Internato e suas possíveis divergências e convergências 

entre os internatos. Ainda, abre-se a possibilidade de outras descobertas inesperadas, 

para elaboração de uma síntese interpretativa através da articulação entre objetivos 
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do estudo, referencial teórico adotado e os dados obtidos (BARDIN, 1977; MINAYO; 

DESLANDES; GOMES, 2007). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1  “QUANDO” ESTAMOS?  

Antes de partirmos para análise das competências propriamente ditas, 

precisamos compreender o contexto em que a pesquisa foi realizada. Como  

apresentamos o histórico, estrutura e organização institucional desta faculdade na 

Introdução, retomaremos às mudanças ocorridas nas discussões das Conferências 

Curriculares encontradas nestes documentos a partir do ano de 2016. 

Conforme exposto, nesta Conferência de 2016 foi criado um GT específico 

sobre o Internato, que inclusive teve em uma de suas “nuvens” o tema “Avaliação”. 

Este fato demonstra que ao menos neste momento era um tema que precisava ser 

debatido sobre esta fase da graduação, visto que até então o Internato permanecia 

inserido dentro de discussões gerais sobre o currículo ou junto às dificuldades de 

implementação dos demais programas, sobretudo o PPC, tendo neste o foco sobre 

as disciplinas de Trabalho de Campo Supervisionado. 

Isto se dava por terem em comum a dificuldade de integração com a rede de 

saúde local e uma escassez de diversos campos de prática e de preceptores 

capacitados a cumprir os objetivos educacionais estabelecidos pela reforma curricular 

e que ainda se mantém atualmente. No caso do Internato Obrigatório, desde a reforma 

continuou concentrado nos serviços do HUAP. 

O surgimento deste GT em 2016 pode estar relacionado tanto ao contexto 

nacional quanto local. Ressalto que naquele momento ocorria uma grande expansão 

na cobertura da APS na cidade do Rio de Janeiro, por isso, muitos egressos das 

turmas formadas nesta época, a incluir a minha, passaram a atuar nestes cenários. 

Para além disto, havia no contexto nacional uma expansão de cobertura da Estratégia 

de Saúde da Família e recente criação do Programa Mais Médicos, que tinha como 

um de seus objetivos melhorar a distribuição territorial dos médicos em território 

nacional. 
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Tal conjuntura está relacionada à divulgação da nova versão das DCN para o 

curso de Medicina em 2014, que continha importantes recomendações de mudanças 

para esta fase, como já exposto. Assim, para além das pressões dos discentes às 

adequações evidenciadas, soma-se uma maior preocupação quanto ao 

desenvolvimento de suas competências para atuar nos serviços que se constituíam 

como importantes campos de trabalho para os recém-formados. Esta preocupação 

era acentuada à época por ainda serem cenários ausentes ou restritos nas atividades 

dos Internatos Obrigatórios da UFF como constatamos no texto da VIII Conferência, 

ocorrida em 2018: 

Nesse sentido, falta uma adequação do Internato da UFF às atuais normas – 
não temos inserção na Atenção Primária nessa etapa do curso, nossa prática 
em Emergência é extremamente restrita e nosso rodízio em Psiquiatria é 
estritamente hospitalar. Com isso, nosso currículo encontra-se defasado em 
relação ao Internato no que tange a diversidade de cenários de prática, 
resultando em um despreparo dos estudantes para atuar nos principais 
campos de trabalho de médicos recém-formados (CONFERÊNCIA 
CURRICULAR DO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE, VIII, 2018, p.23). 

 Segue-se então ao momento da realização da pesquisa em que há os relatos 

de diversos participantes do movimento da atual coordenação do Internato e da 

faculdade de reordenação para adaptação às DCN de 2014, corroborada pela 

marcante presença da discussão em todos os documentos das Conferências 

ocorridas desde então. Este movimento de adequação às DCN tem promovido 

importantes mudanças para maior integração entre a Coordenação Geral do Internato 

e aquelas que compõem o IO, e segundo relato de coordenadores participantes, com 

uma boa adesão de todos, pactuando inclusive reuniões regulares de forma a 

aumentar sua integração, tendo como um de seus objetivos, segundo os relatos de 

participantes desta pesquisa, de padronizar os processos de avaliação dos alunos. 

E, é importante marcar que se trata de uma conjuntura atual não exclusiva da 

UFF, mas em muitas faculdades de Medicina, tanto públicas quanto privadas do 

Estado do Rio de Janeiro, que ainda vêm enfrentando muitos obstáculos para o 

cumprimento e implementação das mudanças preconizadas nas DCN de 2014. Dentre 

elas, sob a perspectiva de coordenadores de curso e de internato, Cândido e Batista 

(2019) destacam: falta de preceptores e docentes, inclusive por isto haver uma crítica 

à obrigatoriedade de supervisão docente às atividades de preceptoria, a escassez de 

cenários de prática, contextualizado a uma cultura ainda hospitalocêntrica somadas 

às dificuldades de integração e estabelecimento de convênios com gestão municipal 
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e estadual (citando a Atenção Básica e Saúde Mental), e precariedade dos serviços 

de Urgência e Emergência e a alta rotatividade dos plantonistas na região. 

Vale destacar que neste estudo os autores ainda ressaltam um contexto em 

todas as faculdades participantes de ainda estarem implementando as adaptações 

em seus currículos, sem uma previsão de um cumprimento ao estabelecido, visto que 

o prazo seria até dezembro de 2018. Esta importante movimentação permeou todas 

as etapas de execução da pesquisa, inclusive com trocas de coordenadores durante 

a primeira e segunda etapas, por exemplo, tendo sido convocado(a) a participar a 

partir de um cargo ou função, e no dia da entrevista estar em outro. Contudo, tais 

mudanças não prejudicaram sua execução, necessitando apenas de uma adaptação 

na abordagem da entrevista, facilitado pelo conhecimento e familiaridade da 

pesquisadora com os tópicos a serem abordados e os objetivos da participação de 

cada um nesta etapa. 

Ainda no contexto destas recentes mudanças, houve a criação cerca de dois 

meses antes de iniciar a etapa de busca pelos documentos para o estudo, a criação 

do internato obrigatório de Atenção Básica em Saúde (AB), com coordenação 

conjunta do Instituto de Saúde Coletiva (ISC) e da Faculdade de Medicina, e que se 

encontrava em processo de organização e implementação. Para além das 

adequações e tornar o IO menos centrado no hospital, diversificando os cenários de 

aprendizagem e vivências dos alunos, sobretudo os níveis de atenção. 

A recente implantação de um IO teve uma importante contribuição para o 

estudo pois os demais internatos existem desde pelo menos a reforma curricular e, 

portanto, com funcionamentos e modos de organização bem estabelecidos. Assim, 

um internato recém implantado nos possibilitou trazer novos atores para esta fase com 

novos olhares e estranhamentos muitas vezes não percebidos por aqueles que já 

atuam há muito tempo no Internato (ou até mesmo à própria pesquisadora enquanto 

ex-aluna), pois ainda que certas características de funcionamento ou organização lhe 

causassem algum estranhamento, podem ter sido de alguma forma naturalizados.  

Evidentemente que para além do contexto específico das dinâmicas e 

mudanças dentro da faculdade de Medicina da UFF, temos como um importante 

atravessamento a conjuntura mundial do período de pandemia pela COVID-19. A 
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idealização do projeto desta pesquisa ocorreu antes mesmo de ser decretado seu 

início, que inclusive se deu exatamente no dia que seria iniciado o curso de Mestrado. 

Mesmo com todas as mudanças que ocorrem na construção de um projeto de 

pesquisa, e neste caso da dissertação, veio então a dúvida que perpassou muitos 

colegas mestrandos, doutorandos e pesquisadores, se o período pandêmico seria 

integrado como parte do objeto de estudo (ou como um atravessamento ou “pano de 

fundo”) ou seu principal objetivo, de forma a compreender suas interferências nos 

processos avaliativos. 

Esta não foi uma escolha fácil, mas que pela ausência de estudos prévios 

específicos sobre processos avaliativos do IO de Medicina da UFF, optei por seguir 

com os objetivos previamente estabelecidos, adicionando ao roteiro das entrevistas a 

abordagem das interferências a partir da experiência e vivência de pandemia dos 

entrevistados, seja pessoal e/ou profissional, na valorização de competências no 

processo de formação médica de seus alunos. Assim, oportunizou-se a conjuntura 

pandêmica como potencializador para um maior aprofundamento nas abordagens, 

questões e reflexões surgidas. De fato, finalizada a pesquisa, considero ter sido a 

opção mais adequada visto os resultados obtidos que serão descritos adiante. 

A UFF, como as demais faculdades de medicina no Brasil e no mundo, 

suspendeu todas as suas atividades presenciais, em março de 2020, incluindo, assim, 

todas aquelas em serviço e estágios, e assim, as atividades do Internato. As 

discussões sobre seu funcionamento: organização, retorno das atividades e 

principalmente o adiamento ou adiantamento de formatura dos alunos foi um período 

bastante conturbado para todos os envolvidos (discentes, familiares, docentes, 

coordenação, direção, gestão, reitoria), com debates acirrados sobre quais seriam as 

decisões mais sensatas e cabíveis dada a sucessão de incertezas que nos acometeu 

repentinamente. Temos exemplificados por de-Oliveira (2020) os muitos 

questionamentos trazidos à época: 

As perguntas são muitas. Como dar conta de normativas como a da 
antecipação de formaturas, sem que haja prejuízo ao cuidado das pessoas? 
Como premiar o trabalho voluntário de estudantes de medicina com 
privilégios ao acesso à residência médica sem que isso se torne política de 
iniquidade? Como não interromper o internato médico sem expor discentes e 
docentes desproporcionalmente ao risco de adoecimento? Como lidar com 
desafios de ensino híbrido criado às pressas e com pouco planejamento, sem 
perder a qualidade de ensino? Como manter processos avaliativos do 
estudante, do docente, da escola e dos processos educativos, que sejam ao 
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mesmo tempo consistentes e formativos? Como ampliar o debate sobre 
medidas a serem tomadas, preservando a agilidade que decisões são 
requeridas? Como adotar práticas pedagógicas remotas, em um país de tanta 
desigualdade digital, sem que isso se constitua em política de exclusão de 
alguns e privilégio de outros? (de-Oliveira, 2020, p. 27-28) 

Segue-se em setembro de 2020, a divulgação pela UFF da Resolução N.º 

187/2020, que dispõe de antecipação de colação de grau para estudantes de 

Medicina, Odontologia, Farmácia e Enfermagem, como uma possibilidade para 

aqueles que, no caso do curso de Medicina, tenha cumprido 75% da carga horária 

total do Internato Médico (contemplando os 2 anos, ou seja, Obrigatório e Eletivo), e 

que não houvesse componente curricular pendente (disciplina obrigatória, optativa, 

eletiva, Trabalho de Conclusão de Curso e atividades complementares). Em seguida, 

a UFF divulga a Resolução N.º 197/2020 a contar a partir de 31 dezembro de 2020, 

deliberando os critérios para oferta de componentes curriculares da graduação, tendo 

um capítulo sobre as Atividades de Avaliação de Aprendizagem e outro sobre Estágios 

e Práticas. 

Sobre as avaliações, cabe ressaltar que em um contexto geral de todos os 

cursos e fases da universidade, tal resolução regulamentou uma priorização de 

avaliações de forma continuada, cumulativa, integrando o processo de ensino-

aprendizagem e caráter mais qualitativos que quantitativos, a ser distribuída de 

maneira uniforme ao longo do período letivo. Ainda, estabeleceu no formato remoto 

(síncrono e/ou assíncrono), ao menos duas avaliações regulares, provas e/ou 

trabalhos; escritas e/ou orais; teóricas e/ou práticas, a com possibilidade de outros 

formatos, desde que aprovadas pelo respectivo Departamento de Ensino. 

Sobre os Estágios e Práticas, determinou como responsabilidade das 

Coordenações de Curso avaliar a possibilidade de manter as atividades de estágios 

nos cursos de graduação, desde que cumprissem os requisitos previstos de 

proporcionar aprendizagem social, profissional e cultural e garantia das condições de 

proteção e segurança dos discentes. Ainda, houve a opção de realização de 

atividades de estágios de cursos de graduação em formato remoto excepcional ou 

híbrido, além de, para casos excepcionais, a deliberação pelo Colegiado de Curso 

sobre a manutenção e/ou realização de novos contratos de forma a ampliar novos 

campos de estágio, privados ou públicos, como ocorreu no relato de participantes dos 

IO de Pediatria e Clínica Médica. 
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Em julho de 2021, em um contexto epidemiológico regional e mundial mais 

favorável, passado os entraves iniciais que tivemos para o início da vacinação da 

população e com grande percentual de discentes e docentes vacinados, inicia-se 

então o processo de retorno gradual das atividades e funcionamento do Internato. A 

execução desta pesquisa se deu logo após este momento, com a aprovação no CEP 

no dia 16 de agosto de 2021. 

O início da abordagem aos docentes coordenadores, e até mesmo a realização 

da primeira entrevista, ocorrida nos primeiros dias de outubro de 2021, o IO da UFF 

acabava de finalizar seu primeiro rodízio de internos desde iniciada a pandemia. Era, 

portanto, um momento de reorganização de todas as suas atividades e, no caso do 

internato em AB, de recente implementação e ordenação, uma vez realizado e 

concluído seu primeiro rodízio. Assim sendo, as atividades ainda ocorriam 

majoritariamente em formato híbrido, ou seja, atividades teóricas mantidas em formato 

remoto e as atividades práticas presenciais nos serviços, bem como ainda suspensos 

alguns processos de avaliação, como veremos adiante. 

5.2  “ONDE” ESTAMOS? SITUANDO O OBJETO DE ESTUDO 

Precisamos agora situar nosso objeto de estudo dentro do processo de 

formação médica, identificando tanto os processos avaliativos que os circundam 

quanto seus atravessamentos. Podemos começar pela própria “entrada” dos alunos 

no período do Internato, em que a maior parte das escolhas (ao menos as principais, 

contidas nos documentos e relatos), têm como critério a ordem decrescente dos 

Coeficientes de Rendimentos (CR) dos alunos dentro de sua turma, desde a ordem 

de especialidades ou rodízios que irão estagiar, até plantões, serviços, dias de 

descanso (“day off”). 

Assim, para analisarmos que competências estão sendo valorizadas no 

Internato antes mesmo de os alunos iniciarem esta fase, necessitaríamos analisar o 

conjunto de todos os processos de avaliação que culminam no cálculo dos CRs e que, 

evidentemente, fogem dos limites deste estudo. Esse fato, porém, evidencia ao menos 

uma valorização da classificação dos alunos a partir de suas notas, evidenciado 

inclusive na fala de alguns docentes como característica de bons alunos, e que 

secundariamente poderíamos inferir como uma certa integração sobre o que é 

valorizado pelos docentes do curso ao longo do processo de formação. 
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Esta é uma dinâmica presente em outras fases até em outras faculdades de 

Medicina talvez por falta de debates ou reflexões sobre esta questão ou até de pensar 

outras alternativas de que outro parâmetro poderia ser utilizado, mas que pode 

reforçar certas iniquidades nos processos de formação entre alunos. Isto porque 

podem estar sendo ofertadas melhores possibilidades de escolha de campos ou 

cenários para aqueles alunos que tenham um melhor rendimento no aprendizado, que 

muitas vezes possuem melhores condições para obter um maior aproveitamento, e 

assim, potencializando-o, e nem sempre irá ocorrer entre aqueles que tenham 

apresentado uma maior dificuldade ao longo da formação. Como nos atenta 

Perrenoud (1999b) sobre as avaliações em contexto escolar a favor das excelências 

em detrimento daqueles que de fato precisam de uma atenção maior da escola e do 

trabalho docente. 

É evidente que a preferência dos alunos por determinado campo de prática ou 

dia ou mês, por exemplo, não necessariamente traduz a qualidade do aprendizado no 

serviço, tendo muitos outros fatores envolvidos. Porém esta pareceu ter sido uma 

questão no IO de Pediatria, trazida pelo relato de um dos participantes deste IO: 

“Antes da pandemia, nós tínhamos exatamente esses 3 módulos. Todo aluno, 

independente do CR dele, todos os nossos alunos, os 36, eles passavam nos 3 

setores.” Assim, a igualdade de ofertas de cenários e campos de prática poderia 

diminuir as diferenças nas oportunidades de aprendizagem e vivências, mas que 

devido ao fechamento de um deles (os Ambulatórios) no período de pandemia, 

necessitou-se alocar os alunos de acordo com as vagas disponíveis nos serviços. 

Sobre a integração com as demais disciplinas pertencentes às fases anteriores 

da graduação, apesar de não serem evidenciadas, há uma relato de certa integração 

na abordagem aos alunos sobre conhecimentos e habilidades  abordadas 

anteriormente sobre suas especialidades, com uma certa continuidade sobre o que é 

valorizado nos processos avaliativos cotidianos da relação docente-aluno(s), pela 

característica de a maior parte do participantes atuarem concomitantemente em 

atividades práticas nas fases anteriores, como consta no trecho da entrevista G: 

“Normalmente que são aqueles alunos... são alunos mais aplicados mesmo, que você 

vê do 8º [período].” 

Da mesma forma que alguns campos nestas fases não estão disponíveis a 

todos os alunos, como ocorre nas especialidades do Internato de Clínica Médica, e 
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nestes casos, há uma adaptação da abordagem docente para estes internos, como 

relatado: 

Alguns passam no TCS comigo, mas são poucos, né? Se a gente for 
considerar assim, são poucas vagas. Então, os que passaram, tem uma 
noção já, é um pouco diferente. Mas aqueles que não passaram é a primeira 
vez que estão vendo um paciente [da especialidade], então... (pausa), É... 
Pra eles é um pouco confuso. (...) Então, a gente tem que esperar um 
pouquinho pra dar tempo de ler, pelo menos ler o que eles estão vendo ali. 
(Entrevista F). 

Ainda assim, dentre o grupo de docentes, o(a) único(a) que relatou não lecionar 

concomitantemente em outras fases da graduação, traz a ideia de ser um dos 

objetivos do Internato o de mobilizar e integrar competências adquiridas desde a 

primeira fase do curso, presente, assim, nos processos avaliativos, como no relato da 

execução de uma das avaliações ao final do IO: 

Como é um período, no meu caso, que lido com Internato, é a parte prática, 
né? Então, a gente vai precisar colocar tudo que eles aprenderam na prática 
e isso é muito interessante, porque o que eles aprenderam em TCS 1, 2 e 3, 
naquele relacionamento na Semiologia, (...) Então, o Internato ele vai coroar 
todas essas habilidades. (...) E aí ele vai fazer a conduta toda, assim, então 
(...) eu tô entregando um aluno, o que que ele sabe de [especialidade de H]. 
Então, é a coroação, né? (Entrevista H) 

Portanto, esta ideia vai se relacionar, pelo fato de ser uma etapa antecedente 

à conclusão do curso e atuação profissional destes alunos, o que a caracteriza 

necessariamente em ter maior responsabilização do interno pela condução dos casos, 

sob supervisão e a importância de esta fase no desenvolvimento das competências 

para o cuidado integral. Assim, é essencial que em todas as atividades tenha uma boa 

integração no serviço, como parte integrante da equipe que presta assistência, dos 

seus processos de trabalho, possibilitando o desenvolvimento destas competências e 

de seus processos avaliativos, uma vez só se constituírem em ato. 

Partindo de uma ideia muito presente em algumas entrevista de estar 

“entregando um aluno pronto” para a sociedade, no sentido de um egresso 

competente, há uma grande preocupação entre os participantes de utilizarem seus 

processos avaliativos (mesmo quando não o identificam como tal, por não serem eles 

formais ou gerarem diretamente uma nota) para detectarem nesta fase possíveis 

“falhas” no processo de formação relacionadas a conteúdos não abordados, que os 

discentes não tiveram uma sólida construção de seu conhecimento, ou das 

habilidades específicas para o exercício da profissão médica. Esta questão foi 

intensificada durante a pandemia, uma vez algumas turmas terem ficado por muito 
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tempo sem atividades presenciais, principalmente sem contato com pacientes e, 

assim, terem prejudicado o desenvolvimento de habilidades principalmente semióticas 

e de comunicação, e que conversam com a ideia trazida por Perrenoud (1999b) da 

importância de avaliações formativas contínuas das competências a favor de uma 

regulação das aprendizagens ao longo da formação. 

Porém, somado a estas preocupações muitos caracterizam como um tempo 

curto de estágio para um acompanhamento e desenvolvimento das competências 

pelos alunos, sobretudo nos rodízios que possuem um tempo de duração de 1 mês, 

sendo este o principal motivo relatado por um(a) participante em não conseguir 

aplicar, por exemplo, uma avaliação formativa (ao considerar apenas o aspecto 

formal) com seus internos. Assim, dado esta conjuntura de tempo relatada e uma 

lógica certificativa ao final, segundo os relatos, os processos avaliativos formais 

possuem um caráter somativo, ou de resultado, enquanto os processos avaliativos 

produzidos no cotidiano entre alunos e docentes terem um caráter mais formativo, 

exemplificado no trecho da Entrevista H: 

Nas ferramentas que a gente tem disponíveis, a gente não consegue 
quantificar isso [a evolução do aluno]. (...) Eu sou assim, às vezes tem um 
aluno que ele precisa de uma presença mais firme nossa, de a gente estar 
mais perto ali mas a ideia é que todo mundo chegue lá. (Entrevista H) 

Rego (2003) em seu estudo sobre a formação ética nas faculdades médicas 

brasileiras, nos atenta sobre o quanto o sistema educacional médico, como 

tradicionalmente o é, gera uma alta competitividade entre discentes, com relatos 

inclusive de geração de comportamentos desonestos entre os estudantes e nos traz: 

Não é novidade para ninguém que o curso médico pressupõe intensa 
competição entre estudantes. Esta competição, iniciada desde o vestibular, 
sem dúvida um dos concursos de acesso mais difíceis, tanto pela relação 
candidato/vaga como pela qualificação dos postulantes, prossegue durante o 
curso, em busca de privilégios na obtenção de estágios e na preparação para 
o que podemos chamar de um segundo vestibular – os concursos para a 
residência médica. (REGO, 2003) 

Temos, portanto, desafios educacionais para uma formação médica como 

preconizado pelas DCN, principalmente sobre competências éticas e humanísticas 

dos egressos, por termos tanto a própria estrutura organizacional instituída dentro dos 

cursos de Medicina exemplificada pela tão naturalizada utilização do CR e as 

iniquidades nas oportunidades de aprendizagem, quanto pelo fato de ser um período 

“cercado” por processos seletivos que influenciam na manutenção de um ambiente 

que estimule o trabalho em equipe e a cooperatividade necessários para o 
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desenvolvimento destas competências, e obviamente, de seus processos da 

avaliação. Destaco aqui, que apesar de não ser o objeto deste estudo, é uma 

importante questão trazida que o atravessa, e, assim, mesmo que “fora” dos limites 

do Internato, não exime a participação desta Universidade quanto a este aspecto uma 

vez tanto o vestibular quanto as provas de Residência médica também serem 

produzidas por esta instituição, inclusive com participação de docentes desta 

faculdade (e do Internato), o que a caracteriza como parte integrante deste contexto. 

Portanto, temos este “lugar” em que estão os processos avaliativos do Internato 

Obrigatório situado entre o conjunto daqueles desde a entrada do aluno na 

universidade, que neste caso, se dá através do processo seletivo do vestibular, 

passando por todos os processos avaliativos de todas as fases da graduação até ali, 

e que passados estes pertencentes ao IO, culminará na certificação do aluno como 

Bacharel em Medicina. No Brasil, este título o torna apto ao exercício da profissão 

médica, e, portanto, após sua formatura, esta(o) médica(o) poderá atuar em diversos 

cenários do sistema de saúde, desde a gestão, assistência, seja ela na APS 

(atualmente, ocorre principalmente na Estratégia de Saúde da Família) ou em 

plantões em serviços de Urgências e Emergências ou Centros de Tratamento 

Intensivo (CTI), ou ainda na área de Medicina do Trabalho, sendo majoritariamente 

estes os principais ao menos na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Portanto, esta fase tem por si só uma série de atribuições as quais os alunos 

precisam “dar conta”, como os anseios que envolvem a formatura (como ocorre em 

diversos outros cursos) como o cumprimento de todos os requisitos para 

integralização do currículo (como TCC, carga horária, créditos), somada à 

preocupação de se sentir preparado para exercer a profissão e desenvolver ao menos 

as competências essenciais para a sua atuação logo após a formatura. Ainda, temos 

a preparação para as provas de residência, que apesar de opcional, faz parte de uma 

cultura no meio médico de extrema valorização da continuidade da formação, tida 

muitas vezes como uma qualificação tanto para sua inserção no mercado de trabalho 

e realização profissional quanto perpassar os signos de ser um(a) bom(a) médico(a), 

muito presente na fala dos entrevistados. 

 Porém, como veremos a seguir, tais atribuições nem sempre estão 

relacionadas ou integradas, sobretudo com a primeira que é a de cumprir com os 

requisitos mínimos exigidos pela universidade. Este fato gera uma sobrecarga entre 
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os alunos que irão interferir no próprio cuidado produzido por eles no seu processo de 

formação. Seja no âmbito do desenvolvimento de competências essenciais para sua 

produção tanto ao paciente quanto para si, que conforme exposto, se interrelacionam 

e são interdependentes. Estas questões perpassaram de diversas formas as 

entrevistas, como nos trechos: 

Às vezes o aluno é... Bom aluno, no sentido de ele é interessado, mas (...) 
Ele tá cansado porque ele tá dando muito plantão. Estão dando muito plantão 
por fora, Monique! Muito! Porque como a faculdade ficou muito parada, eles 
foram pegando um monte de coisa. (Entrevista C) 

Neste sentido, ressalta-se um cansaço de alunos, como anteriormente citado, 

por estarem realizando estágios (nesse caso, plantões) em outros serviços em busca 

de “algo” que não foi ou não está sendo oferecido a partir do cumprimento das 

formalidades do currículo e de seu processo de formação unicamente dentro da 

universidade. Dentro da conjuntura atual já explicitada na última seção e até pela 

própria experiência da pesquisadora e relatos de alguns participantes, podem nos 

levar a algumas hipóteses sobre estas motivações por tal busca ou até mesmo sobre 

o que seria este “algo”. 

Visto o exposto até aqui, podemos observar que, no caso específico da 

Medicina da UFF, até então encontravam-se ausentes, como o IO de AB, ou restritos, 

como é o caso (que ainda permanece) da emergência funcionar de forma 

referenciada, com um baixo fluxo de pacientes e voltados a pacientes do HUAP, 

cenário completamente diferente dos principais campos de atuação de um recém-

formado. Estes espaços requerem o desenvolvimento de competências para 

atendimento de “porta-aberta”, ou seja, para a população em geral, com quadros 

desde os mais complexos e graves até aqueles mais iniciais e inespecíficos. Assim, 

podemos entender este “algo” no qual o aluno busca em seus estágios externos como 

outras oportunidades de desenvolvimento de competências nestes cenários reais as 

quais necessitará ao se formar, principalmente de habilidades em serviço, ou ainda 

por uma prévia inserção no mercado de trabalho (uma vez ser comum a integração 

de acadêmicos para o quadro de funcionários assim que se formam). 

Rego (2003) ainda adiciona o “objetivo de se iniciarem efetivamente na prática 

profissional, longe do controle de seus professores” (REGO, 2003, p. 36). Segundo o 

autor as principais questões que envolvem estes estágios se relacionam com 

competências tanto éticas quanto relacionadas a erros de conduta, incluindo 
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terapêutica e métodos diagnósticos, uma vez que mesmo dentre os estágios regulares 

estabelecidos por convênios entre instituições, não há práticas avaliativas, muito 

menos uso de técnicas pedagógicas, por exemplo. 

Vale ressaltar uma escassez deste tipo de estágio regulamentado em relação 

ao grande número de acadêmicos de Medicina existentes na região metropolitana do 

Rio de Janeiro, e assim sendo, muito valorizados entre discentes e docentes, gerando 

uma alta competitividade nestes processos seletivos. Resta, portanto, à grande parte 

dos alunos conseguirem seus estágios através de contatos e indicações pessoais, 

seja por colegas da própria faculdade ou (para os que têm) familiares médicos ou de 

seu meio social, como relatados por alguns entrevistados terem vivido esta dinâmica 

em sua época enquanto acadêmicos. 

Mas, então, qual seria o papel da universidade visto este contexto não se dar 

unicamente pelas interrupções de suas atividades presencias na pandemia, mas ser 

um problema crônico e muitas vezes naturalizado, como se houvesse uma disputa de 

espaços na formação médica, e portanto, na excessiva carga horária de trabalho de 

cada aluno? Teria alguma reponsabilidade em produzir ou reproduzi-lo ou seria uma 

questão individual de escolha de cada aluno utilizar do que seria seu regulamentado 

dia de descanso (chamado “day-off”) para tantas atividades extracurriculares em 

detrimento da qualidade de seus estudos e até mesmo seu autocuidado? 

Chegamos então às questões relacionadas à tão citada integração ensino-

serviço, que perpassa todo o estudo evidentemente pela própria característica da fase 

que é de inserção (e de certa forma maior responsabilização) do aluno nos serviços. 

Parece óbvia esta afirmação, mas é uma questão complexa e que tem tido muitos 

obstáculos na sua execução prática, como evidenciado nos relatos, que vem desde a 

preocupação com os alunos sobre acesso, fornecimento de local para guardar seus 

pertences em segurança, descanso e alimentação no caso de plantões até mesmo a 

inserção no processo de trabalho das equipes e serviços. Todos são aspectos 

importantes para o cuidado ao e pelo aluno, e, segundo participantes, por vezes 

ocorrem mais nestes estágios extracurriculares do que no próprio hospital universitário 

ou em serviço conveniado com a universidade. 

Este fato é exemplificado na entrevista J, em que nos conta que após o 

estabelecimento de certo vínculo com alguns alunos, que assim identificados como 
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aqueles que demonstram mais interesse, critério que apesar de utilizado em diversos 

sentidos é bastante valorizado entre todos os participantes e se relaciona, como 

supracitado, com o domínio afetivo pela Taxonomia de Bloom: 

Os alunos mais interessados (...) eu frequentemente levava pro centro 
cirúrgico do [Hospital público de Niterói], (...) arranjava um dia lá, (...) De 
entrar no centro cirúrgico com eles, (...) Eu arrumava (...) o jaleco cirúrgico. 
(...) e eu sempre arrumava um jeito, mesmo que não estivesse eu na 
operação, na cirurgia da urologia ou da cirurgia da ginecologia, ou mesmo um 
ou outro da [especialidade de J] (...) Que lá no Antonio Pedro é mais difícil 
pro aluno entrar em cirurgia. (Ent. J) 

Assim, J buscava ativamente outras oportunidades de aprendizado em serviços 

que assim fossem mais favoráveis à inserção destes alunos, uma vez muitas vezes 

não conseguirem sequer roupas ou Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

impedindo que participassem de atividades regulares do internato no Centro Cirúrgico 

do próprio HUAP. Esta é uma questão que apareceu inclusive nos debates das 

Conferências Curriculares, e que neste contexto, o “arrumar o jaleco cirúrgico” 

chegava a, ao menos na minha época, compreendido com um ato de cuidado, no 

sentido de zelo e preocupação mediante os entraves institucionais dentro da nossa 

“própria casa”, o HUAP, com a nossa formação. 

Vale destacar este cuidado demonstrado em seu “fazer docente” relatado por 

J, que me remeteu a diversas lembranças de situações semelhantes, felizmente por 

mais de um docente em minha formação na UFF. Apresenta semelhanças com o 

cuidado integral produzido por profissionais de saúde no cotidiano dos diferentes 

serviços frente às barreiras burocráticas institucionais do próprio sistema e as reais 

necessidades de seus pacientes. Para tanto, necessita que consiga operar em 

maiores graus de liberdade, segundo suas próprias aspirações (FRANCO, 2015), 

tendo como base maior internalização ou ao menos a valorização da ideia acerca da 

importância da qualidade da formação médica de seus alunos (BLOOM et al., 1973). 

