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Neste capítulo, é feita a apresentação e análise dos resultados da presente 

investigação. 

A apresentação segue a estrutura definida pelos dois objectivos gerais e 

questões de investigação, enunciados no capítulo 3 (secção 1.1 e 1.2). 

Considera-se, em primeiro lugar, a análise qualitativa e, de seguida, o 

tratamento estatístico.  

 

1. Resultados relativos ao primeiro objectivo 

geral 

Considerando o primeiro objectivo geral, i.e., caracterização dos processos 

comunicacionais com pacientes utilizados por estudantes de fisioterapia e 

fisioterapeutas, em várias situações problemáticas, segue-se a apresentação 

da caracterização dos processos comunicacionais e os resultados das escalas 

subjectivas. 

 

1.1. Resultados da caracterização dos processos 

comunicacionais 

 

1.1.1. Questão 1: Quais são as categorias utilizadas, 

por estudantes de fisioterapia e fisioterapeutas, na 

resposta aos incidentes críticos? 

Para a análise qualitativa, recorreu-se às respostas aos incidentes críticos, 

para o caso Sofia e D. Alice, no grupo experimental e no grupo controlo. Uma 
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vez que se pretendia categorizar respostas, para chegar a um sistema de 

classificação, a separação destes dois grupos não se revelou necessária.  

Nesta análise, foram categorizadas as respostas de 180 sujeitos, em dois 

momentos distintos (baseline, caso Sofia, e follow-up, caso D. Alice), nas três 

temáticas específicas a cada grupo (Grupo A com facilitação da expressão 

emocional em défice, elaboração de perguntas/pedidos e responda a críticas e 

Grupo B moderação da expressão emocional em excesso, resposta a 

pergunta/pedido e elaboração de críticas). 

 

1.1.1.1. Q1a) Descrição das categorias encontradas na 

análise dos incidentes críticos 

A análise qualitativa das respostas aos incidentes críticos permitiu, como 

referimos anteriormente (secção 4.1 do capítulo 4), chegar a 24 categorias de 

classificação das verbalizações dos estudantes e fisioterapeutas. Para cinco 

destas categorias, houve necessidade de criar subcategorias. 

Segue-se a descrição de cada uma das categorias, e apresentação dos 

respectivos exemplos. Sempre que se justifique, será efectuado o paralelismo 

com as categorias dos sistemas de classificação da comunicação médico-

paciente propostas, quer por Hulsman (2002), quer por Roter (2006), e 

apresentadas, na secção 2.2.6, do capítulo 2. 

 

1.1.1.1.1. Recurso aos pressupostos médicos 

Fundamentação das opiniões do próprio com factos, opiniões ou acções do 

médico. O estudante ou fisioterapeuta procura que o paciente adira às suas 

próprias significações e/ou aos exercícios/tratamento, utilizando, como motor 

de adesão, a autoridade epistemológica, que, neste caso, é personificada pelo 

médico.  
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“Sofia, estes exercícios foram recomendados pelo teu médico, por isso, 

ele saberá o que é melhor ou pior para ti.” (RC, 68) 

“Então, Sofia, foste ao médico, ele disse-te que tinhas artrite 

reumatóide, por isso, ele há-de ter-te explicado (…)” (FE,68) 

“Eu penso que tens que seguir as indicações do médico (…)” (EC,101) 

 

1.1.1.1.2. Pedido de informação 

Forma de questionamento que tem, como objectivo, obter informação (Berry, 

2007) sobre um assunto particular (Perry & Burgess, 2002), apelando, para 

tal, às significações do paciente sobre aspectos médicos e/ou psicológicos 

relacionados com a situação clínica e/ou vivência da doença.  

O pedido de informação constitui uma forma de demonstrar interesse pelo 

paciente (Hargie & Dickson, 2004). Para além disso, permite que o 

profissional de saúde, antes de elaborar diagnósticos e fornecer mais 

informação, melhore os seus conhecimentos sobre o paciente e sobre o 

contexto que enquadra as verbalizações do mesmo (Hargie & Dickson, 2004; 

Perry & Burgess, 2002). 

Existem diversas classificações para o pedido de informação. A divisão mais 

comum, e que foi utilizada por Hulsman (2002), é aquela que se relaciona 

com o grau de liberdade que é dado ao respondente, e que distingue as 

questões abertas das questões fechadas (Hargie & Dickson, 2004). As 

primeiras permitem uma resposta longa e não estruturada, através da qual o 

paciente expressa atitudes, opiniões, pensamentos e sentimentos (Berry, 

2007; Hargie & Dickson, 2004). No geral, este tipo de questões têm o efeito 

de encorajar a participação do paciente (Berry, 2007), possibilitando que este 

revele informação que o profissional de saúde não antecipava e que pode 

mesmo alterar o rumo do processo terapêutico (Hargie & Dickson, 2004). As 

questões fechadas, úteis para obter informação factual e limitada no tempo, 

requerem respostas curtas, de natureza específica (Hargie & Dickson, 2004). 
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Este tipo de questões permite um elevado nível de controlo do profissional de 

saúde sobre a interacção com o paciente (Hargie & Dickson, 2004).  

Na presente investigação, à semelhança do sistema de classificação proposto 

por Roter (2006), foram encontradas quatro formas distintas de formular um 

pedido de informação, que constituem as quatro subcategorias que se 

apresentam de seguida. Este pedido pode, ou não, ser justificado, sendo que 

esta justificação é classificada como uma clarificação (categoria 1.1.1.1.8.). 

 

1.1.1.1.2a) Aspectos médicos/Geral 

Pergunta aberta que encoraja o paciente a falar livremente sobre a sua 

situação ou sintomas (Berry, 2007; McLeod, 2007). 

“(…) mas não gostava de falar um pouco mais sobre o que lhe 

aconteceu? (…)” (FE, 73) 

“Então, D. Alice, não me quer dizer o que se passou com a sua mãe? 

Não me quer contar? Quer falar disso um bocadinho?...” (FE,85) 

 

1.1.1.1.2b) Aspectos médicos/Específico 

Pergunta fechada que pretende que o paciente responda de forma curta e 

específica (Berry, 2007; McLeod, 2007), ou mesmo com o simples sim/não 

(Berry, 2007). 

“(…) Em relação à sua amiga, a senhora sabe como é que ela foi 

operada, o que é que tirou? (…)” (RC,321) 

“Mas foi diagnosticado com antecedência? … A sua mãe resolveu a 

situação do cancro? (…)” (FE,78) 
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1.1.1.1.2c) Aspectos psicológicos/Geral 

Pergunta aberta que encoraja o paciente a falar livremente sobre os 

sentimentos que a sua situação clínica ou o tratamento despoletam em si 

(Berry, 2007; McLeod, 2007). 

“Sofia, diga-me, neste momento, o que é que sente? (…)” (FE,250) 

“Então, D. Alice, o que se passa consigo? (…)” (EC,352) 

 

1.1.1.1.2d) Aspectos psicológicos/Específico 

Pergunta que tem como objectivo clarificar um aspecto emocional particular 

do paciente. 

“(…) Mas conte-me lá, porque é que está assim tão desanimada.” 

(RC,330) 

“(…) Porque é que está assim triste? O que é que isso lhe faz lembrar?” 

(FE,336) 

 

1.1.1.1.3. Pedido de prova empírica 

Esta categoria tem a sua origem na metodologia de testagem da realidade 

proposta quer por Beck e colaboradores (1979), quer por Ellis (1962), nos 

modelos de terapia cognitiva. Por exemplo, com a programação de 

actividades de prazer e mestria, Beck e colaboradores (1979) procuraram 

que, ao ser colocado na realidade palpável, o cliente desconfirmasse as 

significações inadaptadas, ansiogéneas ou outras. 

No presente trabalho, estudante e fisioterapeuta recorrem ao pedido da prova 

empírica, no contexto da programação estruturada de actividades, organizada 

com o objectivo de conhecer melhor o paciente (Joyce-Moniz & Barros, 2005). 
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“(…) Mas vamos aqui tentar, fazer só um bocadinho este exercício, 

vamos inclui-lo no nosso plano de tratamento, este faz parte. A D. Alice 

mostra-me.” (EP/P,199) 

“(…) sugiro que me mostre os exercícios que fez para depois 

continuarmos o nosso trabalho.” (EP/P,71) 

“(…) gostava que me mostrasses como realizaste em casa.” (EP/P,74) 

 

1.1.1.1.4. Pedido de clarificação 

Categoria também proposta por Hulsman (2002) e Roter (2006). Consiste 

na elaboração de uma questão aberta, usada para elicitar uma resposta 

mais concisa e clara (Hargie & Dickson, 2004). Em última análise, trata-

se de uma forma de recolha de informação, i.e., quando o estudante ou 

fisioterapeuta estão confusos ou não têm a certeza do significado da 

resposta inicial do paciente (idem) solicitam que este exponha a sua 

percepção acerca do modo como diferentes factores influenciam a sua 

situação (Perry & Burgess, 2002). Neste contexto, ao clarificar, o 

paciente poderá, ele próprio, melhorar o entendimento sobre o seu 

próprio discurso (Joyce-Moniz, 2005).  

“(…) Tu poderias dizer-me, então, qual é a tua ideia, o que é que tu 

achas que, para ti, seria melhor (…)” (RC, 191) 

“(…) Agora, diga-me, o que é que a D. Alice acha, dessa observação 

que fez, o que é que acha que aqui, neste tratamento, nós podíamos 

fazer mais, ou diferente, para melhorar a sua condição? (…) (RC,341)  

 “Oh, D. Alice, porque é que diz que não vai poder pegar na sua neta? 

(…)” (EC,357) 
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1.1.1.1.5. Pedido de colaboração 

Estudante ou fisioterapeuta, sensibilizam e/ou solicitam, de forma directa, a 

colaboração do paciente no processo de reabilitação, ou na realização de um 

determinado exercício. Tal como o pedido de informação, este pedido pode, ou 

não, ser justificado, sendo que está justificação é classificada como uma 

clarificação (categoria 1.1.1.1.8.). 

“(…) agradecia que compreendesse e tivesse disposta a ouvir o 

tratamento que temos designado para si (…)” (ME,38) 

“(…) sabe que eu preciso das suas indicações para que possamos fazer 

um bom trabalho juntos. (…)” (FE,65) 

“(…) A única coisa que eu lhe peço é que continue a fazer a fisioterapia 

(…)” (RC,23) 

“(…) A única coisa que eu preciso é que colabore comigo (…) (EC,240) 

 

1.1.1.1.6. Pedido de opinião 

O pedido de opinião traduz uma acção complementar da expressão simples de 

desejos, que o estudante ou fisioterapeuta solicitam ao paciente, através de 

uma questão, resposta, opinião ou acção sem pressionar (Joyce-Moniz & 

Barros, 2005). Esta categoria foi também proposta por Roter e Hall (2006), 

sendo apontada como uma forma de explorar o significado e impacto do 

problema para o paciente. Com o mesmo objectivo, Hulsman (2002) designou 

esta categoria por estimulação da participação do paciente. Na mesma linha, 

Silverman, Kurtz e Drater (2005) consideraram o pedido de opinião1 como 

uma subcategoria da categoria envolvimento do paciente.  

“ (…) acha que é melhor ir para outro local e realizar lá os tratamentos? 

(…)” (RC,143) 

                                                 
1 Designado por: encorajar o paciente a contribuir com ideias e sugestões 
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“(…) ou acha que devemos mudar um bocadinho o exercício para não 

sentir tanta dor (…)” (EC,173) 

“(…) Quer começar por outro tipo de exercícios que não seja tão 

doloroso?” (EC,353) 

 

1.1.1.1.7. Racional 

Categoria que tem a sua origem no paradigma cognitivo (Beck et al., 1979; 

Ellis, 1962). No contexto da saúde, foi definido, em 2005, quer por Joyce-

Moniz e Barros, quer por Silverman, Kurtz e Draper, como uma forma 

didáctica de fornecer informação. O conhecimento, veiculado pelo cuidador, 

ou procurado pelo doente, tem uma fundamentação biomédica e incide, por 

um lado, sobre a identificação das causas, consequências e duração e, por 

outro, na acção biomédica para o tratamento da doença ou reabilitação do 

paciente (Joyce-Moniz & Barros, 2005).  

Roter (2006) designou esta categoria por fornecimento de orientações. 

Efectivamente, o racional tem como objectivo a verbalizações de afirmações 

que pretendem orientar o paciente e, consequentemente, ajudá-lo a cooperar. 

Assim, estudante e fisioterapeuta indicam ao paciente o que vai acontecer, o 

que é expectável durante o tratamento/reabilitação e orientam os grandes 

tópicos de discussão (Roter, 2006). 

Através desta forma de fornecimento de informação, o estudante ou 

fisioterapeuta contribuem para o sentimento de confiança e respeito mútuo 

(Joyce-Moniz & Barros, 2005) e permitem que o paciente corrija algumas 

crenças erróneas, aumente o grau de colaboração (Berry, 2007) e reduza a 

ansiedade e incerteza (Berry, 2007; Silverman, Krutz & Draper, 2005). 

Na análise das verbalizações, foram encontradas duas subcategorias para o 

racional: 
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1.1.1.1.7a) Didáctica sobre doença e/ou tratamento 

Consiste na explicação/descrição técnica do processo de doença ou dos 

fundamentos e objectivos do tratamento. 

“Vamos fazer este tipo de técnicas... que é para que você possa ganhar 

mobilidade nos membros, para que não perca a possibilidade de 

movimentar as mãos, para que o desenvolvimento da doença não se 

faça de uma forma tão agressiva, tão rapidamente. (…)” (FE,62) 

“Bem, D. Alice, nós temos que ter em atenção que o tratamento vai ser 

como subir a uma escada, temos que ir degrau a degrau, alcançar 

pequenos objectivos por sua vez (…)” (EC,242) 

 

1.1.1.1.7b) Didáctica sobre participação mútua  

Esta subcategoria, designada por Roter (2006) como afirmações de parceria, 

refere-se à explicação global do processo de tratamento, com ênfase para a 

necessidade de participação mútua da díade fisioterapeuta-paciente. 

Curiosamente, este foi também um dos aspectos salientados por Beck e 

colaboradores (1979) no fornecimento do racional para a terapia cognitiva da 

depressão. 

“(…) em conjunto consigo, tentamos ver o que é melhor para si, a 

forma de tratamento que vamos implementar. Sou eu que tenho as 

directrizes, mas não sou eu que vou defini-las, vamos ser as duas e 

vamos tentar encontrar um meio-termo. (…)” (FE,301) 

“Nós estamos aqui para tentar resolver a situação, temos que ter uma 

relação aberta, não podemos estar a esconder as coisas um do outro no 

que diz respeito à sua situação. (FE,77) 
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1.1.1.1.8. Clarificação 

A clarificação tem a sua origem no paradigma fenomenológico. Rogers e Wallen 

(1946) defenderam que, no contexto de aconselhamento, a clarificação 

desempenha uma função valiosa em determinadas situações. Nomeadamente 

para ajudar o paciente numa escolha ou na implementação de uma decisão. 

No domínio da saúde, a clarificação consiste no fornecimento de informação, 

sob a forma de conselhos, direcções, sugestões ou feedback, relativas à 

condição de paciente, ou sobre o confronto com a doença (Joyce-Moniz & 

Barros, 2005). Não se trata de uma mera descrição, mas sim de uma forma 

de apresentar razões específicas (Hargie & Dickson, 2004), para a ocorrência 

de determinada situação ou sintoma, ou mesmo para justificar determinado 

exercício ou tratamento. Assim, o estudante ou fisioterapeuta fornecem 

informação específica com o objectivo de relativizar as asserções rígidas do 

paciente. 

“(…) Mas a D. Alice não é a única pessoa com este tipo de problema. O 

cancro da mama, hoje em dia, atinge muitas pessoas e como a própria 

D. Alice já teve contacto com isso, sabe que existem as duas vertentes. 

(…)” (FE,231) 

“(…) Mas os resultados que a sua mãe teve e os problemas que teve 

podem não ser igual para si, os tratamentos podem ser diferentes (…)”  

(FE,81) 

“(…) porque, com mais algum tempo, com mais algum esforço, os 

resultados vão aparecer e, assim que eles aparecerem, vai-se sentir 

melhor e começar a melhorar de forma gradual.” (RC,23) 

Como mencionamos anteriormente, a clarificação foi ainda utilizada, pelo 

estudante ou fisioterapeuta, como forma de justificar o pedido de informação ou 

de colaboração, previamente realizado ao paciente. 

“Por vezes, fazemos exercícios que pensamos que estamos a fazer bem 

e um olhar de terceiros ajuda-te a saber se esses exercícios estão 

realmente a ser realizados como deve de ser (…)” (EP/P,2) 
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“(…) eu acho que seria bom que fizesse aqui os exercícios, para vermos 

se existe algum erro na realização do exercício, para depois o realizar 

em casa nas melhores condições. (…)” (EP/P,21) 

Por vezes, a clarificação surgiu sob a forma de analogias ou metáforas. 

“Olhe, D. Alice, isto aqui é como na sua escola, quando dava aulas de 

história, ou seja, cada pessoa, o seu corpo responde de uma forma 

diferente aos tratamentos que lhe impomos. (…)” (RC,211) 

 

1.1.1.1.9. Aceitação da incerteza 

Afirmação pela qual o estudante ou fisioterapeuta assumem, perante o 

paciente, a dúvida ou a impossibilidade de fornecer um veredicto fixo no que 

respeita aos resultados do tratamento/reabilitação. Na maioria das situações, 

a verbalização de incerteza surge como resposta a uma pergunta directa em 

que o paciente solicita certezas (e.g., “Terapeuta, eu vou voltar a andar, não 

vou?”) 

“(…) E, quanto ao seu futuro, ninguém sabe, eu não sei o meu, você 

não sabe o seu... (…)” (ME,97) 

“(…) Eu penso que o tratamento vai resultar, mas também há a 

possibilidade deste não resultar. (…) (RP/P,273) 

“É uma pergunta muito difícil de responder... Não posso criar 

expectativas, mas também não vou dizer que não completamente (…)” 

(RP/P,164) 

 

1.1.1.1.10. Atribuição causal de contingências 

O conceito de atribuição causal surgiu nos anos 40, no contexto da psicologia 

social. Refere-se aos processos de imputação de causalidade, essenciais para 

a apreensão da realidade (Sousa, 1997). No contexto da psicologia da 

doença, Joyce-Moniz e Barros (2005) recorreram ao conceito 
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contingencialidade causal assumindo duas orientações comportamentais. Por 

um lado, as condições causais do meio antecedente à doença/disfunção e, por 

outro, os efeitos somáticos consequentes ao comportamento da pessoa. 

No presente estudo, a atribuição causal de contingências integra a primeira 

orientação proposta por Joyce-Moniz e Barros (2005) e  surge como forma de 

justificar uma questão efectuada pelo fisioterapeuta.  

“D. Alice, o facto de a sua mãe ter morrido com esta doença não quer 

dizer que a senhora vá passar pelas mesmas coisas, nem que vá 

também morrer como ela (…) (ME,235) 

“(…) É bastante importante sabermos, porque está estudado que o 

carcinoma da mama pode vir, em grande parte, do resto da sua 

família.” (FE,80) 

“(…) Porque, se houver muitas pessoas que já tenham tido (cancro da 

mama), é provável que a D. Alice tenha maior propensão para também 

ter esse tipo de patologia (…) (FE,259) 

 

1.1.1.1.11. Programação de contingências 

Categoria que tem a sua origem no paradigma comportamental e que integra 

a programação de actividades proposta no modelo cognitivista de Beck e 

colaboradores (1979). Na psicologia da doença, a programação de actividades 

foi apelidada, por Joyce-Moniz e Barros (2005), como programação de 

contingências, nomeação que aqui adoptamos. 

No caso presente, esta categoria traduz a programação estruturada de acções 

de confronto que visam responder oportuna e adequadamente, às 

necessidades de reabilitação do paciente. 

“(…) Vamos começar a tentar melhorar a sua qualidade de vida, vamos 

tentar diminuir as dores, fazer com que se sinta melhor. Primeiro, acho 

que tem que pensar no seu curso, em tentar terminá-lo. (…) E depois, 
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relativamente à ginástica rítmica, isso poderá pensar mais tarde (…)” 

(RC,276) 

“(…) vamos tentar saber quais são os seus principais problemas agora, 

como é que se sente, que tipo de dor é que apresenta e vamos ver, de 

seguida, o que é que se pode fazer, portanto, que tipo de tratamento é 

que vamos fazer. Vamos começar com algum movimento dos membros, 

tentar perceber que dor é que tem e vamos ver a sua resposta. (…)” 

(FE,123) 

“Então, vamos fazer assim, Sofia, para começarmos a nossa sessão de 

fisioterapia, vamos fazer como um aquecimento e esse aquecimento vai 

consistir em a Sofia me demonstrar os exercícios que lhe foram 

recomendados para fazer em casa. E, então, depois vamos a um novo 

plano que eu tenho para hoje e a uma parte mais intensa.” (EP/P,197) 

 

1.1.1.1.12. Realce do papel do terapeuta 

Afirmação em que o estudante ou fisioterapeuta procura tranquilizar o 

paciente, colocando em destaque os seus conhecimentos técnicos e/ou 

experiência profissional. 

“(…) já tenho alguma experiência sobre o seu tipo de doença, sei alguns 

exercícios que você deve fazer que visam melhorar a sua mobilidade. 

(…)” (RC,66) 

“(…) Para mim, é essencial que tu tenhas noção, antes de vir para aqui, 

do que é que vais fazer (…)” (FE,68) 

“(…) Garanto-lhe que tenho formação e que tenho acompanhado 

imensas doentes (…).” (RC,258) 
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1.1.1.1.13. Aceitação da crítica 

Categoria que corresponde à resposta a uma crítica justa proposta no treino 

assertivo (Jakubowski & Lange, 1978). Trata-se de uma afirmação em que o 

estudante ou fisioterapeuta admitem o erro de forma clara (Bond, 1988d; 

Herman, 1978). Estes podem, ou não, indicar a intenção de mudar, ou 

justificar o motivo pelo qual não existe possibilidade de alterar aquela 

situação ou comportamento.  

“(…) Aliás, é bom estar a criticar desta maneira (…)” (RC,65) 

“D. Alice, tem toda a razão, eu não deveria ter começado assim (…)” 

(EC,356) 

“Então, neste caso, poderei recomendar outros tratamentos. Podemos 

ver se se adapta melhor a este tipo de tratamento, (…) “ (RC,75) 

 

1.1.1.1.14. Elaboração de crítica 

Trata-se da asserção de confronto, já descrita no capítulo 1, mais conhecida 

do treino assertivo. Para os autores, da assertividade (p.e., Jakubowski & 

Lange, 1978), a elaboração da crítica consiste na descrição, o mais 

objectivamente possível, da promessa do doente ou daquilo que se esperava 

dele, seguida daquilo que este fez de facto. Neste processo são evitados os 

juízos de valor assim como as interferências sobre as razões do 

incumprimento. Na presente investigação, a elaboração da crítica traduz 

verbalizações do estudante ou fisioterapeuta em que estes mostram, de forma 

directa, o seu desacordo com os comportamentos ou atitudes do paciente. 

Não foram encontradas, como foi preconizado pelos teóricos do treino 

assertivo, verbalizações com descrições objectivas do que o paciente deveria 

ter feito e do que fez na realidade. De igual forma, algumas das críticas 

elaboradas contêm, implícita ou explicitamente, juízos de valor. 

“Acho que não devia ter ido treinar sem nos consultar. (…)” (EC,216) 
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“A Sofia não me pareceu muito interessada no tratamento... não seria 

melhor mostrar-se interessada? (…)” (FE,128) 

“(…) Não vens fazer aqui uma obrigação; não deves fazer isso, estás a 

perder tempo. (…)” (EP/P,251) 

 

1.1.1.1.15. Recusa da crítica 

Afirmação que contradiz ou recusa algo verbalizado previamente pelo paciente 

(Roter, 2006). Num segundo momento, o estudante ou o fisioterapeuta 

podem dirigir a discussão para o fulcro da questão, acentuando o carácter 

improdutivo das críticas elaboradas pelo paciente (Joyce-Moniz, 2005). Esta 

demonstração de desacordo foi incluída, por Roter e Hall (2006), dentro da 

categoria conversa negativa. 

“É assim, Sofia, eu não conheço tratamento melhor para o teu tipo de 

problema. (…)” (RC,300) 

“Não, Sofia... Não é nada disso.” (ME,319) 

“Não Sofia, obviamente que ninguém está aqui para lhe dizer que vai 

ficar incapacitada como uma velhinha. (…)” (ME,322) 

 

1.1.1.1.16. Injunção 

Com a sua origem no paradigma cognitivo (Beck et al., 1979; Ellis, 1962), a 

injunção traduz imperativos, i.e., a conhecida tirania dos deves (Joyce-Moniz & 

Barros, 2005). Neste contexto, o estudante ou o fisioterapeuta impõem ao 

paciente, de forma rígida, padrões de pensamento ou comportamento, 

negando as preferências deste último. 

“D. Alice, não pode pensar assim! Pense antes que, se não fizer isto, 

assim, é que nunca vai conseguir segurar na sua neta.” (EC,118) 
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“(…) Mas tem que compreender que cada caso é um caso. (…)” 

(ME,230) 

“(…) tem que tratar de si, e é nisto que tem que pensar.” (FE,86) 

 

1.1.1.1.17. Asserção compensatória  

Apresentação da antecipação das consequências da situação do paciente, 

como forma de minimizar a valência perturbadora da mesma (Joyce-Moniz & 

Barros, 2005). 

Foram encontradas três formas distintas de asserção compensatória, a saber: 

 

1.1.1.1.17a) Positividade  

Descatastrofização, i.e., substituição de pensamentos ou atitudes de 

antecipação ou negativismo exagerados por uma previsão mais positiva e 

realista (Joyce-Moniz & Barros, 2005). Trata-se de uma afirmação positiva de 

esperança, em que estudante ou o fisioterapeuta verbalizam a sua confiança 

nos resultados positivos, procurando, desta forma, encorajar o paciente. A 

categoria que Roter (2006) designou por encorajamento ou demonstração de 

optimismo corresponde aos mesmos objectivos que a asserção de positividade 

aqui descrita. 

