
Introdução:
 
O HC/UNICAMP é um hospital-escola que conta com 
375 leitos e é vinculado à Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM). É uma instituição onde são 
desenvolvidas atividades de ensino e pesquisa 
ligadas aos cursos de graduação em saúde. pós-
graduação stricto sensu e residência médica. No 
contexto das atividades da disciplina de semiologia 
médica, os pacientes hospitalizados são 
convidados a colaborar com o ensino, submetendo-
se a exame físico clínico, no qual, após a 
demonstração da semiotécnica pelo professor, os 
alunos repetem os procedimentos de exame doo 
paciente. Como se sente o paciente nesse contexto 

hospitalar voltado para o aprendizado de futuros 
prossionais da saúde? Que percepções ele tem deste 

ato? Que experiências de vida cariam desta 
participação?

Estudos mostraram que 95% dos pacientes possuem uma 
atitude positiva ou neutra em relação à presença do 

estudante de medicina no hospital (O'Flynn et al., 1997; 
Cooke et al., 1996). A aceitação diminui quando o paciente 

procura o atendimento por problemas emocionais, sexuais ou 
quando um exame físico íntimo é necessário (O'Flynn et al., 1997). 

Entretanto, em estudo conduzido na Faculdade de Medicina de Botucatu, 
no qual 43 pacientes foram avaliados, o único item não unanimemente 

avaliado como bom ou ótimo foi a “aula em volta do leito”, sobre a qual pacientes 
se sentiriam como “bicho na gaiola”, embora tivesse considerado a visita médica como 

boa e necessária. Os autores do estudo postulam que o sentimento de gratidão pelo atendimento prestado leva 
os pacientes a superarem eventuais situações desagradáveis às quais poderiam ter sido expostos (Cortopassi 
et al., 2006).

Objetivo da pesquisa:

Discutir signicados psicológicos atribuídos por pacientes hospitalizados, através de entrevistas semidirigidas, 
quanto a suas vivências emocionais ao serem sujeitos-objetos no processo ensino-aprendizagem em atividades 
de semiologia/semiotécnica a alunos da graduação do curso médico da Unicamp.

Sujeitos e método: 

O grupo de entrevistados foi construído por amostra proposital, convidando-se pacientes internados nas 
diversas enfermarias do HC / Unicamp, que já haviam recebido visita de aprendizado por parte dos alunos de 
medicina para atividades das disciplinas de semiologia/semiotécnica médica e que se dispuseram a colaborar 
com relatos. Deu-se preferência para o m do período vespertino, quando as atividades rotineiras da enfermaria 
tivessem sido concluídas e o paciente pudesse sentir “falta de alguém” para conversar, o que contribuiria para o 
aumento da validade da entrevista enquanto instrumento de coleta de dados.
A amostra foi fechada pela técnica da saturação das informações, quando novos dados traziam falas pouco 
signicativas para a revisão dos pressupostos iniciais da pesquisa. O material de coleta era validada em 
supervisão com o orientador e em reunião com os pares revisores do grupo de pesquisa a que está aliado 
junto ao Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria. O caminho que norteou as diversas etapas da 
pesquisa foi o Método Clínico-Qualitativo (não experimental, não randômico), almejando interpretar os 
signicados que os sujeitos estudados atribuíram aos fenômenos vivenciados e relatados. Através de 
entrevistas psicológicas, de natureza semidirigida com questões abertas e conduzidas em profundidade, além 
das observações do entrevistador sobre o comportamento do entrevistado durante a entrevista, obteve-se um 
corpus composto pelo conjunto das entrevistas então transcritas, que foi tratado primeiramente através de 
diversas leituras utuantes. Nesta etapa da análise, o pesquisador releu reiteradas vezes todas as transcrições, 
deixando impregnar por seu conteúdo sobretudo latente, de modo a emergir núcleos de sentidos, que 
possibilitariam a criar categorias para discussão. A compreensão das falas ocorreu à luz de conceitos 
psicodinâmicos usuais da disciplina de Psicologia Médica, sobretudo em supervisão presencial dos pares 
revisores.

Resultados e Discussão: 

Para esta apresentação, destacamos três categorias:

1) Pacientes/Agentes – A relatividade do processo educacional

“Pra mim... É bom pra mim, melhor pra eles! Que eles vão subindo né? E pra mim também é bom porque 
estão cuidando de mim!”(E4)