Uma outra interferência deste excesso de atribuições dos internos também  se 

dá no próprio processo de construção do conhecimento desses alunos (faremos 

adiante abordagem mais aprofundada), e que foi evidenciado dentro do processo 

avaliativo no cotidiano de um(a) dos(as) docentes que tenta, compreendendo este 

contexto ao relatar ter vivido em sua época de estudante, tentando utilizá-lo como 

forma de estímulo aos alunos a estudarem mais o que vivenciam, como consta no 

trecho: 
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(...) Eu sento com cada um deles pra eles me passarem os casos. e aí nessa 
eu faço perguntas teóricas pra ver se eles estão estudando o caso, e alguns 
assim, Monique, são bem sinceros: “Ah, professor, eu não estudei mesmo 
porque eu ‘tava’ com a apostila atrasada”, eles são sinceros. (risos) (...) ou 
“Ah, professora, não deu pra estudar porque eu “tava” no meu plantão lá 
não sei aonde”. (Entrevista D) 

 Assim, segundo relato de diversos docentes esta sobrecarga de atividades 

gera uma dissociação entre teoria e prática, ou seja, que sob a ótica das competências 

de Perrenoud, no qual este estudo se baseia, é o próprio não desenvolvimento de 

competências ao não desenvolver ali sua capacidade de mobilizar conhecimentos e 

habilidades prévios ou adquiridos para a prática do cuidado ao paciente. Ademais, o 

Internato é uma fase primordial para este fim, e é exemplificado na mesma entrevista: 

Porque o Internato ele é tão importante, né? São os últimos períodos da 
faculdade. eles tão ali se formando, se preparando pra ser médicos e muitas 
vezes eles focam mais nas apostilas do [curso preparatório]. (...) É a 
dissociação do que ele tá vendo na prática com o que ele tá vendo na teoria. 
então, se ele tá lá na enfermaria, né, na prática, vendo um paciente HIV ele 
chega em casa e ele já pega pra ver, ele vai gravar aquele caso. Mas ele 
chega em casa e vai estudar silicose, porque a apostila do [curso 
preparatório] de Pneumo tá atrasada, ou Medicina Social, o que for. 
(Entrevista D)  

Esta preparação para as provas de residência, como na citação de Rego 

(2003), tem grandes semelhanças com o vestibular, a começar por uma cultura destes 

cursos preparatórios para as provas que seguem os mesmos moldes uma lógica de 

dar mais segurança para quem o faz, porque ensina sobre “as pegadinhas” e “bizus” 

sobre como decorar as “notas de rodapé”, por exemplo, com o único de objetivo de 

saber fazer as questões que caem e assim aumentar as chances de aprovação. Como 

relatado por um dos participantes, é como uma “cultura instituída”: “Assim, é difícil, 

né? Porque essa cultura do [curso preparatório] tá.. realmente tá... presa” (Entrevista 

G). 

Seriam necessários estudos mais aprofundados sobre as influências dessas 

preparações para as provas de residência sobre o processo de formação na 

graduação, mas principalmente que tenham um foco no período do Internato, uma vez 

lhes tomarem, como aqui enumerados, tanto tempo, disposição, qualidade de sua 

formação e desenvolvimento de competências, e recursos financeiros, pois como os 

principais cursos para o vestibular, são extremamente custosos. Os docentes 

participantes desta pesquisa quando questionados sobre esta conjuntura, negam 

sofrer influências em seus processos avaliativos, inclusive em um dos relatos dizer 

não ter nenhuma pretensão de “competir” com estes cursos, no sentido de preparar o 
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aluno para serem aprovados nestes exames, e outro comparar aulas sobre temas de 

suas especialidades oferecidas em um dos cursos com as oferecidas na graduação.   

No entanto, percebeu-se alguns atravessamentos, apesar de considerados por 

um deles como pontuais dentro do processo de ensino: 

Alguns temas eu sou obrigado a abordar porque caem em prova de 
residência (...) A gente tem uma preocupação, eu digo como grupo e eu 
particularmente, de oferecer os conteúdos, né, os conteúdos mais 
importantes, né, de discutir com eles, de discutir a questão prática. Né?(...) 
Eu usava questões antigas que não cairiam numa prova de residência 
atualmente, né? (...) Pra poder ser mais interessante. (Entrevista G) 

Esta fala nos remete a Rubem Alves (2015) sobre o papel do docente o 

interesse do aluno na busca pelo conhecimento, que neste caso se dá pelo uso de 

questões antigas de provas de residências nas aulas e estudos, possuindo na fala 

desta(e) docente uma lógica freiriana de trazer aquilo que faz parte do cotidiano, dos 

interesses e do contexto em que seus alunos estão vivendo e sendo mobilizados por 

ele. Isto, com o intuito ainda de tentar trazer à discussão aquilo que de fato considera 

prioritário em sua formação como médico generalista. Importante citar que este uso 

se dá apesar de certa contrariedade demonstrada pela(o) participante quando chega 

a abordar temas dentro de sua subespecialidade que não acredita que não caibam a 

um interno com o grau de profundidade que lhe são cobrados nas provas de 

residência. Quando lhe pergunto se então seria somente para atrair o interesse de 

seus alunos ao tema, responde: 

Não, acho assim, até como uma forma de informá-lo, né? Porque é difícil 
entender aquilo. Porque aquilo é completamente inútil, aquilo não faz sentido. 
não é nem pra... porque não é importante, aquilo não é importante pro aluno, 
né? (Entrevista G) 

Portanto, evidencia-se até mesmo uma questão relatada pelos professores em 

ou se aproximar daquilo que atrai a atenção e é priorizado pelo aluno por serem 

conteúdos cobrados nas provas de Residência, e por outro lado, oportuniza o contexto 

para a construção e transmissão de conhecimentos de sua especialidade, como uma 

ideia de que “adquirir conhecimentos nunca é demais”, relatado por outros docentes 

em atividades de ambulatórios e enfermarias de especialidades, mesmo que não 

considerados cabíveis à fase e à formação generalista destes alunos. Por outro lado, 

observei em algumas entrevistas uma certa omissão deste contexto que o aluno está 

inserido, como se a preparação para residência fosse algo “externo” à sua formação 

médica, focando apenas no desenvolvimento e avaliação de competências em ato. 
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Vale ressaltar que a segunda opção pode resultar de certa forma em uma 

“transferência” ao aluno deste dilema entre priorizar estudar e se formar para ser 

um(a) médico(a) competente, ou se preparar para uma possível aprovação na 

residência médica pretendida, e neste caso então priorizar as suas “apostilas”, como 

evidenciado na entrevista D. Mas, afinal, por que esse dilema existe? Por que um bom 

aluno formado em uma instituição reconhecida pela qualidade do seu ensino ou um 

médico competente, formado conforme preconizado pelas DCN, não teriam 

consequentemente maiores chances de aprovação também nas provas de 

residência? E mais que isso, a que(m) serve esta disputa de espaço-tempo destes 

futuros médicos? 

Aragão et al. (2018) realizaram um estudo sobre as questões das primeiras 

fases de programas de residência médica dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro 

e Minas Gerais, que conforme regulamentação vigente, ocorre obrigatoriamente de 

forma escrita, com questões de múltipla escolha, e constatou-se um predomínio de 

questões elaboradas sobre cenários complexos em contextos hospitalares, baseados 

em uma lógica biomédica curativa ou ainda com conteúdos descontextualizados ou 

“pseudocontextualizados”. Ou seja, dissonantes ao contexto de mudanças e 

discussões atuais sobre a formação médica. Vale comentar que nas principais provas 

de residência do Estado do Rio de Janeiro, diferente das outras da região Sudeste do 

Brasil, os processos seletivos ocorrem em etapa única. Priorizam, portanto, o domínio 

cognitivo, em detrimento ao que consta na resolução que regulamenta estes 

processos seletivos, “a aquisição de competências atitudinais voltadas ao exercício 

de responsabilidade social frente a políticas prioritárias do SUS” (SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2015, p.31). 

Por outro lado, evidenciamos uma mudança recente no IO de Pediatria, 

sugerida por um aluno como forma de unir os processos avaliativos e a sua 

preparação para provas de residência que possuem a segunda fase de prova prática, 

que foi acatada pela coordenação e docentes, sendo inserida a Avaliação Prática com 

uso de Checklist ao final dos 3 meses na composição da nota final deste internato. 

Evidentemente que, conforme relatado, não foi executada exatamente no formato das 

avaliações práticas tal qual ocorrem nos processos seletivos para a residência, mas 

visto pelos docentes como uma mudança positiva e utilizada como mais uma forma 

de avaliação. Assim, mesmo que realizada ao final, possui uma lógica formativa de 
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forma a informar ao aluno competências que ainda precisam ser desenvolvidas ou 

aprimoradas.  

Uma fala que poderia ter passado despercebida e importante de ser analisada 

sobre este tema é: “Ele precisa ser um pré-residente, um médico em formação” 

(Entrevista D). Nela, o(a) docente se refere a estas duas ideias como sinônimos. 

De fato, ao analisar este aspecto nas falas dos entrevistados, alguns se 

referiram aos internos como colegas de profissão (chamando-os de “doutor”/ 

“doutora”), ressaltando sua responsabilidade nas ações produzidas por eles em ato e 

até uma certa identidade profissional sendo construída. E sobre outros, como um “pré-

residentes” (carinhosamente chamados R0 por participantes), com um caráter de 

médico em formação dentro de um processo contínuo com a residência médica. 

Somado a isso, há na fala de grande parte dos entrevistados uma referência ao termo 

“graduação” a todas as fases do curso, excetuando-se o Internato. 

 Ademais, evidenciamos, juntamente ao contexto local e institucional, na busca 

dos descritores utilizados para esta fase para pesquisa bibliográfica, de certa ausência 

de delimitação e reflexão sobre as questões específicas do Internato, uma vez o 

recomendado ser “Internato e Residência”. No caso da UFF, é marcado por uma 

diversidade de práticas e entendimentos ou concepções sobre esta fase e, retomando 

aos conceitos trazidos por D, se sinônimos fossem, de fato não teríamos essa 

“disputa” quanto ao tempo de preparação e formação, e assim, a sobrecarga dos 

alunos, ou ao menos aproximaríamos ao perfil de egresso desejado aquele exigido ao 

ingresso nos programas de residência. 

Apesar de as DCN e o programa Mais Médicos estarem em um mesmo 

contexto quando implementados visando qualificação dos médicos para uma atuação 

segundo os princípios e necessidades do SUS, incluindo previsão do aumento de 

vagas nas residências, não ocorreram mudanças em seus processos de seleção. 

Mas, o que exatamente isto implica sobre os processos avaliativos do 

Internato? E a resposta está contida no contexto exposto na Entrevista J: 

Depois que nós perdemos emergência 12 anos atrás como nosso campo de 
ensinamento, os nossos alunos... os meus alunos começaram a ter 
dificuldade de fazer uma simples sutura, dar ponto na pele ao final de uma 
cirurgia porque ele não fez isso na sua formação como estudante, então ele 
vai fazer no Internato? Não, porque tem o R1 que quer fazer. E que também 
não teve. (Entrevista J) 
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 Assim, para além das citadas dificuldades de integração do aluno nos 

serviços, aqui exemplificado pelas transformações no HUAP, onde, ainda se 

concentram (apesar de atenuadas pelas recentes mudanças) grande parte das 

atividades do Internato, há uma “disputa” de espaços e oportunidades de 

aprendizagem de competências na UFF entre residentes, principalmente os R1, e 

internos, e que são ainda acentuadas pelo baixo fluxo de pacientes do hospital, 

infraestrutura e integração do ensino nos serviços. Assim, nos internatos que não 

possuem bem delimitados previamente os direitos e deveres de internos e residentes, 

acusado inclusive na VI Conferência Curricular em 2016, observamos este ciclo 

vicioso gerado ainda se perpetua. Nele, o R1 busca adquirir as competências que 

deixou de desenvolver em seu período de Internato, tendo prioridade sobre os 

internos, que, por sua vez, ficam sem o desenvolvimento de algumas competências 

prioritárias, com a ideia de possivelmente serem adquiridas futuramente no seu R1. 

É claro que para a maior parte dos egressos isso não se dará pois se trata de 

uma situação reservada àqueles aprovados nos programas de residência que 

envolvam a especialidade em questão. Deste modo, podemos começar a 

compreender em parte certas priorizações de “apostilas” e plantões externos pelos 

internos em detrimento de seu “currículo formal”, delimitando um pouco mais este 

“algo” supracitado procurado por eles nestas atividades extracurriculares. 

5.3 “COM QUEM”? CARACTERIZANDO O GRUPO DE PARTICIPANTES 

Nesta seção, faço a descrição do processo e resultados em relação aos 

participantes da pesquisa além daqueles que contribuíram com o envio de 

documentos. Ressalto a opção de caracterização dos participantes enquanto grupo 

como forma de mantermos a confidencialidade dos mesmos, e os dados quantitativos 

foram resumidos no Quadro 1. 

Foram realizados ao todo 30 convites para participação e contribuições à 

pesquisa, tendo um total de 24 resposta dos candidatos, com apenas 2 recusas 

declaradas, sendo realizadas 10 entrevistas e mais 3 envios de contribuições. 

Ressalto que as “Contribuições” aqui destacadas se referem a, quando declarada a 

impossibilidade de participação na pesquisa através da entrevista, o(a) docente 

desejou contribuir estritamente com documentações que foram incluídas à etapa 

documental.  
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Quadro 1 – Total de docentes e servidores convidados, respostas aos convites, recusas, 

contribuições e entrevistas realizadas por disciplina do Internato Obrigatório. 

Disciplina Convidados Respondidos Recusas Contribuições Realizadas 

Tocoginecologia 6 4 1 1 2 

Clínica Médica 9 7 0 1 4 

Atenção Básica em Saúde 4 4 0 1 2 

Cirurgia Geral 5 4 1 0 1 

Saúde Mental 2 2 0 0 0 

Pediatria 4 3 0 0 1 

Total 30 24 2 3 10 

Fonte: Elaboração própria. 

O IO de Tocoginecologia (GO), como já descrito, é um internato integrado entre 

as disciplinas de Ginecologia e Obstetrícia. Inicialmente foram enviados para os 4 

coordenadores e vice-coordenadores (2 de cada disciplina), e outros 2 convocados a 

partir das indicações dos participantes. No total, foram 4 respostas obtidas, sendo 

realizadas 2 entrevistas, 1 envio de contribuições de coordenação e 1 recusa.  

O IO de Clínica Médica (CM) apresentou a maior parte dos convites e das 

entrevistas realizadas que podem ser atribuídas a algumas de suas características. A 

primeira é a de haver uma certa descentralização da coordenação, pois apesar de 

existir a coordenação geral deste IO, é um internato composto por diferentes 

especialidades (Pneumologia, Cardiologia, Dermatologia, Neurologia, Geriatria, 

Reumatologia, Endocrinologia, Nefrologia, Infectologia, Hematologia e 

Gastroenterologia), em que todos possuem coordenação própria, com autonomia em 

relação a funcionamento, organização e integração e avaliação dos alunos em 

serviço. Isto ocorre pois apesar haver recomendações da coordenação geral do 

Internato e do IO de CM sobre os processos avaliativos, cabe a cada uma a decisão 

de aderir ou não a elas. 

Cada aluno se insere 1 mês em duas destas especialidades e um terceiro mês 

na própria Clínica Médica, onde ele realiza o estágio em uma das duas enfermarias 

(Feminina ou Masculina). Assim, podemos considerar a grande diversidade de 

possibilidades de representações docentes neste IO, destacando um grande interesse 
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e disponibilidade de grande parte deles em participar e contribuir com o estudo como 

importantes fatores que aumentaram a representatividade deste IO na pesquisa.   

Dos 9 convites, houve 7 respostas, com 4 entrevistas realizadas e 1 

contribuição, que neste caso foi alegado pela(o) docente não participação por falta de 

tempo e questões pessoais familiares neste período para a não participação nas 

entrevistas. A ausência total de respostas e de participação nestes IO ocorreram 

somente com servidores convidados, e dentre seus motivos, encontramos férias e 

adoecimentos e uma internação durante o período de execução das entrevistas.   

No IO de AB, foram feitos 4 convites, todos respondidos, realizadas 2 

entrevistas e 1 contribuição através de envio de documentos e a indicação dos 

docentes e servidores para participação na pesquisa. Importante destacar a 

representatividade obtida pela participação de um representante dos preceptores da 

APS da cidade do Rio de Janeiro e um(a) docente responsável pelos internos em uma 

das unidades do PMF em Niterói.  

 NO IO de Cirurgia, não houve participação nem resposta da coordenação 

deste IO, o que dificultou uma compreensão global de como se dá seu funcionamento 

e seus processos avaliativos. Assim, os contatos dos docentes convidados, à exceção 

da coordenação, foram obtidos através de indicação de docentes participantes dos 

demais internatos ou por a pesquisadora já ter o contato prévio e certa proximidade 

facilitada pelo fato de ser uma ex-aluna.  

Neste, foram 5 convites, obtendo respostas de 4 deles. Destes, 1 foi excluído 

por relatar estar aposentado e não mais atuar diretamente nas atividades práticas dos 

alunos do internato, 1 recusa e que vale destacar que apesar de docente sempre 

solícito(a) e se mostrar interessado(a) em contribuir com o estudo, relatou não se 

sentir apto(a) a participar da pesquisa neste período por motivos pessoais, totalizando 

1 entrevista realizada. 

No IO de Saúde Mental tem como característica um número menor de docentes 

atuantes, se comparado aos demais, ficando mais centralizados os processos 

avaliativos dos alunos na coordenação. Houve resposta inicial positiva dos docentes 

convidados, porém não houve posterior participação nem envio de contribuições, que 

resultou em uma ausência de representações e informações deste IO na pesquisa. 
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No IO de Pediatria, totalizaram-se 4 convites, com obtenção de 3 respostas, e 

realização de 1 entrevista. Importante destacar que mesmo os docentes indicados por 

participantes deste internato, a maior parte deles coincidiam estar em cargos de 

coordenação tanto na própria Pediatria, como no internato e no curso. Entre os 

motivos de não participação dos docentes estiveram período de férias e ausência 

posterior de respostas. 

Podemos caracterizar o perfil dos participantes deste estudo, primeiramente 

composto em sua maioria por mulheres (7 mulheres e 3 homens), e todos terem como 

titulação mínima Residência Médica em sua especialidade e Mestrado. Estiveram 

incluídos dentre eles, 1 doutorando(a), como os que tinham concluídos Doutorado e 

Pós-Doutorado recentemente ou há muitos anos. O tempo de docência variou entre 1 

ano e 9 meses e 42 anos, havendo tanto aqueles em que esta experiência docente se 

deu estrita ou majoritariamente na UFF, quanto aqueles em que a maior parte se deu 

em outra(s) faculdade(s) de Medicina, ainda que todas no estado do Rio de Janeiro. 

Ainda, foi evidenciado implícita ou explicitamente a percepção dos docentes de 

que ao longo de sua trajetória profissional e acadêmica não priorizaram (segundo 

alguns, não por desvalorização, mas por uma não priorização) uma formação ou uma 

busca por um saber pedagógico, alegando questões pessoais e familiares, ciclos de 

vida. Aqui destaco a presença marcante de muitas mulheres participantes associarem 

suas escolhas e trajetórias de vida, principalmente, relacionadas à maternidade, 

enquanto atravessamentos sobre relatos de marcos da sua trajetória profissional 

remota, recente e atual, como ainda sobre seus planejamentos futuros profissionais e 

acadêmicos. 

Contudo, se voltarmos à caracterização de nossos participantes, que possuem 

pelo menos 4 anos de formação (Residência Médica e Mestrado) além dos seus 6 

anos de graduação em Medicina, soa no mínimo curioso esta caracterização de não 

ter havido uma priorização de cada docente durante sua formação profissional de uma 

formação pedagógica. Precisamos, assim, refletir, se a aparente “não priorização” na 

formação pedagógica dos docentes se dá em um âmbito “coletivamente” individual, 

ou envolve processos de valorização e priorização de competências de seus 

programas de pós-graduação. 
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Vale destacar a característica evidenciada do grupo de todos terem feito a 

graduação em Medicina em universidades públicas da região Sudeste do Brasil, 

sendo 7 dos 10 participantes ex-alunos da faculdade de Medicina da UFF. Dentre 

estes, temos aqueles formados antes e depois de sua reforma curricular. 

Ainda, houve representatividade em relação ao tempo como docente do 

Internato Obrigatório com tempo de docência na UFF tanto estritamente quanto  

majoritariamente atuando nesta fase, e majoritariamente em fases iniciais do curso e 

recentemente somente no IO. Quanto a esta atuação teórica ou prática nas demais 

fases, temos 1 docente que, apesar de ter atuado em atividades teóricas das fases 

anteriores, no momento se dedica exclusivamente às atividades em serviço do 

nInternato, e os demais atuarem simultaneamente em atividades teóricas e/ou 

práticas das outras fases, concentrando-se principalmente em atividades práticas do 

Trabalho de Campo III e IV (3ª e 4ª fases do curso).  

Outra característica do grupo de participantes se dá  em relação à atuação 

(direta ou indireta) nos processos avaliativos dos internos. Tivemos aqueles com 

função estrita de coordenar, realizando orientações e recomendações aos docentes 

e/ou preceptores sobre os processos avaliativos, aqueles que executam com os 

alunos diretamente durante a atuação nos serviços, além daqueles que possuíam as 

duas funções. Quanto aos vínculos institucionais, tivemos aqueles somente somente 

como docentes, somente como servidores, ou ambos (docentes com vínculo de 

servidores), incluindo entre estes chefia de um dos serviços. 

Esta é uma característica inerente ao Internato sobre os diversos papéis 

desempenhados pelos docentes nas atividades práticas dos alunos: assistência, 

coordenação (de setores, equipes, do próprio Internato, que envolve coordenar outros 

docentes e internos), além de sua função pedagógica, tanto no desenvolvimento das 

competências quanto de seus processos avaliativos, os quais nos debruçamos neste 

estudo. Essas diversas funções que são assumidas pelos docentes vão variar entre 

eles dentro de uma mesma disciplina, rodízio, especialidade, departamento, cenário 

ou serviço em que atuam. 

Em algumas entrevistas fica destacada uma mudança dessas características 

da integração ensino-serviço nos últimos anos na UFF e no HUAP, a partir da entrada 
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da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) na administração do 

hospital, na perspectiva do papel docente, como consta nos trechos: 

Quando eu comecei a gente fazia... praticamente todo atendimento na 
[especialidade de F] era feito por professores. Atualmente, o perfil do serviço 
mudou completamente, praticamente feito por médicos, naquela ocasião feita 
por professores. Mas eu sempre me envolvi no atendimento, eu 
pessoalmente sempre me envolvi no atendimento. (...) Nós não ficamos com 
o paciente e o aluno na enfermaria, quero dizer, nós não passamos visita. 
Quem passa visita são os médicos. Existe um serviço com médicos, são eles 
que passam visita. (Entrevista F) 

Portanto, os docentes deixaram de ter a função assistencial nos serviços, 

aumentando o protagonismo dos médicos (servidores) responsáveis por acompanhar 

os internos no aprendizado no cotidiano com seus pacientes. Nestes casos, os 

docentes participam dos espaços de discussão, de sessão clínica, dos rounds ao final 

das visitas. Outros participantes relataram manter suas atribuições  assistenciais, o 

que por muitas vezes, como será descrito, sobrecarrega-os e torna muitos de seus 

processos de avaliação dos internos aquém do desejado por eles. 

Apesar disso, nesses casos há a possibilidade de um acompanhamento 

longitudinal pelo docente em ato do desenvolvimento das competências do interno na 

produção do cuidado. Ou seja, de uma lógica mais formativa de seus processos 

avaliativos, o que por outro lado se torna mais limitada, com um caráter mais somativo, 

quando este é o avaliador e não o médico que acompanha este aluno diariamente ao 

longo do estágio, como relata F: 

Então, o professor é responsável pela avaliação, é responsável por alguns 
momentos, mas não pelo... pelo segmento, pelo ensino diário. O ensino diário 
coloca o aluno dentro do serviço. O aluno acompanha o que tá acontecendo 
dentro do serviço. (Entrevista F).  

O referente contexto também foi evidenciado no IO de AB, que evidentemente 

não tem seus cenários de prática dentro do HUAP, mas apresentou questões sobre 

integração ensino-serviço semelhantes. Segundo os relatos, pela escassez de 

médicos nas unidades do PMF em Niterói neste período de implantação deste 

Internato, devido a uma conjuntura atual de instabilidade sobre a contratação dos 

servidores neste município, houve a necessidade de que docentes assumissem 

concomitantemente a função assistencial, de modo a possibilitar que os alunos 

continuassem a ter seu campo de prática. Por outro lado, o funcionamento e inserção 

deste IO no município do Rio de Janeiro divergiu não só pela conjuntura local e 
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diferenças na organização dos serviços e da AB, como de haver maior protagonismo 

dos preceptores nos processos avaliativos dos internos. 

Um exemplo disso é a própria atribuição de nota pelos médicos de família e 

comunidade das equipes nas quais os alunos foram inseridos, que diferiu no de Niterói 

feita pela(o) docente responsável. Cabe destacar que mesmo que, segundo os 

relatos, ocorre de forma mais subjetiva ou não estruturada, referiu considerar não só 

as percepções dos preceptores sobre a atuação dos alunos, à semelhança ao ocorrido 

em espaços de enfermaria do HUAP, mas também de toda a equipe na qual está 

inserido, e até mesmo comentários de pacientes. Esta característica aparece no relato 

de um(a) dos(as) docentes deste internato e pode ser caracterizada como uma 

valorização sobre aquilo que é produzido nos encontros tanto com pacientes quanto 

com os demais profissionais das equipes. 

5.4 DESCREVENDO O OBJETO DE ESTUDO: OS PROCESSOS AVALIATIVOS 

DO INTERNATO OBRIGATÓRIO DE MEDICINA DA UFF 

A ausência de uma lógica de competências nesta instituição requer que 

iniciemos uma análise descritiva dos componentes das notas finais, seguindo da sua 

composição ao conjunto de competências que representam os processos de 

priorização e valorização presentes em cada item,. Em seguida, analisaremos as 

escolhas de metodologias e ferramentas de avaliação para então adentrarmos na 

análise de seu conteúdo a fim de revelar as competências em si presentes nestes 

processos. Desta forma, percorreremos os caminhos do instituído, do formal, 

priorizado e valorizado pelas coordenações, para o contido nos processos avaliativos 

cotidianos dos alunos a partir das falas dos participantes da pesquisa. 

5.4.1 A composição das notas finais: valorizando o priorizado 

Iniciarei com uma análise descritiva da composição de cada nota final dos 

internatos participantes, a fim de identificarmos sua valorização e, portanto, das 

competências contidas neles. Um ponto importante a ser esclarecido se refere à 

nomenclatura de cada componente. 

Primeiramente, houve a pretensão do uso da própria nomenclatura utilizada por 

cada coordenação das disciplinas do IO, porém evidenciou-se uma importante 

divergência no uso das nomenclaturas referentes aos itens entre os diferentes 
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internatos, seja pelo uso de diversos termos para um mesmo componente, seja de 

uso de termos para componentes diferentes.  

Este é um achado pode estar relacionado à evidenciada falta de diálogo e 

integração entre as coordenações do IO. Como exemplos temos “Nota do setor”, “Nota 

da manhã” (se referindo as atividades realizadas durante as manhãs, que 

majoritariamente ocorrem em enfermarias do HUAP), “Nota da enfermaria”, “Nota da 

prática”, “Aproveitamento em atividades práticas”, utilizadas para se referir à avaliação 

feita de forma longitudinal pelo profissional responsável pelo aluno durante o período 

em que ele estagia em determinado setor ou serviço. Outro exemplo seria a “Avaliação 

prática” tanto neste sentido quanto para se referir a uma avaliação prática formal 

pontual realizada durante um atendimento clínico, também denominada “Prova 

prática”. Esse termo foi descrito na Ficha de Avaliação do Desempenho do Internato 

Eletivo, utilizada temporariamente pelo Internato de APS, como uma “avaliação escrita 

sobre assuntos práticos”. 

Diante do exposto, para que pudéssemos realizar uma análise comparativa 

entre eles, necessitou-se da utilização de nomenclatura padronizada pela 

pesquisadora, com esclarecimento de suas definições. Posto isto, caminharemos, 

então, para a descrição de cada componente da notais finais partindo de uma análise 

comparativa sobre como ocorrem em cada disciplina em que estão presentes.  

No IO de Ginecologia, anteriormente, a nota final era calculada pela média das 

duas avaliações teóricas, com peso 4, mais a Avaliação Prática com peso 3 e as 

presenças com peso 3. Depois do início da pandemia, consistiu em presença, com 

peso 2, mais a média das notas de todos os questionários, ou seja, de Avaliação 

Teórica, com peso 1. 

No IO de CM, a nota final consiste na média aritmética entre as notas de 

Avaliação de Preceptoria de cada mês, sendo um deles obrigatoriamente em uma das 

enfermarias de CM. Esta, no entanto, é calculada a partir da média aritmética de sua 

Avaliação de Preceptoria com a Avaliação Teórica que ocorre ao final do internato de 

CM. 

No IO de AB, a nota final, como consta na Ficha de Avaliação de Desempenho 

do Interno, é dividida em “Avaliação Formativa”, item já anteriormente explicitado, com 

peso 6, e Avaliação Teórica”, com peso 4. Esta “Avaliação Teórica” possui um único 
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componente denominado “Conhecimento Teórico-Prático”, descrito como “Média da 

prova teórica (preferencialmente questões discursivas) e a prova prática (avaliação 

escrita sobre assuntos práticos como, por exemplo, relatórios, provas com pacientes 

e provas multimídia)”, portanto  anteriormente classificada pela pesquisadora como 

“Avaliação Teórica” pelo caráter de avaliação escrita, apesar de relatar a possibilidade 

de realização de provas com pacientes, portanto não sendo possível identificar a partir 

dela a forma de avaliação, a ser evidenciada pelos relatos nas entrevistas. 

No IO de Pediatria, antes de iniciado o período pandêmico, a nota final era 

calculada pela média aritmética das notas da Avaliação Teórica com a Avaliação de 

Preceptoria de cada mês no respectivo setor, mais a nota da Avaliação da 

Apresentação em Sessão Clínica, a nota da Avaliação Prática e da Nota da 

Preceptoria (atribuída pelo seu docente de referência durante todo este internato, que 

será melhor explicitado adiante), fazendo-se ao final a média aritmética destes 

componentes.  

Podemos observar uma heterogeneidade importante na composição das notas 

finais, não só quanto a presença ou não dos componentes, mas nos diferentes pesos 

nas notas finais dos internatos participantes. Dessa forma, partiremos para a análise 

de cada componentes nestas notas finais, obtidos a partir dos coordenadores, e que 

se encontram resumidos no Quadro 2. 

Quadro 2 – Composição da Nota Final do Internato Obrigatório por Especialidade 

Componentes da Nota Final GO CM AB PED CIR SM 

Presença X 

     

Avaliação Teórica X* X* X X* 

  

Avaliação de Apresentação em 
Sessão Clínica 

   

X* 

  

Avaliação Prática X* 

  

X* 

  

Avaliação de Preceptoria 

 

X X X 

  

Fonte: Elaboração própria. Legenda: GO = Tocoginecologia, CM = Clínica Médica, AB = Atenção 
Básica em Saúde, CIR = Cirurgia, SM = Saúde Mental. X= Componentes Presentes na Composição da 
Nota Final, X* = Componentes presentes, porém modificados ou suspensos após o início da pandemia. 
Fonte: Elaboração própria. 

Pela ausência de participação ou contribuições de coordenadores dos 

Internatos de Cirurgia e Saúde Mental no presente estudo, não houve marcações 

sobre os componentes dos respectivos internatos. Ainda, a ausência de contribuições 
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e/ou participação de docentes da disciplina de Obstetrícia (e a coordenação e 

docentes da Ginecologia não saberem informar como de fato se dá a composição 

desta nota), caracterizam as informações obtidas neste estudo para a disciplina de 

Tocoginecologia corresponde a somente 50% de sua nota final, uma vez ser 

constituída pela média aritmética destas duas disciplinas. Isto se dá pelo fato de suas 

atividades ocorrerem de forma concomitante e paralela nas duas especialidades, 

sendo metade majoritariamente em atividades práticas da Ginecologia e a outra 

metade majoritariamente na Obstetrícia, e ambos possuírem seus respectivos 

coordenadores e funcionamentos de forma independente.  

