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“This is a challenge and opportunity for medical educators working to 
teach the art and science of medicine in the 21st century.” 
 

Haq et al., 2004, p. S50 
 

A presente investigação teve como objectivos principais: (1) a caracterização 

dos processos comunicacionais com pacientes utilizados por estudantes de 

fisioterapia e fisioterapeutas, em várias situações problemáticas e (2) o estudo 

de uma intervenção clínica e educacional visando a modificação da 

comunicação inadequada dos sujeitos. Para o primeiro objectivo, foram 

definidas as principais opções metodológicas deste trabalho e elaboradas 

quatro questões de investigação. De cariz mais exploratório, o segundo 

objectivo deu origem a uma questão de investigação. 

A revisão de literatura pretendeu mostrar a pertinência do primeiro objectivo. 

Por um lado, a constatação da ausência de trabalhos que abordem os 

processos comunicacionais, por outro, o domínio de estudos parcelares 

(Hulsman et al., 1999; Cegala & Broz, 2002; Schofield & Butow, 2004) que 

avaliam algumas competências comunicacionais através de questionários e, 

por fim, a escassez de estudos realizados com profissionais de saúde 

portugueses, visaram salientar a necessidade de desenvolver investigações 

para uma análise aprofundada e abrangente dos processos comunicacionais 

(Salmon & Young, 2005; Roberts et al., 2003) utilizados pelos profissionais de 

saúde. 

O presente trabalho pretendeu, assim, aprofundar o estudo dos processos 

comunicacionais em estudantes de fisioterapia e fisioterapeutas, recorrendo, 

para tal, a diferentes situações problemáticas, passíveis de ocorrerem no 

quotidiano profissional e que correspondem a seis temáticas consideradas 

centrais na literatura da comunicação assertiva (i.e., facilitação da expressão 

emocional em défice, moderação da expressão emocional em excesso, 

elaboração de pedido, resposta a pergunta/pedido, elaboração de crítica e 

resposta a crítica) (Joyce-Moniz & Barros, 2005). 

No que concerne ao segundo objectivo, o escrutínio dos estudos de treino de 

competências comunicacionais permitiu detectar uma enorme diversidade nas 
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tipologias dos treinos (Kurtz, Silverman & Draper, 2005; Satterfield & Hughes, 

2007; Schofield, 2004) e nas competências comunicacionais. A falta de 

estudos sobre os aspectos específicos das competências comunicacionais 

(Hulsman et al., 1999; Cegala & Broz, 2002), nomeadamente a não 

operacionalização das mesmas, é igualmente comum nos programas de 

promoção destas competências (Salmon & Young, 2005). Este facto dificulta 

em muito o processo de ensino e avaliação dos treinos. Justifica-se, assim, a 

pertinência de um programa de treino individual, que parta das competências 

comunicacionais de cada sujeito, de forma a responder mais adequadamente 

às suas necessidades específicas (Rollnick, Kinniersley & Butler, 2002). 

A relevância da comunicação fisioterapeuta-paciente na eficácia do tratamento 

de fisioterapia (Cooper, Smith & Hancock, 2008; Ekerholt & Bergland, 2004; 

Greenfield, 2006; Parry, 2008), a par da escassez de trabalhos que aportem 

evidências sobre o que deve ser ensinado no contexto da promoção das 

competências comunicacionais a estudantes de fisioterapia durante a formação 

académica e aos próprios fisioterapeutas (Newes-Adeyi, 2004), determinaram 

a escolha destes estudantes e profissionais como objecto deste estudo.  

Os dois objectivos condicionaram as principais opções metodológicas deste 

trabalho. Particularmente a necessidade de aprofundar os conhecimentos 

sobre a diversidade e a complexidade dos processos comunicacionais entre o 

profissional de saúde e o paciente ditou a opção por uma metodologia de base 

qualitativa. Tratou-se, assim, de um estudo qualitativo que recorreu à 

dramatização de casos hipotéticos problemáticos ou incidentes críticos, 

apresentados em suporte vídeo digital, como método de recolha de dados. De 

forma a sistematizar os resultados apurados, a análise das verbalizações dos 

estudantes de fisioterapia e fisioterapeutas foi complementada por uma 

análise estatística. 

Na apresentação, análise e discussão dos resultados relativos às questões de 

investigação foram confirmadas algumas conclusões de estudos anteriores, 

evidenciadas algumas diferenças em relação a outras investigações e ainda 

destacados os contributos específicos deste trabalho para o estudo das 

competências comunicacionais. 
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1. Síntese conclusiva 

A síntese conclusiva, que se apresenta em seguida, pretende realçar as 

conclusões mais importantes referentes às cinco questões de investigação. 

Procura-se, assim, apresentar uma perspectiva global, que integre os 

resultados mais importantes das várias questões em estudo. 