“(…) não desmoralizar porque vai ver que há-de melhorar.” (ME,292) 

“(…) E vais ver que isto não é assim tão difícil, e vais ter melhoras 

brevemente.” (FE,67) 

“(…) se a D. Alice executar os tratamentos como nós lhe ensinamos em 

casa, e aqui no ginásio, tudo correrá bem, D. Alice. Tudo correrá bem! 

(…)” (RC,81) 
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1.1.1.1.17b) Proposição 

Tentativa de compensação das significações do paciente, através da 

antecipação inferencial das significações do mesmo. Estudante ou fisioterapeuta 

antecipam a existência de várias possibilidades de evolução para o estado do 

paciente, recorrendo, para tal, a um sistema com inferências implicativas, 

alternativas ou disjuntivas (e.g., combinatória inferencial) (Joyce-Moniz, 1993). 

Com a verbalização de raciocínios mais complexos, estudante e fisioterapeuta 

pretendem convencer o paciente a modificar os seus pensamentos negativos 

e/ou exagerados.  

“(…) tu és nova e foi diagnosticado muito cedo podemos tentar fazer 

com que seja retardado e não agrave tanto como acontece quando é 

diagnosticada muito mais tarde (…)” (ME,34) 

“(…) poderás praticar outras modalidades, que são no campo da 

acrobacia, por exemplo, a acrobacia aquática pode favorecer até a não 

evolução da artrite. É uma questão de experimentares e ver se 

realmente não existem outras modalidades, que realmente podes 

praticar.” (FE,74) 

“(…) para além de estar cá no tratamento de fisioterapia a fazer comigo 

os exercícios, pode também em casa praticá-los, e assim tem um maior 

tempo de fisioterapia, o que poderá levar à sua cura mais depressa. 

(…)” (EP/P,78) 

 

1.1.1.1.17c) Aceitação por mal menor 

Compromisso, como tentativa de integração das significações em conflito do 

paciente. Estudante ou fisioterapeuta tentam substituir pensamentos 

maniqueístas ou exagerados por pensamentos relativos, em que as valências 

positivas se equilibram com, ou compensam, as negativas (Joyce-Moniz, 

1993; Joyce-Moniz & Barros, 2005). Trata-se assim de um convite para que o 

paciente enfrente as suas perdas/dificuldades, reconhecendo alguns 

ganhos/aspectos positivos (Joyce-Moniz, 1993). 
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“(…) Portanto, é preferível agora fazer uma pausa, do que depois deitar 

tudo a perder.” (EC,36) 

“(…) A sua netinha, há-de conseguir pegar nela, não do mesmo modo 

que as pessoas pegam nas crianças, porque os pesos não são indicados 

para estas patologias (…)” (EC,292) 

“(…) E, se calhar, não abdicando totalmente das aulas práticas, pode ter 

outro tipo de abordagem nas aulas práticas. Pode observar mais, pode 

tirar mais apontamentos dos colegas, poder experimentar fazer um 

bocadinho, mas não uma aula completa. (…)” (EC,314) 

 

1.1.1.1.18. Realce da competência do doente 

Estudante ou fisioterapeuta reforçam, verbalmente, os conhecimentos ou 

capacidades físicas do paciente, com o objectivo de o motivar para a 

realização de determinado exercício ou tratamento. 

“(…) pode ser que possa então aumentar o grau de dificuldade, visto 

que tem bastante experiência em fazer ginástica sozinha (…)” (EP/P,1) 

“(…) Portanto, como tu já fizeste este género de coisas anteriormente, 

sabes que há determinadas posições que se devem ter e há 

determinadas posições que não se devem ter (…)” (EP/P,129) 

“D. Alice, eu sei que percebeu como se faz o exercício (…)” (EP/P,81)  

 

1.1.1.1.19. Disponibilidade 

Categoria semelhante àquela que Silverman, Kurtz e Draper (2005) 

designaram por suporte. Consiste na verbalização do desejo de ajudar o 

paciente, desejo esse que pode ser expresso de duas formas (subcategorias):  
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1.1.1.1.19a) Oferta explícita de ajuda 

Sub-categoria também definida por Silverman, Krutz e Draper (2005). O 

estudante ou fisioterapeuta oferecem os seus préstimos, procurando, por um 

lado, aumentar a confiança do paciente em si próprio e/ou nos resultados do 

tratamento e, por outro, promover a participação, deste último, no seu 

processo terapêutico. 

“(…) podes falar comigo, eu vou estar contigo durante algum tempo, e 

até posso ser tua amiga (…)” (FE,58) 

“(…) Estamos aqui só para a ajudar.” (FE,82) 

“(…) E se não conseguir, estou cá eu para ajudar a atingir o máximo de 

reabilitação possível, (…)” (EC,292) 

 

1.1.1.1.19b) Considerar alternativas de tratamento  

Silverman, Krutz e Draper (2005) designaram esta subcategoria de parceria. 

Ao constatar que o paciente se encontra insatisfeito com os resultados do 

tratamento, o estudante ou fisioterapeuta mostram-se disponíveis para, em 

conjunto, avaliarem outras formas de prosseguir com a reabilitação. Para tal, 

procuram, antes de mais, conhecer a opinião do paciente. 

“(…) De qualquer forma, se acha que este tratamento não está a 

decorrer da melhor forma, eu sou todo ouvidos; se quiser, pode dizer o 

que é que não está bem, o que é que acha que pode ser mudado. Pode-

me dizer à vontade.” (RC,21) 

“(…) se calhar, poderíamos sentarmo-nos a duas e voltar a negociar os 

objectivos da intervenção. (…) e procurar, as duas, os tratamentos mais 

adequados para os seus objectivos.” (RC,302) 

“(…) Portanto, pode-me propor outro tipo de exercícios em que se sinta 

melhor, e mais à vontade, e nós podemos, entre as duas, tentar 
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arranjar uma forma que a Sofia se sinta mais integrada no tratamento e 

em que sinta melhor os seus efeitos.” (RC,196) 

 

1.1.1.1.20. Reflexão de sentimentos 

Para além de ser considerada por Rogers (Rogers & Wallen, 1946) como a 

técnica mais importante de todas as técnicas de aconselhamento, a reflexão de 

sentimentos foi também uma das metodologias propostas, por Jakubowski & 

Lange (1978) no seu treino de comunicação assertiva. Trata-se de uma das 

formas mais simples de escuta activa (Perry & Burgess, 2002), que envolve a 

verbalização dos sentimentos evidenciados pelo paciente (Berry, 2007; Hargie 

& Dickson, 2004; McLeod, 2007; Perry & Burgess, 2002). A atenção do 

profissional está completamente concentrada na questão: que sentimento 

está a expressar o paciente? (Hargie & Dickson, 2004). Assim, o estudante ou 

fisioterapeuta mostram compreensão e aceitação dos sentimentos do outro. 

Para tal, nomeiam simplesmente esses sentimentos e/ou encorajam o 

interlocutor a ser mais objectivo, ligando os sentimentos aos factos que os 

originaram (Joyce-Moniz & Barros, 2005). Estudante ou fisioterapeuta 

servem, assim, como espelho, através do qual o paciente se vê a si mesmo 

(Rogers & Wallen, 1946). 

A reflexão de sentimentos permite verificar a compreensão de certos aspectos da 

comunicação do paciente e/ou da sua situação (Berry, 2007; Hargie & 

Dickson, 2004; Jakubowski & Lange, 1978). A utilização desta técnica ajuda o 

paciente a sentir que o cuidador se preocupa consigo (Hargie & Dickson, 

2004; Northouse & Northouse, 1998), quebrando o sentido de ilha isolada que 

muitos pacientes experienciam (Northouse & Northouse, 1998). Esta categoria 

contribui ainda para a diminuição da ansiedade e defensividade do paciente, 

tornam-no mais receptivo às propostas do profissional de saúde (Jakubowski 

& Lange, 1978) e mais aberto à exploração e compreensão do seu estado 

emocional (Hargie & Dickson, 2004).  

Hulsman (2002) e Roter (2006) propuseram igualmente esta categoria, sendo 

que Roter a apelidou como afirmações de empatia. No presente estudo, a 
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análise das verbalizações classificadas como reflexão de sentimentos, levou à 

distinção de duas subcategorias: 

 

1.1.1.1.20a) Simples/invasiva  

Trata-se da clarificação geral dos sentimentos do doente, pelo estudante ou 

fisioterapeuta, sem que exista uma identificação clara dos mesmos. 

“D. Alice, compreendo como se sente (…)” (ME,347) 

“Sofia, percebo perfeitamente a tua vontade, mas (…)” (EC,315) 

 

1.1.1.1.20b) Específica 

Nesta subcategoria, há clarificação do estado emocional do paciente, com 

identificação/nomeação dos sentimentos específicos. 

 “(…) eu consigo compreender a sua angústia, e eu percebo que seja 

muito frustrante, nesta fase da sua vida, ter que pôr de parte os seus 

sonhos para vir fazer fisioterapia, que, às vezes, até pode ter dúvidas 

da sua eficácia a longo prazo. (…)” (EC,226) 

“D. Alice, eu percebo que, perante os resultados não estão a ser a curto 

prazo ou como desejaria, se sinta ansiosa e, em comparação com a sua 

amiga, a leve a pensar que, por estar numa clínica de luxo, a sua amiga 

recuperou mais depressa. (…)” (RC,148) 

“Sofia, eu compreendo perfeitamente que os treinos são parte da tua 

vida, ou que fazem um sentido muito importante na tua vida… não te 

queres sentir inválida, não te queres sentir uma pessoa idosa, não te 

queres sentir uma pessoa alterada. Compreendo perfeitamente que tu 

queiras voltar para a trave para veres que és capaz e que, no fundo, 

não estás invalidada (…)” (EC,324) 
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1.1.1.1.21. Expressão de sentimentos 

Categoria emocional que apresenta algumas semelhanças com a mensagem 

do eu (Jakubowski & Lange, 1978) das técnicas assertivas. É definida como o 

processo pelo qual o cuidador comunica os seus sentimentos ao paciente 

(Northouse & Northouse, 1998). Assim, em situações específicas (p.e., 

perante uma crítica), o estudante ou fisioterapeuta verbaliza como é que 

determinado comportamento ou postura do paciente o faz sentir (Joyce-

Moniz, 2005), com o objectivo de aprofundar a relação com este último 

(Hargie & Dickson, 2004; McLeod, 2007). 

“(…) E eu gosto de doentes difíceis; tu és, à partida um doente difícil, 

mas não vou desistir de ti. (…)” (EP/P,251) 

“(…) Não adiante estar a dizer que compreendo essas tuas dúvidas 

todas, e o que tu acabaste de dizer agora do ir chumbar a todas as 

cadeiras. E também não adianta pedir-te para teres calma, porque, 

neste momento, o problema és tu que o estás a viver (…)” (EC,215) 

O estudante ou fisioterapeuta podem ainda, de forma intencional, fazer auto-

revelações relacionadas com a situação que o paciente está a vivenciar 

(Hargie & Dickson, 2004; Joyce-Moniz, 2005; Roter, 2006). Esta atitude 

funciona, para alguns pacientes, como um importante facilitador da 

comunicação. Simultaneamente dá a conhecer o lado humano do cuidador 

(Hargie & Dickson, 2004; McLeod, 2007; Northouse & Northouse, 1998) e 

diminuíu o sentimento de estar sozinho (McLeod, 2007), comum nos 

pacientes. 

“(…) como no meu caso que também tive que deixar o futebol muito 

cedo porque poderia ter consequências mais gravosas (…)” (EC,278) 

“Eu lembro sempre de uma doente minha a quem fiz o último exame em 

fisioterapia, e que tinha sido operada no dia em que eu nasci… 

portanto… e morreu de coração, ao fim de não sei quantos anos. E tinha 

também uma história muito pesada para trás. Portanto, ninguém se 

pode comparar a ninguém.” (RP/P,295) 
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Por fim, a expressão de sentimentos pode ter um carácter informativo. Assim, o 

estudante ou fisioterapeuta informam o paciente acerca da sua postura 

emocional habitual. Desta forma, encorajam a verbalização do paciente e 

reduzem mal entendidos acerca da relação fisioterapeuta-paciente. 

“Eu sou sempre sincera consigo Sofia. (…)” (RP/P,273) 

“Sofia, você não precisa de ter medo de falar comigo.(…)” (FE,77) 

 

1.1.1.1.22. Moderação de sentimentos 

Traduz o pedido, de forma directa, do cuidador para que o paciente atenue 

expressões emocionais excessivas (e.g., ansiedade, raiva, tristeza) (Joyce-

Moniz & Barros, 2005). No presente trabalho, este pedido é formulado através 

de uma exigência rígida, com a utilização de imperativos em que, mais do que 

pedir ou solicitar, o estudante ou o fisioterapeuta, impõem ao paciente a 

mudança da expressão emocional.  

“Sofia, primeiro que tudo, tem que ter muita calma (…)” (ME,153) 

“Não, Sofia, não deve de se precipitar já assim.” (ME,107) 

“Tenha calma, Sofia, as coisas não podem ser assim de um dia para o 

outro (…)” (EC,36) 

 

1.1.1.1.23. Incentivo 

Esta categoria é designada por alguns autores da comunicação (p.e., Hargie & 

Dickson, 2004) como encorajamento. Consiste num comentário verbal, que 

tem por objectivo aumentar a probabilidade do paciente realizar determinada 

acção ou tratamento. Visa motivar o paciente e aumentar a confiança deste 

nas suas capacidades (Hargie & Dickson, 2004) para realizar determinado 

exercício ou tratamento. 
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 “D. Alice, vamos lá! Vamos tentar fazer (…)” (EP/P,82) 

 “Vamos lá, D. Alice, então a D. Alice, vamos imaginar que tem a sua 

neta à frente, vamos imaginar que queremos pegar na sua neta ao colo, 

vamos fazer um esforço para conseguir levar esse braço o mais acima 

possível. (…) Vamos lá, D. Alice, a sua neta vai adorar que a D. Alice lhe 

pegue (…)” (EC,231) 

“(…) Não quer ver como é que vai reagir a estes exercícios? 

Experimente! Experimente aqui comigo.” (EP/P,85) 

 

1.1.1.1.24. Disco riscado 

Técnica de assertividade mais conhecida (Castanyer, 2002) em que o 

indíviduo persiste na expressão de uma ideia, sentimento ou necessidade 

(Joyce-Moniz & Barros, 2005). Para tal, este repete o seu ponto de vista com 

tranquilidade, utilizando a mesma forma ou encadeamento de ideias 

(Castanyer, 2002; Joyce-Moniz & Barros, 2005).  

Na técnica de disco riscado, a pessoa até pode dar razão em certos aspectos ao 

interlocutor. Todavia, repete o mesmo argumento, uma, e outra vez, com o 

objectivo de levar o paciente a ouvir o seu ponto de vista (Castanyer, 2009). 

“D. Alice, eu sei que pode ser complicado para si, a sua mãe teve 

cancro da mama. Mas os resultados que a sua mãe teve e os problemas 

que teve podem não ser igual para si, os tratamentos podem ser 

diferentes, as soluções já são muito mais variadas. Agora, poderemos 

encontrar uma forma melhor e mais eficiente de resolver do que foi 

com a sua mãe. Pode ser diferente o seu cancro do cancro da sua mãe, 

pode ter sido diagnosticado mais cedo, pode ter muito mais soluções do 

que a sua mãe teve.” (FE,81) 

Noutros casos, o cuidador centra-se apenas no ponto de vista que pretende 

expressar, ignorando todos os outros elementos do discurso do paciente. 

Desta forma, procura, convencê-lo das consequências de determinado 

comportamento (Joyce-Moniz & Barros, 2005).  
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“Sofia, realmente, será um bocado complicado voltares a treinar, tal 

como te recomendou o médico e, se o fizeres, provavelmente, poderás 

piorar a tua situação e poderás dificultar ainda mais outras tarefas em 

que realmente poderás também não vir a poder fazer. Ou seja, algumas 

tarefas que tu, se calhar, poderias vir a fazer, ou alguns exercícios, ao 

estares a dificultar a situação, enquanto estás a treinar, poderás estar a 

limitar ainda mais os exercícios que poderás fazer.” (EC,93) 

 

1.1.1.2. Q1b) Temáticas predominantes em cada categoria 

Tal como para a questão Q1a), para realizar a análise quantitativa da 

utilização, pelos três grupos amostrais, de cada categoria em cada uma das 

seis temáticas em estudo, recorreu-se às respostas aos incidentes críticos para 

o caso Sofia (baseline) e D. Alice (follow-up), no grupo experimental e no 

grupo controlo. 

 

1.1.1.2.1. Recursos aos pressupostos médicos 

Gráfico 1. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria recurso a 

pressupostos médicos. 
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Como se observa no gráfico 1, a categoria recurso aos pressupostos médicos é 

mais utilizada nas temáticas de facilitação da expressão emocional em défice e 

de elaboração de crítica (25,6%, e 21,1%, respectivamente).  

 

1.1.1.2.2. Pedido de informação 

Gráfico 2. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria pedido de 

informação. 
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Como se observa no gráfico 2, a categoria pedido de informação é utilizada, 

quase exclusivamente, nas respostas à temática de facilitação da expressão 

emocional em défice (47,2%). Nas restantes temáticas, a sua utilização é 

inferior a 8%. 

 

1.1.1.2.3. Pedido de prova empírica 

Como se observa no gráfico 3, a temática de elaboração de pedido é aquela 

que remete os sujeitos para a utilização do pedido da prova empírica (25%). Nas 

restantes temáticas, esta categoria não é utilizada, com excepção para a 



Capítulo 5: Apresentação, análise e discussão de resultados 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 211 

elaboração da crítica e resposta a crítica, temáticas em que é empregue numa 

percentagem residual (1,1%). 

Gráfico 3. Percentagem de respostas dadas nas diferentes temáticas que integram a categoria 

pedido de prova empírica. 
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1.1.1.2.4. Pedido de clarificação 

Como se observa através do gráfico 4, a categoria pedido de clarificação é 

utilizada, quase exclusivamente, nas respostas à temática de resposta à crítica 

(24,4%). Nas restantes cinco temáticas, a utilização desta categoria não 

ultrapassa os 10%. 
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Gráfico 4. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria pedido de 

clarificação. 
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1.1.1.2.5. Pedido de colaboração 

Gráfico 5. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria pedido de 

colaboração. 
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Como se observa no gráfico 5, o número de respostas em que os sujeitos 

recorrem à categoria pedido de colaboração não é muito elevado. Apesar de se 

tratar de uma categoria utilizada em todas as temáticas, a sua utilização é 

apenas de 12,2% para a temática de elaboração da crítica. Nas restantes 

temáticas, a sua utilização não ultrapassa os 6%. 

 

1.1.1.2.6. Pedido de opinião 

Gráfico 6. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria pedido de 

opinião. 
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Como se observa no gráfico 6, a utilização da categoria pedido de opinião é 

pouco frequente. Apesar de se tratar de uma categoria utilizada em todas as 

temáticas, a sua utilização não ultrapassa, em nenhuma destas, os 9%. 
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1.1.1.2.7. Racional 

Gráfico 7. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria racional. 
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Como se observa no gráfico 7, a categoria racional é mais utilizada nas 

respostas às temáticas resposta a crítica (17,8%) e moderação da expressão 

emocional em excesso (15,6%). Na resposta às temáticas elaboração de pedido 

e resposta a pergunta/pedido, o racional é empregue em 12,8% das respostas. 

 

1.1.1.2.8. Clarificação 

Como se observa no gráfico 8, o recurso à clarificação é relativamente frequente 

na resposta a todas as temáticas. Todavia, o destaque recai na temática de 

elaboração de pedido, onde esta categoria é empregue em 88,3% das 

respostas. Nas temáticas resposta a pergunta/pedido, elaboração de crítica e 

resposta a crítica, o número de respostas em que a categoria clarificação é 

empregue ultrapassa os 50% (71,1%, 61,1% e 58,9%, respectivamente). 
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Gráfico 8. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas dadas que integram a categoria 

clarificação. 
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1.1.1.2.9. Aceitação da incerteza 

Gráfico 9. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria aceitação 

da incerteza. 
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Como se observa no gráfico 9, a categoria aceitação de incerteza é utilizada, 

quase exclusivamente, na temática de resposta a pergunta/pedido (31,1%). 

Esta categoria não é empregue nas respostas às temáticas facilitação da 

expressão emocional em défice e elaboração de pedido. 

 

1.1.1.2.10. Atribuição causal de contingências 

Gráfico 10. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria 

atribuição causal de contingências. 
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Como se observa no gráfico 10, a categoria atribuição causal de contingências é 

utilizada, ainda que numa percentagem reduzida, nas temáticas da 

emocionalidade, i.e., facilitação da expressão emocional em défice (8,9%) e 

moderação da expressão emocional em excesso (6,1%). A utilização, desta 

categoria, na temática de resposta a pergunta/pedido é apenas residual (1,1%) 

e, na resposta às restantes temáticas, não é feito apelo à atribuição causal de 

contingências. 
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1.1.1.2.11. Programação de contingências 

Gráfico 11. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria 

programação de contingências. 
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Como se observa no gráfico 11, a categoria programação de contingências é 

empregue em todas as temáticas. Todavia, a sua utilização é prevalecente nas 

respostas às temáticas moderação da expressão emocional em excesso (15,6%) 

e elaboração da crítica (15%). 

 

1.1.1.2.12. Realce do papel do terapeuta 

Como se observa no gráfico 12, o recurso à categoria realce do papel do terapeuta 

ocorre nas seis temáticas em estudo. A sua utilização destaca-se nas respostas 

às temáticas resposta a pergunta/pedido, moderação da expressão emocional 

em excesso e resposta a crítica (26,1%, 25,6% e 20,6%, respectivamente). 
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Gráfico 12. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria realce 

do papel do terapeuta. 
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1.1.1.2.13. Aceitação da crítica 

Gráfico 13. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria 

aceitação da crítica. 
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Como se observa no gráfico 13, a categoria aceitação da crítica é utilizada, numa 

percentagem bastante baixa, na resposta a três das temáticas em estudo: 

resposta à crítica, elaboração da crítica e resposta a pergunta/pedido (7,2%, 

1,1% e 0,6%, respectivamente). 

 

1.1.1.2.14. Elaboração de crítica 

Gráfico 14. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria 

elaboração de crítica. 
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Como se observa no gráfico 14, o número de respostas em que os sujeitos 

recorreram à categoria elaboração da crítica não é muito elevado. Apesar de se 

tratar de uma categoria utilizada em todas as temáticas, a sua utilização não 

ultrapassa, em nenhuma destas, os 10,5%. 
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1.1.1.2.15. Recusa da crítica 

Gráfico 15. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria recusa 

da crítica. 
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Como ser observa no gráfico 15, a resposta a crítica e a moderação da 

expressão emocional em excesso são as duas temáticas que remetem os 

sujeitos para a utilização da categoria recusa da crítica (25,6% e 19,4%, 

respectivamente). 

 

1.1.1.2.16. Injunção 

Como se observa no gráfico 16, a categoria injunção é utilizada nas respostas a 

todas as temáticas. Todavia, o seu emprego foi superior a 50% nas respostas 

às temáticas elaboração da crítica (58,9%) e resposta a pergunta/pedido 

(51,1%). 
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Gráfico 16. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria 

injunção. 
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1.1.1.2.17. Asserção compensatória 

Gráfico 17. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria 

asserção compensatória. 
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Como se observa no gráfico 17, a categoria asserção compensatória é utilizada 

nas seis temáticas em estudo. A sua prevalência é maior nas respostas às 

temáticas elaboração da crítica (43,3%), resposta a pergunta/pedido (40,6%) 

e moderação da expressão emocional em excesso (26,1%). 

 

1.1.1.2.18. Realce da competência do doente 

Gráfico 18. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria realce 

da competência do doente. 
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Como se observa no gráfico 18, a categoria realce da competência do doente é 

empregue em quatro das temáticas em estudo, i.e., elaboração de pedido, 

moderação da expressão emocional em excesso, resposta a pergunta/pedido e 

resposta a crítica. Contudo, a sua utilização não ultrapassa os 8,5%, nas 

respostas a qualquer uma destas temáticas. A percentagem mais elevada é 

obtida na temática de elaboração de pedido. 
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1.1.1.2.19. Disponibilidade 

Gráfico 19. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria 

disponibilidade. 
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Como se observa no gráfico 19, o recurso à categoria disponibilidade ocorre nas 

seis temáticas em estudo, sendo a sua prevalência maior nas respostas às 

temáticas resposta a crítica (38,9%) e facilitação da expressão emocional em 

défice (26,7%). 

 

1.1.1.2.20. Reflexão de sentimentos 

Como se observa no gráfico 20, o recurso à categoria reflexão de sentimentos é 

superior a 20% em cinco das seis temáticas em estudo. A sua utilização 

destaca-se nas respostas às temáticas moderação da expressão emocional em 

excesso, facilitação da expressão emocional em défice, elaboração de crítica 

(38,3%, 33,9% e 33,3%, respectivamente). 
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Gráfico 20. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria reflexão 

de sentimentos. 
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1.1.1.2.21. Expressão de sentimentos 

Gráfico 21. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria 

expressão de sentimentos. 
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Como se observa no gráfico 21, a categoria expressão de sentimentos é utilizada 

nas seis temáticas em estudo, sendo a sua prevalência maior nas temáticas 

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

(45%, 28,3% e 25%, respectivamente). 

 

1.1.1.2.22. Moderação de sentimentos 

Gráfico 22. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria 

moderação de sentimentos. 
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Como se observa no gráfico 22, o número de respostas em que os sujeitos 

recorrem à categoria moderação de sentimentos é relativamente baixo. Apesar de 

se tratar de uma categoria utilizada em todas as temáticas, a sua utilização 

não ultrapassa, em nenhuma destas, os 9%. 
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1.1.1.2.23. Incentivo 

Gráfico 23. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria 

incentivo. 
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Como se observa no gráfico 23, a categoria incentivo é utilizada, apenas de 

forma residual (inferior a 3,5%), nas respostas às temáticas elaboração de 

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

expressão emocional em défice. 