Todos os componentes listados de todas as especialidades participantes do 

estudo geravam uma nota de 0 a 10, a partir de uma avaliação individual de cada 

aluno (salvo algumas exceções que serão elencadas), conforme preconizado pela 

universidade. Deste modo, uma das funções dos coordenadores de cada internato 

seria o de aplicar cada nota em fórmulas previamente estabelecidas para o cálculo da 

nota final de cada aluno. 

Ressalto ainda a ausência de modificações nos processos avaliativos no 

internato de AB após o início do período pandêmico, uma vez este ter sido 

implementado e iniciado suas atividades durante a pandemia. Por outro lado, 

podemos observar diversas interferências do período pandêmico em todos os demais 

IO, com a exceção do componente Avaliação de Preceptoria, o que pode demonstrar 

uma priorização nesta forma de avaliação eminentemente prática e inserida na 

realidade dos serviços, a ser correlacionada com as análises posteriores das 

competências ali avaliadas. 

Iniciando a descrição e análise de cada componente, é importante esclarecer 

que o componente “Presença” consta neste quadro quando utilizada a frequência do 

aluno não somente como pré-requisito para sua aprovação, mas quando formalmente 

gera uma nota a ser calculada pelo proporcional de presenças do aluno sobre o total 

de suas atividades presenciais (neste caso, majoritariamente suas atividades nos 

serviços), entrando, assim, no cálculo da composição da nota final. Observamos aqui 

uma divergência entre os IO pois apesar de constatada uma importante valorização 

por todos os participantes, tanto nas entrevistas quanto nos documentos analisados, 

este item está presente neste formato somente no Internato de Ginecologia e 

Obstetrícia (GO). 
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Apesar disso, todos os coordenadores participantes relataram sobre uma 

rigorosidade em relação à frequência de cada aluno, inclusive ressaltando as regras 

sobre trocas de plantões e faltas não justificadas desde o início do rodízio, e que são 

centralizados pela coordenação de cada IO, sob pena de não obter a aprovação ou 

lançamento de notas ao final da disciplina. À parte da redução da carga horária a partir 

das Resolução supracitadas divulgadas pela UFF em 2020, que justificaria uma maior 

vigilância sobre este quesito, os relatos (e a própria vivência da pesquisadora quando 

aluna) demonstram ser uma prática prévia ao início da pandemia entre muitos 

docentes. 

Por outro lado, houve relato de um(a) participante, divergindo dos demais, de 

nunca ter sido muito(a) rígido(a) com o controle de frequência de seus alunos, exceto 

em situações extremas, como de grande percentual de faltas. Nestes casos, que 

relatou terem sido raros e pontuais, diminuía a nota do componente “Avaliação de 

Preceptoria” de forma subjetiva, o que pode caracterizar uma valorização neste 

componente.  

Ainda, esta questão possui estreita relação com o relato de docentes sobre as 

interferências de atividades extracurriculares no processo de formação médica, 

destacando-se quando há uma priorização delas em relação às atividades do 

internato, sobretudo sobre a qualidade da aprendizagem dos alunos e as 

competências desenvolvidas (ou não) nestes estágios, como consta no trecho da 

entrevista C: 

Eu falo “Gente, vocês estão aprendendo Medicina por aí!”. Eu falei: “Todo 
mundo aprende Medicina por aí, mas não dá pra vocês não cumprirem a 
carga horária da faculdade.” Porque, assim... Claro, tem um rodízio que vai 
ser mais legal do que o outro, mas não dá pra ser tudo... nas esquinas! 
(Entrevista C) 

Por outro lado, outra(o) participante reforça a importância de o aluno ter um 

maior protagonismo em seu processo de formação que se traduz, segundo ela(e), por 

uma busca de outras oportunidades de aprendizagem em diversos cenários que não 

somente aquele ofertado pela universidade, contanto busque serviços e profissionais 

qualificados. Esta(e) participante ressalta ainda a importância de médicos e médicas 

que acompanhou em diversos serviços públicos e particulares da região em seu 

processo de formação médica, apesar de identificar uma maior dificuldade nos últimos 
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anos de o aluno consegui-los, e, portanto, a importância do estabelecimento de 

convênios entre Universidade e os serviços de saúde locais. 

Ainda, este(a) participante ressaltou a importância da assiduidade do aluno na 

identificação pelo(a) docente do potencial de cada um deles, a partir do vínculo 

docente-aluno, de forma a conhecer também seus desejos, expectativas e aspirações 

sobretudo profissionais, ou seja, aspectos do cuidado através do processo de ensino-

aprendizagem em ato, estabelecido a partir dele e de cada encontro aluno-docente-

serviço-paciente, como exemplificado no trecho: 

E eles viam “doente” comigo, viam sozinho, eu conferia, examinava “doentes” 
com aluno, era um grupo de 6, 7 alunos, e eu tinha uma ideia do que cada 
um deles tinha de potencial. (...) pegava um dos dias eu levava todos no 
centro cirúrgico. Arrumava os jalecos cirúrgicos, eles entravam em cirurgia 
comigo. É... e eu sabia o que cada um deles, o que que queria. (Entrevista J, 
grifo nosso) 

No componente Avaliação Teórica, em uma primeira análise do Quadro 1, já 

podemos destacar ser este o único presente em todos os internatos participantes, o 

que já nos indica uma convergência na priorização do domínio cognitivo no IO da UFF. 

Por outro lado, apresentam diferentes graus de valorização entre eles, na perspectiva 

apenas da composição da nota final, variando desde 15% a 40% dela. 

Observamos interferências da pandemia em todos eles e de formas diversas, 

como a sua suspensão no internato de Pediatria e as modificações no formato e forma 

de aplicação, respectivamente, nos de Ginecologia e CM. No internato de AB não 

houve maiores informações na etapa documental sobre como ou em que momento 

ocorre este tipo de avaliação, que depois foi confirmada pelos relatos de que não havia 

ainda sido aplicada, por influência da situação epidemiológica deste período. 

Quanto ao momento de sua aplicação, todas são realizadas na última semana 

ou do internato em si, como é o caso da CM e da Ginecologia (sendo neste também 

aplicada uma na metade), ou ao final de cada rodízio específico dentro destes 

internatos (como é o caso da Pediatria, que neste caso totaliza três avaliações teóricas 

em seu término, uma ao final de cada mês). Assim, é feito a média aritmética destas 

notas para o cálculo do componente “Avaliação Teórica” na nota final de cada 

aluno(a). Notamos, que apesar de algumas diferenças, há em comum uma lógica de 

aplicação destas avaliações após a conclusão do período de estágio, destacando-se 

a convergência sobre seu caráter somativo, ou até de certa forma, certificativo.  
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Com o início da pandemia, no entanto, o internato de Ginecologia adaptou a 

Avaliação Teórica por uma nova dinâmica de aula teórica que consistia em envio com 

antecedência aos alunos de uma aula gravada, referências para leitura e um 

questionário elaborados pelo professor responsável pela aula sobre o tema. Este 

questionário deveria ser respondido em grupo de 5 alunos e enviado até a véspera da 

aula síncrona. 

As respostas então seriam avaliadas pelo(a) professor(a), gerando uma nota 

que poderia variar de 0 a 10, a cada aula. Assim, a nota do componente Avaliação 

Teórica a ser calculada passou a ser a média aritmética de todas as notas destes 

questionários, atribuídas pelos docentes responsáveis pela respectiva aula. Vale 

destacar que não significa que tenha assumido um caráter mais formativo da 

avaliação, pois pode ainda ter se mantido o caráter somativo, porém com múltiplas 

avaliações com diversos avaliadores apenas, a depender como de fato foi conduzido. 

Porém, podemos destacar uma priorização e valorização de competências que 

envolvam o trabalho em equipe e o protagonismo dos alunos na produção do seu 

conhecimento, ressaltando seu caráter coletivo. 

O seguinte componente “Avaliação de Apresentação em Sessão Clínica”, 

consistia na apresentação de um caso clínico vivenciado pelo interno, orientado pelo 

docente do setor ou serviço em que estava alocado naquele momento. Anteriormente, 

havia a participação de todos os oito docentes da Pediatria na realização de sua 

avaliação. Assim, era calculado pela média aritmética destas oito avaliações. 

No período de pandemia necessitou-se elaborar uma escala de apresentações, 

em que o avaliador era o(a) próprio(a) profissional que orientou o aluno na elaboração 

da apresentação do caso. Este orientador, anteriormente, era um dos docentes do 

setor em que o aluno estava alocado naquele mês, mas após o início da pandemia 

passou a incluir servidores de outros locais. Este fato ocorreu devido a uma menor 

disponibilidade de vagas nos setores do HUAP desde então, principalmente com o 

fechamento de ambulatórios, levando ao estabelecimento de parcerias tanto público 

quanto privadas para criação de novas vagas para as atividades práticas dos internos, 

diversificando os serviços em que os alunos seriam alocados, e adicionando a 

participação de servidores destes novos locais nesta atividade. 
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Apesar de fazer parte das atividades obrigatórias do internato de GO e haver 

maior responsabilidade dos internos em sua organização, não há uma avaliação 

formal ou padronizada que gere uma nota para a composição da Nota Final, como 

evidenciado no de Pediatria e, por isso, não constou no Quadro 2. Também foram 

mantidos após o início da pandemia, mas de forma remota.  

Quanto ao componente Avaliação Prática, corresponde a uma avaliação 

pontual e individual de cada interno(a) a partir da observação de uma situação real 

em um atendimento clínico a ser realizado pelo(a) mesmo(a) no serviço em que  está 

atuando. Apesar de haver uma divergência em sua execução no internato de 

Ginecologia, onde foi relatado a realização deste mesmo atendimento dividido em 2 

ou 3 internos em que cada um executava uma parte da consulta, como por exemplo, 

um a anamnese, outro uma parte do exame físico enquanto outro interno 

procedimentos a serem realizados. Apesar desta característica, converge com o de 

Pediatria, pelo fato de ser gerada uma nota individual de 0 a 10 para compor o cálculo 

de sua nota final. 

Apontamos outras convergências entre os IO de Pediatria e Ginecologia neste 

componente por possuírem avaliações agendadas na última semana do internato e 

aplicados por docentes prestam concomitantemente função assistencial nestes 

serviços, independente se vínculo como servidor ou não. Apesar do agendamento da 

avaliação, nem os alunos nem o docente sabiam quem seria o(a) paciente nem seu 

quadro clínico. 

Destaca-se um relato sobre o internato de Pediatria quanto a uma predileção 

por paciente de primeira vez ou com responsáveis que “gostem de falar”, a fim tanto 

de possibilitar ao aluno a realização de uma anamnese mais extensa quanto de não 

haver necessidade de que o(a) responsável precise repetir toda a história do(a) 

paciente somente com fins avaliativos. Esta característica, apesar de configurar um 

tipo de seleção, evidencia uma relação de cuidado tanto com a(o) interna(o) quanto 

com pacientes no processo avaliativo. 

Na Pediatria, o local de aplicação da Avaliação Prática dependia do setor no 

qual o(a) aluno(a) estaria estagiando no último mês nesta disciplina, ou seja, na 

Neonatologia, Enfermaria ou nos Ambulatórios do HUAP. Da mesma forma, na 

Ginecologia era realizado pelo docente que o(a) acompanhou semanalmente no 



100 
 

ambulatório (denominado “tarde fixa”) durante as 13 semanas do IO. Assim, o local 

também variava de acordo com o ambulatório no qual este docente era responsável, 

salvo algumas exceções, segundo relato, em que havia alguma incompatibilidade de 

agenda do aluno e era solicitada a realização em um outro turno com docente de outro 

ambulatório. 

Sobre o componente “Avaliação de Preceptoria”, definido pela pesquisadora 

como a avaliação realizada pelo(a) profissional médico(a), seja ele(a) servidor(a) ou 

docente, responsável pelas atividades das(os) internas(os) de forma longitudinal e 

contínua sobre sua atuação e desempenho em determinado serviço por determinado 

período, gerando ao final uma nota de 0 a 10. Tal definição se baseia somente na 

função da preceptoria em si, no sentido puramente do “preceptorar” o(a) aluno(a), ou 

seja, do ensinar a clinicar, de desenvolver suas competências clínicas e, a partir delas, 

avaliar o desempenho em ato deste(a) profissional em formação. 

Apesar da convergência na priorização na maior parte dos internatos 

participantes, temos uma certa divergência sobre sua valorização, apesar de 

atenuada com as interferências do período, quando foi de cerca de 30% neste (e 

passou para 60%) até mais de 80% da das notas finais do IO de CM (que foram 

mantidos). 

Cabe ressaltar divergências entre as disciplinas do IO quanto ao local e período 

de permanência do(a) aluno(a) e, portanto, da observação e avaliação por parte de 

cada avaliador(a) que irá, assim, lhe atribuir uma nota. Na Pediatria e na CM, como já 

explicitado, o aluno permanece um mês em cada setor/ especialidade ou enfermaria 

e, deste modo, geram um total de 3 notas as quais a coordenação irá fazer uma média 

aritmética para o cálculo da nota deste componente. Uma característica a ser 

ressaltada em ambos os internatos é a de as atividades ocorrerem com pacientes ou 

internados (nas enfermarias e na Neonatologia) ou ambulatoriais, havendo um 

predomínio daqueles sobre estes, e todos no HUAP. 

Já no internato de AB, além de evidentemente o aluno atuar na APS, que no 

caso da UFF ocorre nos municípios do Rio de Janeiro ou de Niterói, permanece 

durante os 3 meses com a mesma equipe, e portanto, com o(a) mesmo(a) 

avaliador(a), seja ele(a) servidor(a) (para aqueles alocados nas Clínicas da Família 

na cidade do Rio de Janeiro) ou docente (para aqueles alocados no Programa Médico 
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de Família de Niterói) de referência, gerando somente uma nota para este 

componente. 

Outro achado sobre o internato de AB, por utilizar como referência a Ficha de 

Avaliação de Desempenho do Internato Eletivo, e nela conter especificado uma 

divisão dentro deste componente, então denominado como “Avaliação Formativa”, 

que seria calculado pela média aritmética de dois itens: AF1, descrito como, “Possui 

natureza prática: avaliação clínica, procedimentos diagnósticos e terapêuticos, 

participação em sessões clínicas e discussão de casos”, e “AF2, descrito como 

“Pontualidade, assiduidade, comportamento ético e moral, relacionamento com a 

equipe de saúde, relacionamento com o paciente e interesse técnico-científico”, que 

podemos inferir, a depender como de fato são avaliadas, serem consideradas como 

habilidades ou atitudes, n a perspectiva das competências. 

No que consta nos relatos e na apresentação da coordenação aos alunos de 

do internato de CM ao iniciarem os rodízios, os critérios de avaliação utilizados, que 

incluem: Assiduidade, Pontualidade, Interesse, Execução das tarefas, 

Responsabilidade, Iniciativa, Relação com pacientes e com a equipe, Competências 

e habilidades. Desta forma, fica evidenciado a ausência de especificação sobre quais 

competências se relacionam com cada item e a forma como devem ser avaliadas. 

Esta lógica de avaliações baseadas em critérios e não em competências também foi 

evidenciada nos IO de AB e Pediatria, o que aumentou a importância dos relatos dos 

docentes para atingirmos os objetivos da pesquisa. 

Ainda, outra especificidade evidenciada sobre o IO de Pediatria vem a ser o 

assim denominado “Nota da Preceptoria”, que consiste na avaliação realizada pelo(a) 

docente, assim denominado neste IO como um preceptor(a), por ser aquele(a) que 

acompanha e avalia de forma longitudinal o desenvolvimento do aluno ao longo dos 3 

meses deste IO. Assim, tem como base a ideia de que o aluno tenha uma referência 

docente ao longo de todo o IO desta disciplina, independente de que serviços está 

rodando, tanto para questões de dificuldades de aprendizado quanto questões 

pessoais que possam interferir no seu processo de formação. 

Sobre isto foram ressaltadas nas falas dos entrevistados as interferências de 

questões relacionadas à saúde mental dos alunos e sua alta prevalência entre os 

estudantes de Medicina,. Assim, a ideia deste(a) “docente preceptor(a)” responsável 
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por um grupo de 6 alunos e discussões teóricas de temas priorizados e vivenciados 

no internato de Pediatria, denominada “Nota da preceptoria” se constitui como um 

processo de avaliação da participação, pontualidade, interesse e desenvolvimento 

pedagógico do aluno de forma contínua, juntamente a uma produção de cuidado 

integral na relação discente-docente mais institucionalizada ao se inserir no processo 

de trabalho docente.  

Podemos identificar os efeitos da suspensão das Avaliação Prática após o 

início da pandemia pelas disciplinas que a utilizam, provocando um aumento na 

proporção dos demais componentes sobre na nota final, que no caso de GO ocorreu 

com as Avaliações Teóricas e no de Pediatria com as notas de Avaliação de 

Preceptoria de cada setor. Não podemos, todavia, caracterizar estes aumentos 

unicamente como uma valorização destas formas de avaliação em detrimento 

daquelas suspensas, que no caso, respectivamente, seriam de competências 

cognitivas ou teóricas, e de habilidades e atitudes. 

Este fato se deve às próprias questões sanitárias e epidemiológicas 

caracterizadas pelo período pandêmico e que envolvem a aplicação de cada forma de 

avaliação e, assim, a possibilidade e a opção de adaptação a uma aplicação remota 

e suas limitações pareceram ter maior peso do que sobre aquilo que está sendo 

avaliado a partir delas. Contudo, podemos analisar esta valorização de componentes 

que assim permaneceram de forma a trazer a reflexão sobre sua presença e 

composição na nota final, na perspectiva de valorização de competências que são 

avaliadas (e portanto, priorizadas e valorizadas), ou até mesmo, no caso do IO de GO 

sobre o componente Presença, que neste período se tornou mais evidente. 

Vale, neste momento, retomarmos a uma perspectiva histórica da formação 

médica no Brasil, especificamente ao período colonial anterior à vinda da família 

imperial ao Brasil em 1808 para depois ser criada a primeira escola médica. Nesta 

época, existiam somente duas opções para se tornar um médico no Brasil: formar-se 

nas escolas médicas europeias, majoritariamente ocorrida na faculdade de Coimbra, 

e portanto, opção reservada aos filhos da elite econômica brasileira, ou através de um 

treinamento empírico como aprendizes de médicos e cirurgiões regularmente 

formados (REGO, 2003). 
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A primeira opção tinha uma formação com importante caráter teórico, a partir 

de leitura de textos, e os alunos após cursarem as disciplinas regulares prestavam 

exames ao final parar receberem o título de Bacharel em Medicina.  Na segunda 

opção, quando considerados aptos por seus tutores, prestavam exames perante 

instâncias administrativas máximas na área da saúde no Brasil designadas pelo rei de 

Portugal. Consta na literatura que estas se configuravam mais como um sistema de 

compra de licenças do que de fato correspondendo a algum tipo de avaliação de 

conhecimentos. (REGO, 2003) 

Temos, então, no período colonial, por um lado uma formação que priorizava 

conhecimentos teóricos e avaliações somativas, com regras bem estabelecidas e 

tempo definido de formação, e por outro uma formação estritamente voltada para o 

desenvolvimento de competências centradas em habilidades e atitudes a partir do 

exercício da prática inserida na realidade de um profissional, por um tutor responsável 

tanto pelo seu aprendizado quanto por atestar, quando assim julgar, a aptidão para 

exercer a profissão. É claro que a priorização de certas competências na certificação 

dos formandos não significa que em seu processo de formação não houvesse alguma 

prática hospitalar, como menciona Rego (2003), nas universidades portuguesas, nem 

que os aprendizes no Brasil não tivessem algum grau de leitura e aprendizado teórico.  

Não se pretende aqui fazer comparações ou reflexões sobre organização e 

estrutura curricular, mas ressalta-se as diferentes lógicas presentes na priorização de 

competências dentro dos processos avaliativos neste ensinar e aprender a exercer a 

profissão e como ao final se dá a certificação de sua aptidão ao exercício da mesma. 

Correlacionamos, assim, os achados descritos na composição das notas nos IO de 

Medicina da UFF majoritariamente entre uma destas duas lógicas, algumas mais 

somativas e certificativas, que priorizam avaliações pontuais e ao final do estágio e 

pertencentes ao domínio cognitivo, e outras mais formativas com o foco no 

desempenho ao longo do estágio, a fim de refletirmos sobre as possíveis 

interferências no desenvolvimento de competências para o cuidado integral por estes 

futuros profissionais. 



104 
 

5.4.2 Processos avaliativos instituídos: análise dos métodos e ferramentas de 

avaliação 

Ao aprofundar a análise dos componentes e identificarmos as ferramentas e 

metodologias utilizadas, observamos algumas divergências entre os internatos 

participantes, e estes dados foram resumidos no Quadro 3. 

Quadro 3 – Métodos e ferramentas de avaliação presentes na Composição das Notas Finais 
do Internato Obrigatório da faculdade de Medicina da UFF 

Métodos e Ferramentas de Avaliação  GO CM AB PED CIR SM 

Avaliação Teórica Objetiva X*       

Avaliação Teórica Discursiva  X*  X*    

Observação Direta  X X X X   

Observação Direta com Feedback 
Imediato 

X*   X*    

Observação Direta com uso de 
Instrumento Padronizado 

X*   X*    

Fonte: Elaboração própria. Legenda: X= Presença do Métodos ou Ferramenta no respectivo IO, X*= 

Métodos ou Ferramentas presentes, porém modificados ou suspensos após o início da pandemia., GO 

= Tocoginecologia, CM = Clínica Médica, AB = Atenção Básica em Saúde, CIR = Cirurgia, SM = Saúde 

Mental.  

Podemos observar algumas diferenças a serem analisadas entre os Quadros 2 

e 3. Uma delas é a presença do internato de Cirurgia Geral e ser evidenciado somente 

uma metodologia, a de Observação Direta (OD), característica que converge com os 

demais. Este achado se deve ainda ao fato de não ter havido participação da 

coordenação desta disciplina e a(o) docente participante ter poucas informações 

sobre como se dá composição da nota final, por segundo ela(e), ser uma esta tarefa 

centralizada na coordenação. Ainda, afirma que apesar de não haver qualquer tipo de 

recomendação ou orientação aos docentes e avaliadores, ficam a cargo do(a) docente 

a escolha de metodologias e critérios de avaliação, como evidenciado nos demais 

relatos.  

Apesar das convergências anteriormente apresentadas sobre as Avaliações 

Teóricas nas disciplinas do internato, há divergências quanto as suas metodologias 

de avaliação. No internato de GO, antes do início da pandemia, eram ora constituídas 

por questões de múltipla escolha, ora por questões “discursivas rápidas”, como 

denominada pela coordenação deste IO, substituídas na pandemia pelos 

questionários, todos classificadas como “Avaliações Teóricas Objetivas”. 
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 No internato de Pediatria, a Avaliação Teórica era realizada de forma 

discursiva e com uso do recurso de projeção de imagens, tendo os temas relacionados 

ao setor do mês finalizado. No de CM, apesar de também utilizar avaliação teórica 

discursiva, manteve sua única avaliação aplicada na última semana deste internato, 

elaborada com base em um caso clínico. Após o início da pandemia, foi mantida 

porém em formato remoto, sendo utilizado o Google Sala de Aula tanto para envio da 

prova aos alunos e suas instruções, quanto para envio das respostas pelos alunos, 

com um prazo de duas semanas. Assim, é gerada uma única nota de 0 a 10 a compor 

o item de Avaliação Teórica para o cálculo da nota final, divergindo das demais. 

Podemos afirmar que este tipo de metodologia presente na composição das 

notas finais do internato demonstram uma priorização de domínios cognitivos nos 

processos avaliativos dos internatos. Além disso, podemos inferir sobre sua 

valorização, que irá variar de acordo com seu percentual dentro desta composição: 

20% (ou 1/5) no de Pediatria (antes de sua suspensão após o início da pandemia), 

20% no de Ginecologia e Obstetrícia (equivalente aos 40% na nota final de 

Ginecologia), que com as mudanças após o início da pandemia, passou a 16,5 % (ou 

1/6, equivalente a 1/3 da nota de Ginecologia, igualando-se aos 16,5 % ou (1/6) no 

internato de CM.  

A partir do exposto, podemos então indagar: Que competências para a 

produção do cuidado integral estão sendo avaliadas, portanto, priorizadas e 

valorizadas, nestas Avaliações Teóricas? Quais seriam os objetivos educacionais 

relacionados a estas competências na utilização desta metodologia de avaliação para 

esta fase da graduação, sobretudo se estão ocorrendo ao final dela? Quais as 

contribuições no desenvolvimento de competências para a produção do cuidado 

integral ao perfil do egresso pretendido pela faculdade de Medicina da UFF? 

Para refletirmos sobre estes questionamentos, vamos retomar a importantes 

referências citadas sobre os processos avaliativos na formação médica. Tendo como 

base a Pirâmide de Miller, as Avaliações Teóricas, por aferirem estritamente ao 

conhecimento dos alunos sobre o(s) tema(s) proposto(s), a partir da memorização, 

contextualizada ou não, correspondem aos dois primeiros níveis, ou seja, à base da 

pirâmide. Quando o foco da avaliação se dá sobre fatos e mecanismos mais pontuais, 

estará no nível do “Saber”, mas, mesmo em uma mesma metodologia, é utilizada para 

avaliar como este conhecimento é utilizado, a partir de uma análise, interpretação, 
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síntese ou aplicação do mesmo, corresponderá ao nível hierarquicamente acima na 

pirâmide denominado “Saber como”. (CRUESS, R.; CRUESS, S.; STEINERT, 2016; 

MILLER, 1990; PANUNICIO-PINTO; TROCON, 2014).  

Retomando à correspondência com a taxonomia de Bloom, podemos então 

correlacionar as competências ou conhecimentos a serem avaliados com o nível de 

complexidade dos mesmos. Seguindo esta mesma lógica, Lake, Vickery e Ryan 

(2005) elaboraram uma proposta de hierarquização correlacionando os tipos de 

perguntas feitas aos alunos no contexto clínico, se mais abertas (respostas 

discursivas) ou fechadas (respostas objetivas ou “rápidas”), com os níveis de 

complexidade do conhecimento, a ser aplicada tanto em contexto de avaliação quanto 

no processo de aprendizado no cotidiano com os alunos. 

Assim, a categorização se dá a partir do conhecimento esperado pelo aluno, se 

é esperada uma resposta sobre um conhecimento mais factual (Fatos), o 

desenvolvimento ou correlação com outros conhecimentos (Compreensão), síntese 

de diversos conhecimentos (Síntese), análise e aplicação a partir de um caso clínico 

real (Síntese), ou ainda em realizar uma análise de sua experiência e processo de 

aprendizado (Avaliação), conforme ilustrado na Figura 2. 

Figura 2 – Exemplos de questões para avaliação do conhecimento a partir da Taxonomia 

de Bloom.

 

Fonte: Adaptado de Lake, Vickery e Ryan (2005, p. 127) 

Sendo assim, podemos concluir, a partir destas referências, que há uma maior 

importância sobre os resultados esperados na elaboração das respostas dos alunos 

a formulação das perguntas a serem feitas a eles do que o formato em si destas 
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avaliações. Portanto, a divergência entre as metodologias utilizadas nas Avaliações 

Teóricas, sejam questões objetivas de múltipla escolha, como ocorrem no internato 

de GO, ou discursivas, como ocorrem nos internatos de CM e Pediatria não são 

características tão significativas sobre o nível de complexidade do conhecimento 

exigido pelo interno quanto a formulação das perguntas e suas possibilidades de 

respostas. Isto ocorre uma vez haver a possibilidade de questões de múltipla escolha 

corresponderem desde os níveis mais simples aos mais complexos, assim como a 

possibilidade de questões discursivas apenas avaliarem conhecimentos sobre nomes, 

fatos, mecanismos pontuais, correspondendo aos primeiros níveis desta ou ao 

primeiro da taxonomia de Bloom “Conhecimento”.  

Exemplo disto encontramos em um estudo realizado por Bórnea, Gonçalves e  

Padovani (2020) com internos do último período de uma faculdade de Medicina, em 

um rodízio denominado “Especialidade Clínicas Ambulatoriais: Dermatologia” com 

aplicação de 25 questões de múltipla escolha sobre o tema Hanseníase. A partir da 

categorização destas questões segundo a Taxonomia de Bloom, evidenciou-se um 

maior número de erros nos níveis cognitivos mais complexos, como Aplicação e 

Avaliação. Isso possibilitou a identificação de que apesar da alteração curricular 

ocorrida nesta faculdade, ainda há uma dificuldade na abstração e tomada de 

decisões pelos alunos do último período da faculdade, fazendo uma possível 

conclusão de que pode estar relacionada a uma característica do perfil do egresso da 

instituição. 

Assim, para analisarmos o nível de complexidade do domínio cognitivo 

requerido aos internos nas Avaliações Teóricas devemos analisar sua 

contextualização e elaboração de seus enunciados, uma vez que estes influenciarão 

o tipo de resposta exigida dos alunos e, portanto, as competências priorizadas. Deste 

modo, analisaremos a última Avaliação Teórica do internato de CM, compartilhada 

pelos docentes responsáveis por sua execução, e que foi realizada em novembro de 

2021.  

Contextualizada em um atendimento na emergência do HUAP que continha um 

caso com comorbidades (Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus) e 

condições (tabagista e sem tratamento regular) prevalentes na população e, portanto, 

nos atendimentos de urgência. Para mais, o caso exemplificava uma queixa muito 

prevalente neste cenário (“cansaço aos esforços”), contendo no enunciado também o 
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exame físico completo e exame de sangue realizados neste atendimento, e 

apresentando alterações e sinais de alarme, incluindo indicação para internação.  

O enunciado, então, solicita que o aluno descreva a lista de problemas, 

justificando as hipóteses diagnósticas, listando os diagnósticos diferenciais 

(identificando os mais e os menos prováveis, pedindo justificativa de suas escolhas), 

indicando se haveria necessidade de outros exames complementares, além das 

medidas farmacológicas iniciais indicadas para o caso apresentado. No envio da 

prova, o docente responsável por sua aplicação alerta os alunos sobre os objetivos 

da avaliação, ou seja, uma prévia e importante pactuação com os internos, que no 

caso seria o de relatarem o que fariam no atendimento do paciente em questão, além 

de esclarecer o que será valorizado na resposta: o raciocínio clínico e a abordagem 

prática ao paciente.  

Por conseguinte, se observarmos o contexto de aplicação desta prova, que 

ocorre na última semana deste internato, podemos identificar que os objetivos 

educacionais da avaliação, que evidenciam as competências priorizadas, bem como 

a própria explicitação da valorização de uma abordagem prática ao paciente, 

representam a priorização e valorização da capacidade cognitiva do aluno de 

organização, aplicação, integração e sintetização de seus conhecimentos obtidos em 

sua formação. Incluem nesse objetivo, conhecimentos adquiridos nas atividades 

eminentemente práticas vivenciadas neste internato, para a elaboração de um manejo 

do cuidado deste paciente. Pela Taxonomia de Bloom, esses objetivos se concentram 

nos níveis de Aplicação, Análise e Síntese, portanto, nos níveis de maior 

complexidade, excetuando-se o de “Avaliação”, que estaria presente caso fosse 

avaliada a capacidade de julgamento de sua atuação, elaboração e aprendizado 

durante a execução da prova, ou ainda da própria elaboração e execução da prova 

em si, por exemplo. 

Foi esclarecido pelo docente responsável não haver um diagnóstico a ser 

“adivinhado”, ou seja, uma resposta correta padronizada, mas sim um foco no 

raciocínio clínico desenvolvido, que por sua vez, se constituir como uma competência 

de extrema importância para a produção do cuidado integral ao individualizar e não 

padronizar cada atendimento prestado, por exemplo. Entretanto, apesar da 

importância do desenvolvimento e mobilização destes saberes para a produção do 

cuidado integral, são processos avaliativos que se limitam aos domínios cognitivos e 
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afetivos. Por não se constituírem em ato, dependem de sua integração com as atitudes 

e habilidades para que possam ser avaliadas suas competências.  