 

1.1. Categorias de resposta às temáticas da 

assertividade 

Em primeiro lugar, e assumida como o contributo mais relevante deste 

estudo, a análise de conteúdo das respostas às seis temáticas da 

assertividade permitiu a caracterização dos processos comunicacionais em 

várias situações problemáticas. Foram, assim, elencadas vinte e quatro 

categorias específicas: recursos aos pressupostos médicos, pedido de informação, 

pedido de prova empírica, pedido de clarificação, pedido de colaboração, pedido de opinião, 

racional, clarificação, aceitação da incerteza, atribuição causal de contingências, aceitação 

da crítica, elaboração de crítica, recusa da crítica, programação de contingências, realce do 

papel do terapeuta, realce da competência do doente, asserção compensatória, injunção, 

disponibilidade, asserção compensatória, reflexão de sentimentos, expressão de 

sentimentos, moderação de sentimentos, incentivo e disco riscado. O sistema de 

classificação proposto partiu de diferentes paradigmas da Psicologia, 

nomeadamente, do cognitivista (Beck et al., 1979; Ellis, 1962) e do 

fenomenológico (Rogers & Wallen, 1946), e também de áreas específicas 

como a psicologia da saúde (Joyce-Moniz & Barros, 2005), a comunicação 

assertiva (Castanyer, 2002; Jakubowski & Lange, 1978), a comunicação 

interpessoal (Hargie & Dickson, 2004) e a comunicação profissional de saúde-

paciente (Berry, 2007; Hulsman, 2002; Roter, 2006; Silverman, Kurtz & 

Drater, 2005). Apenas cinco das categorias operacionalizadas (i.e., recurso aos 

pressupostos médicos, realce do papel do terapeuta, pedido de colaboração, aceitação da 

incerteza e realce do papel do doente) não fazem directamente apelo a conteúdos 

abordados na literatura. 
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Este sistema de categorização responde, assim, ao repto efectuado por 

Hulsman e colaboradores (1999) e Cegala e Broz (2002), no sentido de 

atender aos aspectos específicos das competências comunicacionais. Permite 

ainda criar tal como proposto por Roberts e colaboradores (2003) uma 

taxonomia com os elementos da comunicação eficaz (e também ineficaz).  

Acrescente-se que a apresentação da taxonomia associada a seis temáticas da 

assertividade (i.e., facilitação da expressão emocional em défice, moderação da 

expressão emocional em excesso, elaboração de pedido, resposta a 

pergunta/pedido, elaboração de crítica e resposta a crítica) parece constituir 

uma mais-valia quando comparada com outros sistemas anteriormente 

propostos (p.e., Roter, 2006; Huslman, 2002). Como postulam Cegala e Broz 

(2002), mais do que a frequência com que determinadas categorias são 

utilizadas na comunicação entre profissional de saúde e paciente, importa 

considerar a adequação das várias categorias em cada situação e momento e, 

desta forma, facilitar a aplicação das mesmas na prática clínica (Rollnick, 

Kinnersley & Butler, 2002). Neste sentido, os resultados deste estudo 

demonstram que, a par das categorias mais abrangentes, utilizadas em várias 

temáticas da assertividade (e.g., clarificação), algumas categorias foram 

empregues de forma quase exclusiva, em determinadas temáticas (e.g., pedido 

de informação, mais usado na temática da facilitação da expressão emocional em 

défice e aceitação de incerteza empregues, quase exclusivamente, na temática 

resposta a pergunta/pedido).  

Como defendem vários autores (Cegala & Broz, 2002; Hulsman et al., 1999; 

Salmon & Young, 2005), a utilização das seis temáticas de assertividade 

permite assim operacionalizar as competências comunicacionais mais 

adequadas em diferentes contextos específicos.  

Por último, a apresentação das temáticas em vídeo oferece vantagens que 

importa reter. Para além de permitir atender aos aspectos específicos da 

comunicação sem desencadear ansiedade nos pacientes e facilitar a análise de 

padrões de resposta do estudante ou do profissional de saúde (Sheldon et al., 
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2009), o vídeo pode também ser alvo de adaptações/alterações posteriores, 

que se revelarem necessárias. 

 

1.2. Comparação dos resultados entre estudantes e 

fisioterapeutas 

Uma segunda conclusão prende-se com a comparação dos resultados entre os 

três grupos de sujeitos que participaram neste estudo. Em termos genéricos, 

a utilização das diferentes categorias, em cada temática, é relativamente 

semelhante nos três grupos de sujeitos (estudantes do 2º e 4º anos de 

fisioterapia e fisioterapeutas). No que concerne aos estudantes dos 2º e 4º 

anos, as diferenças encontradas referem-se a algumas categorias pontuais e 

podem ser atribuídas a dois factores. Por um lado, os estudantes do 4º ano 

detêm um maior conhecimento técnico relativo aos tratamentos de 

fisioterapia e, por outro, conhecem alguns aspectos da comunicação assertiva, 

leccionados numa unidade curricular de Psicologia que estes frequentaram 

anteriormente. Estes resultados contrariam, assim, os de alguns estudos que 

apontam para o declínio das competências comunicacionais durante os quatro 

anos de ensino nas escolas médicas (Hojat et al., 2004; Pfeiffer, Madray, 

Ardolindo & Willms, 1998; Roter & Hall, 2006).  