 

1.1.1.2.24. Disco riscado 

Como se observa no gráfico 24, apesar da categoria disco riscado ser empregue 

em todas as temáticas em estudo, apenas nas respostas à temática resposta a 

crítica, a sua utilização ultrapassa os 10%. 
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Gráfico 24. Percentagem de respostas nas diferentes temáticas que integram a categoria disco 

riscado. 
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SÚMULA CONCLUSIVA: RELAÇÃO ENTRE AS CATEGORIAS UTILIZADAS EM CADA TEMÁTICA 

A análise da utilização, pelos três grupos amostrais, de cada categoria, em cada uma 

das seis temáticas em estudo, permite verificar que há categorias que são mais 

utilizadas do que outras. Algumas são mesmo utilizadas, de forma quase exclusiva, em 

determinadas temáticas. 

Metade das categorias (12) são empregues, por mais de 25% da amostra, em pelo 

menos uma das temáticas (quadro 18).  

Cinco categorias são utilizadas, por mais de 25% da amostra, apenas numa das seis 

temáticas em estudo. Especificamente as categorias recursos aos pressupostos médicos e 

pedido de informação são empregues por mais de 25% da amostra, na temática de 

facilitação da expressão emocional em défice. O caso Sofia que despoletou a resposta a 

esta temática incluía três pedidos de informação da fisioterapeuta, sendo que dois 

deles apelavam à informação facultada pelo clínico. No caso D. Alice, o incidente crítico 

incluía dois pedidos de informação. Desta forma, os sujeitos fundamentam a sua 

opinião com base nas acções ou opiniões do médico e/ou demonstram interesse pela 

paciente (Hargie & Dickson, 2004; Perry & Burgess, 2002) através do pedido de 

informação. 
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Quadro 18. Temáticas em que as categorias são utilizadas por mais de 25% dos 

sujeitos da amostra total (n=180) 

Categorias Temáticas 

Recurso aos 

pressupostos médicos 
- Facilitação da expressão emocional em défice (25,6%) 

Pedido de informação - Facilitação da expressão emocional em défice (47,2%) 

Pedido de prova 

empírica 
- Elaboração de Pedido (25%) 

Clarificação 

- Elaboração de Pedido (88,3%) 

- Resposta a pergunta/pedido (71,1%) 

- Elaboração de crítica (61,1%) 

- Resposta a critica (58,9%) 

- Moderação da expressão emocional em défice (40%) 

- Facilitação da expressão emocional em défice (35%) 

Aceitação da incerteza - Resposta a pergunta/pedido (31,1%) 

Realce do papel do 

terapeuta 

- Resposta a pergunta/pedido (26,1%) 

- Moderação da expressão emocional em défice 

(25,6%) 

Recusa da crítica - Resposta a crítica (25,6%) 

Injunção 

- Elaboração de crítica (58,9%) 

- Resposta a pergunta/pedido (51,1%) 

- Resposta a crítica (25%) 

- Moderação da expressão emocional em défice (25%) 

Asserção 

compensatória 

- Elaboração de crítica (43,3%) 

- Resposta a pergunta/pedido (40,6%) 

- Moderação da expressão emocional em défice 

(26,1%) 

Disponibilidade 
- Resposta a crítica (38,9%) 

- Facilitação da expressão emocional em défice (26,7%) 

Reflexão de 

sentimentos 

- Moderação da expressão emocional em défice 

(38,3%) 

- Facilitação da expressão emocional em défice (33,9%) 

- Elaboração de crítica (33,3%) 

- Resposta a crítica (27,2%) 

Expressão de 

sentimentos 

- Resposta a pergunta/pedido (45%) 

- Elaboração de crítica (28,3%) 

- Elaboração de Pedido (25%) 

O pedido da prova empírica é empregue por mais de 25% dos sujeitos na temática 

elaboração de pedido. Uma vez que os incidentes críticos, construídos para esta 
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temática, retratavam situações em que a fisioterapeuta pedia à paciente para 

demonstrar os exercícios que tinha realizado em casa (caso Sofia) ou que iria realizar 

no domicílio (caso D. Alice), o recurso a esta categoria possibilita o melhor 

conhecimento da paciente (Joyce-Moniz & Barros, 2005). Do mesmo modo, nos 

incidentes críticos que remetiam para a temática resposta a pergunta/pedido, a paciente 

questionava a fisioterapeuta sobre o seu futuro profissional (caso Sofia) ou sobre a 

possibilidade de recidiva do carcinoma da mama (caso D. Alice). A resposta a qualquer 

destas questões envolve a impossibilidade de fornecer um veredicto fixo, o que 

justifica, per se, a utilização da categoria aceitação de incerteza. Finalmente, a recusa da 

crítica, i.e., a rejeição da verbalização da paciente (Roter, 2006), é empregue na 

temática da resposta à crítica. No caso Sofia, o incidente apresentava uma crítica vaga. 

Contudo, no caso D. Alice, a paciente elaborava uma crítica injusta pelo que, a 

demonstração de desacordo (Roter & Hall, 2006), através da recusa da crítica, revela-se 

uma estratégia eficaz. 

A clarificação é a única categoria empregue, por mais de 25% da amostra, nas seis 

temáticas em estudo. Este facto é elucidativo da necessidade dos estudantes e 

fisioterapeutas de apresentam razões específicas (Hargie & Dickson, 2004) para a 

ocorrência de determinada situação (caso das duas temáticas de expressão emocional, 

resposta a pergunta e resposta a crítica). Nas temáticas de elaboração de pedido e 

elaboração de crítica, a clarificação serve ainda para justificar determinado exercício ou 

tratamento. 

Curiosamente, a reflexão de sentimentos e a injunção, duas categorias antagónicas, que 

representam, respectivamente, a centração no paciente e a imposição das ideias do 

profissional de saúde, são empregues por mais de 25% dos sujeitos, em quatros das 

seis temáticas em estudo. A reflexão de sentimentos é, compreensivelmente, mais 

utilizada nas duas temáticas da expressão emocional, i.e., facilitação da expressão 

emocional em défice e moderação da expressão emocional em excesso, mas também nas 

temáticas que envolvem crítica, i.e., elaboração e resposta a crítica.  

A utilização da injunção coloca em evidência que, perante a necessidade de dar uma 

resposta à paciente (resposta a crítica ou a pergunta) ou de efectuar uma crítica os 

sujeitos tendem a impor, de forma rígida, o seu ponto de vista (Joyce-Moniz e Barros, 

2005). Os estudantes e fisioterapeutas recorrem igualmente à injunção como forma de 

moderar a expressão emocional do paciente. 
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As temáticas que remetem para a elaboração de pedidos e críticas, assim como a 

resposta a pergunta/pedido, são aquelas em que os estudantes e fisioterapeutas sentem 

mais necessidade de expressar os seus sentimentos, procurando, desta forma, 

estreitar a relação com a paciente (Hargie & Dickson, 2004; McLeod, 2007). 

A categoria asserção compensatória, é utilizada pelos sujeitos nas temáticas, elaboração 

de crítica, resposta a pergunta/pedido e moderação da expressão emocional em excesso. 

Assim, perante a necessidade de criticar o comportamento do paciente, responder a 

uma pergunta difícil ou lidar com as reacções exacerbadas do mesmo, os estudantes e 

fisioterapeutas sentem necessidade de minimizar a valência perturbadora da situação 

(Joyce-Moniz & Barros, 2005) através de asserções compensatórias por positividade, mal 

menor ou por proposição. 

Por último, refira-se que, enquanto o realce do papel do terapeuta é utilizado nas 

temáticas resposta a pergunta/pedido e moderação da expressão emocional em excesso, a 

disponibilidade é empregue na resposta a crítica e na facilitação da expressão emocional em 

défice. Parece pois que, face a uma pergunta difícil, para a qual não existe uma 

resposta certa e perante a emocionalidade excessiva, os sujeitos procuram tranquilizar 

o paciente (Maguire & Pitceathly, 2004), fazendo apelo aos seus conhecimentos 

técnicos e/ou experiência profissional. Por outro lado, a resposta a uma crítica vaga ou 

injusta e a dificuldade de expressão emocional remetem os sujeitos para a verbalização 

do desejo de ajudar, concretizado através da categoria disponibilidade. Na primeira 

temática, estudantes e fisioterapeutas procuram evidenciar a sua disponibilidade para, 

em parceria, considerar alternativas de tratamento (Silverman, Krutz & Draper, 2005), 

enquanto na segunda preocuparam-se apenas em oferecer os seus préstimos, através 

da subcategoria oferta explicita de ajuda (idem). 
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1.1.1.3. Q1c) Categorias predominantes em cada grupo da 

amostra, para as seis temáticas. 

De seguida, apresenta-se a utilização das diferentes categorias, em cada 

temática, por cada um dos três grupos da amostra (2º ano, 4º ano e 

profissionais), antes da realização do treino de competências comunicacionais. 

Na descrição da distribuição das categorias, foram apenas consideradas as 

respostas aos incidentes críticos do caso Sofia (baseline), para o grupo 

experimental e para o grupo controlo. Assim sendo, nesta análise, cada grupo 

amostral possui um n de 30 sujeitos, tendo sido analisadas 30 respostas, em 

cada temática. 

 

1.1.1.3.1. 2º ano 

 

1.1.1.3.1.1. Facilitação da expressão emocional em défice 

Como se pode verificar no gráfico 25, na temática de facilitação da expressão 

emocional em défice, o recurso aos pressupostos médicos constitui a categoria 

mais frequente, utilizada por metade (50%) dos estudantes do 2º ano. 

Seguiram-se as categorias clarificação e disponibilidade, empregues por 40% e 

33,3% dos sujeitos, respectivamente.  

O pedido de informação é utilizado por 30%, o realce da competência do doente por 

26,7%, o pedido de colaboração por 23,3% e o racional por 20% dos alunos do 2º 

ano. 

Da análise das categorias empregues, ressalta a baixa utilização de categorias 

emocionais, como a reflexão de sentimentos, e mais abertas, como o pedido de 

clarificação. Apesar dos estudantes do 2º ano utilizarem questões, fazem-no de 

forma mais directa, através do pedido de informação (principalmente aspectos 

médicos/específicos). 
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Gráfico 25. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos estudantes do 2º ano, na 

temática de facilitação da expressão emocional em défice. 
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Confirma-se assim o predomínio de utilização de questões fechadas e 

referentes a assuntos médicos, já anteriormente encontrado por Roter e 

Larson (2001). O recurso à autoridade epistemológica, com a utilização da 

categoria de recurso aos pressupostos médicos, parece funcionar como uma forma 

de desbloqueio da situação embaraçosa, criada pela apatia da paciente. As 

duas categorias mais usadas, recurso aos pressupostos médicos e clarificação, 

denotam que, tal como tem sido apontado por diversos autores (Levinson, 

Gorawara-Bhat & Lam, 2000; Maguire & Pitceathly, 2004), mais do que tentar 

explorar os sentimentos que suscitaram aquele estado emocional na paciente, 

os estudantes do 2º ano procuram tranquilizar (Maguire & Pitceathly, 2004) e 

aumentar a confiança da paciente através do esclarecimento do que vai ser 

efectuado (clarificação) (Hargie & Dickson, 2004) e/ou da oferta dos seus 

préstimos (Silverman, Krutz & Draper, 2005), através da disponibilidade. 

“Sofia, se o seu médico não lhe explicou, eu posso explicar-lhe em que é 

que consiste o tratamento e consoante aquilo que eu vou dizer, se houver 

algo que ele lhe tenha dito, corrija-me.” (FE,71) 
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1.1.1.3.1.2. Moderação da expressão emocional em excesso 

Gráfico 26. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos estudantes do 2º ano, na 

temática de moderação da expressão emocional em excesso. 
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Como se pode observar no gráfico 26, na temática de moderação da expressão 

emocional em excesso, a categoria mais utilizada é a clarificação, empregue por 

50% dos estudantes do 2º ano, seguida da injunção e recusa da crítica, ambas 

com 36,7%, da asserção compensatória, com 33,3%, e do realce do papel do 

terapeuta e racional, ambas com 30%.  

Perante a demonstração de revolta da paciente, os estudantes do 2º ano 

procuram, de imediato, tranquilizá-la (Maguire & Pitceathly, 2004). Para tal, 

recorrem às categorias de clarificação, racional, realce do papel do terapeuta, ao 

mesmo tempo que se mostram optimistas (Darragh & Krieger, 2000) através 

do emprego da subcategoria positividade (asserção compensatória). Para além 

disso, verifica-se que esta temática conduz os sujeitos à utilização de 

categorias que impedem a paciente de se expressar abertamente (Berry, 

2007; Davis & Fallowfield, 1991; Friedman et al., 2009; Zandbelt et al., 2007). 
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São disto exemplo o fornecimento de conselhos directos, consubstanciados, no 

emprego da injunção e da moderação de sentimentos.  

“Não, Sofia, não deve de se precipitar já assim. Não penso nada de 

errado, eu estou aqui para ajudá-la, com a melhor das intenções. Não se 

enerve, porque ainda não se sabe nada de conclusivo. Não se precipite! 

Tenha calma!” (ME, 107) 

 

1.1.1.3.1.3. Elaboração de pedido  

Gráfico 27. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos estudantes do 2º ano, na 

temática de elaboração de pedido. 
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Como se pode observar no gráfico 27, na temática de elaboração de pedido os 

estudantes recorrem, em larga escala, à utilização da clarificação, categoria 

empregue por 90% dos sujeitos deste grupo. As categorias pedido de prova 

empírica, realce do papel do terapeuta e injunção são utilizadas por 23,3% dos 

estudantes.  
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Nesta temática, metade das categorias propostas, ou seja, doze, não 

constituem um recurso de resposta para os estudantes do 2º ano.  

A natureza do incidente crítico, construído para a temática de elaboração de 

pedido, pode por si só, justificar a utilização, quase exclusiva, da clarificação. 

Efectivamente, na situação apresentada, a paciente mostrava-se renitente em 

aderir à solicitação da fisioterapeuta para demonstrar os exercícios que tinha 

realizado em casa. Os estudantes do 2º ano detêm-se, assim, no elencar das 

razões específicas (Hargie & Dickson, 2004) que tornam aquele pedido 

necessário. 

“Porque eu preciso de saber se os movimentos foram feitos da forma 

adequada, e só demonstrando como fazes em casa saberei se fazes 

correctamente.” (EP,72) 

 

1.1.1.3.1.4. Resposta a pergunta/pedido  

Como se pode observar no gráfico 28, mais de metade dos estudantes de 2º 

ano (53,3%) recorre à clarificação como forma de resposta à pergunta/pedido 

do paciente. As categorias injunção (46,7%), expressão de sentimentos (40%), 

aceitação da incerteza (36,7%), e realce do papel do terapeuta (33,3%) constituem 

igualmente uma opção na resposta elaborada pelos estudantes deste ano 

académico. 

Verifica-se, desta forma, que a resposta à pergunta remete os estudantes do 

2º ano para a necessidade de esclarecer a paciente. Este esclarecimento é 

concretizado, principalmente, pelo recurso à clarificação mas também do realce 

do papel do terapeuta e da aceitação da incerteza.  
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Gráfico 28. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos estudantes do 2º ano, na 

temática de resposta a pergunta/pedido. 
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Observa-se ainda que, enquanto uma parte dos estudantes do 2º ano utilizam 

a expressão de sentimentos como forma de comunicar a sua postura perante a 

situação vivenciada pela paciente (Jakubowski & Lange, 1978; Northouse & 

Northouse, 1998):  

“Sofia, isso é algo que eu ainda não te sei responder. Vamos ter que 

continuar a avaliar o teu caso e ver como é que tu progrides para ver se 

podes ou não voltar à ginástica rítmica.” (RP, 94) 

outra parte mostra-se pouco flexível, ao impor, através do emprego da 

injunção, a sua visão sobre o que a paciente deve fazer ou pensar (Joyce-Moniz 

& Barros, 2005) naquela situação:  

“Não lhe vou poder dizer que vai poder ter uma parte mais prática do seu 

curso, mas talvez uma vertente mais teórica, porque tem que pensar em 

não prejudicar a sua situação. Mas tem que ter esperança e confiar que 

vai poder fazer uma coisa que gosta.” (RP/P, 104). 



Capítulo 5: Apresentação, análise e discussão de resultados 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 237 

Alguns estudantes utilizam estas duas categorias em simultâneo: 

“Sofia, primeiro, terá de pensar no agora, não no que virá depois. É claro 

que é uma decisão difícil, estar já a dizer se pode continuar no curso ou 

não pode continuar no curso. Mas, primeiro, tem que pensar que, de 

certeza, há outras coisas que poderia fazer e tem que pensar no seu bem-

estar agora, nas coisas que são mais importantes para si agora, não 

naquilo que poderá vir a acontecer.” (RP, 106) 

 

1.1.1.3.1.5. Elaboração de crítica  

Gráfico 29. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos estudantes do 2º ano, na 

temática de elaboração de crítica. 
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Como se pode observar no gráfico 29, os estudantes do 2º ano utilizam, 

essencialmente, as categorias injunção (73,3%), clarificação (63,3%) e asserção 

compensatória (56,67%).  
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Perante a constatação de que a paciente não estava a cumprir as 

recomendações dos profissionais de saúde, os estudantes do 2º ano elaboram 

uma crítica, recorrendo ao fornecimento de instruções rígidas (injunção) (Joyce-

Moniz & Barros, 2005), mas também ao esclarecimento, através da utilização 

da clarificação e/ou das indicações anuídas pela autoridade epistémica (recurso 

aos pressupostos médicos). Realce, ainda, para a tentativa de minimizar o 

impacto da crítica (MacDonald, 2004) concretizada através da utilização da 

asserção compensatória (predominantemente, por positividade e aceitação por mal 

menor). 

A elevada utilização da categoria injunção insinua que os estudantes do 2º ano 

apresentam, como defende Bond (1988c), dificuldade em expressar, de forma 

clara e sem crítica (1) o que tinha sido recomendado à paciente, (2) que esta 

fez na realidade, e ainda (3) as consequências deste seu comportamento. 

“Sofia, eu acho que, como foi recomendado pelo médico, deve repousar 

durante um tempo; também se não conseguir fazer todas as disciplinas 

agora, terá outras oportunidades, e o mais importante agora é a sua 

saúde e tem que tentar seguir à risca o seu tratamento, para que possa 

ter melhores resultados e depois, se possível, voltar a fazer o que gosta.” 

(EC, 44) 

 

1.1.1.3.1.6. Resposta a crítica  

Como se pode observar no gráfico 30, o pedido de clarificação é a categoria mais 

comum (40%), logo seguida da disponibilidade (36,67%). A clarificação e a recusa 

da crítica constituem um recurso de resposta para 30% dos estudantes, 

enquanto o realce do papel do terapeuta é empregue por 26,7% dos sujeitos. 
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Gráfico 30. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos estudantes do 2º ano, na 

temática de resposta a crítica. 
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O recurso ao pedido de clarificação, usado para elicitar uma resposta mais 

concisa e clara (Bond, 1988d; Hargie & Dickson, 2004), e/ou a demonstração 

de disponibilidade para considerar alternativas de tratamento (Silverman, Krutz 

& Draper, 2005) evidenciam que uma percentagem razoável (ainda que 

inferior a 50%) dos estudantes do 2º ano possuem recursos para responder 

adequadamente a uma crítica vaga. 

“Então, qual é o outro modo que a Sofia acha que a beneficie mais? Há 

algum tipo de exercícios que note que são melhores, ou que trazem mais 

benefícios e que lhe dão maior mobilidade ou, antes pelo contrário, tem 

maior dificuldade? Quer-me dar alguma sugestão para que o tratamento 

melhore e seja mais adequado?” (RC,67) 

“Se, realmente, não achas que estás a ir no sentido do exercício que seja 

benéfico para a tua doença, vamos tentar, entre nós, fazer determinadas 

actividades que sejam motivantes para a tua realização e que permite, 

mesmo assim, continuar como resolução para o teu problema da artrite 
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reumatóide, ou seja, uma actividade em que ambos estejamos em 

acordo.” (RC,74) 

 

1.1.1.3.2. 4º ano 

 

1.1.1.3.2.1. Facilitação da expressão emocional em défice  

Gráfico 31. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos estudantes do 4º ano, na 

temática de facilitação da expressão emocional em défice. 
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Como se observa no gráfico 31, na temática de facilitação da expressão 

emocional em défice, são quatro as categorias utilizadas por mais de 40% dos 

estudantes do 4º ano: recurso aos pressupostos médicos (56,7%), pedido de 

informação (50%), disponibilidade (50%) e clarificação (43,3%).   
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A maioria dos estudantes de 4º ano recorre à autoridade (recurso aos 

pressupostos médicos), representada pela figura do médico, como forma de 

justificar a condição da paciente. Para além de tentarem esclarecer a paciente 

da sua situação (clarificação) (Joyce-Moniz & Barros, 2005), os estudantes 

procuraram conhecer melhor a condição ou sintomas desta última (Berry, 

2007; McLeod, 2007), através do pedido de informação (essencialmente, com 

recurso à subcategoria médico/específico.  

Assim, e em consonância com o verificado por Duggan e Dijkers (1999) no 

contexto da reabilitação em pacientes de fisioterapia, os estudantes do 4º ano 

procuram controlar a comunicação dos pacientes, recorrendo, para tal, à 

utilização de perguntas fechadas (Barry et al., 2001; Booth et al., 1996; 

Cegala, 1997; Davis & Fallowfield, 1991; Kruijver et al., 2001; Melo, 1995; 

Roter & Larson, 2001).  

Observa-se igualmente e, ao contrário do que seria desejável (Joyce-Moniz & 

Barros, 2005; Lincoln, 1993) que, perante um incidente crítico que apresenta 

uma paciente com dificuldade de expressão, apenas uma percentagem 

reduzida de estudantes do 4º ano utilizam categorias como a reflexão e a 

expressão de sentimentos. Este grupo de estudantes preferem, como referem 

Maguire e Pitceathly (2004), tranquilizar o paciente através da oferta explícita de 

ajuda (disponibilidade) (Silverman, Krutz & Draper, 2005). 

“Sofia, podia-me explicar, se faz favor, aquilo que o seu médico lhe 

explicou? Se eu vir que tem alguma dúvida, ou se não percebeu muito 

bem, eu posso-lhe explicar. E sempre que quiser intervir, diga que eu 

tento arranjar outra forma para que a Sofia perceba.” (FE,197) 

 

1.1.1.3.2.2. Moderação da expressão emocional em excesso  

Como se pode observar pelo gráfico 32, na temática de moderação da 

expressão emocional em excesso, os estudantes do 4º ano recorrem, 

essencialmente, à clarificação (46,7%) e à recusa da crítica (40%). Alguns 
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estudantes utilizam ainda o realce do papel do terapeuta (33,3%), o racional 

(26,67%), a asserção compensatória (26,67%) e a injunção (23,3%).  

Gráfico 32. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos estudantes do 4º ano, na 

temática de moderação da expressão emocional em excesso. 
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Verifica-se assim que, numa tentativa de apaziguar de imediato a paciente 

(Maguire & Pitceathly, 2004), os estudantes do 4º ano, recorrem ao 

fornecimento de informação, através da utilização de categorias como a 

clarificação, o racional e o realce do papel do terapeuta.  

“Bem, Sofia, nós estamos aqui para que não fique como uma velhinha 

incapacitada e deformada. Estamos aqui para conseguirmos potenciar a 

recuperação o mais rápido possível, e da forma melhor possível, para que 

retome as aulas práticas na Motricidade Humana e que possa voltar a 

fazer, e a praticar, a ginástica rítmica da maneira mais correcta possível e 

melhor possível, mas tendo em conta e respeitando os prazos de 

recuperação, para que não tenha recaídas, nem recidivas e que corra tudo 

bem daqui para a frente.” (ME,227) 
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Um número considerável de estudantes emprega ainda a recusa da crítica, 

evitando, desta forma, explorar os motivos que suscitaram aquela reacção 

emocional no paciente (Levinson, Gorawara-Bhat & Lam, 2000; Maguire & 

Pitceathly, 2004).  

“Menina Sofia, não vim cá para lhe dizer isso, muito pelo contrário. Não 

quer dizer que vá ficar como uma velhinha; é para isso mesmo que está a 

iniciar a fisioterapia, para tentar regredir um pouco nos sintomas e evitar 

que eles se compliquem.” (ME,156) 

 

1.1.1.3.2.3. Elaboração de pedido  

Gráfico 33. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos estudantes do 4º ano, na 

temática de elaboração de pedido. 

0 20 40 60 80 100

Recurso 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
Programação de contingências
Realce do papel do terapeuta

Aceitação da crítica
Elaboração da crítica

Recusa da crítica
Injunção

Realce da competência do doente
Asserção compensatória

Disponibilidade
Reflexão de sentimentos

Expressão de sentimentos
Moderação de sentimentos

Incentivo
Disco riscado

C
a
te
g
o
ri
a
s

Percentagem

 

Como se observa no gráfico 33, a temática de elaboração  de pedido remete os 

estudantes do 4º ano para a utilização, quase exclusiva, da clarificação (90%). 
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Com uma utilização muito inferior, encontra-se o pedido da prova empírica 

(36,7%), realce da competência do doente (23,3%) e disponibilidade (20%). 

Como referimos, o incidente crítico construído para a temática de elaboração 

de pedido pode, por si só, determinar a necessidade dos estudantes 

apresentarem razões específicas (clarificação) (Hargie & Dickson, 2004) para 

justificar a realização do pedido. Para além disso, alguns estudantes do 4º ano 

solicitam, à paciente, a demonstração do que foi recomendado (Joyce-Moniz & 

Barros, 2004), recorrendo para tal ao pedido da prova empírica. 

“Oh, Sofia, era melhor tu mostrares-me os exercícios que te mandaram 

realizar na última sessão. Era para ver se estás a cometer alguns erros e, 

se possível, melhorá-los ou corrigi-los para que haja uma melhor 

recuperação e mais rápida; assim seria vantajoso para ti e para mim.” 

(EP, 185) 

 

1.1.1.3.2.4. Resposta a pergunta/pedido 

Como se observa no gráfico 34, são seis as categorias mais utilizadas pelos 

estudantes de 4º ano na temática de resposta à pergunta/pedido: aceitação de 

incerteza (63,3%), expressão de sentimentos (63,3%), injunção (56,7%), clarificação 

(50%), asserção compensatória (46,67%) e realce do papel do terapeuta (43,3%).  

Na resposta a este incidente crítico, a maioria dos estudantes do 4º ano 

assume a impossibilidade de fornecer um veredicto certo (aceitação de incerteza), 

expressando a sua opinião em relação a esta temática (expressão de sentimentos), 

mas também impondo, de forma rígida, o seu ponto de vista (injunção) (Joyce-

Moniz & Barros, 2005). 