Quanto ao método de Observação Direta, em uma primeira análise podemos 

identificar sua presença em todas as disciplinas do IO participantes, à exceção de 

Tocoginecologia. Apesar de finalidades, em termos de composição de nota e uso de 

ferramentas, distintos, apresenta como convergência sua utilização como principal 

método em todas as Avaliação de Preceptoria. 

 As convergências percebidas, independentemente de haver ou não uma 

integração ou coordenação entre os internatos, se constituem em uma característica 

própria desta fase da graduação, que tem como objetivo o aprendizado de 

conhecimentos, habilidades e atitudes de forma integrada e vivenciada. Se 

caracterizam por atividades que, majoritariamente, visam o desenvolvimento destas 

competências a partir da inserção dos internos na realidade dos serviços, ou seja, em 

condições reais. 

Por este motivo, a OD se constitui uma importante metodologia para avaliação 

deste conjunto de competências profissionais esperadas no aluno egresso, 

correspondendo, portanto, ao topo da Pirâmide de Miller, “Fazer”, ou até mesmo ao 

“Ser”, incluída em sua última revisão (CRUESS, R. ; CRUESS, S.; STEINERT, 2016), 

uma vez unanimemente aplicada na realidade dos serviços em que estão inseridos 

estes alunos. Nas disciplinas de Cirurgia e de AB, há convergências em sua utilização, 

primeiramente, por não terem, conforme relato dos participantes, uma orientação 

formal pela coordenação geral ou das respectivas disciplinas do IO de como executá-

la, bem como sobre o uso de ferramentas ou critérios de avaliação. 

Isto posto, cabe ao docente ou preceptor(a) tal decisão, ocasionando a 

ausência de padronização, uma vez não haver qualquer orientação da coordenação 

aos avaliadores (docentes ou servidores) sobre como realizar a avaliação nem como 

preencher esta folha. A avaliação se dá a partir da solicitação do aluno ao profissional 

responsável por suas atividades práticas ao final daquele período, uma atribuição de 

nota através do preenchimento de uma folha/ ficha de Avaliação do Interno, que lhe é 

fornecida pela coordenação ao iniciar suas atividades. Fica sob sua responsabilidade 

tanto a solicitação de preenchimento dos campos de presença (quando há) quanto da 



110 
 

atribuição das notas por estes profissionais, evidenciados tanto nos relatos internato 

mais recente (AB) quanto um dos mais antigos (Cirurgia). 

Além disso, é uma característica deste componente nos IO de Pediatria e CM, 

mas além das divergências supracitadas entre estes e aqueles, há uma orientação 

por parte das coordenações sobre os critérios a serem utilizados pelos avaliadores.  

Apesar de haver heterogeneidade dentro do internato de CM, devido a sua 

descentralização, destaco certa homogeneidade dentro das especialidades 

participantes do estudo, pelo fato de a atribuição de nota ser realizada por 

coordenadores. Mesmo quando, conforme relato, há atribuição de nota do 

componente Avaliação de Preceptoria concomitantemente pelo servidor do HUAP e 

outro docente da mesma disciplina, há uma congruência entre eles, sobretudo por 

serem todos médicos de uma mesma especialidade e atuantes no mesmo serviço de 

forma integrada, e do próprio uso da metodologia de Observação Direta sem uso de 

ferramentas específicas ou padronizadas. Isto, portanto, confere um caráter mais 

subjetivo da avaliação, mas apresenta a vantagem de observação e avaliação do 

aluno em diferentes momentos e com mais avaliadores. 

Por fim, analisemos as Avaliações Práticas evidenciadas nos internatos de 

Pediatria e Ginecologia, que utilizam a metodologia de Observação Direta com 

utilização de instrumento estruturado e padronizado. Há uma divergência quanto a 

nomenclatura utilizada por eles para se referir à ferramenta, denominada na Pediatria 

como “Checklist” e na Ginecologia “Script”, apesar de se referirem a uma mesma 

ferramenta. 

Sua utilização, segundo os relatos, tem o intuito de guiar o(a) avaliador(a) na 

observação do aluno durante o atendimento e ao mesmo tempo tornar a avaliação 

mais objetiva ou ao menos diminuir a heterogeneidade e até mesmo as subjetividades 

presentes nestas avaliações. Durante a sua aplicação, deixam que o(a) interno(a) 

realize o atendimento sem interrupções, observando a execução ou não destes 

objetivos mínimos desejáveis no comportamento daquele aluno durante atendimento 

específico. 

Entretanto, uma importante divergência entre eles foi o processo de construção 

e implementação da ferramenta utilizada. Segundo os relatos, na disciplina de 

Pediatria foi construído e elaborado pelos docentes que o executam, relacionado 
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assim, à aceitabilidade, definida por Panúncio-Pinto e Troncon (2014) como o 

reconhecimento da avaliação como adequada e justa pelos participantes do processo 

avaliativo. Por outro lado, na Ginecologia esta ideia foi trazida por uma docente da 

disciplina, a partir de experiência em outra universidade. Embora ter sido bem aceita 

pelos que a executariam, não houve uma boa adesão por parte dos professores em 

sua utilização a não ser pelo relato de terem uma ideia global de seu conteúdo e 

tentarem aplicar de uma forma mais global e não tão instrumental, devido a 

interferências na própria dinâmica de sua execução. 

Sendo assim, neste internato, referem que de fato não a utilizam ou a utilizam  

de forma não objetiva e instrumental, mas como “guia” na avaliação a partir dos itens 

que se recordam, utilizando, principalmente, em lugar do instrumento padronizado, a 

OD com Feedback Imediato. Isso nos estimula a indagar se o fato de aceitarem a ideia 

sem que houvesse viabilidade para atendê-la, seria suficiente. Isto é, a existência de 

recursos necessários para a execução deste tipo de avaliação não estaria implicada 

na sua não utilização (PANÚNCIO-PINTO; TRONCON, 2014). 

O uso destes instrumentos padronizados, como destacado pelos participantes, 

representa uma tentativa de diminuir a subjetividade dos avaliadores (RODERJAN et 

al., 2021) e aumentar a confiabilidade ou fidedignidade da avaliação, uma vez 

apresentar os critérios pré-estabelecidos (PANÚNCIO-PINTO; TRONCON, 2014) ou 

desempenho previamente esperado. Isso possibilita, caso lhe seja oferecida essa 

informação antes da avaliação, que o aluno saiba tenha maior clareza das 

competências que lhes serão avaliadas e aquilo que se espera de seu desempenho. 

Amaral, Domingues e Bicudo-Zeferino (2007) discutem a importância do uso 

do que denomina uma observação estruturada para geração de notas. Isto quer dizer 

que em uma avaliação somativa (ou certificativa) é necessário que se decidida 

previamente o que seria considerado como padrão mínimo necessário. E, ainda, 

definir os critérios evitando o comparativo entre estudantes. Ainda, a American Board 

of Internal Medicine (ABIM) sugere classificações das competências entre “superior, 

satisfatório, marginal e insatisfatório”, à semelhança ao estabelecidos na matriz de 

competências da MFC, que serviu de base para uma elaboração inicial pela SBMFC 

em Pré-Requisitos, Essencial, Desejável e Avançado no desenvolvimento das 

competências no contexto da especialidade. 
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Esta referência, juntamente às DCN e experiências em faculdades canadenses, 

serviu de referência para elaboração da matriz de competências para o internato de 

MFC de uma faculdade brasileira, que as classificou em 4 eixos (Geral, Abordagem 

Individual, Abordagem Familiar e Abordagem Comunitária), e as dividiu em seus 

componentes. Para cada um deles ou cada competência, foram definidas uma ou 

mais metodologias de aprendizagem e de avaliação. (BEN et al., 2017). 

Trata-se de metodologia recomendada para a construção do currículo baseado 

em competências, porém, devemos atentar a desvantagem de limitar a avaliação de 

competências dos alunos a apenas execução de uma lista de tarefas (AGUIAR E 

RIBEIRO, 2010), ou apenas ao observável, importante crítica à pedagogia das 

competências, na qual Perrenoud (1999b) também nos atenta. 

Por fim, até aqui foram descritos e analisados métodos e ferramentas de 

avaliação utilizados na composição das notas finais de cada internato e trazidas 

algumas reflexões e questionamentos a partir delas. Contudo, foi evidenciado não 

serem estes os únicos processos avaliativos presentes no IO, havendo diversos 

outros que apesar de não instituídos ou estabelecidos pela coordenação, estão 

presentes no cotidiano praticado pelos participantes desta pesquisa. Desta forma, 

podemos inferir que estes são praticados com base no “saber” profissional e docente 

dos participantes, contendo as competências valorizadas priorizadas no contexto em 

que estão inseridos. 

Mas antes de seguirmos nossa análise, questionamos: de que forma esta 

priorização e valorização presentes somente na composição de notas e em seus 

processos avaliativos cotidianos ou em ambos poderia influenciar tanto o 

desenvolvimento quanto a própria valorização pelos internos de competências para a 

produção do cuidado integral? Que “sinais”, retomando Yazdani (2019), estão sendo 

emitidos aos alunos pela universidade? Em quais destas situações poderíamos 

considerar haver maior valorização no desenvolvimento destas competências?  

Este seria um importante questionamento a ser feito de forma sistemática por 

docentes, coordenação e gestores acadêmicos, seja na implementação, organização, 

reformulação ou mesmo manutenção de processos avaliativos na formação médica. 

Porém, para uma análise mais aprofundada destes aspectos, necessitamos que 

sejam feitos estudos futuros com esse recorte específico, de forma a analisar uma 
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possível correlação com o desenvolvimento do domínio afetivo dos alunos (e seu 

processo de internalização de valores e comportamentos) e as competências 

almejadas no perfil do egresso. 

5.4.3 Processos avaliativos no cotidiano do Internato Obrigatório de Medicina da UFF 

De forma a facilitar a compreensão do leitor sobre o conjunto de processos 

avaliativos do IO de Medicina da UFF evidenciados neste estudo, o Quadro 4 sintetiza 

todos os métodos e ferramentas presentes, estejam eles oficialmente na composição 

da nota final do interno ou não. Portanto, nesta seção analisaremos as divergências 

com o instituído e seus significados, bem como metodologias ou ferramentas somente 

aqui evidenciadas.  

Quadro 4 – Métodos e Ferramentas utilizados nos processos avaliativos dos alunos do 
Internato Obrigatório da faculdade de Medicina da UFF 

Métodos e Ferramentas de Avaliação GO CM AB PED CIR SM 

Avaliação Teórica Objetiva X*           

Avaliação Teórica Discursiva   X*   X*     

Observação Direta X* X X X X   

Observação Direta Com Feedback 
Imediato 

X*     X*     

Observação Direta com uso de 
Instrumento X     X*     

Padronizado 

Avaliação de Apresentação em Sessão 
Clínica 

X 
  

  X*     

Arguição Oral   X X       

Análise de Registros em Prontuário   X X       

Feedback / Retroalimentação X* X X X     

Auto-Avaliação X* X   X     

Fonte: Elaboração própria Legenda: X= Presença do Métodos ou Ferramenta no respectivo IO, X*= 
Métodos ou Ferramentas presentes, porém tiveram interferências ou foram suspensos após o início 
da pandemia., GO = Tocoginecologia, CM = Clínica Médica, AB = Atenção Básica em Saúde, CIR = 
Cirurgia, SM = Saúde Mental. 

Em comparação com o Quadro 3, podemos observar a inclusão da utilização 

da OD no internato de GO, passando a evidenciar sua presença unânime em todos 

as disciplinas do IO participantes d 

este estudo. A inclusão na tabela ocorreu após ter sido evidenciada durante 

entrevistas, que apesar de não fazer parte das avaliações que compõem sua nota 

final, haver o uso desta metodologia ao longo das 13 semanas no ambulatório 
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denominado “tarde fixa”, que poderia influenciar positivamente o momento da sua 

Avaliação Prática.  

Para exemplificar, descrevo o relato do caso o(a) aluno(a) cometesse possíveis 

falhas ou esquecimentos no momento de avaliação de suas competências e que o(a) 

docente relata “dar um desconto” caso tivesse sido constatado, durante a sua atuação 

em serviço, que o aluno havia desenvolvido tais competências. Em outras palavras, 

o(a) docente identificava, mesmo que de forma subjetiva, o desenvolvimento de 

competências de seus alunos de forma longitudinal e contínua, e mesmo que não 

evidenciado durante sua Avaliação Prática (ou seja, que naquele momento específico 

seu desempenho tenha sido aquém do observado ao longo do estágio), não havia 

desconto em sua nota. Contudo, não é uma prática instituída pela coordenação, e sim 

desenvolvida por iniciativa individual deste(a) docente. 

Podemos compreender esta atitude não só como uma conduta de adaptação 

da metodologia instituída ao seu contexto como de certo cuidado com a(o) interna(o) 

avaliada(o), no sentido de preocupação e responsabilização com o outro, e com seu 

processo de formação. Semelhante ao aspecto das avaliações escolares discutido por 

Perrenoud (1999b) no contexto das reprovações em que o professor leva em conta 

uma avaliação contínua, uma vez que se avalia para um agir, ou seja, considerando 

que decisões ou ações de imediato ela vai basear. 

O autor ressalta a influência decisiva das notas e apreciações feitas pelo 

professor sobre o futuro do aluno, por exemplo, em sua autoimagem e imagem 

perante seus pais, que neste contexto universitário da formação médica, e que no 

Internato poderíamos transpor para demais pessoas que o rodeiam, como colegas, 

familiares ou até mesmo outros professores. Assim, como discutido na Introdução, 

reforçamos a partir deste relato à ideia do próprio conceito de avaliação de 

competências sendo diferenciado da avaliação de desempenho, considerando este 

apenas a face observável dela. 

Outro importante aspecto ressaltado pelos participantes que utilizam a referida 

metodologia e ferramenta é a preocupação em não haver um caráter punitivo, mas 

sim formativo na aplicação destas Avaliações Práticas. E trata-se de outra questão 

abordada por Perrenoud no âmbito das avaliações certificativas e aqui ressaltamos 

como um signo de uma produção de cuidado nesta relação docente-discente 
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(Perrenoud, 1999b). Outras características citadas pelo autor evidenciadas neste 

estudo na execução das Avaliações Práticas, incluem a atitude de docentes de não 

buscarem uma padronização da avaliação atrás de uma equidade meramente formal. 

Em lugar disso, estabelecem confiança, se apoiando menos em tabelas e mais no 

julgamento especializado e de saber criar situações de avaliações certificativas ao 

longo do estágio ou “momentos de certificação” em situações mais amplas, conforme 

ocorrido nos relatos do internato de Ginecologia. (Perrenoud, 1999a) Contudo, houve 

uma importante interferência após o início da pandemia, quando houve uma perda do 

acompanhamento longitudinal de grande parte dos internos pelo mesmo docente, 

como relata a(o) participante G: 

Então, era interessante porque eu conseguia, né, corrigir, né? Claro o aluno 
fazia exame físico, eu presente, então eu: “Olha, a posição da paciente para 
examinar a mama...”, né, o respeito ao pudor, então eu ia corrigindo ao longo 
do tempo, né? Atualmente, (...) cada dia é um. É um grupo diferente de 
alunos, porque como tem poucos ambulatórios, tem poucas vagas, então eles 
vão escolhendo o dia que tá sobrando.” (Entrevista G) 

Perrenoud (1999a) nos indica, no contexto desta observação individualizada da 

prática do aluno na execução de tarefas, a própria proximidade docente-aluno como 

impulsionadora da vontade do professor em ajudar o aluno a melhorar seu 

desempenho nesse processo de aprendizado, relacionado às diversas formas de 

feedback ou devolutivas. A partir do exposto, então, fica a reflexão: de que forma essa 

perda da longitudinalidade na relação de cuidado docente-aluno pode ter tido 

importantes interferências no desenvolvimento e processos de avaliação das 

competências para a produção do cuidado integral? 

Tal questionamento, apesar de ter sido constatado a partir destas adaptações 

no funcionamento deste IO no período de pandemia, traz à tona uma importante 

indagação ocorrida durante as entrevistas, de forma explícita ou não, referente ao 

tempo de duração de cada rodízio do internato. Alguns participantes questionavam o 

curto tempo de estágio para o desenvolvimento de competências, que variou de 1 a 3 

meses. 

Mas, então, qual seria o tempo mínimo de duração de um rodízio de internato 

em cada um dos serviços, especialidades ou níveis de atenção, de forma a possibilitar 

a criação de vínculo com pacientes, profissionais, docentes, serviços e assim adquirir 

as competências necessárias para a produção do cuidado? Seria este um fato 

decisivo para este aprendizado, visto sua importância não só no sentido de 
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continuidade de acompanhamento de pacientes, como através da própria relação de 

cuidado entre docentes-alunos-pacientes?  

 Deveriam essas competências serem desenvolvidas e, portanto, avaliadas 

transversalmente por todo Internato? Ou estariam restritas ao Internato Obrigatório ou 

integradas com as demais fases da graduação? E neste caso, como desenvolvê-las 

de forma coordenada e integrada? Por fim, de que forma uma não priorização na 

organização do Internato que possibilite uma continuidade nas relações docente-

discente-paciente-serviços poderia interferir no desenvolvimento de competências 

para a produção do cuidado presente nestas relações e, portanto, na capacidade de 

serem avaliadas? 

Outra metodologia evidenciada somente nos processos avaliativos cotidianos 

foi a Arguição Oral. Esta tem como característica uma avaliação predominantemente 

do domínio cognitivo, evidenciada tanto de forma individual, em situações discussão 

de casos clínicos vivenciados por eles nas enfermarias, quanto coletivamente nos 

“rounds” e sessões clínicas das enfermarias. Em alguns casos incluíam residentes da 

especialidade, com a elaboração de perguntas pelo docente de acordo com o nível de 

conhecimento condizente com cada fase da formação, como preconizado na literatura 

(BLOOM et al., 1977; LAKE, VICKERY, RYAN, 2005). 

 Nas entrevistas foram exemplificadas a arguição de conhecimentos sobre as 

patologias mais prevalentes ou que estariam sendo vivenciadas. Contudo, como  

discutido no âmbito das Avaliações Teóricas, podem significar avaliações de 

conhecimentos simples, factuais até os níveis mais complexos, segundo a Taxonomia 

de Bloom, mas limitados ao nível “Saber”, base da Pirâmide de Miller, a depender da 

forma como são conduzidas e elaboradas estas perguntas. Portanto, dependem da 

avaliação de sua mobilização integrada a habilidades e atitudes para a avaliação 

destas competências. Aquém disso, sua análise necessitaria de uma metodologia de 

pesquisa com ao menos uma triangulação com outras como Observação Participante 

ou ainda a incluir entrevistas com discentes avaliados. 

Ainda, evidenciamos o uso da Análise de Registros em Prontuário nos IO de 

CM e AB. Estes, por sua vez, apresentam particularidades dos cenários que se 

encontram, já que um acontece em contexto de enfermaria de uma das especialidades 
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de CM e o outro na AB, que influenciam as exigências dos itens e competências a 

serem analisados nestes registros. 

Nas enfermarias, o(a) aluno(a) reavalia ao menos diariamente as condições 

clínicas de cada paciente com intuito de basear seu raciocínio clínico e planejamento 

terapêutico até aquele momento e incluir uma previsão de alta. Já na AB, há uma 

longitudinalidade do cuidado e inclui o acompanhamento das condições de saúde de 

indivíduos, suas famílias e comunidade, ou seja, esta possibilidade de “alta médica” 

sequer existe. Por isso o registro do encontro se torna essencial até mesmo frente às 

sucessivas avaliações e reavaliações ao longo do tempo, independente inclusive se 

há presença de queixas, sintomas ou patologias diagnosticadas. 

No entanto, estes cenários convergem quanto a importância na comunicação 

com os demais profissionais e equipes responsáveis pelo cuidado daquele(a) 

paciente, fundamentais para a prática da integralidade do cuidado. Todos relataram 

que mesmo não conseguindo atendê-los sistematicamente todos os dias com todos 

os internos, por uma questão de tempo hábil para sua realização, o fazem de forma 

individualizada e sempre discutido conjuntamente com um(a) aluno(a) de cada vez. 

Desta forma, utilizam esta metodologia como forma de identificar possíveis êxitos ou 

falhas tanto na elaboração destes registros como de forma indireta sobre raciocínio 

clínico do interno em suas hipóteses diagnósticas e condutas, mesmo que em 

situações em que foram realizadas por servidores ou residentes e não por eles.  

Isto porque o registro em prontuário pode ser utilizado para identificar a 

compreensão do processo de saúde-doença pelo profissional, da integração e 

acompanhamento pela equipe que presta o cuidado (PRADO; FUJIMORI, 2006), além 

de mensurar o tipo e qualidade da relação entre profissionais e usuários (SAMPAIO, 

2010). Ainda, pode ser usado para avaliação e monitoramento da qualidade da 

comunicação e cuidado dos internos com o paciente, servindo inclusive como 

ferramenta de reflexão sobre a própria prática da preceptoria em contexto de 

assistência em cenários de ensino-aprendizagem (CHAZAN; SILVEIRA; FAVORETO, 

2013). 

A importância de um bom registro em prontuário vai muito além de apenas 

questões relacionadas a respaldo jurídico de profissionais e serviços de saúde, mas 

pelo direito do paciente ao acesso às suas informações e como mais um meio de 
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comunicação entre profissionais que prestam o cuidado a ele. Talvez não seja uma 

coincidência que tenham surgido nos cenários do IO em que sejam mais evidentes a 

importância do trabalho e comunicação dentro e entre equipes de saúde. E que no 

cenário de enfermaria, por exemplo, estão associadas a outras competências como a 

de organização da prescrição médica, por exemplo, a fim de evitar possíveis erros 

entres os profissionais que a executarão, com os de enfermagem. 

Prontuário organizado, exames em dia, evolução bem escrita. (...) No 
prontuário, a organização, né? Um prontuário limpo, se ele faz um cabeçalho 
organizado com as informações mais importantes do paciente, as 24 horas, 
o exame físico completo, a impressão que ele teve do doente naquele dia e 
a definição da conduta, além dos exames organizados (Entrevista D) 

 Junto a esta organização dos prontuários, foi destacada a utilização de termos 

bastante corriqueiros nestes cenários como é o exemplo de “vigilância clínica” dos 

pacientes, priorizando competências relacionadas à compreensão de sua importância 

ao serem inseridos nas evoluções, condutas e prescrições, com base em seu 

raciocínio clínico. Seguindo esta mesma lógica foi relatada a importância de ter uma 

evolução no prontuário mais concisa e clara, com capacidade de sintetizar os pontos 

mais importantes da evolução e história clínica de cada paciente. 

Esta ideia, portanto, dialoga com a dimensão coletiva do cuidado, ao se 

compreender que o trabalho em saúde e a produção do cuidado em qualquer contexto 

não irão se limitar a um profissional. Portanto, necessitam de uma organização e 

clareza do prontuário, para além da dimensão jurídica, de direitos do paciente e dever 

do profissional. Ainda, como uma forma de comunicação e integração com todos os 

que produzem o cuidado deste paciente, ou seja, entre profissionais que compõem a 

equipe multiprofissional, entre as demais equipes que possam vir a prestar este 

cuidado, gestão do serviço, familiares e responsáveis, e até mesmo intersetorial. 

Além disso, podemos pensar o prontuário como fonte de dados àqueles que 

prestam o cuidado à população, como gestores, funcionários dos serviços de 

vigilância, e até mesmo, muito presente nos hospitais universitários principalmente, 

pesquisadores em saúde que poderão utilizá-los para estudos que promovam 

melhorias para o sistema de saúde. 

Portanto, evidenciamos que o uso de registros feitos pelos internos pode ser 

utilizado para uma avaliação, mesmo que de forma indireta e limitada aos domínios 

cognitivos e afetivos e algumas habilidades de comunicação e competência cultural, 
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se transcritos. Já na perspectiva do encontro com o paciente, podemos identificar seus 

valores, crenças, uso de narrativas, ideias, sentimentos na produção deste cuidado e 

portanto, evidenciar estas competências. Por outro lado, seria necessária uma 

triangulação com outros métodos de avaliação que permitam complementar essa 

análise das competências mobilizadas neste encontro aluno-paciente. 

Todos os docentes que utilizam este método, relataram a associação com a 

OD na atuação do aluno com os pacientes e equipes, e do uso conjunto com o 

feedback ou devolutivas neste momento de análise dos registros com cada aluno. 

Ademais, relatam reavaliações posteriores utilizando as mesmas metodologias, 

quanto ao desenvolvimento ou não das competências relacionadas.  

O Feedback é evidenciado na literatura como importante metodologia, 

estratégia ou ferramenta de ensino, no desenvolvimento de competências dos alunos 

(ALMEIDA & AMARAL, 2021 ; BORGES et al., 2014; TEKIAN et al., 2017). Vale 

ressaltar que observei estreita relação, tanto durante as entrevistas quanto 

posteriormente na análise flutuante do material, entre a grande priorização das 

presenças (ou frequências), o uso de OD e as Avaliações de Preceptoria. Estas 

possuem formas de avaliação mais subjetivas e não padronizada e quase 

paradoxalmente utilizadas como base para o alcance de certo padrão do egresso de 

cada rodízio, relatado pelo(a) participante H como uma mínima “padronização na 

saída”, ou seja, ao término de seu Internato, independentemente de como este aluno 

“está chegando”. 

Apesar de todos relatarem quase que na mesma ordem os critérios utilizados 

na atribuição desta nota, como interesse e participação, o utilizam de forma global, ou 

como relatado “um apanhado geral” (Entrevista E), à exceção de um dos rodízios que, 

cujo relato evidencia a utilização de pontuação específica para cada um dos critérios, 

ainda que o conceito ou definição deles se dê de forma subjetiva. Sobre isto, Bloom 

et al. (1973), quando da elaboração da Taxonomia dos Domínio afetivos, destacavam 

a dificuldade em fazer uma avaliação destes domínios muito maior do que aqueles 

pertencentes ao cognitivo, principalmente pelo que chamou de “inadequação de 

técnicas de apreciação”. 

Talvez por isso exista esta ausência de padronização ou de utilização de 

ferramentas de avaliação neste componente. Vale destacar um dos comentários 
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destes autores de quando a não “instrumentalizada” a avaliação do domínio afetivo, o 

aluno que se destaca positivamente ter outros ganhos que não atribuição de nota, 

como prestígio do professor frente aos demais alunos, e como aqui relatado, maiores 

oportunidades de vivências e aprendizado com os docentes. 

Consequentemente, considero este um importante achado desta pesquisa pois 

nele temos uma ideia de “padronização” de competências mínimas a serem 

desenvolvidas pelos alunos durante o Internato, mas que ao mesmo tempo utiliza 

estratégias ou formas de avaliação que tendem a uma certa subjetividade e não 

padronização entre os avaliadores. Justamente por esta característica, temos, aqui 

uma indicação de possivelmente ser este um importante lócus de desenvolvimento e 

avaliação de competências para o cuidado integral, uma vez produzidas em ato em 

cada encontro com seus pacientes e não ser possível sua padronização, podendo 

inclusive impedir ou limitar sua produção. 

Importante ressaltar a diferenciação da “Observação Direta com Feedback 

Imediato”, em que necessariamente irá ocorrer durante ou ao final da observação de 

uma forma mais padronizada e neste estudo evidenciado o uso após Avaliações 

Práticas. Ou seja, neste caso ofertados em curto período de tempo entre a observação 

do avaliador e a oferta do Feedback ou Devolutiva, enquanto que  no Feedback (ou 

Devolutiva) há uma diversidade quanto ao momento em que ocorrem, em sua maioria 

estando a critério do(a) docente o melhor momento para ofertá-lo, que neste estudo 

variando desde dias ou semanas após até mesmo ao final ou término do rodízio 

quando da divulgação de sua nota final. 

Alguns relataram criar oportunidades a partir da necessidade observada, como 

relatado pelo(a) entrevistado(a) C de um episódio ao final do segundo dia de internato. 

Convocou um interno para uma conversa individual sobre sua falta de proatividade e 

participação nas discussões dos casos ao longo da semana e o quanto este fato teria 

interferências negativas tanto em seu processo avaliativo e, portanto, na atribuição da 

nota (neste caso, no componente Avaliação de Preceptoria), quanto no 

desenvolvimento de competências profissionais. 

Pelo destaque que esta metodologia tem sobretudo para avaliações formativas 

durante o aprendizado clínico na formação dos profissionais de saúde, é crescente 

sua discussão sobre as formas mais efetivas de aplicação do Feedback tanto 
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qualitativo quanto quantitativo. Há sugestões de descentralizar aqueles somente 

ofertados pelos docentes, buscando incluir os de pacientes e/ou familiares atendidos 

pelos internos, por pares (colegas de faculdade), profissionais da equipe 

multidisciplinar que atuam, ou ainda, o chamado de múltiplas fontes ou 360° que 

envolveria a todos citados (BORGES et al., 2014; ALMEIDA E AMARAL, 2021, 

TEKIAN et al., 2017; HAMAMOTO FILHO et al., 2012), relatado somente por um dos 

docentes da AB. Por outro lado, foi observado uma centralização maior em docentes 

que prestam concomitantemente assistência nos serviços, enquanto aqueles que não 

atuam ou ficam apenas em atividades pontuais e não no cotidiano dos serviços com 

os alunos e, por isso, serem mais descentralizados, porém limitados aos profissionais 

médicos, relacionados ao componente de Avaliação de Preceptoria. 

Borges et al. (2014) ressaltam importantes características de um Feedback 

efetivo que incluem ser oportuno, ou seja, que ocorra o mais próximo possível do 

evento, a fim de que detalhes não sejam esquecidos, que seja específico e com o 

máximo de clareza do que está sendo avaliado, evitando associações a outras 

situações vivenciadas ou comentários inespecíficos. Os autores recomendam que 

seja iniciado por uma autoavaliação do aluno e pela oferta de seus aspectos positivos 

para então os “negativos” (ou que precisam ser melhorados, aprendidos ou 

desenvolvidos), evitando inclusive grande volume de informações a cada vez. Estas 

características teriam o objetivo de criar um ambiente acolhedor, que gere reflexões 

para o desenvolvimento das habilidades e atitudes dos alunos. Caso contrário, pode 

acentuar um desinteresse e estímulo a um comportamento defensivo no aluno, 

prejudicando sua formação.  

Os limites da metodologia utilizada não possibilitaram evidenciar como de fato 

são realizados essas Devolutivas ou Feedbacks no IO, mas foram evidenciados 

através dos relatos maior utilização quanto a competências desvalorizadas pelos 

docentes, associadas a possíveis falhas ou erros cometidos pelos alunos, em relação 

àquelas valorizadas ou priorizadas. Mesmo dentre estas, estavam mais associadas a 

devolutivas quanto a competências ainda não desenvolvidas, em detrimento de 

relatos de utilização como reforço positivo de suas atuações nos serviços. 

Estas características ainda podem se dar pelo limite do método de entrevista 

em que o entrevistado, como explicitado, traz aquilo que lhe chama mais atenção e o 

mobiliza sobre determinado assunto, o que como relatado pelos participantes, ocorre 
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com os alunos que se encontram aquém do desempenho esperado por eles. Segundo 

participantes, estes são mais desafiadores para os professores, do que aqueles 

relatados como os que “chegam prontos”. Estes definidos por um dos(as) participantes 

como discentes que precisariam de pouca intervenção dos docentes para atingir um 

perfil desejado de egresso. 

Portanto, os achados desta pesquisa podem não necessariamente representar 

a ênfase ou até a prevalência em sua prática com seus alunos, o que poderia ser 

confrontado com estudos que incluam uma triangulação de dados, seja através de 

entrevistas sobre a percepção dos alunos sobre devolutivas ou feedbacks recebidos, 

ou interferências em seus desempenhos ou desenvolvimento de competências após, 

ou com uma observação participante a evidenciar como esta prática de fato acontece 

no cotidiano do IO. Esta questão dialoga com um interessante achado nas falas dos 

entrevistados(as), quando perguntados(as) sobre alunos que tenham se destacado 

positivamente. 