Também os resultados da PPOS obtidos junto dos estudantes do 4º ano, 

contradizem alguns estudos realizados com estudantes de Medicina (Haidet et 

al., 2002; Scavenius, Schmidt & Klazinga, 2006; Tsimtsiou et al., 2007) na 

medida em que nestes os estudantes finalistas apresentam níveis mais baixos 

de centração no paciente. São, porém, coincidentes com outros estudos, 

nomeadamente, o trabalho realizado por French (2008) com estudantes de 

fisioterapia portugueses, que apontam para um aumento dos níveis de 

centração no paciente, ao longo da formação académica dos estudantes. 

As categorias utilizadas pelos profissionais de fisioterapia na resposta às 

temáticas de assertividade demonstram, tal como tem vindo a ser postulado 

por vários autores (Fallowfield, Lipkin & Hall, 1998; Fallowfield, Saul & 
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Gilligan, 2001), que a experiência e a idade não melhoram as competências 

comunicacionais dos cuidadores, mesmo nas situações mais comuns do 

quotidiano. É curioso verificar que neste estudo os profissionais apresentam 

índices de percepção de competência comunicacional bastante elevados nas várias 

temáticas em estudo. Contudo, a similitude nas respostas às várias temáticas 

de assertividade entre estudantes e fisioterapeutas revela, como defendem 

McGilton e colaboradores (2006), que esta assumpção de competência por 

parte dos profissionais não corresponde ao seu desempenho real. 

Efectivamente, nas respostas às temáticas da assertividade os profissionais 

evidenciam lacunas e erros semelhantes aos dos dois grupos de estudantes. 

Neste sentido, num programa de treino realizado com médicos oncologistas 

seniores por Finset e colaboradores (2003), os clínicos começaram por 

salientar a necessidade de aprenderem competências comunicacionais 

específicas, nomeadamente, na área da psiquiatria. Contudo, após o treino, os 

mesmos profissionais revelaram ter adquirido competências básicas, 

precisamente aquelas acerca das quais se mostravam seguros antes do 

programa ter início.  

Em termos mais concretos, os resultados da presente investigação apontam 

para um predomínio das categorias de carácter mais instrumental, em 

detrimento de categorias emocionais. Resultados semelhantes tinham sido 

encontrados noutros estudos, não apenas com fisioterapeutas (Gard et al., 

2000), mas também com enfermeiros (Kruijer et al., 2001; Shelton et al., 

2009). As categorias emocionais parecem ser empregues, essencialmente, 

como forma de tranquilizar (e.g., disponibilidade) e promover o optimismo (e.g., 

asserção compensatória por positividade). À semelhança dos resultados de outros 

estudos realizados com enfermeiros (Shelton et al., 2009), os estudantes e 

fisioterapeutas que participaram neste estudo têm dificuldade em utilizar 

categorias emocionais, com o objectivo de compreender os sentimentos do 

paciente ou proporcionar uma atmosfera de suporte. A importância que tem 

vindo a ser atribuída ao entendimento das emoções do paciente (Kruijver et 

al., 2001; Street et al., 2009), como veículo de gestão de situações complexas 

do ponto de vista emocional (Joyce-Moniz & Barros, 2005), acentua a 



Processos comunicacionais em estudantes de fisioterapia e fisioterapeutas 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 339 

relevância destes resultados, no que diz respeito à necessidade da elaboração 

de programas de treinos de competências comunicacionais. 

Efectivamente, estes resultados permitem elencar uma série de categorias que 

profissionais de saúde necessitam não apenas de desenvolver, mas também 

de identificar as oportunidades para a sua correcta utilização (e.g., reflexão de 

sentimentos, pedido de clarificação, asserção compensatória proposicional). De forma 

inversa, os estudantes e os profissionais de fisioterapia devem evitar a 

utilização de determinadas categorias  

Por outro lado, quer as dificuldades evidenciadas, quer a similitude nos 

resultados entre estudantes e profissionais, apontam de forma inequívoca para 

a necessidade da promoção do treino de competências comunicacionais no 

ensino pré e pós-graduado de fisioterapia. Da análise dos resultados, ressalta 

que a comunicação centrada no paciente exige treino. Resulta claro que se 

este último não for realizado os estudantes e os profissionais tendem a seguir 

uma comunicação mais autoritária, centrada no fornecimento de informação e 

nos conselhos (Carlisle, 2005). 

No que concerne às diferenças encontradas entre os três grupos de sujeitos, 

estas prendem-se sobretudo com os resultados das escalas subjectivas. 

Assim, as várias temáticas da assertividade desencadeiam níveis de percepção 

de ansiedade distintos nos estudantes e profissionais de fisioterapia. 

Particularmente, os estudantes do 2º ano são os que apresentam níveis mais 

elevados de ansiedade, e o grupo dos fisioterapeutas aquele em que estes 

níveis são mais baixos. Não obstante estas diferenças, as temáticas resposta 

pergunta/pedido, facilitação da expressão emocional em défice e moderação da 

expressão emocional em excesso são as que desencadeiam mais ansiedade nos 

três grupos de sujeitos. Este facto remete para a importância do treino destas 

temáticas específicas.  