“Eu não posso dizer que sim ou que não, depende do trabalho 

desenvolvido pela Sofia. Se fizer os tratamentos de fisioterapia e conciliar 

os estudos, penso que sim. Penso que tudo é possível, tem é que dar de si 

para que isso seja possível.” (RP, 155) 
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Gráfico 34. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos estudantes do 4º ano, na 

temática de resposta a pergunta/pedido. 
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Uma percentagem considerável de estudantes do 4º ano procura também 

esclarecer as razões específicas (clarificação) que os impedem de estabelecer 

um veredicto fixo (Hargie & Dickson, 2004). Para além disto, reforça a 

competência do fisioterapeuta (realce do papel do terapeuta) e/ou induz o paciente 

a enfrentar a sua situação reconhecendo alguns ganhos/aspectos positivos 

(Joyce-Moniz, 1993; Joyce-Moniz & Barros, 2005) essencialmente, através do 

recurso à subcategoria de aceitação por mal menor (asserção compensatória). Parece 

pois que, tal como defende MacDonald (2004), perante a impossibilidade de 

fornecerem uma resposta certa, os estudantes do 4º ano optam por minimizar 

o impacto da notícia, salientando alguns aspectos positivos da situação 

vivenciada pelo paciente. 

“O tempo aqui vai ser o nosso maior aliado, Sofia. E temos que entender 

que todos os casos são diferentes. A minha experiência como 

fisioterapeuta diz-me que aliar a vontade de recuperar e de prosseguir 

com os tratamentos, que é já uma grande mais-valia, no sentido da tua 
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recuperação e no sentido de atenuar a sua doença e que consigamos, 

então, se não voltar aos treinos e à prática como competição, pelo menos, 

no sentido, de te dar uma melhor condição física, para poderes, enfim, 

prosseguires na tua área que tanto gostas.” (RP, 159) 

 

1.1.1.3.2.5. Elaboração de crítica  

Gráfico 35. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos estudantes do 4º ano, na 

temática de elaboração de crítica. 
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Como se observa no gráfico 35, a injunção é a categoria mais utilizada (80%) 

pelos estudantes do 4º ano, ao criticarem o comportamento da paciente. O 

recurso aos pressupostos médicos (63,3%), a clarificação (50%), a expressão de 

sentimentos (46,7%) e a asserção compensatória (36,67%) são outras das 

categorias utilizadas pelos sujeitos deste grupo amostral.  

Ao verem-se confrontados com uma situação de incumprimento de uma 

recomendação, a grande maioria dos estudantes do 4º ano tende a impor, de 
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forma rígida (Joyce-Moniz & Barros, 2005), os seus padrões de pensamento ou 

comportamento (injunção). A justificação da crítica pode incluir o apelo à 

autoridade do médico (recurso aos pressupostos médicos) e/ou esclarecimento das 

consequências específicas (Hargie & Dickson, 2004) do comportamento da 

paciente (clarificação).  

“Sofia, antes de mais, tem que se lembrar daquilo que o seu médico lhe 

disse no início do tratamento: tem que fazer uma pausa, que a pausa é 

importante e é ponto número um para a sua reabilitação... e tem que ter 

isso muito assente na sua cabeça; se quer algum dia, realmente, voltar a 

praticar, é muito importante que pare e que siga à risca o que está 

planeado, o que nós discutimos e o que combinamos como a sua terapia. 

Daquilo que falava de, eventualmente, chumbar, eu digo que acho que 

não é problema. A Sofia ainda é muito nova, tem 21 anos e não é 

problema algum chumbar ou perder um ano, ou não fazer as cadeiras 

todas ou deixar uma para o ano que vem, porque toda a gente perde, e 

eu falo por mim, perdi um ano e não é drama nenhum que vem ao 

mundo. O mais importante é a sua saúde e continuar bem daqui para a 

frente.” (EC, 153) 

Corroborando a opinião de alguns autores (Darragh & Krieger, 2000; Garcia-

Reyes et al., 2008; MacDonald, 2004), também os estudantes do 4º ano, ao 

percepcionarem que a crítica poderia desencadear perturbação emocional 

optam por expressar a sua opinião/sentimentos pessoais (expressão de 

sentimentos) (Northouse & Northouse, 1998) e/ou encorajar a paciente (Joyce-

Moniz & Barros, 2005; Roter, 2006) através da utilização de uma mensagem 

de esperança (asserção compensatória por positividade). 

“Sofia, lembra-se da recomendação que o médico lhe fez; portanto, voltar 

a treinar como atleta profissional, ou como treinava, neste momento, não 

aconselho e acho que não deve fazer isso, para o seu bem, para o bom 

desenvolvimento do seu caso. Quanto ao seu estudo, não vejo qual é o 

problema de não terminar o seu curso. Com mais ou menos dificuldade, 

acho que você possivelmente consegue acabar o curso, não vejo qual é o 

problema.” (EC, 221) 
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1.1.1.3.2.6. Resposta a crítica  

Gráfico 36. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos estudantes do 4º ano, na 

temática de resposta a crítica. 
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Como se observa no gráfico 36, para responder a crítica da paciente, a 

preferência dos estudantes do 4º ano recai nas categorias disponibilidade 

(56,67%) e pedido de clarificação (50%). Recorde-se que, no incidente crítico 

apresentado, a paciente elaborava uma crítica vaga, donde a utilização do 

pedido de clarificação revela-se muito adequada (Bond, 1988d). 

“Mas de que forma é que achas que seria mais adequado? Podemos fazer 

algumas alterações que sejam tão agradáveis para ti, Sofia, como para 

mim. Poderão ser alterações favoráveis da mesma forma.” (RC,189) 

A análise do referido gráfico permite ainda destacar que, na resposta à crítica 

os estudantes do 4º ano de fisioterapia procuram, por um lado, esclarecer a 

paciente através da clarificação (33,3%) e do realce do papel do terapeuta (23,3%) 

e, por outro, empatizar com a sua situação (Jakubowski & Lange, 1978; 

Rogers & Wallen, 1946), recorrendo, para tal, à reflexão de sentimentos (23,3%).  
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Parece pois que, face a uma situação em que o paciente expressa insatisfação 

com os resultados do tratamento, alguns estudantes do 4º ano sentem 

necessidade de expressar compreensão pela situação vivenciada (Laine & 

Davidoff, 1996; Lloyd & Maas, 1992; Maguire & Pitceathly, 2002; Norfolk, Birdi 

& Walsh, 2007; Northouse & Northouse, 1998; Rogers, 1951). A este 

propósito, refira-se que a literatura tem vindo a considerar estas estratégias 

como importantes formas de proporcionar segurança e conforto emocional 

(Andrade & Grilo, 2004) e promover a melhoria do estado de saúde do doente 

(Neumann et al., 2007; Price, Mercer & MacPherson, 2006).  

“Sofia, eu compreendo que esteja algo ansiosa e queira ver resultados 

logo, mas isto é um trabalho em conjunto e é um trabalho contínuo, nem 

sempre para se obter resultados imediatos. Por isso, eu, na minha 

condição de fisioterapeuta, acho que este é o melhor tratamento para si, 

não a impeço nada de falar com outros fisioterapeutas, mas, se quiser 

continuar comigo, faremos um trabalho em conjunto, e, se não se sentir 

bem, vamos ajustando algumas coisas e veremos aos poucos e poucos 

como é que isto corre.” (RC,192) 

 

1.1.1.3.3. Profissionais 

 

1.1.1.3.3.1. Facilitação da expressão emocional em défice  

Como se observa no gráfico 37, na temática de facilitação da expressão 

emocional em défice, os fisioterapeutas utilizam, essencialmente, três 

categorias: recurso aos pressupostos médicos (46,7%), pedido de informação 

(36,67%) e disponibilidade (33,33%).  
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Gráfico 37. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos profissionais de fisioterapia, na 

temática de facilitação da expressão emocional em défice. 

0 10 20 30 40 50

Recurso 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
Programação de contingências
Realce do papel do terapeuta

Aceitação da crítica
Elaboração da crítica

Recusa da crítica
Injunção

Realce da competência do doente
Asserção compensatória

Disponibilidade
Reflexão de sentimentos

Expressão de sentimentos
Moderação de sentimentos

Incentivo
Disco riscado

C
a
te
g
o
ri
a
s

Percentagem

 

É curioso verificar que, perante uma situação em que a paciente apresenta 

dificuldades em se expressar, e já depois da fisioterapeuta (retratada no 

incidente crítico) ter elaborado três questões, duas delas relativas à 

informação do médico, a resposta mais comum destes profissionais consiste na 

utilização, em simultâneo, do recurso à autoridade (recurso aos pressupostos 

médicos) e do pedido de informação (essencialmente, aspectos médicos/específico). 

“Eu gostaria de saber o que é que o médico lhe disse sobre o diagnóstico 

ou o que é que já sabe sobre este assunto?” (FE, 302) 

Confrontados com a apatia da paciente retratada, alguns fisioterapeutas 

recorrem à oferta dos seus préstimos, através da subcategoria oferta explícita de 

ajuda. 

“Se não quiser dizer-me o que o médico lhe disse, eu posso explicar-lhe 

tudo do início, mas, se houver alguma coisa que não perceba, pergunte-
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me que eu tenho todo o gosto em ajudá-la, e não quero que fique pouco 

esclarecida.” (FE, 242) 

Ao contrário da utilização de questões fechadas e específicas, claramente 

contra-indicadas numa fase inicial da sessão de fisioterapia (Maguire & 

Pitceathly, 2002; Robinson & Heritage, 2006; Roter & Hall, 2006), a 

demonstração de disponibilidade constitui uma forma de promover a 

participação do paciente no processo terapêutico (Silverman, Krutz & Draper, 

2005). No caso específico do paciente com dificuldade de expressão emocional, 

esta categoria pode revelar-se bastante útil. 

 

1.1.1.3.3.2. Moderação da expressão emocional em excesso  

Gráfico 38. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos profissionais de fisioterapia, na 

temática de moderação da expressão emocional em excesso. 
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Como se pode observar no gráfico 38, para moderar a expressão emocional em 

excesso da paciente, os fisioterapeutas recorrem, essencialmente, à clarificação 
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(40%), recusa da crítica (40%), programação de contingências (33,3%) e asserção 

compensatória (33,33%).  

“Não, Sofia! Estamos aqui para melhorar um pouco a sua condição para 

que consiga ter uma boa qualidade de vida e fazer as suas actividades 

durante o máximo tempo possível e o melhor possível, da melhor forma 

possível.” (ME, 316) 

Verifica-se assim que os profissionais, através do recurso à recusa da crítica, 

evidenciam o seu desacordo (Roter e Hall, 2006) com a paciente, ao mesmo 

tempo que evitam explorar as circunstâncias que desencadearam aquela 

reacção emocional (Levinson, Gorawara-Bhat & Lam, 2000; Maguire & 

Pitceathly, 2004). O fisioterapeutas optam assim por esclarecer a paciente 

(clarificação) (Joyce-Moniz & Barros, 2005) e apontar quais as acções de 

confronto (programação de contingências) necessárias à reabilitação da mesma 

(idem). A utilização deste tipo de estratégias tem sido apontada na literatura 

(Fallowfield, Lipkin & Hall, 1998; Fallowfield, Saul & Gilligan, 2001; Jacobsen et 

al., 2006; Sage et al., 2008) como uma forma dos profissionais de saúde 

minimizarem o próprio desconforto incitado pelo estado emocional do paciente. 

“Bem, Sofia, vamos tentar não pensar já dessa forma. Eu vou-lhe explicar 

primeiro em que é que consiste o seu diagnóstico, vou-lhe explicar as 

implicações deste diagnóstico e dar recomendações do que é que pode ir 

fazendo em casa para melhorar, o que é que pode adaptar à sua vida para 

minorar o problema. E um dia de cada vez, vamos vendo o que é possível.” 

(ME, 314) 

Para apaziguar a paciente (Maguire & Pitceathly, 2004) alguns fisioterapeutas 

demonstram optimismo (Roter, 2006), através da utilização da asserção 

compensatória (essencialmente, por positividade). 

“Não! Eu estou aqui para lhe dizer que a Sofia está com um problema e 

que está aqui para tentar contornar a situação para poder regressar o 

mais rapidamente possível à sua actividade normal.” (ME, 272) 

Os resultados das duas temáticas da emocionalidade permitem hipotetizar 

que, tal como apontado por alguns autores (Fallowfield et al., 2002; 
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Fallowfield, Lipkin & Hall, 1998), os profissionais de saúde, que são ensinados 

ou trabalham em organizações onde os sentimentos do paciente são 

considerados como assuntos secundários, tendem a utilizar mais estratégias 

de distanciamento e possuem mais dificuldade em expressar empatia. 

 

1.1.1.3.3.3. Elaboração de Pedido  

Gráfico 39. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos profissionais de fisioterapia, na 

temática de elaboração de pedido. 
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Como se pode observar no gráfico 39, a clarificação é a categoria que merece 

mais destaque na temática  de elaboração de pedido. 90% dos fisioterapeutas 

recorrem, de forma quase exclusiva, a esta categoria.  

“Sofia, é sempre importante saber, todos os dias, se os exercícios foram 

ou não correctamente executados, porque se não foram, não estamos a 

fazer nada no sentido de melhorar o seu desempenho diário.” (EP, 307) 
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Para além da clarificação, apenas as categorias pedido de prova empírica e realce do 

papel do terapeuta são utilizados por mais de 20% dos profissionais. Assim, 

perante a recusa da paciente em demonstrar os exercícios que a fisioterapeuta 

lhe havia recomendado para casa, os profissionais centram-se na enumeração 

das razões específicas (Hargie & Dickson, 2004) que justificam a sua 

insistência no pedido. 

 

1.1.1.3.3.4. Resposta a pergunta/pedido 

Gráfico 40. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos profissionais de fisioterapia, na 

temática de resposta a pergunta/pedido. 
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Como se observa no gráfico 40, a temática de resposta a pergunta/pedido da 

paciente remete os fisioterapeutas para a utilização das seguintes categorias: 

aceitação da incerteza (63,3%), asserção compensatória (50%), injunção (46,7%), 

expressão de sentimentos (43,3%) e clarificação (36,7%).  
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Sem garantias que lhes permitam responder à pergunta da paciente de forma 

taxativa, a maioria dos profissionais assume a incerteza. Contudo, tenta 

minimizar o impacto da dúvida com a imposição de padrões de pensamento ou 

acção (injunção) (Joyce-Moniz & Barros, 2005), 

“Eu sou sempre sincera consigo, Sofia. Eu penso que o tratamento vai 

resultar, mas também há a possibilidade deste não resultar. Não vamos 

pensar que isso vai acontecer, vamos antes concentramo-nos para que o 

tratamento dê resultado.” (RP/P, 273) 

ou minimizando a valência negativa da situação (Joyce-Moniz & Barros, 2005), 

com recurso à asserção compensatória (por positividade ou aceitação por mal menor) 

e/ou através da expressão de sentimentos/desejos do próprio profissional 

(Northouse & Northouse, 1998).  

“Vai terminar o seu curso, com certeza. Quanto à ginástica rítmica, se for 

numa modalidade de competição, talvez não. Mas se for… praticar a 

modalidade noutros moldes, digamos assim, com um bocadinho de 

sacrifício ou força de vontade… não é sacrifício, é força de vontade, 

esperemos que consiga e eu desejo que consiga mesmo.” (RP/P, 277) 

Verifica-se assim que, na sua resposta, os fisioterapeutas conseguem assumir 

a incerteza inerente à condição da paciente. Porém, procuram, através do 

recurso a várias categorias mais (e.g., injunção) ou menos (e.g., expressão de 

sentimentos) rígidas, motivar a paciente para prosseguir com o tratamento. 

 

1.1.1.3.3.5. Elaboração de crítica  

Como se pode observar no gráfico 41, na temática de elaboração de crítica, os 

fisioterapeutas utilizam, principalmente, a clarificação e a injunção (ambas com 

60%), assim como a asserção compensatória e a expressão de sentimentos (ambas 

com 33,3%) e ainda a reflexão de sentimentos (30%).  
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Gráfico 41. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos profissionais de fisioterapia, na 

temática de elaboração de crítica. 
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O incumprimento, por parte da paciente, de uma recomendação médica 

conduz a maioria dos profissionais a especificarem as razões concretas de tal 

recomendação, bem como as consequências da sua não adesão (clarificação) 

(Hargie & Dickson, 2004). Contudo, simultaneamente ao esclarecimento 

fornecido, os profissionais impõem, à paciente, padrões de comportamento e 

pensamento (injunção) (Joyce-Moniz & Barros, 2005). 

“Bem, a Sofia tem de pensar que tem de parar um pouquinho, 

precisamente para poder ter possibilidade de treinar de uma forma mais 

eficaz. Corre o risco de agravar um bocadinho a situação e ter de esperar 

muito mais tempo do que o ideal.” (EC, 272) 

Esta utilização, pela maioria dos fisioterapeutas, da categoria de injunção, 

revela as dificuldades destes profissionais em elaborar uma crítica de forma 

clara e concisa, como os autores da assertividade tão bem explanaram (Bond, 

1988c; Joyce-Moniz & Barros, 2005). Contrariando esta ideia, e dando mostras 
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de compreender as motivações que impeliram a paciente a não aderir as 

recomendações médicas, alguns fisioterapeutas procuram aproximar-se da 

paciente através (1) da expressão da sua compreensão perante o sucedido 

(reflexão de sentimentos) (Rogers & Wallen, 1946), (2) da verbalização dos seus 

próprios sentimentos (expressão de sentimentos) (Northouse & Northouse, 1998), 

e/ou (3) tentando integrar as significações da paciente em conflito, através do 

recurso à subcategoria de aceitação por mal menor (Joyce-Moniz, 1993; Joyce-

Moniz & Barros, 2005). 

“Então, Sofia, o teu gosto pelo desporto realmente é grande, mas nesta 

fase em que estás a viver uma situação de inflamação grande nas 

articulações, deves dar realmente um tempo de repouso, senão, nós 

também não sabemos se pode haver uma paragem da patologia ou não. 

Pelo menos, nesta altura, parar um bocadinho e depois logo se vê. Se as 

dores continuarem, a incapacidade se mantiver ou se aumentar, se calhar, 

também se pode pensar numa outra coisa que a Sofia goste de fazer, 

numa outra actividade.” (EC, 321) 

 

1.1.1.3.3.6. Resposta a crítica  

Como se pode observar no gráfico 42, para responder a uma crítica efectuada 

pela paciente, os fisioterapeutas recorrem à utilização da clarificação (50%), 

recusa da crítica (43,3%), disponibilidade (40%) e pedido de clarificação (33,3%).  

Não obstante o facto dos profissionais se verem confrontados com uma crítica 

vaga elaborada pela paciente, a maioria dos fisioterapeutas opta por uma 

resposta fechada, recusando a crítica e elencando os motivos que levaram à 

escolha do tratamento (clarificação) (Hargie & Dickson, 2004). 

“É assim, Sofia, eu não conheço tratamento melhor para o teu tipo de 

problema. Existem estudos que comparam a eficácia da fisioterapia no teu 

problema e não conheço outra solução; porém, se tu encontrares algum 

tipo de tratamento e que justifiques porquê e que tenha resultados, desde 

que procures e que haja resultados credíveis, tu podes sempre dar a tua 



Processos comunicacionais em estudantes de fisioterapia e fisioterapeutas 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 258 

opinião sobre outro tipo de tratamento, ao médico, ou a mim, e mudar.” 

(RC, 300) 

Gráfico 42. Percentagem de utilização de cada categoria, pelos profissionais de fisioterapia, na 

temática de resposta a crítica. 
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Apesar de 40% dos fisioterapeutas demonstrarem alguma abertura ao 

expressarem a sua disponibilidade para considerar outras alternativas de 

tratamento, o pedido de clarificação, categoria mais apropriada atendendo aos 

conteúdos do incidente crítico (Bond, 1988d), é apenas utilizado por cerca de 

30% deste grupo de profissionais.  
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1.1.1.4. Q1d) Semelhanças e diferenças entre os três 

grupos amostrais, em relação às categorias utilizadas, em 

cada temática.  

Tal como na Q1c), na análise da distribuição das categorias, para os três 

grupos amostrais, nas seis temáticas, recorreu-se apenas às respostas aos 

incidentes críticos para o caso Sofia (baseline) no grupo experimental e no 

grupo controlo. Foram, assim foram categorizadas as respostas de 180 

sujeitos. Todavia, como cada sujeito respondeu apenas a três das seis 

temáticas em estudo, a análise da utilização das categorias, em cada 

temática, corresponde a um n de 90 sujeitos. 

 

1.1.1.4.1. Facilitação da expressão emocional em défice 

Gráfico 43. Distribuição das respostas dadas pelos diferentes grupos amostra na temática de 

facilitação da expressão emocional em défice. 
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Como se pode observar no gráfico 43, para os três grupos que constituíram a 

totalidade da amostra, a categoria mais utilizada, na temática de facilitação 

da expressão emocional em défice, é o recurso aos pressupostos médicos (16,7% 

do 2º ano, 18,9% do 4º ano e 15,5% dos profissionais, num total de 51,1%). 

Empregues por 38,9% dos sujeitos, as categorias pedido de informação (10% do 

2º ano, 16,7% do 4º ano e 12,2% dos profissionais) e disponibilidade (11,1% 

do 2º ano, 16,7% do 4º ano e 11,1% dos profissionais) são igualmente alvo 

da preferência dos sujeitos. Destaque ainda para a utilização da clarificação, 

empregue por 33,3% dos sujeitos, essencialmente, do 2º e 4º anos (13,3% e 

14,4%, respectivamente). 

As categorias pedido de prova empírica, aceitação da incerteza, atribuição causal de 

contingências, aceitação da crítica, recusa da crítica e realce da competência do doente não 

são utilizadas por nenhum dos grupos da amostra. 

Os recursos aos pressupostos médicos, o pedido de informação e a disponibilidade são 

as três categorias mais empregues pelos três grupos de sujeitos, ainda que a 

sua utilização seja mais frequente no grupo dos estudantes do 4º ano. Como 

anteriormente mencionado, o incidente crítico construído para elicitar a 

resposta à temática facilitação da expressão emocional em défice incluía já três 

pedidos de informação, sendo que dois deles apelavam aos esclarecimentos 

facultados pelo clínico. Assim sendo, com excepção da categoria disponibilidade 

que, de acordo com Silverman, Krutz e Draper (2005) evidencia o desejo de 

promover a participação da doente no seu processo terapêutico, a utilização 

das outras duas categorias (recurso aos pressupostos médicos e pedido de 

informação, principalmente médico/especifico) revela-se pouco adequada. Resulta 

assim evidente que os sujeitos que participaram neste estudo apresentam 

dificuldades em lidar com situações em que o paciente apresenta dificuldades 

de expressão (Fallowfield, Saul & Gilligan, 2001; Jacobsen et al., 2006). 

Especificamente, as respostas dos três grupos de sujeitos a esta temática 

apontam para dificuldades em, por um lado, expressar compreensão face à 

situação vivenciada pela paciente (Maguire & Pitceathy, 2004) e, por outro, 

encorajá-la a verbalizar as suas preocupações e sentimentos (Lincoln, 1993), 
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através, por exemplo, do pedido de clarificação (Maguire & Pitceathy, 2004). 

Curiosamente, a categoria reflexão de sentimentos tem uma utilização inferior a 

20% e o pedido de clarificação é empregue por menos de 10% dos participantes 

neste estudo. 

A exploração das emoções do paciente (Kruijver et al., 2001; Street et al., 

2009) e as demonstrações de empatia (Caris-Verhallen, Timmermans & 

Dulmen, 2004; Corney, 2000; Gard et al., 2000; Kruijver et al., 2001; Norfolk, 

Birdi & Walsh, 2007; Reynolds, 2005; Schofield, 2004) têm vindo a ser 

apontadas como dois importantes pilares na gestão de situações complexas do 

ponto de vista emocional (Joyce-Moniz & Barros, 2005). 

 

1.1.1.4.2. Moderação da expressão emocional em excesso 

Gráfico 44. Distribuição das respostas dadas pelos diferentes grupos amostra na temática de 

moderação da expressão emocional em excesso. 
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Como se observa no gráfico 44, na temática de moderação da expressão 

emocional em excesso, os sujeitos dos três grupos da amostra recorrem a 

várias categorias: clarificação, categoria que mereceu a preferência dos três 

grupos (45,6%, com 16,7% do 2º ano, 15,6% do 4º ano e 13,3% dos 

profissionais); recusa da crítica (38,9%, com 12,3% do 2º ano, 13,3% do 4º 

ano e 13,3% dos profissionais); asserção compensatória (31,1%, com 11,1% do 

2º ano, 8,9% do 4º ano e 11,1% dos profissionais); realce do papel do terapeuta 

(28,9%, com 10% do 2º ano, 11,1% do 4º ano e 7,8% dos profissionais);  

programação de contingências (24,5%), mais utilizada pelos profissionais 

(11,1%); racional, com 22,2%, utilizado, principalmente, pelos estudantes dos 

2º e 4º anos (10% e 8,9%, respectivamente) e a injunção (25,6%), que foi 

alvo da preferência dos estudantes do 2º ano (12,2%). 

As categorias pedido de prova empírica, atribuição causal de contingências, aceitação da 

crítica, realce da competência do doente e incentivo não são empregues por nenhum 

dos grupos da amostra na resposta a esta temática. 

A clarificação, recusa da crítica e asserção compensatória são as três categorias mais 

utilizadas, pelos estudantes e fisioterapeutas. Não obstante o incidente crítico 

retratar uma situação na qual a paciente manifestava reacções emocionais 

excessivas, os sujeitos parecem, à semelhança dos enfermeiros que 

participaram no estudo realizado por Kruijver e colaboradores (2001), ter 

dificuldade em recorrer categorias facilitadoras da expressão emocional (e.g., 

reflexão de sentimentos, expressão de sentimentos). Esta abordagem permitiria ao 

cuidador demonstrar interesse em compreender a razão da revolta da 

paciente (Maguire & Pitceathly, 2004).  