Notei, na maior parte das entrevistas, que os docentes precisaram de algum 

tempo para se lembrar de um(a) aluno(a) específico como destaque positivo, a 

evidenciar competências valorizadas. Em geral, são atribuídas estas características 

não individuais mas a grupos de alunos ou turmas. Estes relatos vão ao encontro do 

relato de representante dos preceptores do recente internato da AB na cidade do Rio 

de Janeiro  

(...) dos preceptores, eles falam assim que tem sido muito bom o internato da 
UFF, que eles são muito proativos. Mas é um relato que, assim, eu não tenho 
como quantificar pra você se tão todos que são assim, se é uma parte, se é 
uma característica dos alunos da UFF, entendeu? Mas o que eu senti é que, 
comparativamente a outros alunos, há uma percepção geral dos preceptores 
de que eles têm um desempenho diferenciado quando se compara a outros 
alunos de outras universidades. Então, acho que isso é um ponto que chama 
atenção, mas eu não tenho ainda isso quantificado, porque eu não tenho um 
instrumento de avaliação.” (Entrevista I) 

 Esta fala, à parte de trazer uma satisfação e um orgulho e de uma certa forma 

representando a ressonância supracitada na Introdução desta dissertação sobre as 

percepções de alunos, docentes e funcionários da UFF (incluindo a pesquisadora), 

sobre possíveis diferenças no perfil de egressos desta faculdade, evidencia a 

ausência de uma avaliação padronizada não só de conhecimentos e habilidades dos 

alunos, mas de uma análise das interferências da reforma curricular ocorrida na 
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faculdade de Medicina da UFF e sua diferenciação com as demais em relação a suas 

atitudes, ou, por exemplo, ao domínio afetivo, pela taxonomia de Bloom.  

Por isso, ressalta a importância da utilização do conjunto de Avaliações do 

Internato como instrumentos de Avaliação Institucional. Deste modo, as 

características que levam à referida “percepção” poderiam ser mais bem avaliadas e 

assim possamos tanto replicar, manter ou aprimorar características determinantes 

para seu desenvolvimento como identificar possíveis lacunas a serem solucionadas, 

compreendendo suas relações com a histórica reforma curricular ocorrida na 

faculdade. 

5.4.4 Para além de uma perspectiva docente? 

O objeto deste estudo foi inicialmente delimitado enquanto processos 

avaliativos dos internos praticados pelos docentes, porém evidenciou-se, como 

explicitado, a inclusão de servidores para a participação. Dentro dos processos 

avaliativos evidenciamos a valorização da perspectiva de pacientes, de outros 

profissionais e dos próprios alunos nestes processos. Portanto, analisaremos nesta 

seção como forma de valorização, tanto pelos docentes quanto coordenação, desta 

descentralização da perspectiva docente na prática, mesmo que ao final sejam eles 

os responsáveis pela atribuição das notas. 

Quanto às Auto-avaliações dos internos, houve relatos de sua realização 

interferindo pontualmente em componentes das notas, e mesmo que ainda em um 

mesmo internato, aplicadas de forma muito heterogêneas. Em uma das 

especialidades do internato de CM é utilizada ao final do rodízio quando do encontro 

do interno com o(a) docente responsável pela elaboração de sua nota no componente 

“Avaliação de Preceptoria”, de forma presencial e dialogada, em que ocorre a 

explanação dos critérios utilizados a compor esta nota e o quanto lhe foi atribuído em 

cada item, mas com a possibilidade de o aluno colocar seu ponto de vista sobre sua 

atuação e aprendizado naquele período. De forma semelhante, foi relatado no de 

Pediatria, porém realizado após sua Avaliação Prática, junto a oferta do Feedback 

Imediato, dialogando com as percepções do(a) interno(a) sobre seu desempenho 

nesta avaliação. Estas evidências ressaltam o protagonismo do aluno em seu 

processo de formação, como preconizado nas DCN. 
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De forma complementar, há sua utilização pela coordenação do IO de CM 

através de aplicação de questionário através de formulário on-line, de forma anônima, 

junto a uma avaliação global tanto do Internato quanto de cada atividade prática e 

teórica, dos serviços e profissionais (docentes e/ou servidores), relacionado ao seu 

aprendizado e desempenho durante todo este internato. Utilizam respostas 

padronizadas pelas opções “Ruim, Regular, Bom ou Excelente”, e ainda seu grau de 

fadiga, de satisfação e de quanto contribuiu para a construção de seu raciocínio clínico 

variando as atribuições de 0 a 10, com espaço para comentários e observações sobre 

este Internato. É aplicado no intuito de o aluno contribuir para melhorias e construção 

do IO, apesar de ocorrer após concluído e não interferir em sua nota.  

Vale ressaltar que esta avaliação, ao final do Internato, do serviço em que 

estavam inseridos foi uma prática evidenciada no internato de Cirurgia Geral e de AB, 

mas que não adicionados como itens nos quadros por não fazer parte da avaliação 

dos internos diretamente. Porém, em seus relatos, os participantes destacam a 

importância desta prática de devolutiva para preceptores, tutores, docentes, 

servidores e equipes sinalizando também para a coordenação potencialidades e 

dificuldades do funcionamento de suas atividades práticas. Além disso, configura-se 

como uma oportunidade reflexão dos alunos sobre suas vivências. 

Por isso, esta ferramenta corresponde ao nível mais alto de domínio cognitivo 

pela Taxonomia de Bloom, e ainda poderia mensurar de certa forma o domínio afetivo, 

no sentido de seus valores e ideias, além de gerar ao aluno a oportunidade do 

exercício de uma prática reflexiva sobre seu processo de aprendizagem, suas 

práticas, de seus colegas e do serviço no qual está inserido. Estes ainda são 

preconizados tanto pelas DCN quanto constam nos objetivos do Currículo da UFF, 

apesar de não constarem nos processos avaliativos instituídos ou formais, nem 

compor suas notas finais. 

5.4.5 Coordenação e integração dos processos avaliativos do Internato 

Nesta seção, convido o(a) leitor(a) a retomar um importante aspecto a ser 

observado ao compararmos os quadros 3 e 4: haver um maior número de itens, fato 

esperado pois o primeiro representa apenas métodos e ferramentas que fazem parte 

da composição das notas finais dos internos, e o segundo incluir ainda os processos 

avaliativos evidenciados no cotidiano dos internos, independente de geração de nota 
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ou conceito. Contudo, uma primeira reflexão diante desta observação seria se esta 

multiplicidade de metodologias e ferramentas de avaliação são resultado de uma 

integração entre os diversos avaliadores, ou ao menos, seus coordenadores, para que 

de forma proposital, coordenada e integrada, estabelecessem diversas metodologias 

e ferramentas de avaliação a serem utilizadas em diversos momentos e cenários? 

(BOLLELA E MACHADO, 2010; CASTRO-REBOLLEDO, 2018). Ou seria justamente 

por uma ausência de coordenação ou integração entre os diversos avaliadores? 

Existe diversidade de avaliações entre eles e a coordenação, entre os coordenadores 

entre si, entre estes e a coordenação geral ou a própria instituição, gerando tanta 

diversidade de avaliações? Pois, então, em que se baseiam suas práticas avaliativas 

“não instituídas”?  

Podemos refletir sobre estes questionamentos relacionando-os a importantes 

achados deste estudo como a não padronização ou orientação ou até instituição do 

uso de ferramentas ou escolha de metodologias de avaliação, exemplificadas na 

utilização das Folhas de Avaliação na prática com os alunos.  

Nós, professores, (...) nós recebíamos do aluno, dos alunos, não só no 
internato quanto lá na... no ambulatório quanto lá na enfermaria, um 
papelzinho que eles levavam, um ‘folderzinho’, formulário. Aliás, sem espaço 
nenhum pra você fazer algum comentário, (...) e quase que burocraticamente 
a gente preenchia aquilo e atribuía um grau. (Entrevista J). 

Então os preceptores estão fazendo uma avaliação, como eu te falei, eles 
estão preenchendo esse papelzinho no final, carimbando a frequência, né, 
compareceu ou não compareceu, e dando uma nota lá. (Entrevista I). 

Temos o fato de o internato de AB estar utilizando temporariamente esta folha 

como ferramenta que há muito tempo foi instituída no Internato eletivo, enquanto se 

encontra em processo de organização e estruturação. No entanto, estes relatos 

ocorreram de forma muito semelhante nos internatos mais antigos, ressaltando-se 

uma falta de coordenação ou padronização no preenchimento destas folhas/fichas de 

avaliação e os critérios ou competências a serem avaliadas, como evidenciados nos 

trechos: 

(...) eu sempre creio que ficou a cargo [de cada professor]. Nunca recebi uma 
informação de que, que nós vamos mudar o seu conceito. Nunca recebi. 
(Entrevista J). 

(...) foi encaminhado uma ementa do que se espera, né, desse espaço, mas 
eu não sei o que que eu quero desse aluno. Quais as competências, quais 
habilidades, quais atitudes que a UFF espera desse aluno. (...) Eu sei que 
tem umas diretrizes do MEC, que (...) são orientadoras, (...) mas, pode ser 
que a universidade tenha um outro enfoque, um enfoque mais em política, 
em gestão. (...) Então, assim, o que que eu espero desse aluno? Que ele 



126 
 

saiba a carteira de serviços do início ao fim, que ele saiba dar um feedback 
ou não. Não sei! Entendeu? Não sei. Isso tudo que não tá muito claro ainda 
pros preceptores, né, como fazer. (Entrevista I). 

A avaliação fica muito subjetiva e muito daquilo que eu consigo ir olhando. 
(...) Eu não sei qual é o critério... (...) eu tenho que fazer a frequência mensal 
(...) em termos de avaliação, né? E no final dos 3 meses, eu preencho uma 
ficha padrão da faculdade de Medicina, que eles que mandaram para a gente, 
que é uma ficha muito pouco explicativa, que você coloca lá o nome do aluno, 
a matrícula, qual o endereço onde ele faz o internato, os meses que ele 
frequentou (...) São 5 itens que você pode dar até 2 pontos (...) E aí você faz 
uma média simples, é a nota dos meninos que você manda. (Entrevista E). 

Essa não compreensão da folha ou de como atendê-la, ocasionam em uma 

avaliação subjetiva e não padronizada, gerando apenas uma nota ao final, 

independente até mesmo de seus componentes ou critérios presentes nestas folhas. 

Podemos, assim, inferir que nestes casos, este “modo de fazer” estas avaliações se 

baseiam no próprio saber docente, que segundo Tardif (2014), baseia-se nas próprias 

experiências de formação, exemplos de docência ao longo da trajetória e suas 

vivências enquanto docente, no seu processo de “fazer-se docente”, influenciado 

pelos seus contextos pessoais e ciclos de vida (TARDIF, 2014). 

Uma importante divergência sobre a percepção dos participantes veio de seus 

estranhamentos a partir desta ausência de orientação ou padronização dos processos 

avaliativos. Enquanto alguns associaram a uma falta de organização, integração ou 

coordenação com outros espaços inclusive dentro do mesmo internato, demandando 

de seus coordenadores mudanças referentes a isto, enquanto outros os associam a 

uma autonomia e até “confiança” conferida ao docente em seu processo de avaliação. 

Apesar destas divergências, todos os participantes consideraram positivas as 

movimentações recentes ocorridas na coordenação do Internato quanto as 

orientações e organização. 

Houve, porém, relatos de uma grande resistência quanto a mudanças 

propostas de docentes dentro dos departamentos quanto alguns discentes. Foi 

relatado pelos participantes grande heterogeneidade no perfil de professores, um 

deles relatando a entrada de novos professores com perfil pesquisador e que não 

atuam em atividades de assistência e preceptoria, gerando uma sobrecarga tanto 

entre aqueles que o fazem quanto dos próprios serviços na perspectiva da assistência 

prestada à população, como conta no trecho da Entrevista G: 

Quando eu entrei na UFF, todos os docentes tinham um ambulatório geral. E 
ambulatório geral com volume grande de pacientes. (...) E todos os 
professores faziam ambulatório, né? De ambulatório geral. À medida que foi 
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fazendo uma renovação, né, e a mudança do perfil dos professores do 
departamento, entraram muitos professores com perfil de pesquisador, 
“super especialistas” e que não quiseram mais fazer ambulatório geral. (...) 
Você tendo um número grande de internos com os professores fazendo 
menos ambulatórios. (Entrevista G) 

Este relato de sobrecarga ocorreu inclusive com outros participantes além de 

ter sido debatido na VI Conferência Curricular com a denúncia de um número 

excessivo de internos por ambulatório que impossibilitava uma prática de cuidado 

adequada, tornando-os meros expectadores tanto da prática clínica, principal objetivo 

desta fase, como até mesmo do aprendizado de habilidades em procedimentos 

básicos. Ademais, interfere na execução das avaliações práticas em serviço, como 

supracitado pelo relato de docente que necessita atendê-la com 2 ou 3 internos 

dividindo uma mesma consulta, fato que não corresponde a uma situação real de 

atendimento médico. 

Soma-se estas questões a um crescimento do número de vagas para ingressos 

no Curso de Medicina, ou seja, de alunos, sem aumento e melhorias da infraestrutura, 

por exemplo, nos serviços. E sem aumento do número de professores em atividades 

assistências com os alunos, o que provocou um aumento da proporção de internos 

por docente nas atividades de assistência, prejudicando não só a qualidade da 

formação e da assistência, mas interferindo no desenvolvimento de suas 

competências para produção do cuidado, como consta no trecho da entrevista J: 

Nós tínhamos uma turma de 80 e poucos alunos e agora nós temos turma de 
120 alunos. É impossível você ministrar uma aula prática, é.. Em nível de 
cenário de ambulatório pra 8, 10 alunos. Eu até tive grupos de 6, 8, né? 
(Entrevista J) 

Outro fator evidenciado é uma certa falta de diálogo entre os docentes mesmo 

dentro de um mesmo departamento ou especialidade, que gerou um importante 

estranhamento por parte dos docentes que estão há menos tempo no Internato da 

UFF e que também foi exposto na IX Conferência Curricular. Não parece haver uma 

forma de avaliação estabelecida, cabendo, inclusive, aos alunos a mediação e 

comunicação entre os professores. Estes aspectos, no entanto, estiveram ausentes 

nas entrevistas com docentes que atuam há mais tempo no IO, o que pode 

caracterizar uma certa naturalização. 

Talvez essa constatação tenha origem nos critérios estabelecidos pela 

universidade de forma institucional, sobre a admissão de docentes nos processos 

seletivos e concursos que valorizem um perfil que quer para ensinar seu aluno a partir 
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do que ele, portanto, valoriza. Sendo assim, podemos nos questionar não só que 

competências estão sendo valorizadas nos alunos, mas aquelas valorizadas nos 

docentes, que irão interferir nos “sinais” emitidos ao aluno não só porque demonstra 

o que deve ser valorizado em um profissional, como por exemplo, o saber científico, 

super especialidade em detrimento da capacidade dialógica e pedagógica, e 

valorização do perfil generalista. Esta foi uma preocupação frequentemente debatida 

desde a III Conferência Curricular, inclusive com propostas de envolvimento do NDE 

junto aos departamentos de forma a constar informações sobre o currículo tanto nos 

processos seletivos e concursos para docentes quanto na capacitação dos docentes 

recém-contratados. 

Por fim, precisamos analisar a integração dos processos avaliativos do IO tanto 

globalmente quanto individualmente dentro de um mesmo rodízio, ou ainda, por 

especialidades na execução do instituído pelo currículo ou projeto político-pedagógico 

da faculdade. Mas, de fato, como se dá essa integração entre o aprendizado e 

processos avaliativos de cada IO e as disciplinas relacionadas a cada um cursadas 

pelo aluno nas fases anteriores da faculdade? 

Competências nelas avaliadas anteriormente necessitariam de novas 

avaliações nesta fase, sobretudo conhecimentos teóricos, como presentes em todos 

os internatos? Teriam diferentes abordagens ou somente um caráter certificativo de 

avaliação global ao final de todas aquelas adquiridas anteriormente? E quanto às 

competências adquiridas e avaliadas dentro do próprio IO, deveriam ser avaliadas 

novamente nos próximos rodízios? Se sim, seriam aplicadas utilizando as mesmas 

metodologias e ferramentas porém com avaliadores diferentes, ou de forma 

individualizada e mais aprofundada ao longo de sua formação? 

Como promover esta coordenação e integração destes processos diante da 

resistência relatada e dificuldades, inclusive de comunicação, existentes dentro dos 

próprios departamentos e IO? E esta grande heterogeneidade e diversidade de perfis 

docentes e de metodologias de avaliação utilizadas seriam um obstáculo a ser vencido 

em prol desta integração ou uma potência a ser melhor compreendida e explorada? 
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5.5  COMPETÊNCIAS VALORIZADAS PRIORIZADAS E COMPETÊNCIAS 

PRIORIZADAS VALORIZADAS 

A análise descritiva e contextualização do objeto de estudo evidenciou o 

conceito de competências no qual se baseou esta pesquisa presente majoritariamente 

nas Avaliações Práticas e Avaliação de Preceptoria, sendo este último ressaltado 

enquanto lócus privilegiado daquelas para a produção do cuidado integral. Neste 

contexto e sobretudo a partir dos relatos dos participantes, buscou-se nas entrevistas, 

quando já não relatado por eles, a abordagem sobre competências ditas essenciais, 

prioritárias no processo de formação médica, especificamente para o Internato, bem 

como aquelas relacionadas à excelência, ou seja, de maior valorização nos processos 

avaliativos dos(as) internos(as). 

Vale ressaltar que durante todo o percurso metodológico observei as 

interseções que ocorrem no processo de valorização e priorização de competências. 

Isto se dá pelo fato de que se uma competência é priorizada, considerada 

imprescindível, essencial, é porque ela é valorizada no processo de formação, da 

mesma forma que aquela que é valorizada, em certa medida, resultará em sua 

priorização. 

Houve uma grande diversidade sobre as competências consideradas 

essenciais pelos participantes. Alguns iniciavam com a enumeração de temas mais 

prevalentes de sua especialidade e suas principais referências, o que caracteriza uma 

priorização de conhecimentos teóricos. Ao mesmo tempo, são citadas as patologias 

mais prevalentes e que, portanto, um clínico deveria saber manejar ou ao menos fazer 

um diagnóstico sindrômico, que de certa forma se relacionam com a priorização, ainda 

que limitada ao domínio cognitivo, às necessidades reais da população. 

Outros deram grande destaque a algumas habilidades inerentes à profissão, 

como realização de uma boa anamnese, comunicação clínica, relatados desde uma 

escuta qualificada até o saber prestar os devidos esclarecimentos ao paciente. Ainda, 

exame físico, destacando-se desde a lavagem das mãos, uso correto de EPIs até ter 

uma boa técnica semiótica, e o registro em prontuário, e o que foi relatado como 

“organização de conduta”, “saber fazer um seguimento do paciente”, que estaria 

relacionado à propedêutica e saber fazer um projeto terapêutico que tenham como 

base uma “boa anamnese e exame físico”, que abordaremos a seguir. 
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Além disso, em uma das entrevistas, é citado como prioritário o aprendizado de 

habilidades de procedimentos específicos e restritos à profissão, ou seja, atos 

médicos, como intubação orotraqueal, punção venosa profunda, que assim o é 

destacado, segundo o docente, pelos obstáculos citados quanto ao aprendizado e 

desenvolvimento destas competências na UFF, principalmente dentro do HUAP. Por 

outro lado, destaco aqui as características de alunos relacionados à excelência, 

descritas como interessadas(os), assíduos (as), participativas(os), questionadores, 

“esforçada”, atenciosos(as), educados (as), estudiosas (os), ou ainda o “que 

aproveitou o tempo que ele tava lá” (Entrevista A), que fazem um paralelo aos 

domínios afetivos de Bloom. 

Ainda, houve um destaque importante sobre uma situação de  autoavaliação 

honesta e espontânea de uma aluna após uma avaliação prática que esteve muito 

aquém do esperado, por serem qualificações que representam processos de 

internalização de certos valores. Esta caracterização, por sua vez, constava na 

descrição dos alunos que se destacavam como “aqueles que vieram prontos”. Esta 

denominação, no momento do diálogo, pareceu haver um entendimento comum sobre 

seu significado. Porém, posteriormente, mais precisamente no momento da 

transcrição, me provocou uma certa reflexão sobre o que seria “estar pronto” de fato.  

Seria estar pronto no sentido sugerido pela ideia de competências, que serem 

mobilizadas nas demais situações da vida profissional e então estes teriam adquirido 

aquelas prioritárias para o Internato? Mas então que processos o levam a “estar 

pronto” na chegada ao Internato: seriam competências adquiridas durante a 

faculdade, ou antes, em sua escolaridade, ou ainda influências e oportunidades a 

partir de aspectos pessoais (família, meio social,...)? Quanto teria a reforma curricular 

contribuído neste processo, visto ter percorrido ali boa parte do currículo da 

faculdade? 

Sobre esta questão, Schwartz (2018), professora universitária, motivada por 

sua observação de uma certa deficiência de habilidades de comunicação como ouvir 

e escutar entre seus alunos da graduação e pós-graduação, escreve um livro sobre a 

importância de seu desenvolvimento ao longo de toda escolaridade, desde a 

Educação Infantil. A autora destaca, por exemplo, alunos que iniciam e concluem os 

vários níveis de escolaridade com certas dificuldades, medos, receios de uma 

participação mais ativamente nas aulas, elaborar questionamentos, socializar 
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trabalhos, sistematizar pensamentos, como valorizados no IO da UFF. Muitas vezes 

ainda são reforçados por atividades como seminários, apresentações expositivas e 

que promovam pouca reflexão e diálogo entre os alunos, contribuindo para a formação 

de sujeitos passivos que somente cumprem tarefas que lhe são ordenados. Ou seja, 

permanecem ao longo de toda a formação “estacionados” em termos de domínios 

afetivos, sobretudo na categoria Percepção, totalmente passivos. 

Foi considerado importante esclarecer estes pontos pois não só no “instituído” 

(documentos, formas de avaliação) evidenciamos a ausência da lógica de 

competências sobre processos de priorização e valorização na formação médica mas 

também presentes nas falas dos entrevistados. Assim, este constituiu-se mais um 

desafio para a pesquisadora durante a abordagem das entrevistas até a análise do 

material. 

Outra questão importante de aqui ser trazida se refere às interferências do 

período de pandemia quanto a valorização e priorização de competências no processo 

de formação médica, à parte das modificações de funcionamento e organização do 

IO. Como explicitado antes neste trabalho, este tema foi introduzido no roteiro das 

entrevistas, e quando não relatado espontaneamente durante a conversa, a 

pesquisadora questionava sobre as possíveis mudanças na percepção do participante 

a partir de suas vivências pessoais ou profissionais no período pandêmico, em relação 

ao processo de formação de seus alunos do Internato. 

Fato que causou um grande estranhamento da pesquisadora foi o de 9 dos 10 

entrevistados responderem com veemência não haver qualquer mudança, uma vez, 

segundo eles, aquilo que valorizavam e priorizavam continuarem conforme ocorria 

antes do início da pandemia. Em uma primeira análise deste achado podemos 

pressupor estar associado a uma não reflexão sobre suas vivências (corroborada por 

diversas pausas reflexivas em muitas entrevistas antes da resposta) e que podem 

ainda estar associados a um contexto de sobrecarga docente piorada neste período. 

Ainda, há a possibilidade de que competências anteriormente priorizadas e 

valorizadas já contemplassem questões trazidas à tona no período de pandemia. 

Alguns participantes, quando da pergunta norteadora da entrevista (sobre 

como se dava seu processo de avaliação do interno), já iniciavam o relato no tempo 

pretérito, mantendo-o mesmo quando questionados sobre como ocorriam seus 
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processos avaliativos naquele momento. Segundo eles, compreendiam as mudanças 

e adaptações neste contexto epidemiológico e sanitário, apenas como uma 

“interrupção temporária” em algumas atividades, com uma expectativa de retorno à 

dinâmica anterior. 

Por outro lado, alguns participantes demonstraram uma grande preocupação 

que tem influenciado seus processos avaliativos em termos de competências 

relacionadas ao aprendizado de forma presencial, sobretudo para o Internato, descrita 

como “relacionamento físico presencial insubstituível, não existe a possibilidade de 

formar um bom médico sem essa capacitação” (Entrevista C). Este se referindo a uma 

maior valorização da essencialidade do trabalho vivo em ato tanto para a relação 

docente-discente quanto interno-paciente, e assim o desenvolvimento de suas 

competências priorizadas e valorizadas na produção do cuidado. 

Apenas um(a) entrevistado(a) ressaltou pronta e claramente que houve 

significativas interferências, ressaltando a importância da abordagem comunitária e 

do papel da APS no cuidado à população. Foi destacada a capacidade do aluno de 

refletir sobre a importância da APS para o sistema de saúde e de compreender o 

contexto macropolítico de desmontes e retrocessos que ambos vêm sofrendo nos 

últimos anos. 

Especificamente sobre a APS, ressaltou-se a compreensão de seus atributos 

relacionados a territorialização e adscrição de clientela que permite o conhecimento e 

acompanhamento das vulnerabilidades individuais e coletivas das áreas cobertas, e a 

importância de serem referências tanto assistenciais quanto na disseminação de 

informações para a população. Somado a isso, a coordenação e longitudinalidade do 

cuidado, segundo a(o) participante, são fundamentais para amenizar efeitos da perda 

de seguimentos no acompanhamento da população frente ao isolamento social. 

Estas ideias dialogam com aquelas ressaltadas por Cyrino (2020) no âmbito da 

educação médica. A autora ressalta as potencialidades da APS pela sua diversidade 

de atividades de prevenção, promoção, reabilitação e vigilância, até mesmo aquelas 

realizadas à distância, e ainda destaca: 

O momento de retorno à prática profissional abre a possibilidade de 
valorizarmos diversos temas a serem incorporados à formação médica como 
a saúde global, os sistemas comparados, doenças negligenciadas, a saúde 
coletiva, o acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de vida e a 
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questão ambiental, assim como maior valorização da atenção primária à 
saúde. (Cyrino, 2020, p. 76) 

De fato, minha expectativa, baseada em vivências pessoais e profissionais, 

discussões e leituras sobre as (re)significações do período da pandemia, era de que 

ainda surgissem nas entrevistas temas relacionados a habilidades de comunicação, 

tanto individuais e coletivos, com disseminação de informações com competência 

cultural devida, saber lidar com medos, incertezas e inseguranças tanto nessa 

comunicação quanto nas tomadas de decisão. Ainda, aqueles relacionados à 

produção do conhecimento e do saber científico, de como utilizá-lo crítica e 

reflexivamente nas ações em saúde individuais e coletivas, frente a tantas 

interpretações os usos diversos por profissionais neste período. Quanto a 

comunicação, esperava o surgimento de ao menos, questões relacionadas, por 

exemplo, a abordagem aos familiares ainda que restrito ao contexto hospitalar. 

Além disso, sobre questões de saúde mental, das dificuldades de promoção e 

prevenção em saúde e desafios ao autocuidado relacionados ao confinamento e das 

experiências de doença e pandemia da população ou até mesmo questões mais 

amplas como o cuidado ao planeta, tanto sobre aspectos ambientais quanto da 

população mundial e suas relações (sistema econômico e de produção vigente), ou 

até filosóficas da humanidade como um todo. Sobre isto, Boff (1999) já havia atentado 

sobre a dimensão do cuidado de si, do outro e do planeta como indissociáveis, trazida 

no início da pandemia por Afonso (2020) no contexto da educação médica: 

Precisamos exercitar a prevenção de novas infecções como um ato de 
resistência, uma prática comunitária, uma aprendizagem cotidiana, com 
defesa incondicional dos direitos humanos, da inclusão e segurança de todos 
e o reconhecimento de nossa capacidade infinita de pensar, descobrir e criar 
alternativas para valorização da educação, do cuidado em saúde e da vida 
(AFONSO, 2020, p. 61). 

Esclarecidos e contextualizados estes atravessamentos e evidências no 

processo de priorização e valorização das competências, abordamos agora as 

unidades temáticas obtidas após leitura intensiva do material e reflexão principalmente 

do contido “nas entrelinhas”, tal qual explicitadas na metodologia. Assim, foram 

destacadas as unidades de registro e de contexto relacionadas ao conceito de cuidado 

integral aqui utilizado. Em seguida, estas unidades foram categorizadas em unidades 

temáticas de acordo com o momento em que essas competências são mobilizadas 

durante a atuação dos alunos nos serviços.  
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Desta forma, surgiram duas unidades, a primeira denominada “No encontro”, 

numa perspectiva daquelas avaliadas no momento do(s) encontro(s) aluno e paciente, 

e a segunda denominada “Nos encontros para além do encontro” relacionada com as 

competências avaliadas nos demais encontros que precisam ocorrer (a partir deste 

primeiro entre os alunos e seus pacientes), para que o cuidado integral de fato seja 

produzido.  

5.5.1 No encontro 

As competências para a produção do cuidado surgiram de diferentes formas 

nas entrevistas, fato importante de ser analisado dentro dos processos de valorização 

e priorização de competências, pois em algumas entrevistas não apareceram de 

forma espontânea dentre as competências priorizadas ou valorizadas nos alunos. Em 

alguns casos, a pesquisadora precisou introduzir ativamente no diálogo, como já 

explicitado. 

Este é um aspecto que pode demonstrar a priorização de outras atribuições, ao 

que Perrenoud (1999b) denominou como ofício do aluno, que se relacionam a 

competências a serem mobilizadas no encontro do interno com o paciente. Este dado 

pode estar associado inclusive ao achado de alguns espaços e rodízios do IO ainda 

não terem priorizados espaço e infraestrutura que coloquem o aluno como 

protagonista dos atendimentos ali prestados, a interferir diretamente no 

desenvolvimento de suas competências profissionais. 

E é importante ressaltarmos o relato de alguns docentes, de que não basta 

somente a construção do conhecimento e desenvolvimento de habilidades, mas que 

o aluno saiba integrá-los no encontro com seu paciente. Esta ideia dialoga com o 

próprio conceito de competências que baseia este estudo, com destaque por mais de 

um dos entrevistados em caracterizar se tratar de um atendimento integral ao 

paciente, compreender seu contexto, seja social ou familiar, o momento ou ciclo de 

vida que se encontra e suas queixas ou patologias. Isto quer dizer que notamos a 

valorização da compreensão, por parte de estudantes em formação, dos 

atravessamentos da vida de cada paciente a pensar seus rastreios, prevenção e 

diagnósticos, apesar de nenhum deles citarem os desejos, anseios, expectativas, 

valores e crenças dos pacientes, o que descaracterizaria como uma produção do 

cuidado. 
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Por outro lado, destacamos os relatos que enfatizam na construção de sua 

narrativa a integração do relacionamento médico-paciente juntamente ao “saber 

ouvir”, ou seja, a criação de vínculo através de uma escuta qualificada. Ressaltam a 

importância de um raciocínio clínico a partir da anamnese e exame físico, como 

competências mínimas para um médico generalista, aspecto bastante ressaltado por 

um(a) docente pertencente a contextos específicos de subespecialidades, apesar de, 

por assim ser, não priorizarem o de competências relacionadas a condutas, e que 

podem interferir em seu desenvolvimento, como fator limitante ao desenvolvimento de 

competências nestes contextos. 

Ressalta-se neste ponto o fato de a presença do desenvolvimento destas 

competências sobre condutas e escolhas terapêuticas ocorrer quase que 

exclusivamente na fase do Internato, ao menos com o grau de protagonismo e 

responsabilidade do aluno, que incluem o manejo de complicações, prescrições, 

condutas e atitudes com pacientes: 

 
(...) anamnese, exame físico, de observar como eles iam fazendo e 
conduzindo o caso completo, né? Desde a entrada da paciente até a 
conclusão, a conduta do caso dela. (Entrevista A) 

 
Visto isso, seguiremos, então, minuciosamente nesta ordem desde a entrada, 

o início do contato com o paciente até o término do(s) encontro(s) (a depender do 

cenário), começando então pela apresentação do interno ao paciente. Esta é 

evidenciada desde a sua abordagem ao paciente (se o chama para a consulta sentado 

na cadeira do consultório ou vai à porta do consultório ou ainda se vai até onde está 

o paciente na sala de espera para atendê-lo) e a maneira como o faz, como se 

apresenta, como se identifica desde o início, dizendo seu nome, explicando ser um 

interno. Destaco este último estar presente tanto nos relatos como nas ferramentas 

de Avaliação Prática de Ginecologia e Pediatria. 