Acrescente-se ainda que, à semelhança dos resultados de Sheldon e 

colaboradores (2009) com enfermeiros com pouca experiência profissional, foi 

encontrada uma relação inversa entre a percepção de ansiedade e de eficácia nos 

estudantes de fisioterapia (2º e 4º anos). Noutras palavras, as temáticas que 
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despoletam um nível de ansiedade mais elevado são aquelas em que os níveis 

de percepção de eficácia são mais baixos. No grupo dos profissionais de 

fisioterapia, a percepção de eficácia é bastante mais elevada do que para os 

estudantes. A experiência profissional parece funcionar, tal como postulado 

por Sheldon e colaboradores (2009), como factor determinante nos níveis de 

percepção de eficácia observados nos fisioterapeutas.  

Importa ainda referir que os resultados obtidos pelos profissionais de 

fisioterapia na PPOS apontam para níveis mais baixos de centração no 

paciente do que os evidenciados pelos estudantes do 4º ano. Parece pois que, 

tal como defendem Williams, Cantillon e Cochrane (2001), e ao contrário do 

que seria desejável, a vida profissional potencia o desenvolvimento de 

atitudes de centração do técnico em si próprio. 

 

1.3. Programa de treino de competências 

comunicacionais 

A terceira conclusão diz respeito ao segundo objectivo deste trabalho. Não 

obstante a orientação mais exploratória, os resultados permitem afirmar que o 

programa individual de treino oferece bons indicadores no que diz respeito à 

promoção de competências comunicacionais nos estudantes e nos profissionais 

de fisioterapia.  

No que concerne aos resultados específicos, importa destacar que, para as 

temáticas facilitação da expressão emocional em défice, moderação da 

expressão emocional em excesso, resposta a pergunta/pedido, elaboração de 

crítica e resposta a crítica, nos estudantes e nos profissionais, verifica-se um 

aumento da utilização de categorias de cariz sócio-afectivo, particularmente a 

reflexão de sentimentos. Nas temáticas da moderação da expressão emocional em 

excesso, resposta a pergunta/pedido e elaboração de crítica, ocorre ainda uma 

diminuição da utilização da imposição de padrões de pensamento ou 

comportamento (i.e., injunção). Estes resultados corroboram a opinião de 
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Mallinger, Griggs & Schields (2005), segundo a qual as intervenções que 

procuram abarcar as emoções, pensamentos e comportamentos dos sujeitos 

resultam numa comunicação profissional de saúde-paciente mais eficaz. 

Acrescente-se ainda que, apesar deste incremento na utilização de categorias 

emocionais, este não se traduz em mudanças de atitudes, nomeadamente no 

aumento dos scores da sub-escala caring da PPOS, que reflecte o quanto os 

participantes acreditam que as expectativas, sentimentos e circunstâncias de 

vida do paciente interferem no processo de tratamento (Mead & Bower, 2000). 

É plausível considerar que o programa de treino aqui apresentado não tenha 

decorrido durante o tempo necessário para proporcionar mudanças de atitudes 

nesta dimensão.  

Duas das temáticas abordadas no programa de treino merecem atenção 

redobrada: resposta a crítica e moderação da expressão emocional em excesso. 

A primeira deve ser repensada, no sentido de promover maior flexibilidade nas 

respostas dos sujeitos, uma vez que, mesmo após o treino, estudantes e 

fisioterapeutas mantêm uma utilização relativamente elevada de injunções. A 

temática da moderação da expressão emocional em excesso é aquela em que 

os níveis de percepção de ansiedade se mantiveram mais elevados após o treino. 

Este resultado vem reforçar as asserções de vários autores (Fallowfield, Lipkin 

& Hall, 1998; Fallowfield, Saul & Gilligan, 2001; Jacobsen et al., 2006; Sage et 

al., 2008), segundo as quais a manifestação de reacções emocionais 

excessivas constitui a área que desencadeia maior desconforto nos estudantes 

das áreas da saúde. 

É curioso verificar que nas escalas subjectivas e no momento do follow-up, o 

grupo dos profissionais apresenta resultados algo distintos dos do grupo dos 

estudantes. Pode, assim, observar-se, que as três temáticas em que a 

percepção de ansiedade é mais baixa, i.e., facilitação da expressão emocional em 

défice, elaboração de pedido e elaboração de crítica, são aquelas em que os 

níveis de percepção de ansiedade sofrem um maior incremento, no follow-up deste 

grupo. Parece pois que a reflexão levada a cabo no decurso do programa de 

treino pode ter colocado em causa as respostas rotineiras e/ou automáticas 
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(Yudkowsky, Downing & Ommert, 2006) dos fisioterapeutas, “obrigando-os” a 

elaborar respostas mais adequadas. 