No sentido oposto, os participantes deste estudo assumem uma atitude 

defensiva e procuram explicar à paciente o motivo pelo qual a sua revolta é 

injustificada (Berry, 2007; Maguire & Pitceathly, 2004). Estudantes e 

profissionais optam, assim, por tentar minimizar a hostilidade da paciente, 

através do fornecimento de informação (Joyce-Moniz & Barros, 2005) e da 

minimização da valência perturbadora da situação (idem). Estas tentativas de 

apaziguar/tranquilizar prematuramente o paciente têm vindo a ser apontadas 
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(Hulsman et al., 1999; Rosenfield & Jones, 2007) como uma forma dos 

profissionais de saúde minimizarem o seu desconforto emocional, 

desencadeado pela manifestação de reacções emocionais excessivas por parte 

do paciente (Fallowfield, Lipkin & Hall, 1998; Fallowfield, Saul & Gilligan, 

2001; Jacobsen et al., 2006; Sage et al., 2008). Infelizmente, a adopção 

deste tipo de estratégias de distanciamento (Fallowfield & Jenkins, 1999; Gard 

et al., 2000; Kruijver et al., 2001; Maguire e Faulkner, 1988; Maguire & 

Pitceathly, 2004) e/ou optimismo excessivo (e.g., “Não se preocupe. Vai 

correr tudo bem.”) têm revelado ser desnecessárias e, até mesmo, 

prejudiciais (Rogers & Wallen, 1946). Concretamente estas formas de 

confronto impedem o paciente de experienciar algum alívio no seu sofrimento 

(Gard, 2004; Lincoln, 1993; Sage et al., 2008) e podem mesmo potenciar o 

nível de revolta deste último (Maguire & Pitceathly, 2004; Rogers & Wallen, 

1946). 

Um outro aspecto relevante na resposta a esta temática prende-se com o 

facto dos estudantes do 2º ano empregarem mais respostas rígidas, com 

imposição do seu ponto de vista (injunção). Por seu lado, o grupo dos 

profissionais recorre menos ao uso do racional e da injunção, e procura 

tranquilizar a paciente através da programação de actividades.  

 

1.1.1.4.3. Elaboração de Pedido 

Como se observa no gráfico 45, o destaque na temática de elaboração de 

pedido vai para a clarificação, categoria utilizada por 90% dos sujeitos e com 

igual percentagem pelos três grupos em estudo (30%). 

Nesta temática, são oito as categorias que não são empregues pela totalidade 

da amostra: recurso aos pressupostos médicos, aceitação da incerteza, atribuição causal 

de contingências, programação das contingências, aceitação da crítica, recusa da crítica, 

moderação de sentimentos e incentivo. 
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Gráfico 45. Distribuição das respostas dadas pelos diferentes grupos amostra na temática 

elaboração de pedido. 
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Desta forma, ao depararem-se com a relutância da paciente em ceder a um 

pedido elaborado pela fisioterapeuta, os três grupos amostrais reafirmam o 

pedido recorrendo, para tal, à apresentação dos motivos específicos (Hargie & 

Dickson, 2004) que levaram à elaboração do mesmo. Verifica-se assim que, 

perante a possibilidade de recusa da paciente em aceder ao pedido, a grande 

maioria dos estudantes e fisioterapeutas opta, em consonância com o que tem 

vindo a ser recomendado por alguns autores da assertividade (Bond, 1988a; 

Herman, 1978) por justificar o motivo e indicar, de forma precisa, o que 

pretendem que a paciente realize. 

 

1.1.1.4.4. Resposta a pergunta/pedido 

Como se observa no gráfico 46, na temática de resposta a pergunta/pedido, 

os sujeitos dos três grupos da amostra recorrem a várias categorias: aceitação 

da incerteza, categoria que mereceu a preferência dos estudantes do 4º ano e 
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dos profissionais (21,1% em ambos); injunção (50%, com 15,6% do 2º ano, 

18,8% do 4º ano e 15,6% dos profissionais); clarificação (46,7%, com 17,8% 

do 2º ano, 16,7% do 4º ano e 12,2% dos profissionais); expressão de 

sentimentos (48,9%), alvo da preferência dos estudantes do 4º ano (20%); 

asserção compensatória (38,9%), utilizada, principalmente, pelos estudantes do 

4º ano e pelos dos profissionais (14,4% e 16,7%, respectivamente) e realce do 

papel do terapeuta (30%), mais empregue pelos estudantes do 2º e 4º anos 

(11,1% e 13,3%, respectivamente).  

Gráfico 46. Distribuição das respostas dadas pelos diferentes grupos amostra na temática de 

resposta a pergunta/pedido. 
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As categorias pedidas de prova empírica, pedido de clarificação, pedido de opinião, 

atribuição causal de contingências, aceitação da crítica e recusa da crítica não são 

utilizadas por nenhum dos grupos da amostra, na resposta a esta temática. 

Verifica-se assim que, ao serem confrontados com uma pergunta exigente 

para a qual é impossível uma resposta precisa (Fallowfield, Lipkin & Hall, 

1998; Finset et al., 2003), os três grupos de sujeitos diferem, de algum 
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modo, nas categorias que utilizam. Os estudantes do 2º ano são aqueles que 

recorrem mais à clarificação e menos à aceitação de incerteza e à asserção 

compensatória. O grupo de estudantes do 4º ano é aquele em que o recurso à 

expressão de sentimentos e à injunção se revela mais frequente. E, por último, os 

profissionais fazem menos apelo à clarificação e ao realce do papel do terapeuta, 

privilegiando o emprego da aceitação de incerteza e da asserção compensatória.  

Os estudantes do 2º ano parecem ter mais dificuldade em assumir a 

impossibilidade de fornecer uma resposta certa em relação ao futuro da 

paciente. O desejo de se apresentarem como especialistas em tratamentos de 

fisioterapia pode, à semelhança do que Mead (2000) verificou nos 

profissionais de fisioterapia mais jovens, condicionar a opção, dos estudantes 

do 2º ano, por respostas mais fechadas (e.g., clarificação e injunção). De forma 

inversa, os estudantes do 4º ano e os profissionais mostram-se mais seguros 

e expressam, de forma clara, a incerteza inerente à situação da paciente. 

Contudo, o receio do impacto emocional desencadeado pela notícia, impele os 

profissionais a amenizar o conteúdo da mesma através do recurso à asserção 

compensatória. Por seu lado, os estudantes do 4º ano optam por expressar a 

sua opinião pessoal (expressão de sentimentos) ao mesmo tempo que impõem 

padrões de conduta ou pensamento (injunção), como forma de reduzir os 

pensamentos negativos da paciente.  

Por fim, refira-se que, apesar de não minimizar o impacto da notícia, o 

recurso à reflexão de sentimentos (categoria com uma percentagem de utilização 

muito reduzida, para os três grupos de sujeitos), seguida da explicação da 

situação da paciente (e.g., aceitação de incerteza, clarificação), facilitaria a relação 

profissional de saúde-paciente e promoveria a verbalização das emoções 

experienciadas por este último (Ley, 1989; Melo, 2005; Schofield, 2004; 

Street et al., 2009). Resulta assim claro que os estudantes do 4º ano e os 

profissionais apresentam facilidade em explicar a incerteza inerente a uma 

situação clínica, mas falham no processo de descentração (Joyce-Moniz & 

Barros, 2005) que lhes permitira demonstrar empatia perante as necessidades 

evidenciadas pelo doente. 
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1.1.1.4.5. Elaboração de crítica 

Gráfico 47. Distribuição das respostas dadas pelos diferentes grupos amostra na temática de 

elaboração de crítica. 
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Como se observa no gráfico 47, na temática de elaboração de crítica, são 

cinco as categorias que mereceram a preferência dos sujeitos da amostra: 

injunção, categoria mais utilizada pelos três grupos de sujeitos (71%, com 

24,4% do 2º ano, 26,7% do 4º ano e 20% dos profissionais); clarificação 

(57,8%, com 21,1% do 2º ano, 16,7% do 4º ano e 20% dos profissionais); 

asserção compensatória (42,2%, com 18,9% do 2º ano, 12,2% do 4º ano e 

11,1% dos profissionais); recurso aos pressupostos médicos (42,2%) mais 

utilizado pelos estudantes do 4º ano (21,1%) e expressão de sentimentos 

(37,8%, com 11,1% do 2º ano, 15,6% do 4º ano e 11,1% dos profissionais). 

Nesta temática, sete categorias não são utilizadas pela totalidade da amostra: 

pedido de informação, pedido de prova empírica, atribuição causal de contingências, 

aceitação da crítica, recusa da crítica, realce da competência do doente e incentivo. 
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Da comparação da utilização destas categorias pelos três grupos de sujeitos, 

ressalta que os estudantes do 2º ano são aqueles que mais recorrem à 

asserção compensatória e à injunção. Por seu lado, os estudantes do 4º ano 

resolvem o embaraço provocado pela necessidade de criticar o 

comportamento da paciente (Joyce-Moniz & Barros, 2005) com apelo à 

autoridade epistémica (recurso aos pressupostos médicos). 

Perante o incumprimento das recomendações do clínico, a maioria dos 

sujeitos da amostra, com realce para os estudantes do 2º ano, opta por 

esclarecer a paciente relativamente às consequências do seu comportamento 

(clarificação) e, em simultâneo, impor, de forma rígida, padrões de 

comportamento (injunção) (Joyce-Moniz & Barros, 2005).  

A elaboração de uma crítica, de forma adequada (Bond, 1988c), passa, 

seguramente, pelo recurso à clarificação. Neste sentido, os sujeitos do presente 

estudo revelaram alguma adequação na sua resposta. Contudo, o recurso 

generalizado à injunção acentua algumas falhas que os estudantes e 

fisioterapeutas apresentam na elaboração da resposta a esta temática. Parece 

pois que, tal como referenciaram alguns autores da assertividade (Bond, 

1988c; Joyce-Moniz & Barros, 2005), no processo de elaboração de uma 

crítica, os profissionais apresentam dificuldade em centrar-se apenas na 

descrição dos factos, sem incluírem comentários pessoais.  

 

1.1.1.4.6. Resposta a crítica 

Como se observa no gráfico 48, para os três grupos que constituíram a 

totalidade da amostra, as categorias mais utilizadas, na temática de resposta a 

crítica foram: disponibilidade (44,4%, com 12,2% do 2º ano, 18,9% do 4º ano 

e 13,3 dos profissionais); pedido de clarificação (41,1%, com 13,3% do 2º ano, 

16,7% do 4º ano e 11,1% dos profissionais); clarificação (37,8%, com 10% do 

2º ano, 11,1% do 4º ano e 16,7% dos profissionais) e recusa da crítica, 

(27,7%), mais utilizada pelos estudantes do 2º ano e pelos profissionais (10% 

e 14,4%, respectivamente). 
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Gráfico 48. Distribuição das respostas dadas pelos diferentes grupos amostra na temática de 

resposta a crítica. 
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Nesta temática, as quatro categorias aceitação de incerteza, atribuição causal de 

contingências, moderação de sentimentos e incentivo não são utilizadas por nenhum 

dos grupos da amostra. 

A melhor forma de conhecer em profundidade os motivos do desagrado, 

expressos pelo paciente através da formulação de uma crítica vaga, seria 

através da categoria pedido de clarificação (Bond, 1988d; Hargie & Dickson, 

2004). Neste sentido, os estudantes do 4º ano afiguram-se como os 

participantes que respondem de forma mais adequada a esta temática. Este 

grupo de sujeitos recorre ao pedido de clarificação como forma de compreender 

o ponto de vista da paciente (Hargie & Dickson, 2004) e à disponibilidade para 

dar a conhecer a sua abertura para considerar alternativas de tratamento 

(Silverman, Krutz & Draper, 2005). De forma inversa, as respostas dos 

fisioterapeutas revelam-se menos eficazes. Este grupo é aquele que recorre 

mais à clarificação e à recusa da crítica. Parece, pois, que os profissionais tendem 
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a assumir uma atitude defensiva e centrada ao defenderem o seu ponto de 

vista antes de avaliarem as razões específicas que impeliram a paciente a 

expressar o seu desagrado. 

 

SÚMULA CONCLUSIVA DA UTILIZAÇÃO DAS VÁRIAS CATEGORIAS, PELOS TRÊS GRUPOS DA 

AMOSTRA, NAS SEIS TEMÁTICAS DA ASSERTIVIDADE 

Estes resultados revelam que os três grupos amostrais utilizam categorias muito 

semelhantes, na resposta a cada uma das seis temáticas em estudo. As categorias 

mais empregues, em cada temática, são-no quer para os estudantes, quer para os 

fisioterapeutas.  

Neste sentido, as respostas dos dois grupos de estudantes contrariam os resultados 

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, 

Ardolindo, Madray, 2001; Pfeiffer, Madray, Ardolindo & Willms, 1998; Roter & Hall, 

2006). Neste trabalho, as diferenças nos dois grupos referem-se a algumas categorias 

pontuais. Assim, na temática de moderação da expressão emocional em excesso, os 

estudantes do 2º ano utilizam mais a injunção. Na temática de resposta a 

pergunta/pedido, os estudantes do 4º ano recorrem mais à expressão de sentimentos, 

enquanto os estudantes do 2º ano fazem menos apelo à asserção compensatória e a 

aceitação de incerteza. De forma inversa, na temática da elaboração da crítica os 

estudantes do 2º ano são aqueles que mais utilizam a asserção compensatória, e os do 

4º ano os que mais recorrem aos recursos aos pressupostos médicos. Por último, na 

temática da resposta à crítica, os estudantes do 4º ano, empregam menos a recusa da 

crítica. O maior domínio da componente técnica, por parte dos estudantes do 4º ano, 

pode explicar a utilização de categorias como a aceitação de incerteza. Por outro lado, a 

frequência, por parte deste grupo de estudantes, de uma unidade curricular de 

psicologia, com alguns conteúdos relativos à comunicação assertiva, ajuda a 

compreender a menor utilização da injunção e da recusa da crítica, nas temáticas de 

moderação da expressão emocional em excesso e resposta a crítica, respectivamente. 

A análise detalhada das categorias utilizadas pelos profissionais, permite constatar 

que, quando comparados com os dois grupos de estudantes, os fisioterapeutas 

utilizam menos a clarificação na temática facilitação da expressão emocional em défice. 

Na temática de moderação da expressão emocional em excesso, fazem mais apelo à 
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programação de actividades e recorrem menos ao racional e à injunção. No que concerne à 

temática de resposta a pergunta/pedido, os profissionais de fisioterapia empregam 

menos a clarificação e o realce do papel do terapeuta. No sentido oposto, este grupo de 

sujeitos é aquele que mais recorre à clarificação na temática de resposta a crítica. 

Ainda nesta temática a reflexão de sentimentos e o pedido de clarificação são duas 

categorias que os profissionais usam menos que os estudantes. 

Da análise global da utilização das diversas categorias ressalta, à semelhança dos 

resultados encontrados com enfermeiros (Kruijer et al., 2001) e com fisioterapeutas 

(Gard et al., 2000), o predomínio das categorias de carácter instrumental, em 

detrimento das categorias emocionais. Estas últimas são empregues, mas mais como 

forma de tranquilizar (p.e., disponibilidade) e promover o optimismo (p.e., asserção 

compensatória, por positividade).  

De uma forma geral, estudantes e fisioterapeutas focalizam-se no fornecimento 

informação sobre a situação e/ou tratamento do paciente. Este é, sem dúvida, um 

tópico importante; contudo, os participantes neste estudo raramente avaliam a 

compreensão que a paciente possui acerca da sua situação. Do mesmo modo, são 

poucos os sujeitos que, como forma de proporcionar uma atmosfera de suporte, 

exploram os sentimentos da paciente ou discutem os aspectos emocionais da doença 

e/ou tratamento. Neste âmbito, Gard e colaboradores (2000) analisaram a expressão 

emocional de um grupo de fisioterapeutas e concluíram que estes profissionais 

compreendem as emoções subjacentes ao discurso dos pacientes, mas respondem 

num nível intelectual. 

Em relação às duas temáticas da emocionalidade, constata-se, tal como verificado por 

Sheldon e colaboradores (2009) com um grupo de enfermeiros, que os sujeitos que 

participaram nesta investigação variam na resposta à expressão emocional dos 

pacientes. Concretamente, as dificuldades de expressão emocional da paciente 

induzem mais respostas baseadas na autoridade médica e no pedido de informação 

facultada pelo clínico, assim como na oferta de ajuda (disponibilidade). Por seu lado, a 

demonstração de emocionalidade excessiva elicita mais respostas de fornecimento de 

informação, através da clarificação. O recurso a categorias mais rígidas, de que são 

exemplo a recusa da crítica e a injunção, é também mais elevado nesta temática. Estes 

resultados confirmam as observações de investigações anteriores, particularmente, o 

estudo levado a cabo por Razavi e colaboradores (2000), através do qual os autores 

puderam verificar que a utilização de interacções de bloqueio é muito mais frequente 

em temáticas de emocionalidade elevada do que naquelas em que o nível emocional é 

médio ou baixo. 
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1.2. Resultados relativos às escalas subjectivas 

 

1.2.1. Questão 2: Qual a percepção dos sujeitos em 

relação à sua resposta aos incidentes críticos, em cada 

temática?  

A comparação da percepção subjectiva de ansiedade e eficácia dos sujeitos, em cada 

uma das seis temáticas, foi realizada a partir das respostas ao caso Sofia 

(baseline), no grupo controlo e no grupo experimental. Uma vez que cada 

sujeito respondeu a três das seis temáticas em estudo, nesta análise, cada 

grupo corresponde a um n de 30. 

 

1.2.1.1. Q2a) Identificação dos níveis de ansiedade e análise das 

diferenças nestes níveis, entre os estudantes do 2º e 4º anos de 

fisioterapia e fisioterapeutas, em cada temática. 

Como se observa no gráfico 49, a percepção subjectiva de ansiedade decresce com 

a experiência dos sujeitos. Assim, os estudantes do 2º ano são aqueles que 

apresentam níveis mais elevados de percepção de ansiedade e o grupo dos 

fisioterapeutas afigura-se como aquele em que estes níveis são mais baixos.  

Através do teste de Kruskal-Wallis, foi possível comparar os níveis percepção de 

ansiedade dos três grupos, em cada temática, e verificar que existem 

diferenças significativas nas seis temáticas. Estas diferenças são mais 

acentuadas (p<0.001) nas temáticas de facilitação da expressão emocional 

em défice, moderação da expressão emocional em excesso e resposta a crítica. 
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Gráfico 49. Scores médios de percepção ansiedade, em função do grupo amostral e da temática. 
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Parece, pois, que o confronto diário com situações semelhantes àquelas que 

foram apresentadas, proporcionado pelo estágio, nos estudantes de 4º ano e, 

principalmente através da prática profissional, nos fisioterapeutas, permite 

diminuir o nível de percepção de ansiedade destes dois grupos de sujeitos. A 

apresentação de incidentes críticos que retratavam situações com as quais os 

estudantes do 2º ano nunca se tinham deparado poderá justificar, tal como 

defendem Yudkowsky, Downing e Ommert (2006), os elevados níveis de 

percepção de ansiedade, observados neste grupo de sujeitos. 

Comparando os níveis de percepção de ansiedade despoletados pelas diferentes 

temáticas dentro de cada grupo de sujeitos, verifica-se que a temática 

resposta a pergunta/pedido é aquela que desencadeia maior percepção de 

ansiedade para os fisioterapeutas (3,5±1,5). 

Para os estudantes do 4º ano, as temáticas que despoletam maior percepção de 

ansiedade são a moderação da expressão emocional em excesso (4,4±1,13) e a 

resposta à pergunta/pedido (4,4±1,16). Estas duas temáticas, assim como a 

facilitação da expressão emocional em défice, são percepcionadas pelos 
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estudantes do 2º ano como mais ansiogéneas (4,6±0,96; 4,4±1,27; 4,5±0,94, 

respectivamente). Nos três grupos, a temática de elaboração de pedido é 

aquela que desencadeia o nível mais baixo de percepção de ansiedade (3,6±0,96; 

3,4±1,03; 2,6±1,0; respectivamente para o 2º ano, 4º ano e profissionais). 

A temática resposta a pergunta/pedido afigura-se, assim, como aquela que 

despoleta maior percepção de ansiedade para os três grupos de sujeitos, logo 

seguida das temáticas da emocionalidade, i.e., facilitação da expressão 

emocional em défice e moderação da expressão emocional em excesso. 

A ansiedade desencadeada pela temática de resposta a pergunta/pedido 

poderá ser compreendida se atendermos a que a resposta ao incidente crítico 

que a sustentava acarretava incerteza (p.e., necessidade de esperar para ver 

como a paciente iria reagir aos tratamentos de fisioterapia) ou pressupunha 

mesmo o fornecimento de uma má notícia (p.e., indicar que a paciente não 

poderia voltar a praticar ginástica rítmica) (Fallowfield, Lipkin & Hall, 1998; 

Finset et al., 2003). A dificuldade de verbalização da resposta, a par com o 

receio das reacções emocionais da paciente (Joyce-Moniz & Barros, 2005), 

poderão justificar elevados níveis de percepção de ansiedade suscitados por esta 

temática. 

Em relação às temáticas da expressão emocional, vários autores têm vindo a 

colocar em relevo que tanto a expressão emocional excessiva (Fallowfield, 

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

Sage et al., 2008; Sheldon et al., 2009), como as situações em que o 

paciente mostra tendência para se isolar e fechar (Fallowfield, Saul & Gilligan, 

2001; Jacobsen et al., 2006; Maguire & Pitceathy, 2004; Sheldon et al., 

2009), constituem um forte desencadeador de ansiedade no profissional de 

saúde. À semelhança dos resultados obtidos por Hajek, Najberg e Cushing 

(2000) com estudantes de medicina, os dados da presente investigação 

apontam para que a manifestação, por parte do paciente, de revolta e/ou 

agressividade seja mais perturbadora para os estudantes de fisioterapia (2º e 

4º anos), do que a dificuldade do utente em verbalizar pensamentos e/ou 

emoções.  
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1.2.1.2. Q2b) Identificação dos níveis de percepção de 

eficácia e análise das diferenças nestes níveis, entre os 

estudantes do 2º e 4º anos de fisioterapia e 

fisioterapeutas, em cada temática. 

Gráfico 50. Scores médios de percepção de eficácia, em função do grupo amostral e da temática. 
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Como se observa no gráfico 50, a percepção de eficácia na resposta aos 

incidentes críticos tende a ser mais baixa nos grupos de estudantes (2º e 4º 

ano) que no grupo dos profissionais.  

O recurso ao teste de Kruskal-Wallis permitiu verificar que a temática dae 

resposta à crítica é a única em que as diferenças encontradas, nos três grupos 

amostrais, não são significativas. 

As temáticas da emocionalidade, i.e., facilitação da expressão emocional em 

défice (2,97±0,96), moderação da expressão emocional em excesso (3,1±1,04), 

assim como a resposta a pergunta/pedido (3,4±1,03) são aquelas em que a 

percepção de eficácia na resposta é menor, para os estudantes do 2º ano. É 

curioso notar que estas são precisamente as três temáticas que este grupo de 



Processos comunicacionais em estudantes de fisioterapia e fisioterapeutas 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 276 

estudantes percepcionou como mais ansiogéneas (secção 1.2.1.1, deste 

capítulo).  

Para os estudantes do 4º ano, a temática da moderação da expressão 

emocional em excesso é aquela em que a percepção de eficácia apresenta um 

valor mais baixo (3,2±0,90), logo seguida da temática elaboração de crítica 

(3,4±0,86) e resposta a pergunta/pedido (3,5±0,82). Também estas três 

temáticas correspondem àquelas que os estudantes de 4º ano apontam como 

sendo desencadeadoras de maior nível de percepção de ansiedade (secção 

1.2.1.1, deste capítulo).  

Por último, no grupo dos profissionais de fisioterapia, observa-se que a 

percepção de eficácia é bastante elevada, situando-se entre os 4,1 e 4,4, para as 

seis temáticas em estudo. Neste contexto, Sheldon e colaboradores (2009) 

verificaram, num estudo com enfermeiros, que aqueles que tinham menos 

anos de experiência eram também os que apresentavam níveis mais baixos 

de auto-eficácia. Uma vez que os fisioterapeutas que participaram neste 

estudo tinham, em média, 12 anos de prática profissional, poder-se-á postular 

que a experiência funcionou como factor determinante nos níveis de percepção 

de eficácia observados nos fisioterapeutas. 

 

SÚMULA CONCLUSIVA: 

Os resultados das duas escalas subjectivas que avaliaram a percepção de ansiedade e de 

eficácia apontam para a existência de uma relação inversa entre estas duas dimensões, 

nos estudantes de fisioterapia (2º e 4º anos). Noutras palavras, as temáticas que 

despoletam um nível de percepção de ansiedade mais elevado, são, simultaneamente, 

aquelas em que os níveis de percepção de ansiedade são mais baixos. 
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1.2.2. Questão 3: Quais os níveis de percepção de 

competência nos três grupos amostrais? 

Para a análise das diferenças entre a percepção de competência clínicas e 

competências comunicacionais, foram consideradas as respostas, no baseline, dos 

sujeitos dos três grupos amostrais, no grupo experimental e no grupo controlo 

(perfazendo um total de 60 sujeitos por grupo). 

À semelhança do que preconizam os autores destas escalas (Cleland, Foster & 

Moffat, 2005), na análise dos resultados foram utilizados os valores médios.  

Como se pode observar pelo gráfico 51, a percepção de competência comunicacional 

é superior, nos estudantes de fisioterapia e nos fisioterapeutas à percepção de 

competência clínica. Contudo, esta superioridade é estatisticamente significativa 

apenas nos grupos de estudantes (p<0,001 para o 2º ano e P<0,01 para o 4º 

ano, teste de Wilcoxon). 

Gráfico 51. Scores médios de percepção de competência clínica e comunicacional para os três 

grupos da amostra. 
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O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis permitiu verificar que existem 

diferenças significativas (p<0.001, para um nível de significância de 0,05) 
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entre os três grupos amostrais, quer para a percepção de competências clínicas, 

quer para a percepção de competências comunicacionais. Através do gráfico, pode 

observar-se que estas diferenças reflectem o aumento da percepção de 

competências clínica e comunicacional ao longo do tempo. Assim, o grupo dos 

estudantes do 2º ano é aquele que apresenta níveis de percepções de 

competências mais baixos, enquanto os profissionais se percepcionam como 

mais competentes, no que aos aspectos técnicos e comunicacionais diz 

respeito. 