Posterior a este primeiro contato com o paciente e comum a todos os cenários, 

temos os aspectos da comunicação a ser estabelecida entre aluno e paciente, 

iniciando pela comunicação não-verbal, uma vez ser o primeiro sinal a ser emitido por 

ele e que compete a este futuro médico. A primeira delas presentes nos relatos fala 

sobre a organização pessoal de vestimenta, com uma divergência de opiniões sobre 

o uso do jaleco, por exemplo, como: “se usa jaleco, se jaleco está limpo” (Entrevista 

D), discordando de outro(a) entrevistado(a) quando diz valorizar mais a competências 
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adquiridas pelos alunos, “não importa se o jaleco dele está amassado ou não” 

(Entrevista C). 

Outro aspecto muito presente nas entrevistas relacionada a comunicação não 

verbal, com uma preocupação principalmente sobre as interferências sobre o 

estabelecimento de vínculo com a(o) paciente, é a postura do aluno. Esta é trazida 

em diversos sentidos, desde a postura corporal até sua atitude frente aos pacientes, 

presentes nos trechos: 

 
Sentado direito sem “tá” deitado na cadeira, sem “tá” com chiclete na mão, 
sem mexer no celular enquanto “tá” durante a consulta... (...) conversar 
direcionado pra a paciente. (Entrevista A) 

Se eles olham para a pessoa ou ficam escrevendo enquanto a pessoa fala. 
(Entrevista E)  

Além disso, uma importante questão levantada está relacionada à forma na 

qual se dirige a(o) paciente, que pode tanto provocar um certo afastamento quanto, 

segundo ele(a), demonstrar uma atitude de respeito. Neste caso, vale ressaltar que 

teve como base sua referência familiar (talvez por uma ausência de referências 

profissionais ou então que por elas implicitamente podem ter sido reforçadas), 

priorizando: 

Primeira coisa que você tem é respeitar o doente. Doente é “senhor” ou 
“senhora” (...) Naturalmente, que você chamar uma mocinha, (...) senhorita, 
até, mas daqui a pouco o doente diz não me chame de senhor, me chame de 
você. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho ainda uma dificuldade quanto a 
isso. Não é que eu queira manter distância não, é que eu aprendi assim, 
minha avó me ensinou assim. (Entrevista J) 

 

Assim, segundo J, com o estabelecimento do vínculo e maior proximidade com 

o (a) paciente haveria a mudança da forma de se referir a ele(a). Um outro aspecto 

trazido nas entrevistas é o conceito de empatia, essencial à prática do cuidado 

integral, que diferente da ideia de se colocar no lugar do outro, o que poderia incorrer 

em uma doutrinação sobre seu modo de andar a vida, está relacionada com a 

capacidade de compreendê-lo como um indivíduo com sentimentos, desejos, saberes. 

Ou, como priorizado e bastante valorizado por um(a) dos(as) participantes em um 

cenário de enfermaria, que o traduziu como: 

Eu acho que assim, a maneira como você se coloca, você demonstrar 
empatia pelo paciente, pelo problema que ele tá vivendo, você ouvir a 
queixa, né, eu acho que isso... Isso é importante... A maneira como você fala, 
você ser gentil na maneira do trato, né, com o paciente. (Entrevista F) 

Como citado, é claro que somente ser gentil, ouvir a queixa não é suficiente 

para produzir o cuidado integral, se não há uma escuta qualificada, que inclui o 
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interesse genuíno nos desejos, expectativas, sentimentos, experiências de doença 

que esta pessoa traz. Este aspecto foi ressaltado pela(o) docente B, em que 

juntamente ao conhecimento e habilidades meramente técnicas, prioriza nas atitudes 

dos alunos: “Ele sabe por que tá aqui? Você conversou com ele sobre?” (Entrevista 

B) como parte do processo avaliativo formativo da Avaliação de Preceptoria. 

Ressalta-se assim a importância da integração dos saberes, pois tampouco 

um(a) profissional gentil, educado e com uma escuta qualificada que tem pouco 

conhecimento e habilidades as quais necessita seus pacientes, que não se atualiza 

ou ainda tem referenciais de conhecimento duvidosos, não produz em suas ações um 

cuidado integral. Tal qual aqueles que assim o têm mas tem atitudes antiéticas ou são 

ríspidos, distantes ou não individualizam suas ações com base no vínculo, na escuta 

e troca de saberes e desejos com seus pacientes, tampouco produziram sequer o 

cuidado neste encontro.  

Evidentemente que, como anteriormente citado, e muito vinculada a ideia de 

integralidade sob uma visão “bio-psico-social” apareceu nos cenários hospitalares. 

Alguns se atendo ao saber e outros a compreender (nível cognitivo superior e mais 

complexo que o “saber”, ressaltando a contextualização e integração com outros 

saberes) de que forma o contexto social interfere no processo de saúde-doença. Além 

destas, as questões relativas ao cuidado durante e após a internação de cada paciente 

apareceram como inerentes à prestação do cuidado no ambiente hospitalar. Neste 

sentido, foi ressaltada a importância de saber realiza trabalho em uma equipe 

multidisciplinar, apesar de não especificadas suas competências. 

Até aqui, temos a diversidade de aspectos relatados sobre as competências 

não verbais para estabelecimento de vínculo com seus pacientes. Mas tendo em 

comum a todos a priorização de um “saber-fazer” na relação médico-paciente para o 

período do Internato, o que em uma visão global do IO poderíamos traduzir em 

diversos componentes a serem mobilizados e aprendidos a partir do encontro com os 

pacientes para o desenvolvimento desta competência. Essa diversidade pode ser 

tanto por uma ausência de discussões e reflexões docentes sobre este tema como 

pela própria complexidade envolvida neste processo de aprender a estabelecer esta 

relação com o outro, com a alteridade, presente no trecho: 
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Se ele constrói uma relação de confiança ou se meramente um examinador. 
Ele precisa no exercício do Internato fazer esse exercício de relação médico-
paciente. Eu avalio isso. (Entrevista D) 

 

Assim, D ressalta um componente importante desta competência que é a 

relação de confiança, que necessita que se considere o outro como indivíduo com 

suas crenças e desejos e, além disso, que seja mútua, bilateral, bidirecional. Para 

tanto, ressalta-se a necessidade de o aluno, enquanto futuro profissional, de estar 

presente, entregue e aberto ao momento do encontro. Sendo assim, mais uma vez o 

desenvolvimento de competências se relaciona com o domínio afetivo da Taxonomia 

de Bloom, em se ter ao menos o nível de Resposta, ou seja, permitindo-se estar aberto 

ao que virá e atento aos aspectos do cuidado integral neste encontro. 

Visto as competências valorizadas e priorizadas da comunicação não-verbal, 

partimos para aquelas presentes nas habilidades de comunicação (verbal), a começar 

pela tão debatida no contexto da APS, da competência cultural, como presente (e 

definida) nos trechos: 

Se eles usam palavras de fácil entendimento ou se eles ficam usando 
“mediquês”. (Entrevista E) 

 
“Você foi muito ríspido com esse paciente, você não conseguiu traduzir para 
a língua dessa mãe esses problemas e tudo.” E aí a gente(...) traduzia isso. 
Entendeu?  (Entrevista H) 

 

 Se atentarmos a esta fala para além da competência cultural a ser 
desenvolvida a partir do Feedback Imediato de uma consulta, contém a característica 
da presença do docente frente aos possíveis erros do aluno, uma vez ser ele um 
aprendiz e o erro ser inerente a seu aprendizado, destacado por muitos docentes. 
Inclusive, em um(a) deles, relata ressaltar no acolhimento dos alunos, e que os 
mesmos o façam com toda a equipe em que irão estagiar, o que denominou como 
“erro com acolhimento”. Se referia ao fato de aproveitar o que cada um tem de 
potencial para seu aprendizado e não nas falhas e pareceu replicar no processo de 
aprendizagem de seus alunos, como em seu relato: 

Aproveitar o que cada um tem de melhor (...) porque isso [exaltar as 
fragilidades em detrimento do potencial de cada um] é um erro médico, né? 
Isso é uma arrogância insuportável. Aqui é um espaço para errar, vocês 
podem errar, é feito para errar, vocês não podem é persistir no erro. 
(Entrevista C). 

 

Este, portanto, é um aspecto que merece extremo destaque, e felizmente (aqui 

trazido a ressaltar implicações da pesquisadora) esteve muito presente em todas as 

entrevistas, que é o cuidado com o aluno durante os processos avaliativos, com uma 
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função tanto de apoio quanto de oportunizar o aprendizado perante seus erros, 

principalmente aqueles ocorridos em ato, e que destaco com o trecho a seguir: 

Esses dias a gente tinha um aluno que quando foi coletar a anamnese ele 
disse que “Ah, essa história não me emocionou, professor(a)!”. Quando ele 
queria falar que não emocionou, ele queria dizer que não tinha nenhum 
comemorativo. Quando o paciente saiu, eu falei “A paciente espera 6 meses 
pra ouvir que o médico não se emocionou com a história, a gente não pode!”. 
Você entendeu? O que ele queria dizer é que assim não teve nada assim 
(ênfase) grave. Então essa conduta que a gente vai avaliar é esse tipo, né, 
de comportamento, da postura do aluno como médico diante do paciente, é 
mais ou menos assim que a gente faz a avaliação. (Entrevista H) 

Ou ainda, durante o acolhimento ao aluno em sua inserção e início das 

atividades do IO: 

Hoje mesmo a garota tinha medo de chegar perto da criança. Com um 
prontuário daquele jeito, era o primeiro (...) paciente que ela estava vendo ali 
naquele lugar. É claro que a gente não vai deixar essa aluna passar por 
nenhum constrangimento, a gente vai entrar, vai intervir, e quando o paciente 
sair, falar ó “isso não tá legal, isso não tá. (Participante do IO de Pediatria) 

 Dois pontos muito relevantes aqui dentro dos processos avaliativos em 

todos os relatos dos participantes que são essa relação de cuidado e respeito, em 

lugar de atitudes docentes de possíveis julgamentos e constrangimentos. Mesmo em 

relatos de situações críticas e de grande desaprovação da atitude do(a) aluno(a) com 

o paciente ou até com um familiar ou responsável, como é o caso, relataram a oferta 

do Feedback Imediato ou devolutivas ao aluno na ausência de outras pessoas, 

sobretudo de pacientes e colegas. Assim, a depender de como se realizem esses 

processos avaliativos, proporcionaremos um ambiente capaz de potencializar seu 

aprendizado de forma tranquila. 

Isto promove um aprendizado da própria relação de cuidado, como já 

destacado, mas que dialoga sobretudo com a importância de um ambiente que 

permita que o aluno se manter aberto aos encontros como um importante caminho 

para desenvolvimento destas competências na produção do cuidado integral. Além 

disso, dialoga com a supracitada proposição de Ayres (2004) sobre a importância da  

reflexão sobre os significados éticos, políticos e morais sobre as práticas de saúde 

nos espaços de formação médica, aqui potencializados por serem aquelas 

vivenciadas e produzidas pelos próprios alunos e docentes. 

Passamos então às competências relatadas durante o exame físico do 

paciente. Vale destacar aqui as especificidades deste momento em cada internato 

pelas particularidades inerentes a cada especialidade como, por exemplo, o exame 
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ginecológico na GO e AB, e a participação e diálogo com paciente e familiares ou 

responsáveis da Pediatria (também presentes em diversos contextos da AB). Há 

ainda, diferenças entre os cenários em que se encontram, como, por exemplo, se 

estão em visita domiciliar, consultório ou enfermarias. 

Baseado nisso, organizo os relatos de forma a dialogarem através das 

convergências nas contribuições para a formação do generalista sem deixar de 

ressaltar as características específicas de cenários e especialidades, quando 

necessários, que potencializam as oportunidades de desenvolvimento de certas 

competências. 

A primeira delas a ser destacada pelos docentes é a importância do asseio do 

aluno, ressaltadas pelas preocupações com contaminação e prevenção de 

transmissão de doenças infectocontagiosas entre alunos e pacientes. Estas foram 

trazidas tanto através dos relatos quanto nas ferramentas de Avaliação Prática, os 

“checklists” de Ginecologia e Pediatria, e que representam uma dimensão do cuidado 

relacionada ao zelo com o outro. Também foram destacadas por alguns participantes 

a importância do uso correto do Equipamento de Proteção Individual (EPI), de forma 

rigorosa, como por exemplo, “se colocou esteto [estetoscópio] por cima ou por baixo 

do capote” (Entrevista C), que destaca o auto-cuidado e o cuidado tanto individual 

quanto coletivo como indissociáveis nesta prática. 

Segue-se, então, para competências relacionadas ao diálogo inicial entre aluno 

e paciente, o que, a depender do contexto, poderá se dar tanto em um primeiro 

encontro quanto por um retorno ou continuidade do cuidado produzido. Aqui foi 

ressaltada a realização da denominada anamnese médica, de colher e compreender 

a história do(a) paciente e as demandas trazidas por ele(a). Para tanto, necessitam 

mobilizar saberes prévios, como evidenciado: 

Os conhecimentos médicos mesmo, que ele vai demonstrar quando ele vai 
colher uma história, se for paciente de primeira vez que tá entrando, 
conhecimentos mesmo de Semiologia (...) Básicos, nada fora do comum. 
Básicos. Que ele vai colher uma história, que ele vai examinar o paciente. 
Então, enfim, os conhecimentos médicos propriamente. (Entrevista F) 

 

Esta fala nos traz a uma estruturação trazida pela priorização das técnicas de 

anamnese para a compreensão da história clínica de cada paciente como 

competências essenciais para o exercício da profissão médica e, portanto, prioritárias 

nos processos avaliativos do internato. Neste sentido, esteve presente nas entrevistas 
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sobre a utilização do termo “anamnese completa”, no sentido de conter todos os seus 

componentes, incluído por alguns participantes até mesmo possíveis demanda 

ocultas. 

 
Então, se eu quero que o aluno faça uma anamnese completa, porque sabe 
lá quando é que ele vai ter uma oportunidade de fazer... (Entrevista C) 

 

 Neste trecho ressalta-se ainda uma priorização em seus processos avaliativos 

e de aprendizado do aluno, por um desconhecimento de funcionamento nos demais 

cenários de aprendizado do aluno no internato, o que leva a um aumento da 

preocupação de docentes em capacitar estes alunos estritamente ao período que 

cursam seu rodízio. A percepção de alguns docentes é de que talvez não haja outra 

oportunidade de fazê-lo. Este dado pode ser resultado da falta de integração entre os 

demais processos de ensino-aprendizagem e de avaliações coordenadas no internato 

obrigatório como um todo. 

Neste contexto, entrevistados citam que é esperado e até programado aumento 

do tempo de consulta do interno, por alguns descrito como 1 hora ou mais como 

habituais ou inerentes ao Internato. Este fato precisaria ser melhor analisado e 

debatido, visto não ser esta a realidade dentre os principais futuros campos de 

trabalho para recém-formados, muitos até mesmo com uma cobrança de 

competências para atendimento mais eficazes em menor tempo, interferindo, 

portanto, no desenvolvimento daquelas essenciais para produzir um cuidado integral 

replicáveis a suas conjunturas reais de atuação profissional. 

Para além disso, este aspecto, segundo os relatos, tem interferido na 

possibilidade de Avaliações Práticas em alguns docentes de diferentes internatos pois 

requer uma maior disponibilidade de salas e da atenção e tempo da(o) docente para 

além das diversas atribuições que possui como a pressão da demanda assistencial 

dos serviços, como no relato de G: 

Uma consulta que um aluno faz já é mais prolongada. Numa prova, você tem 
que dar uma hora, uma hora e meia pra você fazer. Vai levar 2 horas com 
cada aluno. Como é que você faz isso num ambulatório que é assistencial, 
que tá funcionando, que tem 10-12 pacientes em 5, 4 horas para ser 
atendido? Então, essa estrutura se torna inviável pra você fazer uma 
avaliação individual. (Entrevista G) 

 
Em alguns relatos fizeram associação do que denominaram como “anamnese 

habitual da Clínica Médica” com aquela específica da especialidade em que estão, 

como por exemplo, na Ginecologia ainda saberem colher a história reprodutiva da 
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paciente, história familiar de cânceres ginecológicos, realizar rastreios específicos e 

identificar sintomas considerados importantes. Estas situações específicas em 

especialidades precisariam de uma análise minuciosa de modo a compreendermos 

se este fato ocasiona uma maior demanda de execução de protocolos estabelecidos 

para uma anamnese, e assim, não permitindo uma fluidez maior no diálogo 

estabelecido entre aluno e paciente, ou se a forma como é realizada oportuniza o 

aprendizado prático de uma anamnese dirigida sabendo contextualizá-la ao cenário e 

momento em que se encontra. 

Ademais, precisamos nos aprofundar sobre os limites e potencialidades de 

mantermos esta priorização e valorização da realização de uma “anamnese completa” 

no período do Internato, compreendendo de que forma ela contribui ou limita a 

produção do cuidado e prática da integralidade nestes espaços de ensino e formação 

médica para esta fase. Desta forma, temos aqui o desenvolvimento de competências 

prioritárias no sentido de “aquilo que todo médico deve saber fazer” 

independentemente do se e como será utilizada futuramente em sua prática 

profissional na produção do cuidado de fato. Estes aspectos vão de encontro com a 

pedagogia das competências e as ideias de Perrenoud (1999a) e ao encontro de 

Pistrak (1981), como já apresentados. 

Nesse ponto, temos uma divergência entre o que e como tradicionalmente 

aprendemos desde a Semiologia sobre o “colher a história” do paciente. Por sua vez, 

é caracterizada como “completa”, mas que se demonstra “incompleta” por seguir uma 

lógica centrada no saber médico (biomédico), com formato e divisões (como História 

da Doença Atual, História Patológica Pregressa, História Familiar, Fisiológica, Revisão 

de Sistemas) que funcionam como “tarefas a serem cumpridas” nesse encontro. Deste 

modo, ignoram ou limitam a importância da percepção das subjetividades ali 

presentes, ou que ainda que percebidas, se limitam a uma busca de “traduzir” ou 

“classificar” segundo o nosso “mediquês”. 

O próprio caso vivido por Ayres (2004) que originou a elaboração deste seu 

referenciado artigo, traz à tona a necessidade de se perceber e optar pelo não 

cumprimento de protocolos “instituídos” para uma consulta médica para que consiga 

a produção do cuidado enquanto “atitude terapêutica que busque ativamente seu 

sentido existencial” (AYRES, 2004). Este aspecto foi ressaltado em uma das 

entrevistas: 
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Esquecer um pouco o prontuário. Como eles não conhecem aquela pessoa, 
fazer uma anamnese direcionada para a ginecologia, mais do que isso para 
a saúde da mulher (...) Perguntar a função intestinal, função urinária, (...) 
comorbidades que ela tem na tomada de decisão de prescrever um 
contraceptivo, uma reposição hormonal. Um organismo como um todo, por 
exemplo, eu conto a parte emocional, psicológica também pode interferir 
nessas coisas. (...) A endometriose nunca vem sozinha, vem sempre 
acompanhada de algum problema mental. (...) Isso é vivência, isso é 
observação... Não tá no livro (...) eles esquecem do resto do organismo, 
pensam na endometriose como uma célula que migrou pra lá e tá sangrando 
lá dentro e pronto, só isso. Não, qual a consequência da endometriose pro 
intestino, pra urina, pra a dor, pra a vida, pra ficar buscando médico. 
(Participante do IO de GO) 

 

Essa busca por possíveis explicações e/ou hipóteses etiológicas a serem 

interpretadas estritamente pelo saber (bio)médico vai se relacionar às inúmeras e tão 

evidenciadas interrupções realizadas por estes profissionais nestes encontros 

(OSPINA et al., 2018), e que dificultam o próprio desenvolvimento de habilidades de 

comunicação que promovam o cuidado integral. Ospina et al. (2018) realizaram um 

estudo sobre a presença das preocupações dos pacientes e o impacto das 

ferramentas de decisão compartilhada em diferentes cenários, analisando 112 

videogravações de encontros clínicos. 

O estudo evidenciou que somente em 36% das consultas os médicos 

perguntavam as agendas (que envolvem as preocupações e expectativas) dos 

pacientes, e dentre estas, a interrupção do paciente ao (tentar) expô-las ocorria em 

uma média de 11 segundos (de 7 a 10 vezes dentro de um tempo médio de 30 minutos 

de consulta). Os autores discutem que ainda que feito de forma respeitosa e 

interessada nas questões trazidas pelos pacientes e que tenham o intuito de 

esclarecer ou focar a conversa, estas interrupções em suas falas não seriam 

desejáveis sobretudo no início da consulta, demonstrando ser uma barreira para a 

prática de um cuidado centrado no paciente. 

Outros achados deste estudo se relacionam às diferenças entre consultas com 

especialista focais e na atenção primária, em que nestas houve um percentual maior 

em que o paciente pode explicar o motivo da consulta, e nestas houve uma associação 

a um maior tempo de consulta. Essas diferenças podem se dar pelo próprio processo 

de trabalho e forma de acesso dos pacientes em cada contexto, uma vez especialistas 

focais terem maior chance de saber previamente o motivo do encaminhamento, e, 

portanto, da consulta, além de em geral terem o foco em somente uma queixa ou 

patologia, mas que ainda assim sua abordagem permitiria incluir na agenda da 
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consulta as ideias e preocupações sobre a situação que levou o paciente a este 

encontro.  

Este estudo, para além de seus achados e discussão trazidos, traz um recurso 

usado em algumas instituições para avaliações formativas com os alunos que é a 

análise de videogravação de consultas, principalmente com o foco nas habilidades de 

comunicação do aluno. Existe, ainda, a possibilidade de discussão tanto 

individualmente com o(a) docente ou preceptor quanto em grupo com os demais 

internos, mas que não foram evidenciados nos processos avaliativos do IO da UFF 

analisados neste estudo. 

 Outro aspecto levantado pelos autores foi a limitação do tempo de consulta, 

esgotamento profissional e uma limitada formação em habilidades de comunicação, o 

que precisamos discutir dentro do contexto de formação na fase do Internato. Se esta 

“permissividade” de uma maior demora nas consultas que o aluno não terá em seu 

contexto após se formar, limita ou potencializa o alcance do perfil do egresso 

desejado, uma vez no contexto brasileiro, em sua formatura estar apto a exercer a 

profissão em cenários reais sem supervisão. 

Cabe ressaltar que não houve um aprofundamento ou detalhamento nas 

entrevistas sobre habilidades de comunicação dos internos, apesar de muito presente 

o aspecto de vínculo e relacionamento com os pacientes, e, por vezes, haver uma 

utilização de forma mais genérica deste termo, o que pode estar relacionada ao 

desconhecimento teórico ou técnico sobre essas habilidades. Da mesma forma, no 

“script” da Ginecologia o item mais próximo que poderia se encaixar na avaliação das 

habilidades de comunicação se encontram no item “21 – Investiga os pontos mais 

importantes do caso apresentado (sintomas, fatores de risco, comorbidades 

possivelmente associadas)” em que poderia ser considerado a abordagem dentro da 

exploração dos sintomas, mas que a depender de como executada pelo(a) 

avaliador(a) poderia ter um foco somente nas características físicas ou patológicas 

para auxiliar a investigação sob a visão biomédica ou abrir para abordagem das 

agendas de cada paciente. 

No de Pediatria, há no instrumento de avaliação denominado “checklist” o item 

“Desenvolveu um bom relacionamento médico-paciente durante a 

abordagem/consulta do paciente?”, “Abordou corretamente a queixa principal/história 

da doença atual?” e “Explorou a história pregressa de maneira adequada?”. Não há 

uma definição clara (nem nos documentos nem nos relatos) sobre o que seriam bom, 
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correto e adequado, mas que foi sugerido pelo(a) participante haver um consenso 

entre docentes avaliadores sobre o que é avaliado. 

Seguindo ao momento do exame físico, que foi extremamente valorizado pelos 

docentes nas entrevistas, a partir de uma preocupação de que seus alunos não sejam 

futuros médicos com atitudes reprovadas por eles: a de não realizarem exame físico 

em pacientes e ainda a solicitação de exames complementares antes mesmo de 

realizá-lo, como consta no trecho: “Se só escutam e querem resolver o assunto ou 

tem o cuidado de examinar as pessoas” (Entrevista E). 

Outro aspecto ressaltado de se ter como primordial o desenvolvimento das 

habilidades de exame físico é a de caracterizá-la como inerente à profissão, e, 

portanto, às ações de cuidado produzidas durante sua execução, em qualquer 

situação de encontro com o paciente ou cenário em que esteja, como consta no 

trecho: 

O paciente que for ao seu consultório, nem que seja por pantomima, qual é o 
ícone da sua profissão? É o estetoscópio e o esfigmomanômetro. Você vai 
tomar a pressão dele, vai tomar o pulso, vai tomar temperatura, e.. E vai 
examiná-lo que você com um pouquinho mais de vivência em 5 minutos, 6 
minutos você examina um doente da sua esclera, da sua mucosa conjuntival 
até o seu pulso distal do membro inferior.” Então, isso eu digo pra eles, isso 
é o que ele tem que fazer. E eu mostro. Eu digo isso e mostro, porque na 
minha bolsinha que anda comigo com (...) fita métrica pra medir o perímetro 
abdominal e a panturrilha, estetoscópio, termômetro, (pausa) lanterninha, 
martelo de percussão, (...) atendendo trauma grave. (...) Eu atendo 
emergência de porta aberta. Então, o doente vai no consultório, não me custa 
nada, cara, nunca ninguém examinou ele assim. (Entrevista J) 

  

Outro aspecto ressaltado por atitudes de respeito juntamente com o de empatia 

com cada paciente, se concentraram neste momento do encontro em que ocorre o 

exame físico. Em alguns, a palavra respeito aparece tanto em um aspecto dito como 

de um “ambiente respeitoso” relacionado ao deixar o paciente mais à vontade durante 

a consulta, explicando o que está fazendo e o que se pretende em seguida fazer. 

Destaque importante foi dado ao momento do toque de alguma parte do corpo, 

sobretudo em regiões íntimas. Também nos relatos de exames mais invasivos ou que 

envolvam pudor, como exame especular ou toque retal e, nestes casos, ressaltados 

como primordiais a empatia, discernimento e bom senso e habilidades de 

comunicação com o paciente, explicando o motivo de fazê-lo. Além disso, ressaltaram 

aspectos da comunicação não verbal, como através de suas atitudes, destacadas no 

relato: 

A primeira coisa é isso, examinar o doente como um todo, respeitá-lo, 
respeitá-lo. E respeitá-lo em termos de sua privacidade. Às vezes você tá 
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numa sala de trauma cheia, mas hoje você consegue um lençol pra tapar o 
doente. (Entrevista J) 

Além disso, outra convergência entre todos os participantes da pesquisa e em 

ambos os instrumentos de avaliação prática, uma priorização da qualidade técnica do 

exame físico, fato que aumentou a preocupação dos docentes após o início da 

pandemia, quando os alunos ficaram por um longo tempo sem contato com pacientes. 

Houve relatos de uma menor rigidez nos processos avaliativos em lugar de um maior 

enfoque no ensino e recuperação de possíveis falhas no desenvolvimento destas 

competências. Nestes casos, demonstra-se uma perspectiva dos processos 

avaliativos como estritamente somativos ou certificativos, e menos formativos.  

Estiveram presentes em diversas falas que os processos avaliativos de 

técnicas semióticas ocorriam de forma integrada às atitudes éticas através da 

metodologia de OD, o que nos remete a um saber-fazer técnico, ético e humanístico 

de forma integrada e indissociável, como exemplificado no trecho:  

Essa questão do exame físico. A técnica, como é que ele tá, postura correta 
no leito, se ele tá interagindo com o paciente, se ele tá respeitando o paciente. 
Né? Se ele tá procurando fazer o melhor pra aquele doente. (Entrevista D) 

 

Este é um aspecto essencial das competências para a produção do cuidado 

integral no encontro aluno-paciente, pelas próprias convergências nas concepções de 

cuidado e de competências, como discutidas na Introdução deste trabalho. Em muitos 

relatos foram destacados uma interdependência e até indissociabilidade entre destas 

habilidades e atitudes valorizadas e priorizadas.  

Poderíamos, inclusive, relacionar estas características ao “Saber Ser”, o topo 

da pirâmide de Miller, que poderá ocorrer a partir da mobilização de diversas 

competências de forma integrada e até mesmo a partir de um maior grau de 

internalização (segundo o domínio afetivo de Bloom) do conceito de cuidado integral, 

como nos remete o relato da Entrevista H: 

 
Então a gente vai avaliar desde o paciente entrando na sala, como esse aluno 
recebeu, como ele se portou, a questão ética, a postura desse aluno. (...) Fez 
uma anamnese correta, ele desenvolveu a história da doença atual, ele fez 
exame físico, ele aferiu a pressão, ele lavou as mãos antes de avaliar, ele fez 
uma antropometria adequada, ele examinou o paciente do lado direito. (...) 
Ele é capaz de elaborar uma lista de problemas? (...) Então, depois da lista 
de problemas, a conduta. Então, é a coroação, né, que a gente terminava 
dessa maneira, e aí lista de problemas diagnóstico e conduta, até ele abrir a 
porta para (...) ir embora. (Entrevista H) 
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Estes itens relatados ainda possuem correspondências aos pontos do 

“checklist” utilizado, o que demonstra que pode estar sendo usado de fato, permitindo 

que todos os avaliadores que o utilizam se atentem aos mesmos pontos em suas 

avaliações. Este achado, divergindo do contexto global do IO, destaca uma importante 

integração e coordenação entre processos avaliativos de uma mesma disciplina do 

IO. Pretendo destacar aqui a importância de processos avaliativos que ressaltem essa 

integração de competências (ou a depender da perspectiva de competência que se 

tem, de seus componentes) para a produção do cuidado integral. 

A integração é essencial para que possam ser avaliadas de fato, além de que 

o sejam em situações reais de vivência como no relato acima. Avaliá-los somente de 

forma isolada poderia não corresponder a uma capacidade de mobilização e produção 

realmente em situações reais. 

Quanto a esta questão, surgiram especificidades de situações inerentes às 

especialidades, mas que podem estar presentes em outros cenários e especialidades 

como no exame físico mais invasivo ou que se relacione com tabus sociais ou 

intimidade dos pacientes como é o caso do toque retal e do exame ginecológico. Os 

participantes levantam o questionamento sobre a necessidade de aprendizagem 

desta habilidade pelos alunos em pacientes, trazendo inclusive erros de conduta pelo 

foco nestes momentos no próprio aprendizado destas habilidades e não na produção 

do cuidado. 

De uma forma geral, alguns associaram a uma imaturidade e inexperiência dos 

estudantes que resultam em o que um deles chamou de falta de “sensibilidade”, mas 

que acredita que possa ser desenvolvida ao longo do tempo. Rego (2003) ressalta as 

contribuições deste tipo de situação em prol da formação profissional, e, portanto, 

justificada apenas por ela, resultar em um processo que chamou de “coisificação do 

ser humano” e que proporciona uma reificação do paciente como objeto. 

O autor ressalta a importância da discussão sobre os limites das atividades 

acadêmicas em hospitais universitários em nome do ensino e aprendizagem, não só 

na perspectiva dos direitos destes pacientes, mas quanto ao desenvolvimento de 

competências inerentes e específicas da profissão como atitudes éticas. (REGO, 

2003) Estas, portanto, se relacionam com a construção da identidade profissional, e 

que se em seu aprendizado em ato, no encontro com seus pacientes, caracterizam o 



148 
 

ser humano como um mero objeto de trabalho ou de aplicação de uma técnica, estará 

ruindo as bases da produção do cuidado integral.  