Como seres sociais, possuímos necessidade de estar inseridos em uma comunidade, mesmo que esta seja 
uma “interina comunidade hospitalar”, como aqui será chamada. Nossa mente busca tal inserção naturalmente, 
organizando papéis sociais e se alocando dentro desta organização, em busca de equilibrar e se adaptar à 
realidade estranha na qual se está imerso. O paciente internado sente-se bem com a “multidão” presente em 
um hospital escola não apenas pelo volume maior de atenção recebido em relação a outros hospitais, mas 
também pelo importante fato de não se distanciar tanto da realidade cotidiana, da vivência social, embora sua 
rotina tenha sido abandonada.
Em sua nova posição, dentro da hierarquia hospitalar, o paciente se enquadra como detentor do poder de ser o 
'material' do qual provém o saber, embora não tenha consciência disso. Ele é a fonte do saber e, portanto, 
deteria grande poder nesta condição, pois apenas através dela os estudantes poderão alcançar sua ascensão 
social e intelectual. É importante notar que esta visão denota o “poder” apenas do ponto de vista 

acadêmico/médico; para o paciente o fato de propiciar ou não o 
aprendizado não se realiza como sua prioridade, mas sim 
alcançar uma cura.
Do ponto de vista acadêmico-médico, o paciente não é apenas 
sua prioridade por sua prossão visar a cura deste, mas no 
ambiente de um hospital-escola, também pelos paciente serem 
os detentores dos conhecimentos dos quais os alunos 
necessitam se apossar. Desta forma, o paciente possui uma 
dupla importância para o acadêmico, ganhando deste uma 
atenção redobrada por, do ponto de vista do estudante, 
signicar a consolidação em uma pessoa de todos os seus 
objetivos – a cura do paciente e o aprendizado – como 
contraponto a instituições onde a única meta é a cura, o 
paciente recebe mais atenção em um hospital-escola.

2) O hospital-escola enquanto meio de cultura para o incentivo ao tratamento

“Ajuda a ter um incentivo!(...) Todos os alunos aí querendo descobrir o que 'que' tem e todos já 
estudando mesmo...”(E6)

A discussão sobre o aumento da atenção oferecida ao paciente no hospital-escola foi iniciada na categoria 
anterior, porém não se levou em conta que a presença de alunos, residentes, docentes e médicos assistentes 
seria um fator contribuinte para essa maior atenção. Porém, é necessário reetir que o maior número de 
pessoas operacionalizando uma enfermaria não reete necessariamente em maior atenção para o paciente. 
Esta provém da relação médico-cliente que cada um dos cuidadores vincula ao paciente. Nesse aspecto, o 
aluno de graduação, ainda não foi contaminado pela 'insensibilidade' perpetuada em diversos momentos da 
prossão médica, principalmente pelo fato de que seu compromisso, até então, é aprender. 
O paciente é – como discutido - sua primeira e única prioridade e o aluno dispõe de maior tempo para car com 
ele à beira do leito. Este momento pode ser usado para, além do aprendizado, contribuir com as formas 
possíveis para a melhora da saúde do paciente, fornecendo-lhe apoio às diculdades e ao sentimento de 
incapacidade decorrente da situação de fragilidade – o estar doente. Na medida em que os alunos 
conscientizam-se das vivências emocionais dos pacientes, objetos de uma atividade pedagógica, supomos que 
podem compreender que tal ato também pode ter um sentido terapêutico. E mais precocemente poderão 
inuenciar no bem-estar do paciente ou na aderência a tratamentos, oferecendo uma escuta para que  
expressem suas necessidades e angústias.

3) A percepção do paciente das fragilidades do aprendiz

“Eu acho que o constrangimento, no caso, deve ser um pouco maior por parte do aluno!“(E1)

“Acho que ela não fica envergonhada, né? Porque como é a profissão dela, ela não pode sentir 
vergonha por mim, nem eu por ela.”(E2)

Não só os pacientes, como seria esperado, sentem-se um tanto constrangidos com a presença dos alunos, 
como os alunos também se constrangem na presença dos pacientes. A diculdade provém naturalmente da 
inexperiência de abordagem dos alunos, que estão iniciando seus estudos sobre a arte clinica e supostamente 
a partir da sua experiência de vida e de sua idade jovem. O aluno pode tomar posturas contra-transferenciais 
na relação com o paciente, o que é visto negativamente por estes, prejudicando a relação médico/aluno-
paciente, causando insegurança aos pacientes e até uma diminuição da segurança frente a seu tratamento.
O paciente encontra-se em uma situação de fragilidades, entregue ao cuidado da equipe, na qual quer conar 
sua vida. A demonstração de insegurança normal por parte dos alunos pode ser vista pelo paciente como estar 
recebendo cuidados de alguém que “não sabe o que está fazendo” ou então que a equipe de cuidadores está 
“perdida” diante de seu estado clínico. Porém, essa situação acontece se o aluno não conseguir estabelecer 
vínculo harmonioso com o paciente, o que, muitas vezes, é facilitado a partir dos pacientes - normalmente com 
mais idade que os aprendizes - em uma atitude digamos 'paternalista'.

Conclusão:
 
O conjunto de categorias revelou que as percepções são ricas e complexas: os conteúdos presentes na relação 
aluno-paciente são mais abrangentes que dados os habituais anamnésticos. Fragilidades emocionais dos 
pacientes não inibem reexões sobre a situação vivencial intra-hospitalar. Há um senso comum de que o 
paciente permanece focado apenas em sua doença, não estando “está com cabeça” para outras percepções e 
preocupações, importando a ele apenas a sua melhora clínica. Embora a cura médica seja sua prioridade, o 
paciente percebe e reete sobre este novo meio em que se insere na realidade do hospital-escola. Cabe uma 
reexão sobre este fato, também pelos cuidadores em geral visando a atenção integral à saúde do paciente.
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