O aumento da percepção de competência clínica durante a formação académica é 

claramente expectável, e confirma os resultados encontrados por Cleland, 

Foster e Moffat (2005), em estudantes de 1º e 3º ano de medicina. Contudo, 

neste grupo de estudantes, e ao contrário dos resultados encontrados na 

presente investigação, não foram verificadas diferenças significativas na 

percepção de competências comunicacionais. 

O facto dos estudantes do 4º ano terem frequentado, no 2º ano, uma unidade 

curricular de psicologia social poderá ter contribuído para o aumento na 

percepção de competências comunicacionais (4,28±0,59) neste grupo de sujeitos. 

Efectivamente, os conteúdos programáticos desta unidade curricular incluíam 

aspectos relativos à comunicação na equipa de saúde. 

O factor experiência afigura-se como o determinante da elevada percepção de 

competência comunicacional (4,63±0,64) observada no grupo dos fisioterapeutas. 

De acordo com Yudkowsky, Downing e Ommert (2006), o desempenho 

continuado de determinadas tarefas, proporcionado pela experiência 

profissional, permite que os cuidadores se sintam mais confiantes (e menos 

ansiosos). Este aumento de confiança é interpretado pelos profissionais de 

saúde como uma evidência da eficácia do seu desempenho. Justificam-se, 

desta forma, os scores elevados na percepção de competência clínica (4,53±0,72) 

e comunicacional (4,63±0,64) por parte dos profissionais de fisioterapia. 
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1.2.3. Questão 4: De que forma os sujeitos dos três 

grupos amostrais conceptualizam a relação 

fisioterapeuta-paciente? 

Tal como para as escalas subjectivas, relativas à percepção de competências, 

na análise dos resultados da PPOS, nos três grupos amostrais, foram 

consideradas as respostas, no baseline, no grupo experimental e no grupo 

controlo (perfazendo um total de 60 sujeitos por grupo). 

 

1.2.3.1. Q4a) Identificação dos níveis de centração no 

paciente para os três grupos da amostra. 

Gráfico 52. Scores médios da escala total da PPOS e das subescalas sharing e caring, nos três 

grupos amostrais. 
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Como se pode observar no gráfico 52, a subescala caring apresenta, nos três 

grupos de sujeitos, valores significativamente (p<0,001) superiores à 

subescala sharing.  
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À semelhança do que outros autores têm encontrado (Krupat et al., 2000; Lee 

et al., 2008; Ribeiro, Krupat & Amaral, 2007; Tsimtisiou et al., 2007), estes 

resultados apontam para a existência de dificuldades, por parte dos 

estudantes e profissionais, em partilhar informação e conhecimentos com o 

paciente (Lee et al., 2008). De acordo com Ribeiro, Krupat e Amaral (2007) e 

Lamiani e colaboradores (2008), esta assimetria entre os scores das duas 

subescalas reflecte a cultura vigente, onde ainda impera algum paternalismo. 

Na mesma linha, Lee e colaboradores (2008) avançam que os estudantes e 

profissionais acreditam que os pacientes não esperam que a tomada de 

decisão e poder seja partilhada.  

De acordo com Krupat e colaboradores (2000), estes resultados apontam para 

valores baixos de centração no paciente, para os estudantes do 2º ano 

(2,25±0,43) e para os profissionais (4,39±0,39) e para níveis médios nos 

estudantes de 4º ano2 (4,51±0,31).  

 

1.2.3.2. Q4b) Análise das diferenças, nos níveis de 

centração no paciente, entre os estudantes do 2º e 4º anos 

de fisioterapia e fisioterapeutas. 

Através do teste de Kruskal-Wallis foi possível verificar que, na subescala 

caring, existem diferenças significativas (p<0,005) entre o grupo do 2º ano e 

o grupo dos profissionais, sendo que os primeiros apresentam scores mais 

baixos nesta subescala. Na subescala sharing, foram encontradas diferenças 

significativas (p<0,005) entre os resultados do 2º e 4º anos, e entre o 4º ano 

e os profissionais. Efectivamente, o grupo dos estudantes do 4º ano é aquele 

que apresenta os valores mais elevados na subescala sharing (4,23±0,50). 

Finalmente, na escala total, existem diferenças significativas (p<0,005) entre os 

resultados obtidos pelos estudantes, i.e., entre os 2º e 4º anos do curso 

                                                 
2 Krupat e colaboradores (2000) classificaram a média aritmética obtida, para cada questionário, 
em três grupos: alta (≥ 5.00), médio (> 4,57 e <5,00) e baixo (≤ 4,57), correspondendo a uma 
orientação centrada no paciente. 
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superior de fisioterapia. Os estudantes de 4º ano são aqueles que apresentam 

níveis mais elevados de centração no paciente. 

Esta diferença nos resultados dos estudantes do 2º e 4º anos confirma os 

resultados recentes de French (2008) com estudantes de fisioterapia 

portugueses. A autora verificou que os níveis de centração tendem a 

aumentar ao longo da formação académica dos estudantes. Resultados 

idênticos foram também encontrados por Lee e colaboradores (2008) com 

estudantes asiáticos de medicina, assim como por Ribeiro, Krupat e Amaral 

(2007) com estudantes de medicina brasileiros. Outros autores (Haidet et al., 

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

que os níveis de centração diminuem durante o percurso académico dos 

estudantes de medicina.  

Não foram encontrados estudos que comparem os níveis de centração dos 

estudantes no final da sua vida académica com os scores dos profissionais. Os 

resultados obtidos neste estudo apontam para a possibilidade das atitudes de 

centração no paciente aumentarem durante a formação académica dos 

estudantes. Contudo, o ingresso no mercado de trabalho parece potenciar o 

desenvolvimento de atitudes de centração no próprio profissional de saúde. A 

este propósito Williams, Cantillon e Cochrane (2001) defendem que, ao 

procurarem manter uma relação centrada no paciente, os jovens profissionais 

deparam-se com dificuldades por parte das organizações. Chegam mesmo a 

ser considerados, pelos seus colegas mais experientes, como demasiado 

lentos. Curiosamente, no presente estudo, os cuidadores apresentam scores 

na escala total e na subescala sharing muito semelhantes aos dos estudantes do 

2º ano.  

De referir ainda que, apesar dos valores encontrados no 4º ano serem 

considerados médios, estes encontram-se no limite inferior do intervalo 

proposto por Krupat e colaboradores (2000). Assim, sem desvalorizar o 

aumento nas atitudes de centração no paciente no decurso da formação dos 

futuros fisioterapeutas, estes resultados apontam para a necessidade dos 

curricula potenciarem o desenvolvimento destas atitudes, em particular das 

atitudes de partilha de informação e poder. O incremento desta dimensão 
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adquire particular relevo, pois, como demonstraram Krupat e colaboradores 

(2000), a subescala sharing é aquela que mais se relacionada com os níveis de 

satisfação do paciente. 

Por último, importa realçar que apesar de, como atestaram Street, Gordon e 

Haidet (2007), os profissionais com mais atitudes de centração no paciente 

serem também aqueles que comunicam melhor, a PPOS mede atitudes em 

relação à centração no paciente e não comportamentos reais de centração 

(Haidet et al., 2002).  

 

 

2. Resultados relativos ao segundo objectivo 

geral 

Considerando o segundo objectivo geral, a saber, intervenção clínica e 

educacional visando a modificação da comunicação inadequada dos sujeitos, 

segue-se a apresentação dos resultados referentes ao programa de treino de 

competências comunicacionais desenvolvido com os estudantes do 2º e 4º 

anos de fisioterapia e os fisioterapeutas. 

 

2.1. Questão 5: Qual a eficácia do programa de 

treino de competências comunicacionais? 

Esta questão implica: 
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2.1.1. Q5a) Identificação das diferenças nas categorias 

utilizadas antes e depois do treino, pelos três grupos 

amostrais 

Na resposta a esta questão, e considerando a orientação mais exploratória do 

treino e o número reduzido de sujeitos em cada grupo (15 sujeitos de 2º ano, 

4º ano e profissionais), optou-se por apresentar, para cada temática, as 

frequências de utilização de cada categoria, no grupo experimental e no grupo 

controlo, nos dois momentos de avaliação (baseline e follow-up). 

 

2.1.1.1. Facilitação da expressão emocional em défice 

Como se observa pelo quadro 19, a categoria reflexão de sentimentos (específico) é 

aquela que os participantes, no follow-up do grupo experimental, mais 

utilizam na resposta aos incidentes críticos da temática facilitação da 

expressão emocional em défice. No baseline do mesmo grupo, esta categoria é 

empregue por um número reduzido de sujeitos. Este incremento na utilização 

da reflexão de sentimentos no follow-up não se verifica no grupo controlo. Assim 

a maior utilização desta categoria de cariz sócio-afectivo, pelos estudantes e 

fisioterapeutas do grupo experimental, pode ser atribuída aos efeitos do 

programa de treino. 

De referir ainda que as categorias recursos aos pressupostos médicos e 

disponibilidade (oferta explícita) são utilizadas no baseline, quer pelos participantes 

do grupo experimental, quer do grupo controlo. Porém, no follow-up, a 

utilização destas categorias revela-se muito reduzida ou mesmo nula. De 

forma inversa, a categoria atribuição causal de contingências não é utilizada por 

nenhum sujeito no baseline, passando, no follow-up, a ser empregue por 

alguns participantes, quer do grupo experimental, quer do grupo controlo. O 

aumento da utilização, no follow-up dos grupos experimental e controlo, 

ocorre também para categoria pedido de informação (aspectos médicos/específico). 
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Quadro 19. Categorias utilizadas na temática de facilitação da expressão emocional em défice, 

no baseline e follow-up.  

Grupo Experimental Grupo Controlo 
Categorias Sub-categorias  

Baseline Follow-up Baseline Follow-up 

2º 8  7  

4º 8  9  Recursos aos pressupostos médicos 
P 7  7 1 

2º  1 2 2 

4º 1 4 2 2 
Aspectos médicos 

/Geral 
P 1 2  1 

2º 3 5 4 7 

4º 4 4 5 9 
Aspectos médicos 

/Específico 
P  3 5 6 

2º 1  1  

4º     
Aspectos psicológicos 

/Geral 
P 1 2 1  

2º  1  1 

4º 1 2 3 1 

Pedido de 
informação 

Aspectos psicológicos 
/Específico 

P  1   

2º     

4º     Pedido de prova empírica 
P     

2º 3 5  1 

4º 2  1  Pedido de clarificação 
P 1 2 1  

2º 1 1 6  

4º 1    Pedido de colaboração 
P    2 

2º 1 1  1 

4º 3  1 2 Pedido de opinião 
P 2 3 2 1 

2º 1   1 

4º 1  3  
Didáctica 

tratamento/doença 
P 3  3  

2º 1  4  

4º   2  

Racional 
Didáctica participação 

mútua 
P 1    

2º 3 6 9 10 

4º 6 3 7 6 Clarificação 
P 2 3 3 5 

2º     

4º     Aceitação da incerteza 
P     

2º  2  2 

4º  2  3 Atribuição causal de contingências 
P  1  6 

2º 1  1  

4º 2  1  Programação de contingências 
P 2  1  

2º 4 2 4 2 

4º 1 2 2 1 Realce do papel do terapeuta 
P 2 4 3 3 

2º     

4º     Aceitação da crítica 
P     

Elaboração de crítica 2º 1    
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4º     

P     

2º     

4º     Recusa da crítica 
P     

2º 2  2 2 

4º 1  3  Injunção 
P 2 1 3 7 

2º 1  1  

4º 3    Positividade 
P 3  2 1 

2º   1  

4º     Proposição 
P     

2º   1  

4º   1  

Asserção 
compensatória 

Aceitação por mal 
menor 

P     

2º     

4º     Realce da competência doente 
P     

2º 8  1 1 

4º 7 1 4  
Oferta explícita de 

ajuda 
P 3  5  

2º 2  1 3 

4º 1 2 3 1 

Disponibilidade 
Considerar 
alternativas 

P 1 2  3 

2º  1  1 

4º  1  1 Simples/invasiva 
P 1 1  1 

2º 2 12 3 3 

4º 3 14 1 2 

Reflexão de 
sentimentos 

Específico 
P 3 9  2 

2º  2 2  

4º 4 1 2 3 Expressão de sentimentos 
P 5 3 2 4 

2º    2 

4º 1 1   Moderação de sentimentos 
P   1 1 

2º 1  1  

4º     Incentivo 
P     

2º    1 

4º 1    Disco Riscado 
P     

 
Legenda: 
 Diminuição da utilização das categorias depois do treino 
 Aumento da utilização das categorias depois do treino 

Estas modificações não podem ser atribuídos aos efeitos do programa de 

treino, uma vez que ocorrem quer no grupo experimental, quer no grupo 

controlo. Como referimos, o incidente crítico, construído para o baseline da 

temática facilitação da expressão emocional em défice, apelava, ele próprio, 

para a informação facultada pelo médico, enquanto o incidente crítico 

apresentado, depois do treino, retratava uma paciente com carcinoma da 
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mama, a quem a fisioterapeuta perguntava se tinha casos de doença 

oncológica na família. Desta forma, a utilização da categoria recurso aos 

pressupostos médicos, no baseline, e atribuição causal de contingências, no follow-

up, poderão ter sido induzidas pela natureza da situação problemática 

apresentada. 

 

2.1.1.2. Moderação da expressão emocional em excesso 

Como se observa pelo quadro 20, na resposta aos incidentes críticos da 

temática moderação da expressão emocional em excesso, no follow-up, o grupo 

experimental utiliza, preferencialmente, a categoria reflexão de sentimentos 

(específico). Esta categoria não é empregue por este grupo no baseline e, no 

grupo controlo, a sua utilização é reduzida, quer no baseline, quer no follow-

up. No mesmo sentido, no 2º e 4º anos do grupo experimental, a utilização da 

categoria pedido de clarificação aumenta no follow-up, observando-se que os 

sujeitos do grupo controlo não fazem apelo a esta categoria no follow-up. De 

forma inversa, as categorias clarificação e injunção são utilizadas, com alguma 

frequência, quer pelo grupo experimental, quer pelo grupo controlo. No follow-

up, o grupo controlo mantém esta utilização. Contudo, no grupo experimental, 

o emprego destas categorias é bastante reduzido ou mesmo nulo (caso do 4º 

ano, na categoria clarificação, e dos 2º e 4º anos na categoria injunção).  

Estas diferenças entre o desempenho do grupo controlo e do grupo 

experimental, no follow-up, permitem considerar que o programa de treino de 

competências comunicacionais poderá contribuir para a maior utilização, nos 

três grupos de sujeitos, da reflexão de sentimentos, assim como para a 

diminuição do emprego da clarificação e da injunção. Nos estudantes do 4º ano, 

o programa promove ainda o emprego do pedido de clarificação. 
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Quadro 20. Categorias utilizadas na temática de moderação da expressão emocional em 

excesso, no baseline e follow-up.  

Grupo Experimental Grupo Controlo 
Categorias Sub-categorias  

Baseline Follow-up Baseline Follow-up 

2º 1  1  

4º 1  3 2 
Recursos aos pressupostos 

médicos 
P 2  2  

2º     

4º 1    
Aspectos médicos 

/Geral 
P  1   

2º    1 

4º 4 1 1  
Aspectos médicos 

/Específico 
P   1 1 

2º  1   

4º     
Aspectos psicológicos 

/Geral 
P  2  1 

2º  1   

4º 1 1   

Pedido de 
informação 

Aspectos psicológicos 
/Específico 

P 1 4 1  

2º     

4º     Pedido de prova empírica 
P     

2º  2 1  

4º  8   Pedido de clarificação 
P 1 2 1  

2º 1 1 1  

4º   2  Pedido de colaboração 
P   3  

2º     

4º     Pedido de opinião 
P  2 1 1 

2º 8 1 1 2 

4º 2  6 4 
Didáctica 

tratamento/doença 
P 3 1  1 

2º     

4º     

Racional 
Didáctica participação 

mútua 
P     

2º 6 3 9 9 

4º 7  7 8 Clarificação 
P 6 2 6 9 

2º   1  

4º 1  1  Aceitação da incerteza 
P 2  1  

2º  2 1 3 

4º    2 
Atribuição causal de 

contingências 
P  1  4 

2º 5 1 1  

4º 3  3  Programação de contingências 
P 6 2 4 1 

2º 4 6 5 5 

4º 3 3 7 6 Realce do papel do terapeuta 
P 2 2 5 4 

2º     

4º     Aceitação da crítica 
P     
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2º 1  1  

4º     Elaboração de crítica 
P 1  1  

2º 6  5  

4º 6  6  Recusa da crítica 
P 5  7  

2º 6  5 8 

4º 3  4 8 Injunção 
P 3 1 2 5 

2º 5 4 3 4 

4º 5   1 Positividade 
P 1 2 4  

2º 1   7 

4º 1    Proposição 
P     

2º   2  

4º 1  3  

Asserção 
compensatória 

Aceitação por 
mal menor 

P 3 1 2  

2º     

4º  1   Realce da competência do doente 
P     

2º 2 3 3 1 

4º 1 3   
Oferta explícita 

de ajuda 
P   3 1 

2º 1 1   

4º   2  

Disponibilidade 
Considerar 
alternativas 

P  1  1 

2º    5 

4º    1 Simples/invasiva 
P  1   

2º  14 1 3 

4º  14 3 1 

Reflexão de 
sentimentos 

Específico 
P 1 10 3 4 

2º  3 2 3 

4º 1 3 4 4 Expressão de sentimentos 
P 3 10 3 8 

2º 3  3  

4º 4    Moderação de sentimentos 
P  1 3 1 

2º     

4º     Incentivo 
P     

2º   1  

4º   2  Disco Riscado 
P     

 
Legenda: 
 Diminuição da utilização das categorias depois do treino 
 Aumento da utilização das categorias depois do treino 

Acrescente-se ainda que, no baseline, os participantes do grupo experimental 

e do grupo controlo utilizam, de forma considerável, a categoria recusa da 

crítica. Porém, no follow-up, esta categoria deixa de ser empregue (utilização 

nula em todos os grupos). A diminuição de utilização de categorias no follow-

up dos grupos experimental e controlo ocorre igualmente nas categorias 

recurso aos pressupostos médicos, moderação de sentimentos (com excepção, nesta 
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última, no grupo dos profissionais, do grupo experimental), programação de 

contingências, assim com asserção compensatória por mal menor (exceptuando, 

nesta ultimo, o grupo do 2º ano do grupo experimental). De forma inversa, no 

grupo dos profissionais, a utilização da categoria expressão de sentimentos 

aumenta no follow-up, quer do grupo experimental, quer do grupo controlo. 

Atendendo a que as alterações, entre o baseline e o follow-up, na utilização 

das categorias recursos aos pressupostos médicos, recusa da crítica, expressão de 

sentimentos, moderação de sentimentos, programação de contingências e asserção 

compensatória por mal menor se verificam, quer no grupo experimental, quer no 

grupo controlo, poder-se-ão atribuir à natureza dos próprios incidentes 

críticos, e não aos efeitos do programa de treino. Efectivamente,  no caso 

Sofia (baseline), a paciente respondia, em tom exaltado, à informação 

solicitada pela fisioterapeuta, questionando a eficácia do tratamento. Já no 

caso D. Alice (follow-up), esta verbalizava que a mãe tinha falecido com a 

mesma doença e que se sentia incompreendida por todos. Como 

consequência, a utilização da categoria recurso aos pressupostos médicos e recusa 

da crítica, no baseline, e expressão de sentimentos e moderação de sentimentos, no 

follow-up, poderão ter sido induzidas pela natureza da situação problemática. 

SÚMULA CONCLUSIVA PARA TEMÁTICAS DA EMOCIONALIDADE 

No que concerne às temáticas da emocionalidade, o programa individual de treino de 

competências comunicacionais parece contribuir, nos dois grupos de estudantes e nos 

profissionais de fisioterapia, para o aumento da utilização de categorias de cariz sócio-

afectivo, particularmente a reflexão de sentimentos. Na temática da moderação da 

expressão emocional em excesso, o programa promove, nos estudantes do 4º ano, o 

recurso a categorias mais abertas, como o pedido de clarificação. Para além disso, inibe, 

nos três grupos de sujeitos, o recurso a categorias mais fechadas, de que é exemplo a 

clarificação, e rígidas, como é o caso da injunção. Já anteriormente, Razavi e 

colaboradores (2000) observaram a mesma tendência (para alterações mais 

significativas) na temática da emocionalidade excessiva. Os autores compararam os 

efeitos do treino de competências comunicacionais em temáticas com diferentes níveis 

de emocionalidade e verificaram que estes eram mais pronunciados nos role-playing 

em que o paciente simulado apresentava níveis superiores de emocionalidade. 
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Em termos genéricos, estas alterações coincidem com os resultados encontrados dos 

treinos propostos por vários autores (Caris-Verhllen et al., 2000; Fallowfield et al., 

2004; Kuntze, Molen & Born, 2007; Roter et al., 1998; Roter et al., 2004). Por 

exemplo, a avaliação do treino de competências comunicacionais, realizado por 

Fallowfield e colaboradores (2002) com médicos oncologistas revelou que estes 

especialistas respondiam de forma apropriada às pistas dos pacientes, utilizavam mais 

questões abertas e expressões empáticas e diminuíam o recurso a questões fechadas. 

A este propósito, autores da psicologia (Joyce-Moniz & Barros, 2005) e da fisioterapia 

(Gyllensten, Gard & Salford, 1999) defendem que a reflexão de sentimentos e as 

perguntas abertas constituem excelentes recursos para facilitar a expressão do 

paciente. Assim, o programa de treino de competências comunicacionais oferece bons 

indicadores no sentido de contribuir para a elaboração de respostas mais adequadas, 

nas situações em que o paciente apresenta dificuldades de expressão emocional.  

 

2.1.1.3. Elaboração Pedido 

Como se observa pelo quadro 21, na resposta à temática de elaboração de 

pedido, no follow-up do grupo experimental, ocorre um ligeiro aumento da 

utilização da categoria pedido de opinião. No grupo controlo dos profissionais 

este aumento é pouco significativo (de um sujeito no baseline, para três no 

follow-up). Do mesmo modo, a utilização da categoria expressão de sentimentos, 

aumenta no follow-up, para os 2º e 4 anos do grupo experimental (no grupo 

dos profissionais, a utilização desta categoria manteve-se). No grupo controlo, 

a utilização desta categoria não sofre alterações entre o baseline e o follow-

up. 

Em relação à categoria racional (didáctica doença/tratamento), verifica-se que, no 

follow-up, os estudantes do 4º ano e os profissionais, do grupo experimental, 

recorrem menos a esta categoria. No sentido oposto, no follow-up, do grupo 

controlo, o racional é mais utilizado, pelos estudantes do 4º ano e pelos 

profissionais, do que no baseline. 
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Quadro 21. Categorias utilizadas na temática de elaboração de pedido, no baseline e follow-up.  

Grupo Experimental Grupo Controlo 
Categorias Sub-categorias  

Baseline Follow-up Baseline Follow-up 

2º     

4º     
Recursos aos pressupostos 

médicos 
P     

2º     

4º 1 1   
Aspectos médicos 

/Geral 
P     

2º     

4º     
Aspectos médicos 

/Específico 
P   1  

2º     

4º     
Aspectos psicológicos 

/Geral 
P   1  

2º     

4º     

Pedido de 
informação 

Aspectos psicológicos 
/Específico 

P     

2º 3 3 4 2 

4º 7 2 4 2 Pedido de prova empírica 
P 4 5 5 4 

2º     

4º 1  1 1 Pedido de clarificação 
P  1 2 1 

2º   2  

4º 2   1 Pedido de colaboração 
P 1    

2º 1 4  1 

4º  1 1  Pedido de opinião 
P  3 1 3 

2º 1 2 2 1 

4º 4 2  4 
Didáctica 

tratamento/doença 
P 2  1 4 

2º     

4º     

Racional 
Didáctica participação 

mútua 
P    1 

2º 13 14 14 14 

4º 14 12 13 12 Clarificação 
P 15 14 12 12 

2º     

4º     Aceitação da incerteza 
P     

2º     

4º     Atribuição causal de contingências 
P     

2º     

4º  1 2 1 Programação de contingências 
P    2 

2º 5 3 2 2 

4º 2 2 3 2 Realce do papel do terapeuta 
P 5 5 3  

2º     

4º     Aceitação da crítica 
P     

2º     Elaboração de crítica 
4º    1 
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P 1  1  

2º     

4º     Recusa da crítica 
P     

2º 2  5  

4º  1  1 Injunção 
P 1 1 4 4 

2º 1  2 1 

4º     Positividade 
P 1 5 1 1 

2º     

4º 1 2   Proposição 
P  1 1  

2º     

4º     

Asserção 
compensatória 

Aceitação por mal 
menor 

P    1 

2º 1 1 2 1 

4º 3 1 4  Realce da competência do doente 
P     

2º 1  1  

4º 2  2 1 
Oferta explícita de 

ajuda 
P   1 1 

2º   1  

4º  1 2 6 

Disponibilidade 
Considerar 
alternativas 

P 2 1  2 

2º     

4º     Simples/invasiva 
P     

2º  1 1 2 

4º 1 6   

Reflexão de 
sentimentos 

Específico 
P 1 4  4 

2º 3 8 2 3 

4º 3 8 2 2 Expressão de sentimentos 
P 4 4 2 2 

2º     

4º     Moderação de sentimentos 
P    1 

2º    2 

4º    1 Incentivo 
P  2   

2º 1  2  

4º 2   1 Disco Riscado 
P 2 1   

 
Legenda: 
 Diminuição da utilização das categorias depois do treino 
 Aumento da utilização das categorias depois do treino 

A categoria reflexão de sentimentos (específico) é mais utilizada no follow-up pelos 

estudantes do 4º ano, do grupo experimental e pelos profissionais de 

fisioterapia, quer no grupo experimental, quer no grupo controlo. 

Finalmente, a clarificação, mantem-se como a categoria mais utilizada na 

resposta a esta pelos três grupos de sujeitos, quer no baseline, quer no follow-

up. 
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Face ao exposto, os efeitos do programa de treino de competências 

comunicacionais, na temática de elaboração de pedido, parecem ser ténues. 