Por outro lado, temos no internato de Tocoginecologia a priorização de 

competências relacionadas ao exame da vulva e vagina (exame especular), mamas e 

coleta de colpocitologia oncótica (popularmente chamado de preventivo), mais uma 

vez de forma integrada com atitudes éticas, durante as Avaliações Práticas ocorridas 

ao final do rodízio, como descrito no trecho: 

Encaminhava pra todo exame físico, na verdade. Se ele pedia inclusive para 
a paciente urinar, às vezes tinha uns detalhes: urinar antes de fazer exame 
físico, informar como colocar o roupão, orientar deitar na maca, orientar 
posicionamento, ir explicando o que ia fazendo no exame físico o tempo 
inteiro. “Vou examinar a mama... (...) “vou examinar o abdômen... (...) “vou 
examinar vulva, vagina, vou colocar espéculo”(...). (Participante do IO de GO) 

Como também evidenciado durante o desenvolvimento destas competências 

no dia a dia do ambulatório denominado “tarde fixa”, através da Observação Direta 

com Feedback Imediato: 

Era interessante porque eu conseguia, né, corrigir (...) e a técnica do exame 
físico da ginecologia, com o exame completo das mamas, né, adequado, não 
esquecer a palpação da axila. Saber palpar a mama, (...) fazer exame 
especular, a coleta do preventivo (...) então, era interessante porque eu 
conseguia, né, corrigir, né? Claro o aluno fazia exame físico, eu presente, 
então eu “Olha, a posição da paciente para examinar a mama...”, né, o 
respeito ao pudor, então eu ia corrigindo ao longo do tempo. (Participante do 
IO de GO) 

As competências relacionadas à ética estiveram presentes em quase todas as 

entrevistas, mas de diversas formas, o que poderia ser um dado por si só a ser 

explorado e melhor analisado, mas devido a sua complexidade e necessária 

profundidade neste debate foi entendido pela pesquisadora como saindo do escopo 

deste estudo. Em algumas estiveram relacionadas a este respeito ao paciente, 

sobretudo a esse momento do exame físico, e assim denominados “postura ética”. 

Um dos entrevistados chega a utilizar este mesmo termo e em seguida retifica como 

“ser ético” enquanto competência priorizada, o que podemos relacionar com a 

proposta de atualização recente da pirâmide de Miller ao considerar não somente um 

“Fazer”, mas o “Ser”, ou seja, à sua identidade profissional (CRUESS, R.; CRUESS, 

S.; STEINERT, 2016). 

Uma outra forma na qual surgiu este tema em um dos relatos foi a partir de uma 

preocupação com o saber docente sobre ética, por uma escassez de estudos e 

discussões sobre ética no IO, na sua percepção, sobretudo aqueles relacionados à 
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ética médica, na qual associa a uma não priorização de atualizações e participação 

em eventos e discussões sobre educação médica por docentes. Mesmo quando 

solicitado pela pesquisadora que explicassem melhor sobre o que estaria avaliando 

em relação a este aspecto, os relatos se limitaram aos citados respeito e postura 

(como supracitada), a de interação, relação interpessoal, relação de confiança, de 

uma busca por fazer o melhor possível. Esta última, divergindo dos demais, destacada 

como definição tanto em um âmbito individual quanto coletivo. Em apenas um dos 

relatos (apesar de não explicita e declaradamente associada a este tema, mas 

associada a uma construção de um projeto terapêutico singular) houve a valorização 

da perspectiva do paciente em relação aos seus valores, crenças e desejos. 

Ainda sobre competências éticas, evidenciou-se na fala dos entrevistados 

preocupação sobre uma ausência de estrutura ou organização institucional de forma 

a sinalizar a valorização destas competências através de uma certa vigilância dos 

comportamentos antiéticos tanto de alunos quanto de docentes. Sobre o papel 

docente, um dos participantes afirma. 

Claro que nós temos que apoiar, que direcionar, que tratar os desvios de 
conduta. (...) Não é só eliminar os desvios de conduta não. É orientar, a 
faculdade tem que tomar conta disso também, infelizmente tem que tomar 
conta pra não deixar acontecer. (Entrevista J) 

Além disso, relataram sentir certo despreparo para lidar com questões 

relacionadas à formação médica, por relacionarem ao fato de não terem uma 

formação específica em ética médica nem atividades de educação permanente sobre 

o tema. Deste modo, questionamos uma vez ser um aspecto tão ressaltado nos 

objetivos da faculdade de Medicina da UFF e na sua reforma curricular, e destacada 

na atualização das DCN em 2014, sobre o comprometimento da instituição quanto a 

organização de forma a colaborar para uma cultura institucional, com seus valores e 

ideias, que tenha como preceito a ética visto ser este mais um dos “sinais” sobre aquilo 

que prioriza e valoriza na formação de seus alunos e futuros profissionais. 

Ainda, precisamos refletir sobre quais as contribuições dos processos 

avaliativos presentes na fase do Internato para as competências éticas desejáveis ao 

perfil do egresso da instituição, sobretudo expondo aspectos favoráveis e 

desfavoráveis, de forma a tornar claras as competências e comportamentos 

valorizados e os códigos de conduta de todos os atores envolvidos neste processo de 

formação e aqueles praticados no cotidiano universitário. A partir disto, conforme 
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proposto por Yazdani (2019), seria possível identificar os obstáculos e possíveis 

soluções para o manejo de valores desejáveis ao comportamento destes futuros 

profissionais, ao considerarmos os diversos “encontros” com estes “sinais” as quais 

os alunos estão submetidos em seu processo de formação. 

A importância dada tanto à qualidade técnica das habilidades de exame físico 

associada a mobilização de conhecimentos e de atitudes éticas neste encontro com 

os pacientes se relaciona a uma grande priorização sobre competências relacionadas 

às habilidades de comunicação e estabelecimento de vínculos com o paciente. Em 

seguida, o raciocínio clínico baseado neles seria a base para estabelecer a lista de 

problemas dos pacientes, suas hipóteses diagnósticas e então sua conduta, seja ela 

a solicitação de exames complementares ou prescrição de tratamento, a depender do 

cenário em que esteja: 

É a questão do raciocínio diagnóstico, diagnóstico diferencial, conduta, né, 
laboratório, conduta terapêutica. Conduta no sentido de o que pedir, o que 
fazer, como tratar, né, isso a gente não abre mão. É claro que às vezes eu 
tenho uma doença que é do especialista, mas a gente sempre puxa (...) o que 
que o generalista precisa saber. (...) O basal ele tem que saber: ele tem que 
fazer um diagnóstico sindrômico, ele tem que ter uma postura adequada, ele 
tem que elaborar uma lista de problemas, ele tem que organizar a conduta. 
(Entrevista H) 
 
Mas eu acho que isso é o mais importante, ele colocar em prática essas 
ferramentas que ele aprendeu na semiologia, que são da clínica em geral né? 
E aí é no sentido de fazer um diagnóstico corretamente e consequentemente 
de tratar corretamente. Vai aprender conhecimentos específicos da 
especialidade, mas com o foco na construção do raciocínio clínico e produção 
do conhecimento, do meio, do processo. (Entrevista F)  
 
O raciocínio que ele fez em cima daquilo. Se ele soube pedir os exames ou 
não. É claro que ali ele tava aprendendo, né? Não era pra ele saber tudo 
mesmo. Não era pra ser uma avaliação de um ginecologista. Mas, é... A forma 
como ele conduziu o raciocínio clínico, do que ele acha, (...) Mas se ele pedia 
os exames, se pedia corretamente ou não. Se direcionava bem ou não a 
solicitação de preventivo, mamografia, principalmente esses rastreios. 
(Participante do IO de GO) 

 

Também foi destacada a opção de não solicitar ou prescrever, de acordo com 

o raciocínio clínico baseado na capacidade de integração dos conhecimentos 

adquiridos e aplicação prática com o quadro clínico de cada paciente. Podemos 

relacionar com o nível de Síntese do domínio cognitivo de Bloom, ou até mesmo de 

Avaliação, se contarmos sua aplicação a partir da discussão do caso para traçar a 

conduta com o docente: 

Ah, por exemplo, se o paciente tem um diagnóstico de meningite, não adianta 
ele fazer um doppler de membros inferiores. O que que isso vai acrescentar 
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na evolução do doente? (...) Não adianta ele querer fazer um PPD com o 
paciente já em tratamento (...) A lógica tem a ver se ele consegue relacionar 
doença com exame complementar e com a conduta. (Entrevista C) 

Além disso, justifica-se a priorização da utilização do raciocínio clínico como 

forma de prevenção quaternária, ou seja, evitar iatrogenias, intervenções 

desnecessárias, como a de incluir em sua análise a reflexão sobre os custos em saúde 

gerados pela medicalização excessiva. Isto irá se relacionar ainda com a priorização 

e valorização do processo de produção do conhecimento presente em todos os 

internatos participantes, como consta no trecho: 

Saber pedir os exames complementares, é.. Isso também é importante 
aprender, porque hoje em dia é tudo muito complicado, a gente vê pessoas 
pedindo exames que não sabem o porquê. Pedem depois mandam pra outro 
resolver o problema (...) Coisas que elas não sabem também por que que 
acharam, então assim é importante isso: Colheu história, examinou paciente, 
formulou uma hipótese diagnóstica, definiu os exames complementares. (...) 
Eu tenho que ter um objetivo naquilo ali que eu peço. (...) o aluno tem que 
entender isso. Exame tem um custo, você não pode pedir todos os exames 
pra todo mundo e à toa, né? Então, ele precisa entender que o exame é pra 
ajudar a raciocinar num diagnóstico ou é pra ajudar a definir um tratamento, 
então essa é uma das questões: O que que eu peço e por que que eu peço, 
né?”  (Entrevista F) 

 
Além disso, associados a um raciocínio clínico competente valorizam a sua 

capacidade de decisão sobre as condutas clínicas, que não se resumem àquelas 

restritas à profissão médica. Isto é, o encontro com o paciente não precisa 

obrigatoriamente gerar prescrições ou solicitações de exames complementares, a ser 

analisada de forma individualizada e de acordo com a real necessidade da(o) 

paciente, como relatado pelo(a) docente da Pediatria: 

Essa conduta, na verdade, às vezes não vai redundar numa prescrição. Essa 
conduta que a gente, né, avalia como boa se aquele aluno (...) atendeu àquela 
demanda específica do paciente, (...) Mas o que que é essa conduta 
adequada? Eu orientei o aleitamento materno exclusivo, eu orientei a 
atualização vacinal, eu orientei uma dieta adequada pra mãe, eu orientei a 
questão do exercício, a questão da higiene do sono, então, quando a gente 
fala uma conduta, é o global, não é uma conduta de remédio. É uma conduta 
no sentido de melhorar a qualidade de vida daquela paciente. É você prestar 
uma assistência adequada. Então quando eu tô falando em conduta, não é 
qual antibiótico, (...) Qual exame que eu vou fazer.(...) É “Ah, é um sopro 
inocente” então a minha conduta vai ser orientação à mãe. Ele não tem 
nenhum comemorativo que ele pense que seja um sopro patológico, (...) A 
conduta que eu vou avaliar do aluno é se ele foi capaz de tranquilizar, de 
passar essa notícia pra essa mãe, de tranquilizar essa mãe.(Participante do 
IO de Pediatria) 

 
Silva Jr et al. (2016) ressaltam a importância desta reflexão sobre os impactos 

positivos ou negativos de nossas ações na vida de cada indivíduo, a partir da maneira 
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como se relaciona com a ideia trazida por Ayres (2004) sobre seu projeto de felicidade.  

Para tanto, destaco que vai além de uma integração de saberes sobre os sistemas, 

órgãos, tecidos ou células que nos facilitem a compreensão destes conteúdos 

disciplinares, ou de apenas “saber” o contexto familiar e comunitário, de vida, seus 

desejos e expectativas. É preciso principalmente compreender e visualizar na prática 

cotidiana as concepções sobre o que de fato é produzir um cuidado integral.  

A produção do Cuidado pressupõe uma mediação com a subjetividade dos 
pacientes na escolha das melhores possibilidades terapêuticas. É necessária 
a adequação das ofertas assistenciais às necessidades da população 
apoiando sua emancipação (SILVA JR et al., 2016). 

Estas são questões muito centrais quando discutimos sobre a prática da 

integralidade, principalmente no contexto de um acelerado desenvolvimento e 

surgimento de novas tecnologias (no sentido das tecnologias duras), em que muitas 

vezes os processos de capturas não ocorrem somente com os profissionais, mas  

sobre seus desejos e expectativas de pacientes e até seus familiares. Daí, ocorrem 

as tentativas de persuasão aos médicos por prescrições e solicitações de exames 

desnecessários, que se também capturados, podem produzir iatrogenias 

“disfarçadas” de Cuidado. Portanto, o profissional deve ser capaz de refletir e analisar 

todas as informações que chegam a ele, e assim saber mobilizá-las e aplicá-las de 

maneira eficaz para cada paciente em cada encontro. 

Comumente, há uma errônea ideia sobre a crítica que se tem a uma 

fragmentação ou divisão do paciente por partes (sistemas, órgãos) sendo este o único 

“obstáculo a ser vencido” para a prática da integralidade. Como presente nos 

documentos das Conferências Curriculares, o conjunto de estudantes apresentam a 

demanda por disciplinas mais integradas. Relatam que se encontram fragmentadas 

pelas especialidades no ensino durante a graduação (o que por vezes denominam 

uma busca por interdisciplinaridade no currículo), de forma a conseguirem, então, “ver 

o paciente como um todo”. 

Esta grande dificuldade de integração e até mesmo de diálogo, evidenciados 

nos documentos e relatos de participantes, entre docentes pertencentes ainda que 

dentro de uma mesma especialidade, não é recente e inclusive esteve na proposta da 

reforma curricular com a criação de disciplinas integradoras como MIAI e MICA no 

PTD. Portanto, apesar disso, observamos na execução do currículo, no cotidiano das 

atividades curriculares, não ter acontecido esta integração, permanecendo a antiga 
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divisão entre disciplinas de especialidades, e a integração apenas ocorreu no cálculo 

das notas, ou seja, tem se concretizado majoritariamente na sua presença no Histórico 

Curricular de cada aluno. 

Sobre isto, Koifman (2001) discute a divisão em departamentos de ensino, que 

representam uma forma de organização da universidade (como descrito no primeiro 

capítulo, sobre a Reforma Universitária de 1968), os quais cada docente é vinculado. 

Eles representam na faculdade de Medicina, cada um, suas especialidades médicas 

e são relacionados a essa estrutura dos chamados “coletivos de pensamento”, com 

seus “estilos de pensamento” incluindo suas diferentes concepções sobre a Medicina 

como tendo diferentes objetivos para a formação médica. Essas especificidades 

provocam uma falta de diálogo e integração entre as diversas disciplinas, e estão 

baseadas nos conceitos criados pelo autor polonês Ludwik Fleck (1986), que buscou 

identificar, conhecer e discutir os estilos de pensamento e compreender sua dinâmica 

e modificações ao longo do tempo.  

Na verdade, o questionamento aqui sobre este ponto tão central na formação 

médica, e que não se atém ao IO nem ao contexto da faculdade de Medicina da UFF, 

é: as diferenças de ideias e concepções sobre o desenvolvimento de competências 

dos estudantes de Medicina entre docentes e departamentos a partir de suas diversas 

formações seriam um obstáculo por si só ou estariam representando um não 

desenvolvimento de competências de comunicação e diálogo entre eles? O que faz 

destas diferenças um obstáculo em lugar de uma potência para uma formação médica 

integral de forma que se produza o cuidado integral durante todo seu processo de 

formação e não transferindo ao aluno o desenvolvimento de uma competência de 

integração dos saberes aprendidos isoladamente, e que chegue no Internato e seja 

avaliado individualmente quanto a seu domínio cognitivo. 

Sobre isso, temos na entrevista de um dos docentes da GO o relato de uma 

percepção de que os alunos entram no internato muito direcionados para a 

abordagem da patologia da paciente. Poderíamos relacionar com esta divisão do 

ensino teórico durante toda a graduação ou até mesmo com o aprendizado e avaliação 

da anamnese, como aqui já discutida. No entanto, o fato é que estes aspectos irão 

interferir diretamente no cuidado produzido (ou não) por eles(as) concentrando na fase 

do Internato o desenvolvimento estas competências. 
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Relacionadas a isso, foi evidenciada uma baixa exigência do aluno em seus 

processos avaliativos quanto a elaboração de projetos terapêuticos. Isto se dá por 

uma percepção de docentes de que não caberia a internos saberes específicos de 

suas especialidades, como vemos no trecho: 

As prescrições de [específico da especialidade de F] obviamente a gente não 
entra em muito detalhe, embora eles tenham tido uma aula inicial (...) eles 
tenham noções básicas, que a gente dá no 8º período. Então, algumas 
dúvidas, algumas coisas a gente pode discutir, mas questões mais genéricas, 
não questões específicas, tá? (...) Mas, claro, antibioticoterapia isso pode ser 
discutido, outras coisas básicas (...) Você vai começar o alopurinol, por que 
você vai começar um inibidor da xantinoxidase? Por que que é necessário 
fazer (...)? Então, tem uma série de coisas que são mais simples e que vão 
ser colocadas. (...) ? São conhecimentos que não são absolutamente 
específicos, né? E que esse aluno vai poder utilizar isso pro resto da vida em 
outras situações. Então, ele vai participar, não é ele que vai definir conduta 
nenhuma, mas ele vai participar disso e vai ter a oportunidade de tirar dúvidas 
em relação a essas questões. (Entrevista F) 

 
Temos assim uma importante convergência nas contribuições de estágios 

vivenciados nos cenários de especialidade no processo de formação dos internos que 

é o desenvolvimento de competências consideradas como inerentes à profissão, pois 

assim sendo seriam replicáveis em sua vida profissional. Nos cenários das 

enfermarias, por exemplo, foram relatados a priorização de que o aluno saiba o motivo 

da internação do paciente e compreenda o raciocínio feito sobre a história clínica, 

investigação diagnóstica e plano terapêutico, mas nem sempre produzidos por eles. 

Não se espera, portanto, que os internos participem das tomadas de decisão, 

embora sejam valorizadas aqueles que tentem trazer contribuições, seja por serem 

estas atribuições dos residentes ou servidores, seja por, como citado, não ser um 

campo de atuação após formado ou considerada uma competência de um(a) 

médico(a) generalista. No entanto, nas entrevistas dos participantes do internato de 

AB, foi utilizado o termo Projeto Terapêutico Singular (PTS), ausente nas demais 

entrevistas (o que não quer dizer não sejam executadas por eles nos demais 

cenários), mas talvez por um desconhecimento ou não utilização habitual do termo 

por destes docentes. 

O PTS é um recurso muito conhecido e utilizado no contexto da APS e saúde 

mental, por seu caráter individualizado sobre as propostas para melhorias na 

qualidade de vida de um paciente, que são construídas conjuntamente com eles e os 

atores envolvidos em seu cuidado. Há uma característica importante na sua 

concepção e execução que é a construção com o paciente (e não para) desde sua 

lista de problemas identificados, as suas prioridades, metas estabelecidas, prazos 
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possíveis e, sobretudo, os responsáveis em executá-las (a incluir paciente, família, 

cuidadores e equipe de saúde). Dessa forma, o indivíduo é protagonista dos seus 

processos, constituindo-se importante ferramenta para a produção na prática de um 

cuidado integral, como nos atenta Silva Jr et al. (2016): 

As noções de autonomia e autocuidado que pressupõem os usuários como 
sujeitos de sua vida e que fazem escolhas apoiados pela equipe de saúde 
são muitas vezes confundidas na prática hegemônica com a culpabilização 
dos usuários sobre seus estados de saúde, a não busca pelas soluções ou 
“a não adesão” aos tratamentos prescritos, isentando os profissionais de suas 
co-responsabilidades (SILVA JR et al., 2016). 

Para tanto, é necessário que haja uma integração e um desenvolvimento 

prévios (ao encontro) quanto a competências relacionadas ao domínio afetivo, de 

forma a terem maior internalização dos conceitos de cuidado e de integralidade, ao 

menos ao nível de Resposta. Isto quer dizer, quando em situação de necessidade o 

aluno, enquanto futuro profissional, consiga responder com um comportamento 

considerado satisfatório. 

Sabendo que você quando lida com uma pessoa que tem qualquer queixa, 
essa pessoa faz parte de um núcleo, que ela tem família, ou amigos, uma 
rede social, que também vão estar interferindo, no cuidado dela e que você 
precisa conhecer, essas outras emergências externas pra você ter um projeto 
terapêutico singular que garanta um cuidado (Entrevista E). 

 
Esta(e) docente cita que, primeiramente, deve-se compreender a ideia de que 

o outro “tem o direito de pensar diferente” dele, e que “você não pode simplesmente 

botar o que você acha na vida do outro porque é a vida do outro” (Entrevista E). Isso 

visa possibilitar, juntamente ao conhecimento e proximidade com o contexto familiar 

e social que vivem, a produção do cuidado. Como relatada em história vivenciada 

pelos internos neste IO, bastante frequente nas vivências da APS e que exemplifica o 

contexto mencionado: 

Porque senão você passa um tratamento, aí o pastor diz que é uma coisa... 
Essa senhora mesmo tava falando (...) ela ganha 300 reais por mês, marido 
tem bexiga neurogênica, não pode trabalhar, ficou 5 anos sem(...) pagar 
INSS, tem 50 anos de idade, não consegue nenhuma aposentadoria, né? (...) 
E aí ela falou “Ah, mas aí aqui no centro espírita eles tavam me doando a 
cesta [básica] mas aí a minha filha disse que não ia mais na minha casa se 
eu pegasse alimento contaminado porque a gente é evangélica.” Então, 
assim (...) Ela tem o direito de pensar diferente. Então, como é que eu faço 
pra ela negociar, né, com o pastor, né? (...) Ou a igreja assumir isso, ou de 
que forma ele poderia abençoar esse alimento (...) então, é uma outra 
linguagem, né?  (Entrevista E) 

 
Este relato nos remete à importância do desenvolvimento de competências do 

domínio cognitivo mais complexas, como o de Síntese (Taxonomia de Bloom) e o 

“Saber Fazer” e “Ser” (Pirâmide de Miller) do que somente aquela de “Conhecer” ou 
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“Saber”, ou seja, requer uma capacidade criadora de quem produz este cuidado 

considerando os diversos saberes e linhas de força que atravessam e permeiam estes 

encontros.  

Ressalto ainda, as competências de abordagem familiar destacadas no cenário 

da APS pelos participantes deste internato, ressaltando a importância da 

implementação deste internato, uma vez ainda ser muito centrada no HUAP ou outros 

hospitais da região. Estes cenários acabam por limitar o desenvolvimento de 

competências restritas à abordagem individual, mas, por outro lado, são muito 

utilizadas na prática de muitas especialidades, dentre elas, a Pediatria, e em muitos 

casos na Geriatria, presentes no IO, pela essencialidade de uma adequada 

abordagem aos responsáveis e cuidadores como inerentes às suas práticas e ações 

em saúde. 

5.5.2 Nos encontros para além do encontro 

Esclarecerei melhor o surgimento desta categoria uma vez que até então a 

produção do cuidado integral tinha como premissa básica o constituir-se em ato no 

encontro interno-paciente, e portanto, para além dele haver apenas as contribuições 

de uma construção do conhecimento e desenvolvimento de competências prévias a 

estes encontros. Foi evidenciada a importância daquelas a serem desenvolvidas em 

situações que irão ocorrer a partir e para além deles e que são de fato essenciais para 

que esse cuidado aconteça. 

A primeira a ser destacada é a de como os internos se relacionam com seus 

colegas, equipe, servidores e residentes dos serviços em que está inserido. Em meio 

a um contexto de extrema competitividade nos cursos de Medicina em geral, é 

importante destacar essa valorização, relatadas como relações de respeito e 

cooperatividade com servidores, preceptores, e demais internos, tendo, este inclusive, 

em um dos IO estas como competências essenciais nos processos avaliativos destes 

alunos, presente inclusive nos critérios na atribuição de nota da Avaliação de 

Preceptoria, como descrito: 

Se eles se ajudam, se conseguem dividir as tarefas para um bom 
funcionamento do serviço, de leitos, de dias de visitas, não deixar furos, 
inclusive de se dividirem visitas de finais de semana, feriado. Se ajudar o 
trabalho do outro evitar sobrecarga do colega (...) 

 Dividir pra que nada fique sobrecarregado, e que eles consigam participar do 
andamento daquela enfermaria. (...) Ajuda o residente com as prescrições, 
ele troca ideia com o residente (...) Assim de sugerir conduta, de buscar 
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paciente, (...) Então, o interno é esse parceiro, na troca de ideias, na 
discussão de conduta (...) Colhe uma “gaso” [metria], punciona um acesso, 
vai lá na radiologia discutir a imagem. (Entrevista D) 

 Podemos destacar, dentre os objetivos desta cooperação esá a 

produção do cuidado do paciente no âmbito individual, ao estimular que os internos 

participem ativamente deste cuidado através da resolução de certas pendências de 

seus pacientes, como analisar e discutir exames de imagem ou realizar procedimentos 

indicados, que ao mesmo tempo estejam inseridos nos processos de trabalho das 

equipes. Deste modo, oportunizam e potencializam o desenvolvimento de suas 

competências. Cabe destacar aqui que além de essas competências exigirem do 

aluno graus maiores de internalização (segundo a Taxonomia de Bloom) da 

concepção de cuidado integral, ao requerer dele comportamentos que busquem 

ativamente tais situações para atendê-la satisfatoriamente em termos de produção do 

cuidado para além do momento de encontro com seu paciente. 

Apesar de relatada a grande valorização da relação do interno com a equipe 

multidisciplinar, houve um destaque maior quanto à de enfermagem. Um deles relata 

a importância de o aluno compreender o papel de cada profissional e as limitações da 

profissão médica na produção do cuidado, como destacado:  

(...) é uma coisa importante do aluno aprender, que o médico não resolve 
tudo sozinho, que é muito importante a equipe multiprofissional na vida da 
gente em geral e que a gente vai depender também disso. Então, já vai 
aprendendo ali, isso também é um bom, bom ensinamento, é uma vivência 
que eu acho que vai ajudar a entender isso. Que cada um tem o seu papel, e 
que os papeis são complementares, né? Então acho isso também é 
importante lá. (Entrevista F) 

 

Já nos processos avaliativos do internato de AB, mesmo que de forma mais 

subjetiva e não instrumentalizada, o(a) docente demonstra clareza das competências 

relacionais consideradas essenciais e a forma como que identifica no cotidiano dos 

internos no serviço. Ela(e) integra inclusive com comentários dos pacientes sobre o 

atendimento realizado pelos internos: 

Porque a gente precisa entender que ele entendeu e conseguiu se integrar 
na equipe da APS. Então, por exemplo, quando eu vejo um interno brincando 
com a ACS [Agente Comunitária de Saúde], quando eu vejo ele brincando 
com a enfermeira, quando eu vejo um paciente sair da consulta e falar 
“Nossa, adorei sua consulta, você vai ser um ótimo médico” eu sei que foi 
bom, entendeu? E eles ficam todos cheios de si. Né? (Participante do IO de 
AB) 

  

Este ponto merece destaque: a relação entre produção do cuidado e a 

satisfação do usuário. A depender dos processos de captura que agenciaram este 
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encontro, podem ter sido adotadas condutas doutrinárias e patologizantes, não 

levando em conta desejos e crenças ou o protagonismo da(o) paciente. Assim, não 

ocorre, portanto, a produção do cuidado integral, mas ainda assim podemos 

evidenciar uma satisfação do usuário. No entanto, este fato não invalida a importância 

de incluir a opinião dos usuários atendidos pelos internos como avaliação do resultado 

das ações produzidas por eles, principalmente quando integradas às avaliações de 

outros atores, como profissionais das equipes, como relatado. 

Além disso, temos priorizadas tanto na ementa do internato de AB quanto nas 

nos relatos de docentes deste e de outras especialidades em contextos de 

enfermarias, competências relacionadas à gestão do cuidado. Esta competência terá 

particularidades a depender do nível de atenção ou serviço em que está, mas que 

possuem alguns pontos convergentes. 

No contexto da APS, é importante destacar algumas características como a 

ideia trazida pelo(a) docente de “acompanhar as pessoas ao longo da vida com as 

coisas que elas têm” (Entrevistado do IO de AB), ou seja, da longitudinalidade do 

cuidado, somado a uma identificação dos casos que necessitam o que relatou como 

“sair pra tratar fora”, ou seja, necessita de acesso a outros níveis de atenção à saúde. 

Este acompanhamento se relaciona a um atributo da APS que é a de 

coordenação do cuidado. Todos estes aspectos estão aqui elencados não só por 

serem conhecimentos priorizados segundo os participantes do IO de AB e sua  

ementa, mas que requerem competências necessárias e presentes em contextos 

hospitalares, como, por exemplo, pelo sistema de pareceres das enfermarias. Estes 

ocorrem quando solicitam a opinião de profissionais de outras especialidades sobre 

os pacientes internados que estão sendo acompanhados por eles. Assim, há uma 

troca de saberes e opiniões sobre a condição clínica e discussão de condutas a serem 

adotadas. O interno, então, participa destas discussões, adquirindo conhecimento e 

ao mesmo tempo necessitando mobilizar e desenvolver nestes contextos 

competências relacionadas a habilidades de comunicação com estes profissionais. 

Estas habilidades se integram, segundo os entrevistados, com saber a história 

(clínica, pessoal, familiar, social, cultural) do(a) paciente em questão, incluindo seus 

desejos, expectativas e valores, e se responsabilizando por ele(a) e por saber incluí-

los no diálogo sobre raciocínio clínico e propostas terapêuticas (sobretudo nas 

decisões e condutas a serem tomadas) com estes profissionais. Esta coordenação 

dos diversos saberes envolvidos na tomada de decisão neste cuidado foi bastante 
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enfatizada por alguns docentes nos internatos de CM e AB, juntamente ao interesse, 

segurança e responsabilização sobre a conduta. Destacaram inclusive aquelas a 

serem tomada frente a possíveis divergências de opinião, por exemplo, entre 

profissionais de diferentes especialidades que participem direta ou indiretamente da 

produção do cuidado de seu paciente. 

Ainda, a priorização do desenvolvimento destas competências é somada (e 

evidenciada) à organização dos internatos tanto de CM como de Ginecologia, que 

possuem como atividade obrigatória a participação nos rounds e em discussões em 

sessão clínica dos serviços (inclusive impeditiva de estagiar em alguns serviços caso 

seja o seu “day off”). Além disso, relataram fazer parte dos processos avaliativos estas 

mesmas competências,  mesmo que não gerem diretamente nota em alguns deles, 

como:  

(...) interesse na hora do round. O interno tem que saber as informações do 
doente, passar as informações corretas” (...) No round, eu avalio: a 
capacidade de organização de ideias... (...) Se ele é capaz de construir o 
diagnóstico, a hipótese diagnóstica, se ele é capaz de passar informações 
relevantes do caso, se ele é capaz de construir hipóteses diagnósticas, e 
proposição de projetos terapêuticos. (Entrevista D) 

Essa participação que eu digo, a participação de apresentar de uma forma 
organizada a avaliação daquele paciente (Entrevista F) 

 
Ainda, há uma expressiva valorização e priorização sobre a forma como o aluno 

produz o conhecimento a partir de uma prática de leitura de artigos e busca de 

atualizações dos conhecimentos em fontes confiáveis na literatura sobre aquilo que 

está vivenciando. É caracterizado tanto como forma de expressar interesse e 

responsabilidade com os pacientes quanto ao próprio processo de formação 

profissional. É priorizado enquanto caracterização de uma construção da identidade 

profissional, como parte da ideia do que seria o “Ser” médico. Este é um fator de 

extrema relevância sobre o saber técnico ou as tecnologias leve-duras e duras que 

“lançarmos mão” na produção do cuidado, se atentarmos a uma não centralidade 

sobre eles. 

No entanto, para este momento da discussão dos casos não foram 

mencionados se são ou como são considerados valores, desejos e expectativas dos 

pacientes, o que não quer dizer que não ocorram mas podem representar uma não 

priorização ou valorização. Nota-se, portanto, competências de domínio cognitivo de 

alta complexidade, uma vez necessitar coordenar vários saberes e criar uma proposta 
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a partir deles, e no domínio afetivo, ao requerer minimamente que o aluno busque a 

situação de comunicação e coordenação e que responda a ela adequadamente.  