No que concerne à metodologia utilizada no programa de treino de 

competências comunicacionais, os resultados parecem reforçar os argumentos 

de Rider, Hinrichs e Lown (2006) de que qualquer programa de treino deve 

promover a reflexão e o conhecimento dos participantes em relação à sua 

forma de comunicar. Neste sentido, o convite à descentração e à flexibilidade 

revela ser uma metodologia adequada. Como refere Hulsman (2009), para 

além da componente prática, a reflexão sobre processos e resultados permite 

que estudantes e profissionais compreendam como actuam em determinadas 

situações e como devem actuar em situações futuras. Do mesmo modo, ao 

reflectirem sobre a sua forma de comunicar, os participantes monitorizam as 

suas forças e fraquezas e conseguem perspectivar mudanças no sentido da 

comunicação mais adequada, aumentando assim a percepção de eficácia (Gerry, 

1989; Hulsman, 2009). Como defendem Hulsman (2009) e Parle, Maguire e 

Heaven (1997), este incremento permite potenciar a confiança do estudante e, 

desta forma, tornar menos provável a utilização de comportamentos de 

bloqueio, comuns em algumas das temáticas abordadas.  

Numa palavra, os resultados do treino aqui proposto parecem promissores. 

Contudo, é sabido que os profissionais necessitam de tempo e esforço para 

corrigir as suas falhas (Fallowfield, Lipkin & Hall, 1998) e que o treino, agora 

apresentado, pode não ser suficiente para que estudantes e fisioterapeutas 

incorporem estas mudanças no seu dia-a-dia (McGilton et al., 2006). 

 

2. Limitações do estudo 

Particularmente no âmbito metodológico, o presente estudo apresenta alguns 

aspectos que podem de forma directa ou indirecta ter condicionado os 

resultados, sobretudo no que respeita ao programa de treino de competências 

comunicacionais.  
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2.1. Constituição da amostra 

A amostra total do grupo experimental foi constituída por 90 sujeitos. 

Contudo, a separação em grupos A e B obrigou a que na análise do programa 

de treino de competências comunicacionais, cada grupo tivesse apenas 15 

sujeitos. Este facto condicionou a análise estatística, possibilitando apenas a 

contagem de frequências. 

Nos grupos de estudantes, foram utilizadas amostras de conveniência, 

constituídas por turmas de estudantes pertencentes a um determinado ano 

lectivo. Tal como apontado por Noble e colaboradores (2007), a existência de 

diferenças nas turmas de anos lectivos distintos pode explicar algumas 

discrepâncias encontradas no baseline entre o grupo experimental e o de 

controlo (e.g., níveis de percepção de eficácia). 

No caso dos profissionais, as diferenças entre o grupo experimental e o grupo 

controlo são mais evidentes e podem justificar-se pelo interesse/motivação 

(Hulsman et al., 2002; Parry, 2008) face à temática em estudo. Como 

referimos anteriormente, a participação no programa de treino constituiu uma 

escolha individual e voluntária de cada fisioterapeuta; porém, muitos dos 

sujeitos que constituíram a amostra do grupo controlo participaram por 

sugestão do coordenador de serviço onde trabalhavam. O interesse e a 

abertura à mudança (Hulsman et al., 2002; Parry, 2008) dos fisioterapeutas 

que integraram o grupo experimental pode justificar as diferenças 

encontradas no baseline, entre este grupo e o grupo controlo. 

Nomeadamente, no que concerne aos níveis de percepção de competência 

comunicacional, percepção de ansiedade (temáticas moderação da expressão 

emocional em excesso e resposta a pergunta/pedido) e de eficácia (temáticas da 

facilitação da expressão emocional em défice e responta a pergunta/pedido).  

Ainda em relação ao grupo dos profissionais, a amostra não foi 

homogeneizada em termos de idade e experiência profissional. Contudo, 

estudos anteriores (Kilkus, 1993; Mueller, Barrier, Call, Duncan, Hurley, 

Multari, Rabati & Li, 2006; Roter & Larson, 2001; Wilkinson et al., 1998), 
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apontam para diferenças neste domínio; particularmente, os resultados de 

Roter e Larson (2001) indicam que, quando comparados com cuidadores com 

mais experiência, os profissionais mais novos utilizam padrões de 

comunicação de cariz mais biomédico. Assim, é plausível considerar que a 

heterogeneidade da amostra do presente estudo tenha condicionado e 

interferido nos resultados encontrados.  

Finalmente, atendendo ao reduzido número de participantes do sexo 

masculino, não foi possível analisar diferenças de género, quer na utilização 

das diversas categorias de resposta às seis temáticas, quer nos resultados da 

PPOS. A literatura tem vindo a apontar para diferenças de desempenho entre 

sexos (Aspergren, 1999; Bylund & Makoul, 2002; Gude et al., 2009; Haidet et 

al., 2002; Kilkus, 1993; Krupat et al., 2000; Laidlaw et al., 2006; Moffat, 

Foster & Clevant, 2005; Nobel et al., 2007; Ribeiro, 2006; Ribeiro, Krupat & 

Amaral, 2007; Roter et al., 2004; Tsimsiou et al., 2007; Wiskin, Allan & 

Shelton, 2004), pelo que teria sido interessante avaliar essas diferenças ao 

nível da utilização das categorias e dos efeitos do programa de treino. 