Importa apenas referir um ligeiro incremento nos pedidos de opinião para os três 

grupos de sujeitos, e da expressão de sentimentos, somente nos estudantes dos 

2º e 4º anos. As demais diferenças de desempenho no follow-up, entre o 

grupo experimental e o grupo controlo, são pouco consistentes. Desta forma, 

não é possível atribuir as referidas modificações ao treino realizado. 

 

2.1.1.4. Resposta a pergunta/pedido 

Como se observa pelo quadro 22, na resposta aos incidentes críticos para a 

temática de resposta a pergunta/pedido, nos sujeitos do grupo experimental, a 

categoria injunção apresenta uma ligeira diminuição na sua utilização, enquanto 

no grupo controlo ocorre o fenómeno inverso (tendência para aumento). Nos 

dois momentos de avaliação, os participantes do grupo experimental 

recorrem, de forma idêntica, à categoria realce do papel do terapeuta. Todavia, no 

grupo controlo, verifica-se uma tendência para a diminuição da utilização 

desta categoria depois do programa de treino. Também no follow-up, os 

estudantes de 2º e 4º anos, do grupo controlo, empregam menos a categoria 

expressão de sentimentos, enquanto no grupo experimental, a utilização desta 

categoria, no baseline e no follow-up, é muito semelhante. Ainda no grupo 

experimental, no follow-up dos profissionais de fisioterapia, a utilização da 

expressão de sentimentos aumenta, sendo que, no grupo controlo, o número de 

fisioterapeutas que utiliza esta categoria não difere entre o baseline e o follow-

up. Por fim, a categoria em que se verificam maiores discrepâncias entre o 

desempenho do grupo experimental e do grupo controlo, diz respeito à reflexão 

de sentimentos (específico). No follow-up, do grupo experimental, a grande 

maioria dos sujeitos faz apelo a esta categoria. Porém, nos três grupos 

amostrais que constituem o grupo controlo, a reflexão de sentimentos não é 

utilizada por mais do que um sujeito. 
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Quadro 22. Categorias utilizadas na temática de resposta a pergunta/pedido, no baseline e 

follow-up.  

Grupo Experimental Grupo Controlo 
Categorias Sub-categorias  

Baseline Follow-up Baseline Follow-up 

2º 3   1 

4º 2 2 2  
Recursos aos pressupostos 

médicos 
P 2 2 1 2 

2º     

4º     
Aspectos médicos 

/Geral 
P  1   

2º     

4º  1   
Aspectos médicos 

/Específico 
P    1 

2º     

4º     
Aspectos psicológicos 

/Geral 
P     

2º     

4º     

Pedido de 
informação 

Aspectos psicológicos 
/Específico 

P 1    

2º     

4º     Pedido de prova empírica 
P     

2º     

4º  1   Pedido de clarificação 
P  1  1 

2º 2 1 1  

4º   1  Pedido de colaboração 
P  2  1 

2º     

4º  2   Pedido de opinião 
P  2   

2º 2 2 2 1 

4º 1 2 2 2 
Didáctica 

tratamento/doença 
P 1 3 1 2 

2º 1    

4º 1    

Racional 
Didáctica participação 

mútua 
P  1   

2º 8 14 8 14 

4º 7 14 8 14 Clarificação 
P 7 14 4  

2º 4  7  

4º 9 1 10  Aceitação da incerteza 
P 10 2 9 2 

2º     

4º    2 Atribuição causal de contingências 
P     

2º 1 2 1 2 

4º 2 1 4 1 Programação de contingências 
P 1 1 1 2 

2º 6 6 4 2 

4º 2 2 10 3 Realce do papel do terapeuta 
P 2 4 2 2 

2º     

4º    1 Aceitação da crítica 
P     

Elaboração de crítica 2º  1  1 
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4º 1 2  4 

P  3  5 

2º     

4º     Recusa da crítica 
P    1 

2º 6 3 8 11 

4º 9 5 8 10 Injunção 
P 7 5 7 11 

2º 3 5  7 

4º 2 2 2 3 Positividade 
P 1 5 5 6 

2º  2  1 

4º 1 3 1 3 Proposição 
P  3 1  

2º 2  2  

4º 3  8  

Asserção 
compensatória 

Aceitação por mal 
menor 

P 6 1 4  

2º     

4º     Realce da competência do doente 
P 1  2  

2º 1 1  1 

4º  1   
Oferta explícita de 

ajuda 
P 1   1 

2º  1 1 1 

4º  1  2 

Disponibilidade 
Considerar 
alternativas 

P     

2º     

4º     Simples/invasiva 
P     

2º  13 1 1 

4º 1 13 1 1 

Reflexão de 
sentimentos 

Específico 
P 1 10 1  

2º 6 5 6 2 

4º 8 7 10 4 Expressão de sentimentos 
P 6 10 7 7 

2º  2 1 1 

4º  1  2 Moderação de sentimentos 
P 2  2 3 

2º  1  1 

4º   1  Incentivo 
P  1   

2º 3   2 

4º   2 3 Disco riscado 
P 3 1 3  

 
Legenda: 
 Diminuição da utilização das categorias depois do treino 
 Aumento da utilização das categorias depois do treino 
 

Através do quadro 22, observa-se ainda que a categoria mais utilizada pelos 

três grupos de sujeitos que constituem o grupo experimental, no baseline e, 

especialmente, no follow-up, e pelos estudantes do 2º e 4º anos do grupo 

controlo, é a clarificação. As categorias elaboração de crítica e asserção compensatória 

por positividade são igualmente mais empregue no follow-up, quer pelo grupo 

experimental, quer pelo grupo controlo (com excepção, na asserção 
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compensatória para o grupo do estudantes de 4º ano, do grupo experimental). 

No sentido oposto, a utilização das categorias aceitação da incerteza e aceitação 

por mal menor diminui no follow-up, quer no grupo experimental, quer no grupo 

controlo. Estas modificações que ocorrem, na utilização das categorias, entre o 

baseline e o follow-up, quer no grupo experimental, quer no grupo controlo, 

podem ser atribuídas à natureza dos próprios incidentes críticos, e não ao 

programa de treino. Com efeito, o incidente crítico construído para a temática 

resposta a pergunta/pedido no baseline, a paciente, com diagnóstico de artrite 

reumatóide, perguntava à fisioterapeuta se poderia voltar a praticar ginástica 

rítmica. Por seu lado, no incidente relativo ao segundo momento de avaliação, 

a paciente indagava a fisioterapeuta se o facto de não ter melhorado a 

locomoção do braço poderia estar relacionado com uma recidiva do carcinoma. 

Assim, constata-se que o primeiro incidente apela mais para a aceitação de 

incerteza e aceitação por mal menor que o segundo. Neste último, apesar de se 

tratar de uma pergunta difícil, ao qual nenhum fisioterapeuta pode responder 

com garantia, é possível esclarecer a paciente sobre os factores implicados na 

recuperação do membro superior (que em nada se relacionam com a recidiva 

do tumor). 

Em síntese, as alterações que se verificam no sentido da diminuição da 

utilização da categoria injunção e do aumento do emprego da expressão de 

sentimentos (nos profissionais) e, de forma mais pronunciada, da reflexão de 

sentimentos, podem ser atribuídas aos possíveis efeitos do programa de treino 

de competências comunicacionais. Recorde-se que o recurso a expressões 

empáticas, seguido de uma explicação clara e sem imposições de padrões de 

pensamento e comportamento, tem vindo a ser apontado (Ley, 1989; Melo, 

2005; Schofield, 2004) como a forma mais adequada de responder a 

perguntas difíceis. Num estudo recente, que abordava as preferências do 

paciente, Goldman, Sullivan, Back, Alexander, Matsuyama e Lee (2009) 

constataram que os primeiros esperam que os profissionais de saúde 

demonstrem empatia quando discutem opções de tratamento e prognósticos. 

Neste sentido, as modificações que ocorrem, na forma como os sujeitos do 

grupo experimental responderam à temática da resposta a pergunta/pedido, 
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perspectivam-se como um bom indicador para este tipo treino, nesta temática 

em particular. 

SÚMULA CONCLUSIVA PARA TEMÁTICAS DE PERGUNTAS E PEDIDOS 

No que concerne as temáticas relacionadas com perguntas/pedidos, os efeitos do 

programa de treino afiguram-se mais notórios na temática de resposta a 

pergunta/pedido do que na elaboração de pedido. Nesta última, os sujeitos mantêm, no 

essencial, o padrão de resposta utilizado no primeiro momento de avaliação e que 

consiste, fundamentalmente, no recurso à clarificação. Por seu turno, na temática da 

resposta a pergunta/pedido, os participantes do grupo experimental, revelam ser 

capazes de expressar a sua compreensão face à situação vivenciada pela paciente, 

sem necessidade de impor os seus padrões de pensamento ou comportamento. 

Sabendo que a resposta a perguntas/pedidos constitui uma situação exigente para os 

profissionais de saúde (Fallowfield, Lipkin & Hall, 1998; Finset et al., 2003; Joyce-

Moniz & Barros, 2005), a possibilidade de melhorar o desempenho dos cuidadores 

nestas situações aporta benefícios importantes, tanto para os próprios como para os 

pacientes.  

 

2.1.1.5. Elaboração de crítica 

Como se observa pelo quadro 23, na resposta aos incidentes críticos para a 

temática de elaboração de crítica, no follow-up do grupo experimental, 

constata-se uma tendência para a diminuição da utilização da categoria 

programação de actividades. No grupo controlo, o recurso a esta categoria 

mantem-se relativamente semelhante, nos dois momentos de avaliação. 

Apesar destas diferenças, importa referir que, no baseline do grupo 

experimental, a utilização da programação de actividades é mais frequente que no 

mesmo momento do grupo controlo. No que concerne à categoria injunção, 

categoria muito utilizada no baseline, pela totalidade da amostra, observa-se 

igualmente uma diminuição da utilização no follow-up do grupo experimental. 

De forma inversa, no grupo controlo, verifica-se um ligeiro incremento, na 

frequência de utilização desta categoria. 
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Quadro 23. Categorias utilizadas na temática de elaboração de crítica, no baseline e follow-up.  

Grupo Experimental Grupo Controlo 
Categorias Sub-categorias  

Baseline Follow-up Baseline Follow-up 

2º 5  7  

4º 10  9  Recursos aos pressupostos médicos 
P 5  2  

2º     

4º     
Aspectos médicos 

/Geral 
P     

2º     

4º     
Aspectos médicos 

/Específico 
P  1   

2º     

4º     
Aspectos psicológicos 

/Geral 
P     

2º     

4º     

Pedido de 
informação 

Aspectos psicológicos 
/Específico 

P  1   

2º    1 

4º     Pedido da prova empírica 
P     

2º     

4º 1 5  1 Pedido de clarificação 
P  2   

2º  5 1  

4º 2 3 1 5 Pedido de colaboração 
P  3 1 4 

2º 1 3  1 

4º 1 1  1 Pedido de opinião 
P 2 3 1  

2º  1   

4º 3 1 1 3 
Didáctica 

tratamento/doença 
P 2 1  1 

2º     

4º     

Racional 
Didáctica participação 

mútua 
P   1  

2º 9 14 10 9 

4º 4 11 10 9 Clarificação 
P 8 7 10 8 

2º 1  1  

4º 1  2  Aceitação da incerteza 
P     

2º     

4º     Atribuição causal de contingências 
P     

2º 5 1 1 1 

4º 7  1 1 Programação de contingências 
P 2 2 3 3 

2º 1 2 3  

4º 3 1 5 3 Realce do papel do terapeuta 
P 3 2 2 1 

2º   1  

4º     Aceitação da crítica 
P  1   

2º   2  Elaboração de crítica 
4º 1 1 1 1 
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P 1 2 2  

2º     

4º     Recusa da crítica 
P     

2º 12 5 11 12 

4º 11 4 12 14 Injunção 
P 10 4 8 9 

2º 3 5 5 6 

4º 2 2 5 7 Positividade 
P  4 3 8 

2º 4 1 1 1 

4º 1 3 1 1 Proposição 
P 1 1  1 

2º 5  2  

4º 3  3  

Asserção 
compensatória 

Aceitação por 
mal menor 

P 5 1 4 4 

2º     

4º     Realce da competência do doente 
P     

2º  1  2 

4º  2 2 4 
Oferta explícita 

de ajuda 
P  1  1 

2º  1  1 

4º 1 2 2  

Disponibilidade 
Considerar 
alternativas 

P 2 3 1  

2º   1  

4º     Simples/invasiva 
P 1   2 

2º 1 14 4 1 

4º   3 2 

Reflexão de 
sentimentos 

Específico 
P 5 9 3  

2º 6 4 4 3 

4º 5 1 8 1 Expressão de sentimentos 
P 4 6 6 4 

2º 1  2 2 

4º 2  1  Moderação de sentimentos 
P 2  1 3 

2º    1 

4º  1  1 Incentivo 
P  1  2 

2º 1  1 3 

4º   2 5 Disco riscado 
P 1 1   

Legenda: 
 Diminuição da utilização das categorias depois do treino 
 Aumento da utilização das categorias depois do treino 

No grupo experimental, no follow-up, os estudantes do 2º e do 4º anos 

aumentam a utilização da categoria clarificação. Todavia, no follow-up dos três 

grupos amostrais, do grupo controlo, observa-se uma tendência para diminuir 

o emprego desta categoria. De forma mais evidente, no follow-up do grupo 

experimental, constata-se uma maior utilização da categoria reflexão de 

sentimentos (específico) nos estudantes do 2º ano e nos profissionais. No follow-

up do grupo controlo, o recurso a esta categoria tende a diminuir. 
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Acrescente-se ainda que, no baseline, os participantes do grupo experimental 

e do controlo utilizam, de forma considerável, a categoria recursos aos 

pressupostos médicos. Porém, no follow-up, esta categoria não é empregue 

(utilização nula em todos os grupos). A diminuição de utilização de categorias, 

no follow-up dos grupos experimental e controlo, ocorre, igualmente, na 

categoria aceitação por mal menor. De forma inversa, o aumento do emprego, no 

follow-up do grupo experimental e do grupo controlo, verifica-se nas 

categorias pedido de colaboração (com excepção do 2º ano no grupo controlo) e 

asserção compensatória por positividade (com excepção do 4º ano no grupo 

experimental). Atendendo a que as alterações que ocorrem entre baseline e o 

follow-up, nestas categorias, se verificam quer no grupo experimental, quer no 

grupo controlo, será licito atribuir estas modificações à natureza dos próprios 

incidentes críticos. O incidente crítico relativo ao caso Sofia (baseline) 

retratava a situação de uma paciente desportista que, após o diagnóstico de 

artrite reumatóide e contra as indicações expressas pelo médico, tinha voltado 

a treinar. Não é pois difícil relacionar o conteúdo apresentado com a utilização 

das categorias recurso aos pressupostos médicos e aceitação por mal menor. A 

primeira para enfatizar a opinião do clínico, e a segunda como forma de 

minimizar o impacto associado ao interregno na vida desportiva. O caso D. 

Alice (follow-up) remetia para a falta de colaboração desta durante a 

realização dos exercícios na sessão de fisioterapia. Desta forma, o apelo às 

duas categorias anteriormente referidas resulta menos evidente. 

Sintetizando, as diferenças entre o desempenho do grupo controlo e do grupo 

experimental, no follow-up, permitem considerar que a maior utilização da 

clarificação pelos estudantes do 2º e 4º anos, e da reflexão de sentimentos pelos 

estudantes do 2º ano e pelo grupo dos profissionais, assim como a diminuição 

do emprego da injunção, nos três grupos de sujeitos, poderão ser atribuídas 

aos efeitos do programa de treino de competências comunicacionais. Como 

defendeu Bond (1988c), na elaboração de uma crítica importa esclarecer o 

modo como determinadas acções específicas foram realizadas e a forma como 

estas prejudicam o próprio ou os outros. O profissional deve assim evitar a 

inclusão de críticas a comportamentos gerais ou aspectos da personalidade. 

Neste sentido, o incremento da utilização da categoria clarificação e a 
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diminuição da injunção aproximam os participantes do grupo experimental, 

especialmente os estudantes (2º e 4º anos), da forma mais adequada de 

efectuar uma crítica. 

 

2.1.1.6. Resposta a crítica 

Quadro 24. Categorias utilizadas na temática de resposta a crítica, no baseline e follow-up.  

Grupo Experimental Grupo Controlo 
Categorias Sub-categorias  

Baseline Follow-up Baseline Follow-up 

2º 2  3 1 

4º 2    
Recursos aos pressupostos 

médicos 
P 2  4 1 

2º     

4º  1   
Aspectos médicos 

/Geral 
P   1  

2º    1 

4º     
Aspectos médicos 

/Específico 
P  1 2 1 

2º     

4º     
Aspectos psicológicos 

/Geral 
P     

2º     

4º     

Pedido de 
informação 

Aspectos psicológicos 
/Específico 

P  3 1  

2º     

4º   1  Pedido de prova empírica 
P     

2º 7 2 5  

4º 9 1 6 1 Pedido de clarificação 
P 6 3 4  

2º 1 4   

4º 2 2   Pedido de colaboração 
P 2    

2º 1 4  1 

4º  2   Pedido de opinião 
P  3   

2º  4 1 5 

4º 5 3 1 6 
Didáctica 

tratamento/doença 
P  1 2 1 

2º    2 

4º     

Racional 
Didáctica participação 

mútua 
P    1 

2º 4 13 5 10 

4º 3 11 7 11 Clarificação 
P 10 12 5  

2º     

4º     Aceitação da incerteza 
P     

Atribuição causal de contingências 2º     
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4º     

P     

2º 1 2   

4º     Programação de contingências 
P 1 1 3 1 

2º 1 1 7 3 

4º 1 5 6 2 Realce do papel do terapeuta 
P 4 1 2 4 

2º 2  3 2 

4º 1 2 1 1 Aceitação da crítica 
P  1 1  

2º 2  1  

4º 1    Elaboração de crítica 
P     

2º 5 3 4 2 

4º 1 5 2  Recusa da crítica 
P 6 6 7 7 

2º 1 3 3 7 

4º 2 5 1 7 Injunção 
P 3 2 3 5 

2º  4  3 

4º 1 3 1 3 Positividade 
P 1 2 2 6 

2º   2  

4º  1   Proposição 
P     

2º     

4º    1 

Asserção 
compensatória 

Aceitação Mal 
Menor 

P     

2º   1  

4º     Realce da competência do doente 
P    1 

2º 1 1  2 

4º  1  3 
Oferta explícita 

de ajuda 
P 1 1 1  

2º 6 4 4 7 

4º 5 3 12 5 

Disponibilidade 
Considerar 
alternativas 

P 7 4 4  

2º 1 1   

4º  1 1 1 Simples/invasiva 
P  1   

2º  6 3 1 

4º 3 13 3 3 

Reflexão de 
sentimentos 

Específico 
P 1 11  1 

2º 2 3 3 3 

4º 2 6 2 2 Expressão de sentimentos 
P 3 5 1 4 

2º    2 

4º  1   Moderação de sentimentos 
P  1  3 

2º     

4º     Incentivo 
P     

2º 1 1 1 4 

4º 2 3 3 5 Disco riscado 
P 2  2  

 
Legenda: 
 Diminuição da utilização das categorias depois do treino 
 Aumento da utilização das categorias depois do treino 
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Como se observa pelo quadro 24, na temática de resposta a crítica, no follow-

up do grupo experimental, a categoria pedido de opinião apresenta um ligeiro 

aumento. No grupo controlo esta categoria praticamente não é empregue. No 

mesmo sentido, a utilização da categoria expressão de sentimentos sofre um 

incremento no follow-up do grupo experimental, verificando-se uma 

diminuição do seu emprego no 2º e 4º anos do grupo controlo. De forma mais 

pronunciada, no segundo momento de avaliação, a categoria reflexão de 

sentimentos é, consideravelmente, mais utilizada pelos três grupos amostrais, 

do grupo experimental. No grupo controlo, a utilização desta categoria 

mantem-se relativamente estável, nos dois momentos de avaliação. 

O quadro 24 permite ainda observar que a categoria clarificação é aquela a que 

os participantes do grupo experimental e do grupo controlo mais recorrem, no 

follow-up. Efectivamente, verifica-se, quer no grupo controlo, quer no grupo 

experimental, um aumento na frequência de utilização da clarificação, no 

segundo momento de avaliação. Fenómeno idêntico ocorre com a categoria 

asserção compensatória por positividade, cuja utilização aumenta no follow-up, quer 

do grupo controlo, quer do grupo experimental (com excepção neste último, 

para os profissionais, onde a frequência de utilização se mantem nos dois 

momentos de avaliação). Em relação às categorias injunção e disco riscado, 

verifica-se igualmente uma tendência para maior utilização no follow-up. 

Contudo, na categoria disco riscado, esta tendência foi mais evidente nos 

estudantes do 2º e 4º ano do grupo controlo. No grupo experimental, apenas 

nos estudantes do 4º ano se observa um ligeiro incremento (de dois sujeitos 

no baseline, para três no follow-up) na utilização desta categoria. Em relação 

à categoria injunção, o incremento de utilização é mais pronunciado no follow-

up do grupo controlo. No grupo experimental, o aumento é menos evidente e 

ocorre apenas nos estudantes do 2º e do 4º ano. 

De notar ainda uma diminuição da utilização das categorias recurso aos 

pressupostos médicos (com excepção para o 4º ano do grupo experimental), 

pedido de clarificação e disponibilidade (considerar alternativas) (com excepção do 

grupo dos estudantes do 2º ano) no follow-up, quer do grupo experimental, 

quer do grupo controlo. 
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Todas estas modificações em relação à utilização das categorias recurso aos 

pressupostos médicos, pedido de clarificação, clarificação, asserção compensatória por 

positividade, injunção e disco riscado, no baseline e no follow-up, podem justificar-

se pelas diferenças inerentes aos próprios incidentes críticos. Particularmente, 

a diminuição da utilização da categoria pedido de clarificação e o aumento do 

recurso à clarificação e ao disco riscado podem resultar do facto do caso Sofia 

(baseline) remeter para a resposta a uma crítica vaga, enquanto incidente 

apresentado no caso D. Alice (follow-up) incluía uma crítica injusta.  

Em síntese, as alterações que se verificam no follow-up do grupo 

experimental, no sentido do aumento, ainda que ligeiro, da utilização das 

categorias pedido de opinião e expressão de sentimentos e, de forma mais 

prenunciada, da reflexão de sentimentos, podem ser atribuídas aos efeitos do 

programa de treino de competências comunicacionais.  

 

SÚMULA CONCLUSIVA PARA TEMÁTICAS DE CRÍTICA 

No que concerne às temáticas da crítica, o programa individual de treino de 

competências comunicacionais parece promover a elaboração de respostas mais 

adequadas na temática da elaboração de crítica. Nas duas temáticas verifica-se um 

incremento na utilização da reflexão de sentimentos. Todavia, na temática da resposta a 

crítica, os participantes mantêm uma utilização relativamente elevada de injunções. 

Este facto traduz, como referem alguns autores da assertividade (Joyce-Moniz & 

Barros, 2005), dificuldades dos estudantes e profissionais em se centrarem apenas 

nos acontecimentos, sem se deixarem dominar pelos sentimentos negativos que a 

crítica desencadeia em si próprios. Importa assim repensar a perspectiva do treino no 

sentido deste promover maior flexibilidade na resposta a criticas. 
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2.1.2. Q5b) Identificação dos níveis de ansiedade e 

percepção de eficácia na resposta aos incidentes 

críticos, em cada temática. 

 

2.1.2.1. Níveis de ansiedade 

 

2.1.2.1.1. Facilitação da expressão emocional em défice 

Como se pode observar pelo gráfico 53, na temática de facilitação da 

expressão emocional em défice, no follow-up do grupo experimental, os níveis 

de percepção de ansiedade dos 2º e 4º anos são inferiores (3,5±1,3 e 3,4±1,2, 

respectivamente) aos do baseline (4,1±1,1 e 3,9±1,2, respectivamente).  

Gráfico 53. Scores médios de percepção de ansiedade, no baseline e follow-up, dos três grupos 

amostrais, na temática de facilitação da expressão emocional em défice. 
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Em relação ao grupo controlo, os níveis de percepção de ansiedade mantêm-se 

relativamente semelhantes, nos 2º e 4º anos, no baseline (4,8±0,68 e 4,0±1,0, 

respectivamente) e follow-up (4,6±1,1 e 4,1±1,1, respectivamente). Contudo, 

no grupo controlo dos profissionais de fisioterapia, observa-se uma descida 

nos níveis de percepção de ansiedade no follow-up (de 3,1±1,2 no baseline para 

2,5±1,2 no follow-up). 

Parece pois que, no que concerne à temática de facilitação da expressão 

emocional em défice, o programa de treino de competências comunicacionais 

contribui para a diminuição dos níveis de percepção de ansiedade dos estudantes 

do 2º e 4º anos de fisioterapia. 

 

2.1.2.1.2. Moderação da expressão emocional em excesso 

Como se pode observar pelo gráfico 54, na temática de moderação da 

expressão emocional em excesso, no 2º ano, os níveis de percepção de ansiedade 

são bastante elevados, no grupo experimental (acima de 4,3) e no grupo 

controlo (acima de 4,7), não se observando, nos dois grupos, diferenças 

relevantes entre o baseline e o follow-up. No 4º ano, os níveis de percepção de 

ansiedade são igualmente elevados no baseline (4,3±1,3 no grupo experimental 

e 4,4±0,91 no grupo controlo). No follow-up, dos dois grupos, observa-se uma 

diminuição destes valores (3,3±1,1, no grupo experimental e 3,8±1,2 no grupo 

controlo). 

No grupo dos profissionais, os níveis de percepção de ansiedade são mais baixos 

(inferiores a 3,5) do que os evidenciados pelos estudantes. Estes níveis 

decrescem, ligeiramente, no follow-up (3,2±1,4) do grupo experimental 

(baseline, 3,4±1,4). No grupo controlo observa-se a tendência inversa, i.e., 

incremento do nível de percepção de ansiedade no follow-up (2,6±1,06 no baseline 

e para 3,07±1,4 no follow-up). 
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Gráfico 54. Scores médios de percepção de ansiedade, no baseline e follow-up, dos três grupos 

amostrais, na temática de moderação da expressão emocional em excesso. 
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Apesar das alterações verificadas no grupo dos fisioterapeutas, estas são 

muito ténues, pelo que estes resultados não permitem afirmar que o 

programa de treino contribuía para modificações nos níveis de percepção de 

ansiedade, na temática de moderação da expressão emocional em excesso. 

