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INTRODUÇÃO: 

A graduação em Medicina perpassa pelo desenvolvimento de dois principais 

agrupamentos de habilidades necessárias ao estudante para sua futura prática médica. A 

profissão incluirá a prática das chamadas hard skills (habilidades técnicas) e das soft skills 

(habilidades não técnicas). Assim sendo, as hard skills(1) estão relacionadas à técnica e à 

objetividade, incluindo, por exemplo, a capacidade de realização de procedimentos como uma 

canulação intravenosa. As soft skills(1), por sua vez, são menos tangíveis que as hard skills, 

estando mais relacionadas ao comportamento e à inteligência emocional, de modo que incluem, 

por exemplo, a empatia, habilidades de comunicação, resolução de problemas, liderança e 

trabalho em equipe.  

 As soft skills permitem o desenvolvimento de uma comunicação efetiva, a qual é 

considerada uma das mais importantes habilidades em um médico(2). De acordo com o 

Conselho de Acreditação para Educação Médica de Pós-Graduação (ACGME)(3) – órgão 

responsável por credenciar todos os programas de treinamento médico de graduação para 

médicos nos Estados Unidos -, o Conselho Americano de Especialidades Médicas (ABMS)(4), 

a Associação Americana de Faculdades de Medicina (AAMC)(5), o Conselho Médico Geral 

(GMC)(6), e a Federação Mundial de Educação Médica (WFME)(7), as habilidades 

interpessoais e de comunicação estão entre as competências essenciais a serem desenvolvidas 

em programas médicos e de residência.  
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Nesse sentido, é importante que se considere o atual cenário da educação médica no 

contexto do desenvolvimento de tais habilidades. Com a ascensão da pandemia de COVID-19, 

a prática médica evidenciou e reforçou a necessidade de uma formação profissional que 

contemplasse o desenvolvimento das soft skills. Habilidades como a comunicação(8), por 

exemplo, se mostraram essenciais no bom relacionamento médico-paciente e médico-equipe. 

Contudo, ao mesmo tempo, a pandemia revelou fragilidades na capacidade de comunicação 

dos profissionais como reflexos de lacunas provenientes dos modelos vigentes de educação 

em saúde(9). 

Ademais, as condições médico-sanitárias impostas pela pandemia tornaram necessária 

a adoção de metodologias de ensino remoto e de medidas de isolamento social(10, 11). 

Mediante as limitações associadas à tecnologia, foi produzida uma importante fragilidade no 

que tange à interação e às relações interpessoais entre discentes e docentes. A falta desse 

contato limitou o desenvolvimento de habilidades em humanidades médicas, essenciais no 

aprendizado para o cuidado do paciente(11).  

Destarte, torna-se vital investigar métodos capazes de ampliar o desenvolvimento das 

soft skills ao longo da graduação médica, a fim de que sejam formados profissionais com 

melhores habilidades interpessoais. Evidencia-se, assim, o papel de projetos sociais voluntários 

durante a graduação em medicina como potenciais espaços de construção das soft skills.  

Foi demonstrado que o serviço voluntário à comunidade durante a graduação em 

medicina conecta os participantes às comunidades, enriquece o aprendizado, desafia a 

criatividade dos participantes e habilidades de resolução de problemas, promovendo, ainda, a 

responsabilidade cívica e social. Associado a isso, evidenciou-se que esse tipo de atividade 

promove maiores níveis de empatia, melhora nas habilidades de comunicação e de 

organização, maiores níveis de adaptabilidade ou flexibilidade, melhor dinâmica de equipe e 

melhores habilidades para motivar e inspirar outros(12). 

Outro estudo, que analisou o impacto da participação em projetos de voluntariado dos 

estudantes do Centro Universitário Adventista de São Paulo entre 2012 e 2016, constatou o 

impacto dessas atividades no desenvolvimento profissional dos alunos. Assim, verificou-se que 

92,16% dos estudantes participantes perceberam uma contribuição para o desenvolvimento de 

alguma das habilidades listadas, entre as quais havia empatia, relacionamento, trabalho em 

grupo, liderança e comunicação. Reforça-se, assim, a potencialidade de projetos sociais 

voluntários no desenvolvimento de soft skills na graduação(13).  
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METODOLOGIA: 

Estudo descritivo, qualitativo e observacional.  

Um grupo de alunos da Associação Atlética Acadêmica Adolfo Lutz, instituição 

responsável pelo esporte na graduação em medicina da Faculdade de Ciências Médicas da 

UNICAMP participará de uma série de encontros (três, a princípio, no período de um ano) com 

estudantes do Patrulheiros Campinas (CAMPC) - Centro de Aprendizagem e Mobilização pela 

Cidadania -, na cidade de Campinas, com o objetivo de realizar atividades socioeducativas no 

ambiente de ensino desses adolescentes. As atividades serão programadas de acordo com a 

necessidade sinalizada pela diretoria da instituição. Porém, sempre voltadas para a integração 

do esporte com noções básicas de medicina preventiva e primeiros socorros.  

Previamente à chegada desses alunos de medicina, eles responderão a um questionário, 

baseado em escala do tipo Likert (14), sobre alguns sentimentos relativos à participação nessas 

atividades no contexto do desenvolvimento das soft skills (habilidade em lidar com situações 

adversas, tomada de decisão, priorização de atividades, habilidade de comunicação, trabalho 

em equipe, capacidade de reconhecimento dos próprios limites, receptividade à ajuda externa 

(15)  e capacidade em lidar com o medo de não corresponder às expectativas). 

O preenchimento será através do Google Formulários, em que estará também inserido o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Após a realização da atividade, os alunos responderão novamente ao mesmo 

questionário, a fim de avaliar qual foi o impacto das atividades sobre eles. Essas respostas dos 

questionários antes e depois das atividades serão analisadas pelos pesquisadores. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O projeto teve sua aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) no último dia 13 de julho. 

Assim, a coleta de dados da pesquisa será iniciada em agosto, juntamente com a próxima ação da 

Associação Atlética Acadêmica Adolfo Lutz no Centro de Aprendizagem e Mobilização para Cidadania 

(CAMPC) – Patrulheiros Campinas.   

CONCLUSÕES: 

Espera-se amenizar os déficits causados pela falta de interação entre os estudantes, 

entre os estudantes e seus professores, e entre os estudantes e a comunidade, provocados 

pela pandemia do SARS-CoV-2. 
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