 

2.2. Metodologia de recolha de dados 

Tanto a recolha de dados efectuada no baseline e no follow-up, como as 

sessões de treino, partiram de respostas modelares, fornecidas às temáticas 

da assertividade apresentadas em vídeo. Tratou-se de uma apresentação 

unidireccional, o que, na opinião de Sheldon e colaboradores (2009), pode 

conduzir a dificuldades de resposta pelo facto dos participantes não terem 

acesso à expressão não verbal do paciente.  

As situações problemáticas ou incidentes críticos apresentados nos vídeos são 

modelares do que se considerou mais pertinente para uma proposta de treino 

de competências comunicacionais. 

A escolha dessas situações pode ser criticada pela sua especificidade, pois 

tendendo a conduzir a determinadas respostas e escolhas comunicacionais dos 
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sujeitos, consequentes ao contexto apresentado. Ou seja, se fossem 

apresentadas outras situações problemáticas para representar as seis 

temáticas, esses sujeitos fariam provavelmente outras escolhas ou servir-se-

iam de outras estratégias comunicacionais. 

Este condicionamento da resposta pelo estímulo experimental tem constituído 

parte essencial da história das metodologias de investigação psicológica. Mas 

em Psicologia, quanto mais geral ou abstracto é a estimulação ou o problema 

a resolver, mais geral e abstracta é a resposta ou a solução que lhe é dada.  

Por definição, todos os treinos de comunicação implicam um enquadramento 

situacional e um contexto específico, e respostas contingentes a esta 

especificidade. Como justificado no capítulo 4, a escolha das situações foi 

cuidada para ser o mais possível representativa. O que implica que este 

estudo ou proposta de treino terá de ser replicado com outras situações 

hipotéticas (incidentes críticos). 

   

2.3. Avaliação do programa de treino 

O período de tempo que decorreu entre a última sessão de treino e o follow-

up foi de apenas um mês. Trata-se de um período temporal reduzido, que 

limita a avaliação das possíveis mudanças e a generalização dos resultados. 

 

3. Considerações finais  

Nas considerações finais deste estudo, apontam-se alguns contributos, 

relacionados directamente com este trabalho, que se espera poderem 

contribuir para o treino de competências comunicacionais no ensino pré e pós-

graduado dos estudantes de fisioterapia e fisioterapeutas, e também de outros 

profissionais de saúde. Perspectivam-se, igualmente, alguns aspectos que 

devem ser considerados em futuras investigações a desenvolver nesta área. 



Capítulo 6: Conclusões e considerações finais 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 346 

3.1. Futuros programas de treino de competências 

comunicacionais 

Os resultados desta investigação tornam claro que, tanto os estudantes como 

os profissionais de fisioterapia necessitam de melhorar as suas competências 

comunicacionais. Torna-se, assim imperioso que, como refere Silverman 

(2009), as competências comunicacionais deixem de ser encaradas como um 

elemento periférico da educação clínica e que, em definitivo, sejam criados 

programas de treino. Estes devem ser integrados no curricula pré-graduado, 

de forma a proporcionar aos estudantes oportunidades de desenvolverem, 

aplicarem e refinarem as suas competências comunicacionais (Haq et al., 

2004). Como defendem Yudkowsky, Downing e Ommert (2006), ao contrário 

da experiência profissional, o treino com situações estandardizadas nas 

escolas médicas tem um forte impacto no desempenho dos futuros 

profissionais de saúde, pois sensibiliza os estudantes para as competências 

comunicacionais mais eficazes. Neste sentido, a elaboração de programas 

longitudinais (Van Dalen et al., 2001; Haq et al., 2004, Humphris & Kaney, 

2001; Oslon et al., 2002) permite assegurar que os estudantes possam 

adquirir as competências comunicacionais necessárias para a prática da 

fisioterapia. 

Os futuros treinos de competências comunicacionais devem incluir várias 

situações problemáticas, passíveis de acontecer no quotidiano dos 

profissionais de saúde. Estas situações podem ser construídas, entre outras, a 

partir das temáticas da assertividade e apresentadas sobre a forma de 

incidentes críticos. O recurso ao computador para introduzir estes incidentes 

constitui uma opção de primeira ordem, no que toca à apresentação de 

situações impulsionadoras da promoção de competências. A crescente 

digitalização de informação e conteúdos, assim como a proliferação 

tecnológica (suportes e canais, como por exemplo, a banda larga) reforçam as 

perspectivas existentes neste domínio. 

A apresentação, num primeiro momento, do sistema de classificação, com as 

24 categorias descritas neste trabalho, permite, desde logo, salientar a sua 
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aplicabilidade para cada temática da comunicação assertiva. Assim, por 

exemplo, poderá ser evidenciado o ajuste da categoria pedido de clarificação na 

temática da resposta à crítica vaga, assim como da reflexão de sentimentos e da 

disponibilidade para a temática facilitação da expressão emocional em défice. Por 

outro lado, a partir das falhas mais comuns nas respostas às seis temáticas é 

possível justificar a não adequação de determinadas categorias para temáticas 

específicas (e.g., utilização da injunção na temática da moderação da expressão 

emocional em excesso). Apela-se, deste modo, para a capacidade de 

adaptação e flexibilidade dos estudantes, características essenciais para o bom 

desempenho dos profissionais de saúde (Zoppi & Epstein, 2002).  