 Ainda sobre a importância do trabalho em equipe, em nenhuma etapa deste 

estudo foi relatada a integração entre as demais faculdades, nem mesmo aquelas 

pertencentes à área de saúde. Este fato nos atenta que para além da já discutida 

dificuldade de integração entre departamentos e especialidades presentes na 

faculdade de Medicina, ocorre ainda com as demais faculdades, interferindo no 

desenvolvimento de competências relacionadas ao trabalho interdisciplinar. 

A faculdade de Medicina é de fato bastante isolada das demais, não só em 

relação a organização curricular desde as primeiras fases. Isto colabora com um 

distanciamento entre estudantes (e futuros profissionais) das diferentes áreas. 

Além disso, atentamos um “para além” partindo do encontro docente-aluno, a 

instituição e o próprio corpo docente atentem para a importância do desenvolvimento 

de competências dos docentes relacionadas ao diálogo e comunicação não só com 

seus alunos, mas com os demais docentes, gestores e demais servidores. Deste 

modo, possibilitem criar a partir dos saberes, expectativas e desejos envolvidos, um 

“saber produzir” e “produzir-se” em situações inovadoras, como propõem o currículo, 

lidando inclusive com suas incertezas no seu “saber-fazer” docente. 

Relato interessante que se relaciona com este diálogo entre saberes e foi 

destacado por um(a) dos(as) participantes que tinha até então uma atuação docente 

majoritariamente nas primeiras fases do curso. Por estar atuando recentemente no 

IO, trouxe alguns estranhamentos sobre a percepção de internos terem uma visão 

sobre a atenção à saúde restrita ao âmbito individual. A(o) docente relata uma grande 

valorização de uma proximidade com os alunos através de conversas informais 

durante ou entre suas atividades, e neste relato inicia o diálogo a partir daquilo que é 

valorizado pelo aluno, no caso, relacionado às suas atividades extracurriculares. A 

partir disso, traz uma reflexão numa perspectiva mais ampliada sobre sua atuação no 

sistema de saúde e até intersetorial: 

Essa semana eu tava conversando com um menino que ele faz estágio no 
CTI, (...) Pra ele o mundo é CTI e aí eu fui conversar com ele (...) o que que 
ele tava vendo no CTI de interessante e tal. E aí ele começou a falar dos 
casos, né? Os olhinhos brilhando... E eu falei: “E a faixa etária que você mais 
atende?” “Não. Não é só velho não, tem um pessoal acidentado também, tem 
uma menina de 15 anos com câncer”. (pausa) E esse menino acidentado 
como é que é a história dele? Você acha que se a gente tivesse mais cuidado 
no trânsito, uma relação de trabalho que não fosse tão instável, que ele 
poderia ter evitado de se acidentar e parar na UTI (...)? ”Ah, mas isso não 
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está nas minhas mãos” “Também está, porque você é um formador de 
opinião. (...) você começa a atender gente no CTI morrendo por causas 
evitáveis, e você fala: ‘Cara, que horas eu vou parar com isso, né?” Então, a 
gente tem que se envolver sim, (...) tem que ir pra reunião de conselhos, tem 
que se envolver com as lideranças. E também tem que ser um bom médico, 
né? (Entrevista E) 

Neste caso, o(a) docente oportuniza o envolvimento e interesse do aluno neste 

estágio convidando-o a refletir sobre o vivenciado buscando um maior grau de 

interiorização de um valor ou ideia. Apesar de ao final de sua fala haver uma 

dissociação da ideia de uma atuação comunitária do médico, separá-la da ideia de 

“ser um bom médico”, é destacada a importância de sua participação enquanto um 

cidadão a partir de sua perspectiva de vivência no serviço em que atua, somada ao 

prestígio social da profissão enquanto formador de opinião. Temos esta como uma 

competência descrita na DCN de 2014 no âmbito da atenção às necessidades de 

saúde coletiva, como consta no artigo 15, I: 

participação na discussão e construção de projetos de intervenção em grupos 
sociais, orientando-se para melhoria dos indicadores de saúde, considerando 
sempre sua autonomia e aspectos culturais. (DCN, 2014) 

Além disso, neste mesmo artigo ainda relata competências relacionadas ao 

estímulo à inserção de ações de promoção e educação em todos os níveis de atenção, 

estímulo a inclusão de outros profissionais e representantes de segmentos sociais na 

elaboração de projetos em saúde, com planos voltados para os problemas priorizados. 

Ainda, destaca a participação na implementação, planejamento e avaliação destes 

projetos e ações elaborados coletivamente no âmbito do SUS e em busca da melhoria 

da saúde da população, como nos aponta Silva Junior, Pontes e Henriques (2006): 

Assim, em serviços onde o princípio da integralidade orienta o processo de 
trabalho das equipes, é possível a vivência dos alunos e professores em 
iniciativas de escuta qualificada das demandas da população e das várias 
visões sobre as demandas, produzidas pelo olhar diferenciado dos vários 
profissionais envolvidos que, numa visão inter ou transdisciplinar, se 
aproximam das questões e formulam projetos articulados de intervenção. 
Nessa perspectiva, a iniciativa de estudantes e professores pode agregar 
capacidade analítica e ampliar as formas e espaços de atuação sobre os 
problemas priorizados. (SILVA JUNIOR; PONTES; HENRIQUES, 2006) 

Na ementa do IO de AB são destacadas competências relacionadas à 

abordagem comunitária, como as de organizar e desenvolver ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde em nível individual e coletivo, ratificadas 

pelos relatos de seus participantes. É imprescindível que o aluno para isso saiba 

reconhecer e analisar os principais problemas de saúde da população. 
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Estas competências, para isso, precisam ser norteadas pelo que nos aponta 

a(o) participante E: “É, na verdade, você se aproximar de uma realidade e tentar ajudar 

aquele lugar a ter uma melhor qualidade de vida possível”. Esta ideia dialoga com o 

conceito de cuidado trazido por Ayres (2004) no âmbito individual, aqui atualizada para 

um âmbito coletivo, de uma população ou território, sobre as contribuições das ações 

de saúde produzidas sobre seu projeto existencial, ou de felicidade. 

Ainda, é ressaltado pelo(a) docente do IO de AB como uma potencialidade 

deste cenário no desenvolvimento destas competências pelos alunos devido à 

proximidade com a comunidade e o contexto de vida em que o paciente está inserido. 

Isto permite intervenções e diálogos com redes de apoio e equipamentos do território, 

como as igrejas associações de moradores, movimentos sociais, lideranças locais, 

que muitas vezes interferem diretamente nessa produção do cuidado seja no âmbito 

individual ou coletivo. 

Assim, destacamos uma priorização (e assim, uma valorização), de forma 

equivalente e integrada de competências técnicas (no sentido do saber biomédico), 

éticas e humanísticas, como já evidenciado no âmbito individual. Neste caso, inclui-

se âmbito coletivo através do comprometimento com a saúde da população, 

assumidos aqui como indissociáveis e desejáveis a todos os egressos. Portanto, 

poderíamos compreendê-las como competências transversais no processo de 

formação médica, independente de especialidade, nível de atenção, função ou serviço 

de atuação deste egresso, e para isso, necessitando de uma transversalidade em sua 

prática sobre a compreensão da determinação social do processo de saúde e doença. 

(DCN, 2014). 

Outro aspecto “para além” da produção de cuidado no encontro com os 

pacientes se relaciona com o autocuidado, ou a produção do “cuidar de si”, por estes 

alunos. Ainda que não ressaltados neste sentido nas falas das(os) participantes, mas 

através das preocupações, mesmo anteriores ao período pandêmico, com as 

questões de saúde mental dos alunos e as interferências no processo de formação 

médica. 

Os relatos incluíram transtornos de ansiedade e de humor, e riscos de suicídio. 

Muitos citaram casos de suicídio que marcaram sua época de faculdade, e que 

relatam uma percepção de piora do contexto de adoecimentos após o início período 

de pandemia, necessitando mais estudos que analisem estas consequências. 
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Temos, por outro lado, no internato de Pediatria uma organização que dialoga 

com esta preocupação em que cada interno possui um docente de referência que o 

acompanha durante todo seu processo e desenvolvimento durante o período deste 

internato. Esta referência se dá tanto para dificuldades de aprendizado, 

acompanhamento nas atividades do internato ou de cumprimento de prazos 

estabelecidos, quanto para questões pessoais de saúde mental ou burocráticas, como 

licenças e afastamentos. Segundo o relato do(a) participante deste internato, tinham 

ainda como um “fluxo interno” da Pediatria, tentar resolver as questões surgidas com 

o docente de referência, e que na maior parte das questões surgidas necessitaram de 

no máximo uma resolução dentro do grupo de docentes e coordenação deste 

internato.  

Este tipo de organização dialoga com a ideia de linha do cuidado estabelecida 

nos sistemas de saúde de forma a possibilitar um “transitar” dos pacientes de acordo 

com suas necessidades pelo sistema de saúde, tentando eliminar possíveis barreiras 

de acesso na organização das redes e serviços (SILVA JUNIOR; ALVES, C.; ALVES, 

M, 2005). Para o desenvolvimento de linhas de cuidado, necessita-se incluir as 

questões trazidas pelos usuários, pressupondo um: 

conhecimento sobre os territórios, a produção da saúde e da doença nas 
populações, sobretudo, o modo de levar a vida dos usuários nos contextos 
que se inserem. Pressupõem-se também a análise e o ordenamento dos 
recursos existentes e necessários (...) em uma malha de cuidados 
progressivos e ininterruptos na qual em cada ponto articulado assegure-se 
acolhimento, responsabilização, resolubilidade de problemas e continuidade 
de atenção. (SILVA JUNIOR; PONTES; HENRIQUES, 2006) 

Fato interessante foi o uso de um termo semelhante baseado nesta concepção 

surgido no documento da I Conferência Curricular, como “Linha de Cuidado ao 

Estudante”, que segundo descrito, seria um documento sobre o fluxograma para 

resolução dos diversos problemas encontrados pelos alunos no decorrer do curso que 

deveria ser construído, divulgado e distribuído pelo DABT. Apesar de posteriormente 

ausente nos demais documentos e não ter sido mencionado pelos participantes nas 

entrevistas, nem mesmo após tentativas sem sucesso da pesquisadora em obter 

maiores informações sobre sua origem e contexto de seu uso por aqueles que 

participaram desta conferência, já destaca uma demonstração de preocupação à 

época dos estudantes com esta questão. Além disso, evidencia-se não ser uma 

questão recente e ainda que a partir de uma ausência de organização e estrutura 
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institucional sobre esta demanda, a representação estudantil tentou buscar de alguma 

forma atendê-la dentro de suas possibilidades. 

Deste modo, chego ao fim desta discussão “para além dos encontros”, trazendo 

uma reflexão sobre de que forma estamos dialogando com o projeto de felicidade de 

cada aluno em seus processos de formação, seja enquanto um ser humano, um 

cidadão, seja enquanto futuro profissional de saúde? De que forma o seu processo de 

“tornar-se médico” atualiza suas questões existenciais e o torna competente para 

produzir encontros que afetem a vida de cada paciente, a incluir os coletivos aos quais 

eles pertencem? Teria relação com os tão discutidos processos de (de)formação 

médica e adoecimento destes alunos? 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos achados e reflexões deste estudo, compreendemos que as 

competências para o cuidado integral de fato não se resumem a um ato, uma técnica 

ou até um conceito delimitado em si, mas sim por essa capacidade de mobilização de 

saberes (profissionais, técnicos, relacionais e científicos) e valores (éticos e morais) 

através de uma abertura ao encontro com a alteridade. Desta forma, ressalta-se o 

processo de produzir e produzir-se em cada encontro, e que suas afecções 

provoquem em ambos as atualizações existenciais nesta contínua busca por seus 

projetos de felicidade (AYRES, 2004; MERHY, 2000). Ressalto aqui a evidenciada 

importância do reconhecimento daquele que produz o cuidado tanto enquanto um ser 

que afeta quanto aquele que é afetado, e que de acordo com as sucessivas afecções 

que se expõe e é exposto produz constantemente o seu “Ser” médica(o), ou seja, a 

sua identidade profissional. (AYRES, 2004; CRUESS, R. ; CRUESS, S.; STEINERT, 

2016; MILLER, 1990). 

Entendemos que todos os saberes, conhecimentos e habilidades que devem 

ser desenvolvidos no processo de formação médica serão ao menos uma 

competência ou componente dela, a serem mobilizados (em ato) na produção do 

cuidado por estes futuros profissionais. Assim, avaliar o cuidado produzido dependerá 

mais da centralidade das tecnologias em saúde utilizadas nos encontros e a 

permeabilidade do técnico ao não técnico do que de um formato específico ou um 

conjunto de competências específicas para tanto, (AYRES, 2004; MERHY, 2000) e 
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deste modo, a importância de uma análise aprofundada sobre aquilo que é priorizado 

ou valorizado no IO da faculdade de Medicina da UFF. 

Neste sentido, uma outra questão que surge a partir dos resultados e discussão 

trazidas neste estudo foi: se para produzir o cuidado, e assim avaliarmos suas 

competências, necessitamos que haja a permeabilidade do técnico ao não técnico em 

cada encontro interno-paciente, os processos avaliativos baseados em respostas ou 

desempenhos esperados ou padronizados (evidenciados tanto em Avaliações 

Teóricas quanto em algumas Avaliações Práticas), se mostraram limitados para este 

fim. Estes, no entanto, apresentam um potencial em avaliar conhecimentos, 

habilidades e/ou atitudes que possam vir a ser posteriormente mobilizados ou 

reproduzidos em situações reais de produção do cuidado.  

Neste sentido e apesar da grande heterogeneidade de formas, nomenclaturas 

e metodologias de avaliação no IO de Medicina da UFF, um importante achado foi 

evidenciado em uma de suas principais convergências entre os internatos 

participantes: o componente da nota final denominado (pela pesquisadora) como 

Avaliação de Preceptoria. Nele são utilizadas metodologias de Observação Direta e 

Feedbacks (ou Devolutivas), de forma longitudinal e contínua ao longo de todo o 

período de estágio, de forma mais subjetiva e aberta aos encontros durante a atuação 

dos internos nos serviços em que estão inseridos.  

Tais características tornam este componente um lócus privilegiado dos 

processos avaliativos formativos de competências para o cuidado integral de cada 

aluno, com base na identificação de suas fragilidades e potencialidades durante suas 

atuações em serviço. Portanto, estudos futuros que busquem analisá-lo de forma mais 

aprofundada, até mesmo com a triangulação com outros métodos de pesquisa, 

poderiam nos trazer maiores informações sobre os processos avaliativos destas 

competências no IO da UFF e suscitar as discussões sobre o tema. 

Além disso, foi observada uma priorização nos processos avaliativos 

analisados neste estudo de competências contidas nas DCN nas áreas de atenção e 

educação em saúde, centradas no âmbito individual, com menor ênfase naquelas 

relacionadas ao âmbito coletivo e a área de gestão em saúde. Este fato merece a 

atenção de gestores, coordenadores e docentes, visto as influências que estes 
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achados representam para a prática da integralidade e a produção do cuidado dos 

egressos da instituição. 

Foram destacados na priorização e valorização de competências para o IO de 

Medicina da UFF aquelas relacionadas a aspectos comunicação verbal e não-verbal, 

relacionais, de vínculo, atitudes éticas e humanísticas de forma integrada às 

habilidades técnicas semióticas e de raciocínio clínico Ainda, relacionavam a uma 

valorização da integração de domínios cognitivos e afetivos, como saberes técnicos a 

comportamentos dos alunos de demonstrações de interesse, proatividade e 

corresponsabilização em todo o processo de produção do cuidado ao paciente. 

Para além das competências desenvolvidas no encontro com seus pacientes, 

foram ressaltados: abordagem comunitária, abordagem às redes de apoio dos 

pacientes, participação em espaços de discussão de casos e na construção de 

projetos e ações coletivas, gestão do cuidado, integração e relação com o serviço e 

demais profissionais de saúde (a incluir seus colegas), ressaltando o trabalho em 

equipe, respeito e cooperatividade, e a importância no processo de produção do 

conhecimento. relacionados ao interesse e responsabilização com o outro e com o 

próprio processo de formação de cada aluno. O processo de priorização e valorização 

estiveram intimamente relacionados à ideia de cada participante sobre os signos do 

“ser” médico(a). 

Vale ressaltar a importante participação direta e indireta dos servidores 

médicos nos processos avaliativos dos internos nos diversos cenários nos quais estão 

inseridos. Este fato nos levou a incluí-los nos critérios de inclusão da pesquisa ao 

longo do percurso metodológico. No entanto, não foram evidenciadas participações 

diretas de outros profissionais (que não os médicos) nos processos avaliativos dos 

alunos. Esta questão nos leva à reflexão sobre os obstáculos ainda enfrentados em 

relação a interdisciplinaridade na formação médica, que ainda se atém a uma 

discussão sobre integração de disciplinas do currículo formal.  

Ademais, é preciso destacar que são imprescindíveis na organização dos 

internatos a priorização de vivências e experiências em situações reais de inserção 

nos processos de trabalho dos serviços, e o protagonismo destes internos na 

produção do cuidado. Porém, ainda não ocorrem em sua totalidade em alguns 

espaços no IO da faculdade de Medicina da UFF devido, segundo os participantes 
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desta pesquisa, a sobrecargas de atribuição e funções de docentes e dificuldades na 

integração ensino-serviço. 

Concluo esta dissertação com reflexões sobre algumas questões centrais que 

perpassaram esta pesquisa enquanto um atravessamento para o período do Internato 

e que precisariam de um alinhamento por todos que nele atuam: Formamos médicos 

para serem futuros residentes (e, portanto, especialistas) ou generalistas com 

competências desenvolvidas para atuação no SUS? São sinônimos? O que de fato é 

ser um(a) médico(a) generalista? Quais seriam suas competências mínimas (ou 

desejáveis) e de excelência (ou avançadas), e o que as definiriam? Seriam 

competências transversais, ou seja, as convergências, aquelas que todas as 

especialidades médicas têm em comum adaptados aos cenários possíveis de atuação 

deste(a) médico(a), ou seria uma espécie de “um pouco de cada”, ou seja, 

consideradas “básicas” por cada especialidade e que, então, em sua totalidade se 

complementariam, cabendo ao aluno e futuro profissional a capacidade de ao 

desenvolvê-las promover individualmente a integração destes saberes?   

Por fim, gostaria de destacar aqui dois momentos da minha formação nesta 

faculdade. No primeiro dia de aula das disciplinas de Saúde e Sociedade I, 

caracterizado por uma euforia coletiva de aprovação no vestibular e de estar iniciando 

enfim uma faculdade tão desejada, o professor perguntou a cada um de nós: “Por que 

você quer ser médico?”, é claro que a maioria respondeu o clássico “para ajudar as 

pessoas” e que foi o ponto de partida para que ele levantasse muitas reflexões sobre, 

como “Não seria possível ajudá-las não sendo médico?”. Então, qual seria o papel do 

médico? Seis anos se passam. Último dia de aula, carinhosamente chamada “Aula da 

saudade”. Mistura de alegria, gratidão, alívio e medos. O professor, nosso paraninfo, 

que guiou as atividades junto à comissão de formatura, inicia uma roda de conversa 

com a pergunta: “Para quem você está se formando médico?” Grande diversidade de 

respostas. 

Tal qual a produção do cuidado integral de nossos pacientes é imprescindível 

conhecermos e valorizarmos os processos individuais e coletivos do contexto em que 

vivem, seja comunitário, familiar, ciclos de vida, bem como suas expectativas, ideias 

e desejos. Devemos transpor estes processos para aquele que ocorre durante a 

formação médica. Não só pelas crescentes preocupações com a saúde mental dos 

estudantes de Medicina, mas porque também nestas relações de cuidado aluno-
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docente-serviço-instituição, se faz o aprendizado destas competências e a 

internalização de valores e comportamentos desejáveis. 

Para além disso, a comunidade acadêmica precisa refletir sobre o seu papel no 

contexto vivido pelos alunos do Internato, a ressaltar aqui as interferências em seus 

processos avaliativos e de aprendizagem. Aqui inclui-se a sobrecarga de atividades e 

estudos e, consequentemente, a saúde mental dos estudantes, acentuadas ao 

mesmo tempo pelos conhecimentos que têm sido valorizados nos processos 

avaliativos dos concursos para residência médica (na qual esta instituição também 

produz e reproduz este modelo hegemônico) e pelas diversas atividades 

extracurriculares que foram associados ao déficit na formação estritamente pelo 

currículo formal. 

O Internato é uma fase significativa na construção da identidade profissional do 

aluno, tendo o potencial de serem alinhados seus projetos de felicidade às suas 

escolhas profissionais (como de especialidades, serviços ou níveis de atenção que 

almejem atuar). Para tanto, é importante que estejam de acordo com suas 

potencialidades e “aquilo que os move” de fato, e não por processos de captura de 

um modelo hegemônico que muitas vezes dificulta a produção de cuidado em sua 

atuação profissional. Dessa forma, os processos avaliativos, sobretudo aqueles com 

caráter formativo que valorizem essas potencialidades de cada um e avaliem o 

desenvolvimento de competências técnicas e científicas de forma integrada àquelas 

relacionadas a atitudes que denotam maior grau internalização de valores éticos e 

humanísticos, se mostraram centrais na formação de egressos capazes de produzir 

um cuidado integral. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 - TEXTOS DE ABORDAGEM AOS CANDIDATOS A PARTICIPANTES 
DA PESQUISA 

1- Contato inicial (e-mail ou Whatsapp): 

Bom dia/tarde/noite, 

Sou Monique de Oliveira e Silva, mestranda em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde 
Coletiva da Universidade Federal Fluminense (ISC-UFF), e faço este contato para 
convidá-lo(a) a participar do meu projeto de pesquisa intitulado “Competências para a 
produção do cuidado integral: análise dos processos avaliativos no internato de 
Medicina da Universidade Federal Fluminense”, cujo objetivo é analisar a priorização 
e valorização de competências clínicas para a produção do cuidado integral no 
processo de formação médica durante o internato obrigatório de Medicina da UFF. 

Seu nome foi indicado através da coordenação da faculdade de Medicina por o sr./sra. 
ser docente efetivo do internato obrigatório de Medicina da UFF, e sua participação, 
voluntária, nos permitirá ter um maior conhecimento sobre os processos avaliativos 
de competências clínicas para o cuidado integral na formação médica, sobretudo para 
o período do internato. 

Consistirá em participar de uma entrevista remota previamente agendada, que durará 
no máximo 60-90 minutos, que poderá ser via Skype ou Plataforma Zoom, conforme 
sua preferência. Todas as informações são confidenciais, não havendo qualquer 
identificação de seus participantes. 

Caso aceite participar, enviarei o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
para leitura, e então, se de acordo, poderemos agendar a entrevista, conforme sua 
comodidade e disponibilidade. Em caso de possíveis dúvidas, poderei esclarecê-las 
tanto através deste e-mail, quanto pelo telefone (ligação e/ou Whatsapp): (21) 
988832998. 

Agradeço desde já e aguardo retorno. 

2- Contato inicial por telefone: 

Bom dia/tarde/noite. Como está? Sou Monique de Oliveira, mestranda em Saúde 
Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense (ISC-
UFF) e faço este contato por o(a) sr(a). ser docente efetivo do internato obrigatório de 
Medicina da UFF e gostaria de convidá-lo(a) a participar do meu projeto de pesquisa 
que tem o objetivo é analisar a priorização e valorização de competências clínicas 
para a produção do cuidado integral no processo de formação médica durante o 
internato obrigatório de Medicina da UFF. 

Consistirá em participar de uma entrevista remota previamente agendada, que durará 
no máximo 60-90 minutos, que poderá ser via Skype ou Plataforma Zoom, conforme 
sua preferência. Todas as informações são confidenciais, não havendo qualquer 
identificação de seus participantes. 
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Caso tenha interesse em participar, enviarei o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) para leitura, pode ser por e-mail ou Whatsapp, e, se de acordo, 
poderemos agendar a entrevista, conforme sua comodidade e disponibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

                                      

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Título do Projeto: Competências para a produção do cuidado integral: análise dos 

processos avaliativos no internato de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

Pesquisadora Responsável: Monique de Oliveira e Silva 

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato com a Pesquisadora: (21) 988832998 

Outras formas de contato com a pesquisadora: moniques@id.uff.br / 

monique.os.209@gmail.com 

Nome do Participante: _____________________________________________ 

 

Prezado participante, 

  Você, enquanto docente efetivo do internato obrigatório da faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), está sendo convidado(a) a 

participar da pesquisa “Competências para a produção do cuidado integral: análise 

dos processos avaliativos no internato de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense”, desenvolvida por Monique de Oliveira e Silva, discente do Mestrado em 

Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense 

(ISC-UFF), sob orientação do Professor Dr Aluísio Gomes da Silva Junior e Professora 

Dra Lilian Koifman. 

O objetivo central do estudo é analisar a priorização e valorização de 

competências clínicas para a produção do cuidado integral no processo de formação 

médica durante o internato obrigatório de Medicina da UFF. 

O convite à sua participação se deve à sua atuação como coordenador(a) de 

um dos Internatos Obrigatórios e/ou atuar diretamente nos processos avaliativos dos 

alunos nesta etapa da graduação. Sua identificação para a participação na pesquisa 

ocorreu através da solicitação e fornecimento pela coordenação do curso de Medicina 

da UFF, juntamente a seus dados de e-mail e/ou telefone, ou ainda, por indicação de 

docente que já tenha participado desta pesquisa e considerado que sua participação 

poderia trazer importantes contribuições ao estudo. 

Sua contribuição consistirá em participar de uma entrevista através de 

videochamada com a pesquisadora do estudo, em horário e data previamente 

combinados. A entrevista, apesar de possuir um roteiro acerca do tema central da 

pesquisa, consistirá em uma conversa com a pesquisadora sobre os processos 

avaliativos de seus alunos do internato, e será gravada conforme seu consentimento. 

mailto:moniques@id.uff.br
mailto:monique.os.209@gmail.com
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A gravação da entrevista somente será iniciada após sua autorização verbal, sendo 

esta uma condição à realização da mesma, e o tempo de duração previsto para a 

entrevista será de, no máximo, 60 a 90 minutos. Em seguida, será transcrita pela 

própria pesquisadora. Seu consentimento e aceitação deste termo se dará de forma 

verbal, e para fins de registro, ao ser iniciada a gravação da entrevista. Com este 

mesmo propósito, somente terão acesso às entrevistas e suas transcrições a 

pesquisadora e seus orientadores, e qualquer dado que possa identificá-lo(a) ou ser 

associado ao conteúdo de sua fala serão omitidos na divulgação dos resultados da 

pesquisa, à exceção de o(a) senhor(a) manifestar o desejo de ser identificado(a). 

Quanto aos benefícios de sua participação, no âmbito individual, poderá 

proporcionar reflexões sobre questões relacionadas a sua prática profissional e 

docente, bem como promover uma interlocução entre os atores participantes do 

processo de formação médica de seus alunos. No âmbito coletivo e acadêmico, 

permitirá maior conhecimento sobre os processos avaliativos de competências 

clínicas para o cuidado integral na formação médica, que poderá inclusive fornecer 

subsídios para a elaboração de propostas concretas de mudanças necessárias, tanto 

no âmbito individual, pedagógico ou social, quanto de políticas institucionais que 

proporcionem melhorias no processo de formação médica da UFF.  

Como previsto em entrevistas para fins de pesquisa, você poderá se sentir 

desconfortável ou incomodado com alguma pergunta, com todo ou parte do tema e 

até relembrar situações desagradáveis, seja imediata ou tardiamente, direta ou 

indiretamente. Caso ocorra, você poderá optar pela interrupção imediata da entrevista, 

podendo esta ser adiada ou reagendada, como também se negar a responder 

qualquer pergunta ou a fornecer informações que julgue prejudiciais à sua integridade 

física, moral e/ou social. Além disso, terá assegurada a qualquer momento (inclusive 

após encerrada a entrevista), a opção de solicitar que determinadas falas e/ou 

declarações (ou parte delas) não sejam incluídas em nenhum documento. 

Também vale ressaltar os riscos por se tratar de ambiente virtual, sobretudo 

sobre vazamento de dados e invasões por terceiros. Portanto, os arquivos de 

gravação e transcrição serão armazenados em dispositivo local próprio da 

entrevistadora protegido por senha pessoal e intransferível, e sob nenhuma hipótese 

serão armazenados em plataformas virtuais, ambientes compartilhados ou “nuvens”. 

A escolha das plataformas a serem utilizadas pela pesquisadora também teve com 

critério uma maior proteção oferecida pelas mesmas contra estes riscos, além de 

recursos que aumentem sua privacidade durante a videochamada como, por exemplo, 

as telas de fundo. 

Portanto, através deste Termo, tem-se assegurado a confidencialidade, a 

privacidade, a proteção da imagem, a não estigmatização e garantimos que sempre 

serão respeitados seus valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos. Ainda, a 

pesquisadora se compromete em manter conduta de discrição, discernimento e ética 

em quaisquer infortúnios que possam ocorrer durante sua participação no estudo. 

Assim, recomendamos que mantenha guardada uma cópia deste documento. 

Sua participação é voluntária, não havendo nenhum tipo de remuneração pela 

mesma, e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como 

retirar sua participação a qualquer momento, não havendo qualquer penalização caso 
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decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma. Os gastos necessários 

para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelos pesquisadores, bem 

como, em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na 

pesquisa, indenização conforme decisão judicial ou extra-judicial. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá 

solicitar da pesquisadora informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, 

o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. Os 

resultados caso queira, serão a você disponibilizados, como também poderão ser 

divulgados em palestras dirigidas ao público participante, artigos científicos, 

congressos, e na Dissertação de Mestrado da pesquisadora, sempre assegurado o 

sigilo sobre sua participação. 

Este estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro (CEP FM/UFF), que fica 

na Rua Marquês do Paraná, nº 303, 4° andar, prédio anexo ao HUAP, Niterói, RJ. Os 

Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados 

de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação 

dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e 

busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 

pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 

Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o CEP FM/UFF, por 

e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas.E-mail: 

etica.ret@id.uff.br ;Tel/fax: (21) 26299189. 

Contato com a pesquisadora responsável: 

Pesquisadora responsável: Monique de Oliveira e Silva.   

E-mail: moniques@id.uff.br / monique.os.209@gmail.com  

Telefone: (21) 988832998 

Instituto de Saúde Coletiva - Rua Marquês do Paraná, 303, 3º andar do prédio anexo 

ao Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), Centro, Niterói – RJ. Telefone: (21) 

2629-9351. 

Eu,________________________________________________, declaro ter sido 

informado(a) e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

______________________________________________________________ 

(Assinatura do(a) participante da pesquisa) 

______________________________________________________________ 

(Assinatura da pesquisadora) 

 

Niterói, ____de _____________de 2021. 

mailto:moniques@id.uff.br
mailto:monique.os.209@gmail.com
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
 
  
1-Apresentação e reforçar objetivos do estudo  

 

2- Dúvidas e esclarecimentos (se houver)  

 

3- Perguntar se pode iniciar a gravação 
 
4- Iniciada a gravação:  

• Solicitar declaração de leitura do TCLE e consentimento em participar  

• Breve apresentação- Trajetória profissional (Formação profissional e/ou 
pedagógica; Tempo de docência total (em anos); Tempo de docência na 
faculdade de Medicina da UFF; Tempo de docência no internato)  

 
5- Pergunta disparadora: Como acontece o processo de avaliação dos seus alunos 
do internato?  

 

6- Tópicos a serem abordados:  

• Competências clínicas prioritárias para a produção do cuidado integral  

• Competências clínicas valorizadas para a produção do cuidado integral 

• Pandemia:  

o competências que já eram valorizadas e foram ratificadas a partir da 
experiência de pandemia  

o competências que passaram a ser mais valorizadas a partir da experiência 
de pandemia  

• Produção do cuidado integral dentro dos processos avaliativos do internato  

 