É nossa convicção que a taxonomia aqui apresentada permite que os 

estudantes de fisioterapia e fisioterapeutas refinem as suas respostas na 

interacção com os pacientes, possibilitando assim que comuniquem de forma 

mais adequada e consentânea com as expectativas dos pacientes. 

As situações problemáticas ou incidentes críticos a utilizar devem suscitar 

níveis de emocionalidade médios e baixos que aumentem progressivamente 

no decorrer do percurso académico de cada estudante. Depois de uma 

abordagem geral de todas as temáticas da assertividade, o treino deve incidir 

particularmente nas temáticas referentes à facilitação da expressão emocional 

em défice, moderação da expressão emocional em excesso e resposta a 

pergunta/pedido, uma vez que é nestas que os participantes deste estudo 

apresentam mais dificuldades, assim como níveis mais elevados de percepção de 

ansiedade e mais baixos de eficácia. A temática da moderação da expressão 

emocional em excesso merece uma atenção redobrada, uma vez que os níveis 

de ansiedade se mantêm elevados, mesmo após a realização do treino. Como 

referem Hojek, Najberg e Cushing (2000), o objectivo não será conseguir uma 

dessensibilização total dos estudantes em relação a esta temática, mas sim 

proporcionar mais oportunidades de treino, através, por exemplo, da 

apresentação de mais incidentes críticos, que permitam aos estudantes 

desenvolver estratégias benéficas para o confronto das reacções emocionais 

excessivas do paciente.  
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Nos primeiros anos de formação, as situações de treino devem apelar para 

quadros clínicos simples, para que a percepção de ansiedade do estudante não 

seja potenciada pelo desconhecimento da componente técnica. Neste sentido, 

será adequado, tal como defendem Van Dalen e colaboradores (2002), que o 

programa de treino tenha início apenas no 2º ano da licenciatura, uma vez 

que no 1º ano os estudantes têm muita dificuldade em responder a temáticas 

da assertividade baseadas em casos clínicos hipotéticos.  

Estes treinos podem ser alargados para as situações de estágio que decorrem 

ao longo da formação pré-graduada dos estudantes de fisioterapia e, mais 

exaustivamente, no último ano da licenciatura. De resto, quando os treinos 

são incluídos no ambiente profissional promove-se uma maior sincronização 

entre os conteúdos aprendidos em contexto académico e a interacção efectiva 

com os pacientes (Egnew & Wilson, 2009). De acordo com vários autores 

(Fielding & Llewelyn, 1987; Haq et al., 2004), a inconsistência entre o que os 

estudantes aprendem e o que vêm na prática clínica conduz à desvalorização 

das competências comunicacionais. 

A realização do programa de treino durante o estágio permite a prática das 

competências directamente com os pacientes, constituindo uma boa base para 

a utilização dessas competências comunicacionais na vida profissional 

(Aspergren, 1999). Salienta-se que tal só seria possível e benéfico se os 

monitores de estágio efectuassem beneficiassem previamente de um 

programa de treino.  

O programa de treino deve incluir uma componente prática de resposta ao 

paciente e ser sustentado por metodologias que promovam a reflexão 

individual, assim como o conhecimento dos problemas e das estratégias 

pedagógicas a utilizar (Nilsson, Pennbrant, Pilhammar & Wenestam, 2010). 

Este tipo de treinos permite adequar os objectivos da aprendizagem/treino às 

necessidades de cada indivíduo. A fim de facilitar a tarefa de estudante e 

formador, sugere-se a introdução de um sistema de gravação automática da 

resposta do estudante, ficando esta de imediato disponível para o formador 

(Hulsman et al., 2006). Este sistema facilita o desempenho do estudante, pois 

a partir de um computador este pode responder aos incidentes e às questões 
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indutoras de reflexão, sempre que o considere adequado. Por outro lado, a 

disponibilização das respostas para o formador possibilitam que este avalie o 

desempenho do estudante, viabilizando também a elaboração de o feedback 

do processo.     

Por fim, como indicado por Oslon (2002), o programa de treino longitudinal 

deve incidir, primeiro, na utilização de competências comunicacionais mais 

básicas e, progressivamente, aumentar a ênfase nas atitudes em prol da 

perspectiva e dos direitos do paciente, antes denominadas atitudes de 

centração (Krupat, Yeager & Putnam, 2000; Mead & Bower, 2000).  

Como referido, a promoção destas atitudes (Beckman & Frankel, 2003), 

particularmente as atitudes de partilha de poder, não pode deixar de ser 

considerada, uma vez que são as que mais se relacionam com os níveis de 

satisfação do paciente (Krupat et al., 2000). Para além disso, os profissionais 

mais centrados no paciente utilizam um estilo mais flexível, adaptando-se 

mais facilmente às necessidades dos utentes (idem). Neste sentido, as 

metodologias de confronto cognitivo que possibilitem a descentração do 

cuidador (de si próprio para se centrar no paciente) devem ser promovidas de 

forma mais sistemática do que no treino apresentado na presente 

investigação, uma vez que as diferenças nas atitudes de centração no paciente 

do baseline para o follow-up foram mostraram ser pouco significativas.  

As sugestões agora apresentadas referem-se a um programa de treino para o 

ensino pré-graduado. De acordo com vários autores (Fallowfield et al., 2002, 

Gude et al., 2009), as ofertas de treinos no ensino pré-graduado não são 

suficientes. Os modelos mais credíveis para estagiários e jovens profissionais 

continuam a ser os seus colegas mais experientes. Consequentemente, o 

treino pós-graduado é essencial para que as competências adquiridas pelos 

jovens que terminam a sua licenciatura não se diluam com o início da prática 

profissional. 

No ensino pós-graduado, os treinos devem, pois, incluir situações 

problemáticas hipotéticas susceptíveis de estimular uma emocionalidade 
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média e/ou elevada, passíveis de ocorrerem no quotidiano profissional do 

fisioterapeuta.  

Por último, ao contrário do ensino pré-graduado, no caso dos profissionais, a 

avaliação dos níveis de percepção de ansiedade e eficácia, que demonstraram ter 

utilidade os estudantes, devem ser considerada com muita cautela. Os 

resultados deste trabalho indicam que os fisioterapeutas tendem a 

sobreavaliar as respostas a temáticas que remetem para situações do seu 

quotidiano. Contudo, como defendido por Yudkowsky, Downing e Ommert 

(2006), esta percepção não se traduz numa efectiva adequação dessas 

respostas. 

 

3.2. Futuras investigações 

Sendo a avaliação dos processos comunicacionais determinantes para 

perspectivar mudanças e organizar treinos futuros, ao permitir categorizar os 

processos comunicacionais dos estudantes e fisioterapeutas, este trabalho 

pretende posicionar-se como um instrumento de trabalho. Procura-se 

contribuir, não apenas para a avaliação de programas de treino que venham a 

ser propostos para o ensino pré e pós-graduado, mas também para 

investigações estudos com outros profissionais de saúde. 

Neste sentido, uma proposta de investigação decorre directamente da que 

aqui é apresentada e das indicações para a realização dos treinos referidos 

anteriormente. Assim, sugere-se uma investigação para avaliar os resultados 

de um programa de treino longitudinal com duração de três anos, com início 

no 2º ano do curso de fisioterapia, e que faria apelo às seis temáticas da 

comunicação assertiva através da utilização de incidentes críticos, cuja 

complexidade irá aumentado ao longo do percurso académico dos estudantes. 

Em relação aos profissionais, propõe-se a replicação deste estudo, 

comparando os profissionais mais jovens e com pouca experiência, com os 

fisioterapeutas com anos de prática clínica. Os resultados deste estudo 



Processos comunicacionais em estudantes de fisioterapia e fisioterapeutas 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 351 

permitiriam conhecer em detalhe o papel das variáveis idade e experiência 

profissional no que concerne ao desempenho comunicacional destes 

profissionais de saúde. 

Numa perspectiva mais abrangente, revela-se igualmente pertinente alargar a 

utilização das categorias encontradas e descritas neste trabalho a outros 

profissionais de saúde, nomeadamente, àqueles cujo trabalho possa implicar 

uma relação mais duradoura com o paciente, como enfermeiros, médicos, 

dietistas e nutricionistas, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, técnicos de 

farmácia e técnicos de radioterapia. Para tal, seria necessário construir 

situações problemáticas hipotéticas ou incidentes críticos adequados à 

situação profissional específica destes cuidadores.  

Por fim, sugere-se ainda o alargamento deste trabalho a situações de 

interacção profissional de saúde-paciente. Tal investigação acarretaria o 

recurso a gravações em vídeo com pacientes simulados ou reais e permitiria 

reavaliar a adequação do sistema de classificação das categorias 

comunicacionais aqui apresentado. 

As sugestões para futuras investigações tornam evidente que se considera 

esta como um estudo parcial e susceptível de ser prosseguido. Não obstante 

os resultados da taxonomia proposta serem encorajadores, e o aumento da 

literatura que se tem registado nas revistas científicas da área da saúde nas 

últimas décadas, há ainda muitos conhecimentos para sedimentar e 

investigação que necessita de ser realizada. Desta continuidade depende boa 

parte do desempenho dos profissionais de saúde, no que diz respeito às 

competências comunicacionais. Como referem Beckman e Frankel (2003, p. 

89): Alguns poderão questionar até que ponto temos capacidade de financiar, 

em larga escala, tais trabalhos de investigação. Dada a experiência dos 

doentes, o desejo público de cuidados mais humanizados e o estado de arte 

no que aos esforços da educação médica nesta área diz respeito, surge a 

questão, poderemos permitir-nos não o fazer? 

A autora deste estudo apropria-se, pois, das palavras optimistas de Jonathan 

Silverman:    
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“I sincerely believe that we are now in the verge of communication skills 
teaching becoming a mainstream activity in medical education.”  

Silverman, 2009, p.366 

 

 

 