 

2.1.2.1.3. Elaboração de Pedido  

Como se pode observar pelo gráfico 55, na temática de elaboração de pedido, 

o destaque recai no grupo experimental dos profissionais, onde se observa um 

aumento do nível de percepção de ansiedade no follow-up (de 2,7±0,98 no 

baseline para 3,3±1,16 no follow-up). No sentido oposto, no grupo controlo 

dos profissionais, verifica-se, no follow-up, um decréscimo nos níveis de 

percepção de ansiedade (de 2,6±1,06 no baseline para 2,2±0,86 no follow-up). 

Em relação aos estudantes dos 2º e 4º anos, apesar dos níveis de percepção de 
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ansiedade serem superiores no grupo controlo, estes mantêm-se relativamente 

semelhantes entre o baseline e o follow-up, quer para o grupo experimental, 

quer para o grupo controlo. 

Gráfico 55. Scores médios de percepção de ansiedade, no baseline e follow-up, dos três grupos 

amostrais, na temática de elaboração de pedido. 
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Uma vez que, no baseline dos profissionais, no grupo experimental (2,7±0,98) 

e no grupo controlo (2,6±1,06), os níveis de percepção de ansiedade são idênticos, 

as diferenças no follow-up, nestes dois grupos, podem ser atribuídas ao 

programa de treino de competências comunicacionais. Desta forma, estes 

resultados apontam para a possibilidade do programa de treino contribuir para 

o incremento dos níveis de percepção de ansiedade, no grupo dos profissionais. 
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2.1.2.1.4. Resposta a pergunta/pedido 

Como se pode observar pelo gráfico 56, na temática de resposta a 

pergunta/pedido, nos estudantes e fisioterapeutas do grupo controlo, não 

existem diferenças assinaláveis nos níveis de percepção de ansiedade, entre o 

baseline e o follow-up. No que concerne ao grupo experimental verifica-se, no 

grupo dos estudantes do 2º ano e dos profissionais, uma ligeira tendência 

para aumento dos níveis de percepção de ansiedade no follow-up (3,7±1,1 no 

baseline para 4,0±0,85 no follow-up no 2º ano, e 3,2±1,66 no baseline para 

3,5±1,19 no follow-up dos profissionais). De forma inversa, no 4º ano, 

observa-se um decréscimo dos níveis de percepção de ansiedade no follow-up 

(4,0±1,2 no baseline para 3,6±0,91 no follow-up). 

Gráfico 56. Scores médios de percepção de ansiedade, no baseline e follow-up, dos três grupos 

amostrais, na temática de resposta a pergunta/pedido. 
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Não obstante os valores de desvio-padrão serem relativamente elevados, 

estes resultados apontam para a possibilidade do programa de treino de 

competências comunicacionais contribuir, na temática de resposta a 
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pergunta/pedido, para a diminuição dos níveis de percepção de ansiedade nos 

estudantes de 4º ano, e para o incremento, da mesma, nos estudantes do 2º 

ano e nos profissionais. 

 

2.1.2.1.5. Elaboração de crítica 

Da observação do gráfico 57, na temática de elaboração da crítica, ressalta o 

aumento do nível de percepção de ansiedade, no follow-up do grupo experimental, 

dos profissionais (de 2,6±1,06 para 3,9±1,19). No sentido inverso, no follow-

up do grupo controlo, os profissionais de fisioterapia apresentam algum 

decréscimo, nos níveis de percepção de ansiedade (de 2,9±1,3 para 2,1±1,03). Em 

relação aos estudantes de 2º e 4º anos, pode observar-se que os níveis de 

percepção de ansiedade decrescem no follow-up, quer no grupo controlo, quer no 

grupo experimental. 

Gráfico 57. Scores médios de percepção de ansiedade, no baseline e follow-up, dos três grupos 

amostrais, na temática de elaboração de crítica.  
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As diferenças verificadas no grupo dos profissionais, entre o grupo 

experimental e o grupo controlo, permitem hipotetizar que o programa de 

treino de competências computacionais contribui para aumentar os níveis de 

percepção de ansiedade dos fisioterapeutas, no que à temática de elaboração da 

crítica diz respeito. 

 

2.1.2.1.6. Resposta a crítica 

Gráfico 58. Scores médios de percepção de ansiedade, no baseline e follow-up, dos três grupos 

amostrais, na temática de resposta a crítica. 
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Como se pode observar pelo gráfico 58, na temática da resposta a crítica, no 

grupo experimental, os níveis de percepção de ansiedade no 2º e 4º anos são 

bastante elevados (4,5±1,3 e 4,2±1,08, respectivamente). Nos dois grupos 

não se observam diferenças relevantes entre o baseline e o follow-up. No 

grupo dos profissionais, os níveis de percepção de ansiedade são mais baixos 

(abaixo de 3,3±1,59) do que os evidenciados pelos estudantes, sendo que 

também não se observam diferenças assinaláveis entre os dois momentos de 
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avaliação. No grupo controlo, verifica-se igualmente que os estudantes dos 2º 

e 4º anos apresentam níveis de percepção de ansiedade elevados (4,3±1,28 e 

4,5±1,25, respectivamente). No follow-up estes valores aumentam 

ligeiramente nos estudantes do 2º ano (4,5±1,19) e diminuem nos estudantes 

do 4º ano (4,1±0,96). No grupo dos profissionais, constata-se que os níveis de 

percepção de ansiedade são mais baixos no follow-up (2,3± 0,90, contra 3,7±1,5 

no baseline). 

Estes resultados apontam no sentido do programa de treino de competências 

comunicacionais não produzir modificações nos níveis de percepção de ansiedade 

dos estudantes e profissionais, na temática de resposta a crítica diz respeito. 

 

SÚMULA CONCLUSIVA 

O programa individual de treino de competências comunicacionais parece contribuir, 

nos estudantes do 2º e 4º anos, para a diminuição dos níveis de percepção de ansiedade 

na temática de facilitação da expressão emocional em défice. Na temática da resposta a 

pergunta/pedido, esta diminuição verifica-se apenas no grupo dos estudantes do 4º 

ano. Recorde-se que estas duas temáticas, a par de moderação da expressão emocional 

em excesso, são aquelas que desencadeiam maior percepção de ansiedade no baseline 

(secção 1.2.2.1). O treino assertivo realizado por Safran, Alden e Davison (1980) com 

pacientes ansiosos apontava já no mesmo sentido. Estes autores constataram que as 

modificações na elaboração das respostas em situações de emocionalidade excessiva, 

não se traduziam, num primeiro momento, na diminuição da percepção de ansiedade dos 

pacientes. Aliás, o desconforto desencadeado pela verbalização de reacções 

emocionais excessivas tem vindo a ser assinalado por diversos autores (Fallowfield, 

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

al., 2008). Poderá assim justificar-se a manutenção dos níveis de percepção de ansiedade 

na temática de moderação da expressão emocional em excesso e a diminuição dos 

mesmos na temática de facilitação da expressão emocional em défice. 

De acordo com Vagan (2009), o facto dos níveis de percepção de ansiedade terem 

diminuído, na temática da resposta a pergunta/pedido, nos estudantes do 4º ano mas 

não do 2º, pode ser explicado pela ausência de conhecimentos técnicos, por parte 
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destes últimos. Recorde-se que, no caso D. Alice (follow-up) a paciente indagava o 

fisioterapeuta sobre a possibilidade de recidiva do tumor mamário. 

No grupo experimental dos profissionais, os níveis de percepção de ansiedade são 

bastante inferiores ao dos estudantes. Porém, é curioso verificar que as três temáticas 

em que a percepção de ansiedade é mais baixa (inferior a 2,9), 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 

de sujeitos. No grupo controlo, este aumento não se verifica. Parece, pois, que os 

incidentes críticos construídos para estas três temáticas representam situações 

habituais perante as quais, e de acordo com a opinião de Yudkowsky, Downing e 

Ommert (2006), os profissionais forneceram respostas rotineiras e/ou automáticas. A 

reflexão levada a cabo no decurso do programa de treino poderá ter colocado em 

causa estas respostas imediatas, levando os fisioterapeutas a focalizaram-se na 

elaboração de respostas mais adequadas. O aumento, nestas temáticas, do nível de 

percepção de ansiedade dos profissionais do grupo experimental pode, assim, ser 

explicado como uma consequência da maior centração destes no seu desempenho. 

 

2.1.2.2. Percepção de eficácia 

 

2.1.2.2.1 Facilitação da expressão emocional em défice 

Como se pode observar pelo gráfico 59, na temática de facilitação da 

expressão emocional em défice, os níveis de percepção de eficácia aumentam, no 

follow-up dos três grupos amostrais do grupo experimental, e nos estudantes 

do 4º ano e fisioterapeutas do grupo controlo. Apenas no grupo controlo, nos 

estudantes do 2º ano, se verifica uma diminuição da percepção de eficácia no 

follow-up (de 2,7±0,90 no baseline para 2,3±0,96 no follow-up). 

Estes resultados permitem hipotetizar que, na temática de facilitação da 

expressão emocional em défice, o programa de treino de competências 
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comunicacionais contribuí para aumentar a percepção de eficácia nos estudantes 

do 2º ano, mas não nos estudantes do 4º ano e nos profissionais. 

Gráfico 59. Scores médios de percepção de eficácia, no baseline e follow-up, dos três grupos 

amostrais, na temática de facilitação da expressão emocional em défice. 
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2.1.2.2.2. Moderação da expressão emocional em excesso 

Como se pode observar pelo gráfico 60, na temática de moderação da 

expressão emocional em excesso, existem diferenças entre o grupo 

experimental e o grupo controlo, nos níveis de percepção de eficácia. No primeiro, 

observa-se, após o programa de treino, um incremento nos níveis de percepção 

de eficácia, nos três grupos de sujeitos. De forma inversa, no follow-up do 

grupo controlo, quer os estudantes, quer os profissionais, apresentam níveis 

de percepção de eficácia mais baixos do que os verificados no baseline. 
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Gráfico 60. Scores médios de percepção de eficácia, no baseline e follow-up, dos três grupos 

amostrais, na temática de moderação da expressão emocional em excesso. 
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Estas diferenças, entre o grupo experimental e o grupo controlo, permitem 

postular que, na temática de moderação da expressão emocional em excesso, o 

programa de treino de competências comunicacionais promove a percepção de 

eficácia dos estudantes e profissionais. 

 

2.1.2.2.3. Elaboração de Pedido  

Como se pode observar pelo gráfico 61, na temática de elaboração de pedido, 

no grupo experimental, os níveis de percepção de eficácia aumentam no follow-

up. Este aumento é mais evidente no grupo dos estudantes do 2º ano 

(3,9±0,74 no baseline para 4,7±0,62 no follow-up) e nos profissionais 

(4,2±0,94 no baseline para 4,7±0,59 no follow-up). No grupo controlo, 

verifica-se igualmente um acréscimo na percepção de eficácia no follow-up. 

Contudo, este aumento é menos expressivo que no grupo experimental, sendo 

mesmo desprezível no grupo dos estudantes do 2º ano. 
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Gráfico 61. Scores médios de percepção de eficácia, no baseline e follow-up, dos três grupos 

amostrais, na temática de elaboração de pedido. 
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Estes resultados parecem apontar para a possibilidade de, na temática de 

elaboração de pedido, o programa de treino de competências comunicacionais, 

potenciar a percepção de eficácia nos estudantes do 2º ano e nos profissionais 

(ainda que, nestes últimos, o aumento seja menos expressivo). 

 

2.1.2.2.4. Resposta a pergunta/pedido 

Como se pode observar pelo gráfico 62, na temática de resposta a 

pergunta/pedido, no follow-up do grupo experimental, os níveis de percepção de 

eficácia aumentam, quer nos estudantes de 2º (3,7±0,90 no baseline para 

4,1±0,99 no follow-up) e do 4º anos (3,2±0,78 no baseline para 3,8±0,94 no 

follow-up), quer nos profissionais (4,0±1,25 no baseline para 4,7±0,70 no 

follow-up). No follow-up do grupo controlo, verifica-se um ligeiro aumento na 

percepção de eficácia nos estudantes do 2º (3,3±0,90 no baseline para 3,5±1,13 

no follow-up) e 4º anos (3,7±0,90 no baseline para 4.1±0,64) e uma descida 
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na percepção de eficácia para o grupo dos profissionais (4,8±0,77 no baseline 

para 4,4±0,74 no follow-up). 

Gráfico 62. Scores médios de percepção de eficácia, no baseline e follow-up, dos três grupos 

amostrais, na temática de resposta a pergunta/pedido. 
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Estas diferenças, entre o grupo experimental e o grupo controlo, permitem 

apenas considerar que o programa de treino de competências comunicacionais 

promove a percepção de eficácia dos profissionais, na temática de resposta a 

pergunta/pedido. 

 

2.1.2.2.5 Elaboração de crítica 

Como se pode observar pelo gráfico 63, na temática de elaboração de crítica, 

existe um aumento no nível de percepção de eficácia no follow-up do grupo 

experimental, para os estudantes de 4º ano (3,8±1,15 no baseline para 

4,5±0,99 no follow-up). Nos grupos dos estudantes do 2º ano e dos 

profissionais, o aumento do nível de percepção de eficácia é muito ténue. No 
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grupo controlo, observa-se, igualmente, um incremento nos níveis de percepção 

de eficácia no follow-up (3,7±1,16 no baseline para 4,2±0,68 no follow-up), para 

os estudantes do 4º ano. 

Gráfico 63. Scores médios de percepção de eficácia, no baseline e follow-up, dos três grupos 

amostrais, na temática de elaboração de crítica. 
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Constata-se assim que as modificações que ocorreram entre o baseline e o 

follow-up do grupo controlo e experimental nos grupos dos estudantes de 4º 

ano e dos profissionais são muito semelhantes. Este facto a par com as 

diferenças nos níveis de percepção de eficácia entre o baseline do grupo 

experimental e do grupo controlo nos estudantes do 2º ano indicam que, na 

temática de elaboração de crítica, o programa de treino de competências 

comunicacionais não produz, per se, modificações na percepção de eficácia dos 

sujeitos. 
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2.1.2.2.6. Resposta a crítica 

Gráfico 64. Scores médios de percepção de eficácia, no baseline e follow-up, dos três grupos 

amostrais, na temática de resposta a crítica. 
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Como se pode observar pelo gráfico 64, na temática de resposta a crítica, 

constata-se que os níveis de percepção de eficácia aumentam no follow-up do 

grupo experimental (aumento de 3,5±1,06 para 4,1±0,70 nos estudantes do 

2º ano, de 3,3±0,72 para 4,0±0,93 nos estudantes do 4º ano e de 3,9±1,1 

para 4,8±0,68 nos profissionais). No grupo controlo este aumento apenas se 

observa, e de forma menos prenunciada, no grupo dos fisioterapeutas 

(aumento de 4,2±1,05 para 4,4±0,7). 

A modificação nos níveis de percepção de eficácia no grupo experimental e a 

relativa manutenção, dos mesmos, no grupo controlo, permite considerar que, 

no que concerne à temática de resposta a crítica, o programa de treino de 

competências comunicacionais contribui para aumentar a percepção de eficácia 

nos três grupos de sujeitos. 
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SÚMULA CONCLUSIVA 

O programa individual de treino de competências comunicacionais parece promover, 

nos três grupos de sujeitos, a percepção de eficácia nas temáticas de moderação da 

expressão emocional em excesso e de resposta à crítica. O incremento na percepção de 

eficácia ocorre ainda, no grupo dos estudantes do 2º ano, nas temáticas de facilitação 

da expressão emocional em défice e de elaboração de pedido e, no grupo dos 

fisioterapeutas, na temática de resposta a pergunta/pedido.  

Estes resultados são assim mais modestos que aqueles que foram obtidos por Parle e 

colaboradores (1997), após a realização de workshops com vários profissionais de 

saúde que trabalhavam com doentes oncológicos. Estes autores verificaram que o 

treino aumentava a percepção de eficácia em todas as áreas avaliadas (num total de 

nove).  

Recorde-se que a percepção de eficácia traduz a crença do indivíduo de que pode ser 

bem sucedido num determinado comportamento/tarefa, mesmo que surjam 

obstáculos na sua concretização (Bandura, 1986). Com efeito, quando o indivíduo se 

sente confiante na realização de determinada tarefa a sua motivação aumenta, sendo 

menos provável que evite situações difíceis, como são algumas situações de 

interacção com o paciente (Parle, Maguire & Heaven, 1997). Neste sentido, ainda que 

a dimensão da amostra e os valores elevados em alguns dos desvio-padrão 

imponham limites na interpretação destes resultados, o aumento da percepção de 

eficácia dos estudantes do 2º ano, em quatro das seis temáticas em estudo, traduzem 

a pertinência do programa individual de treino de competências comunicacionais para 

os estudantes mais novos. 

 

2.1.3. Q5c) Identificação, antes e depois do treino, dos 

níveis de percepção de competência clínica e 

comunicacional. 

Para a análise das diferenças entre a percepção de competência clínica e 

comunicacional, antes e depois do treino foram consideradas as respostas dos 

sujeitos de cada grupo amostral no grupo experimental e no grupo controlo, 
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em dois momentos, baseline e follow-up (perfazendo um total de 30 sujeitos 

por grupo). 

 

2.1.3.1. 2º ano 

Gráfico 65. Scores médios de percepção de competência clínica e comunicacional, no baseline e 

follow-up, do grupo dos estudantes de 2º ano.  
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Como se pode observar pelo gráfico 65, no follow-up do grupo experimental, 

dos estudantes do 2º ano, ocorre um ligeiro aumento na percepção de 

competência clínica (3,4±0,86 no baseline para 3,8±0,81 no follow-up) e 

comunicacional (3,8±0,83 no baseline e 4,0±0,81 no follow-up). No grupo 

controlo, o resultado foi o inverso, i.e., a percepção de competência clínica e 

competência comunicacional decresce no follow-up (de 2,7±0,98 no baseline para 

2,4±0,77 no follow-up na percepção de competência clínica, e 3,3±0,89 no baseline 

para 2,9±0,78 no follow-up na percepção de competência comunicacional).  
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Estes resultados apontam, tal como os encontrados por Nobel e colaboradores 

(2007), no sentido do programa de treino de competências comunicacionais 

contribuir para o aumento da percepção de competência comunicacional. Contudo, 

as diferenças observadas no baseline, entre o grupo experimental e o grupo 

controlo, limitam as conclusões no que à percepção de competências nos 

estudantes do 2º ano, diz respeito. Seria expectável, e consonante com 

resultados anteriores (Cleland, Foster & Moffat, 2005) que, tratando-se de 

estudantes do 2º ano, a percepção de competência clínica aumentasse no decurso 

do semestre. Todavia, no grupo controlo tal não se verificou. O factor tempo 

poderá ter condicionado estes resultados. Na realidade, como os estudantes 

do grupo controlo não realizaram o treino, o tempo que mediou entre o 

primeiro e o segundo momento de avaliação foi menor que no grupo 

experimental. Consequentemente, o progresso em termos de conhecimentos 

técnicos não terá sido tão avultado. 

 

2.1.3.2. 4º ano 

Como se pode observar pelo gráfico 66, quer no grupo experimental, quer no 

grupo controlo, a percepção de competência clínica aumenta, ligeiramente, no 

follow-up, ocorrendo o inverso com a percepção de competência comunicacional. 

Verifica-se ainda que, no follow-up do grupo experimental, a percepção de 

competência clínica (4,3±0,74) é um pouco superior à percepção de competência 

comunicacional (4,2±0,59), ao contrário do que se verificou no baseline deste 

grupo e no grupo controlo. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Shapiro e colaboradores 

(2009) e Fadlon, Pessach e Toker (2004). Estes últimos realizaram um estudo 

com 56 estudantes do 1º ano de medicina e verificaram que, depois de 

assistirem a um workshop sobre entrevista clínica, todos os estudantes 

avaliavam as suas competências como sendo inferiores aquelas que tinham 

assinalado inicialmente. 
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Gráfico 66. Scores médios de percepção de competência clínica e comunicacional, no baseline e 

follow-up, do grupo dos estudantes de 4º ano. 
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De forma idêntica, a realização do presente treino de competências 

comunicacionais pode ter consciencializado alguns estudantes do 4º ano que, 

ao contrário do que consideram inicialmente, o seu desempenho 

comunicacional incluía lacunas. A maior focalização, dos estudantes, nas suas 

falhas poderá explicar o decréscimo na percepção de competências comunicacionais 

e traduzir uma maior precisão na avaliação das mesmas (Boud & Falchikov, 

1989). O incremento na percepção de competência clínica é facilmente explicado 

pelo aumento de conhecimentos que ocorrem no último semestre da 

licenciatura em fisioterapia.  
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2.1.3.3. Profissionais 

Gráfico 67. Scores médios de percepção de competência clínica e comunicacional, no baseline e 

follow-up, do grupo dos profissionais. 
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Como se pode observar pelo gráfico 67, no grupo dos profissionais de 

fisioterapia, as alterações na percepção de competências clínica e comunicacional no 

baseline e no follow-up, quer para o grupo experimental, quer para o grupo 

controlo, são muito reduzidas. No follow-up do grupo experimental, a percepção 

de competências clínica e comunicacional apresenta num ligeiro aumento (de 

4,5±0,73 no baseline para 4,7±0,75 no follow-up, na percepção de competência 

clínica, e 4,4±0,56 no baseline, para 4,6±0,63 no follow-up, na percepção de 

competência comunicacional). 

De referir ainda que existem diferenças no baseline entre o grupo 

experimental e o grupo controlo que dificultam a análise destes resultados. 

Concretamente, no grupo experimental a percepção de competência comunicacional 

é inferior à percepção de competência clínica. Contudo, no grupo controlo verifica-

se o efeito contrário. 
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Estas diferenças podem ser atribuídas aos diferentes níveis de motivação dos 

profissionais que integraram o grupo experimental e o grupo controlo. Como 

referimos (cap. IV, secção 3.1), a divulgação do programa de treino foi 

realizada por via electrónica, e a participação no mesmo constituiu uma 

escolha individual e voluntária de cada fisioterapeuta. No caso do grupo 

controlo, a recolha de dados foi realizada em algumas clínicas, sendo a 

colaboração de cada sujeito sugerida pelo coordenador do respectivo serviço 

de fisioterapia. Assim, tal como salientaram Hulsman e colaboradores (2002), 

é possível que os profissionais que participaram no grupo experimental 

percepcionassem as suas competências comunicacionais de forma menos 

favorável do que as competências clínicas e que, simultaneamente, ou 

precisamente por isso, possuíssem um grau de motivação mais elevado para 

participar no treino. 

 

SÚMULA CONCLUSIVA 

As diferenças observadas entre o baseline do grupo experimental e do grupo controlo, 

nos três grupos de sujeitos, limitam possíveis considerações sobre os efeitos do 

programa de treino de competências comunicacionais na percepção de competências 

clínica e comunicacional. 

 

2.1.4. Q5d) Identificação, dos níveis de centração no 

paciente, antes e depois do treino. 

Tal como para as escalas subjectivas, relativas à percepção de competências, 

na análise dos resultados da PPOS, foram consideradas as respostas dos 

sujeitos de cada grupo da amostral no grupo experimental e no grupo 

controlo, em dois momentos: baseline e follow-up (perfazendo, assim, um 

total de 30 sujeitos por grupo). 

 



Processos comunicacionais em estudantes de fisioterapia e fisioterapeutas 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 326 

2.1.4.1. 2º ano 

Gráfico 68. Scores médios da escala total da PPOS e das subescalas sharing e caring, no 

baseline e follow-up, do grupo dos estudantes do 2º ano. 
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Como se pode observar pelo gráfico 68, no grupo experimental dos 

estudantes do 2º ano de fisioterapia, o destaque incide na descida na 

subescala sharing, no follow-up (4,8±0,65 no baseline, para 4,0±0,66). No 

grupo controlo, os resultados da escala total e das duas subescalas são 

relativamente semelhantes no baseline e follow-up. 

 

2.1.4.2. 4º ano 

Como se pode observar pelo gráfico 69, as atitudes de centração dos 

estudantes do 4º ano de fisioterapia, no grupo experimental e no grupo 

controlo, são relativamente semelhantes, nos dois momentos de avaliação. 

Destaque apenas para o ligeiro aumento na subescala sharing, no follow-up do 

grupo experimental (4,3±0,57 no baseline para 4,5±0,59 no follow-up). 
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Refira-se ainda que, no follow-up do grupo experimental, tanto a escala total, 

como as duas subescalas apresentam valores acima de 4,5, valor este 

considerado, por Krupat e colaboradores (2000), como médio. No grupo 

controlo, apenas a subescala caring apresenta um valor desta ordem de 

grandeza (4,73±0,39). 

Gráfico 69. Scores médios da escala total da PPOS e das subescalas sharing e caring, no 

baseline e follow-up, do grupo dos estudantes do 4º ano. 
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2.1.4.3. Profissionais 

Como se pode observar pelo gráfico 70, no grupo dos profissionais de 

fisioterapia, as alterações nas atitudes de centração no paciente, no baseline e 

no follow-up, quer para o grupo experimental, quer para o grupo controlo, são 

reduzidas. De referir apenas que, no grupo experimental, a escala total e a 

subescala sharing apresentam um ligeiro aumento, no follow-up (4,5±0,49 

para 4,7±0,49 na escala total e 4,2±0,63 para 4,4±0,56 na subescala sharing). 

Estas alterações não ocorrem no grupo controlo, onde os resultados do 

baseline e follow-up são praticamente sobreponíveis.  
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Gráfico 70. Scores médios da escala total da PPOS e das subescalas sharing e caring, no 

baseline e follow-up, do grupo dos profissionais. 
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SÚMULA CONCLUSIVA 

De uma forma geral, as modificações nos scores da PPOS, entre o baseline e o follow-

up, são pouco significativas, com excepção da descida na subescala sharing, nos 

estudantes do 2º ano, do grupo experimental. Contudo, apesar deste decréscimo ser 

relativamente prenunciado, o valor médio desta subescala no baseline era já bastante 

elevado.  

Os resultados da escala total e da subescala sharing, nos estudantes do 4º ano e nos 

profissionais, permitem hipotetizar que o programa de treino contribui, ainda que de 

forma ténue, para o aumento das atitudes de centração no paciente nestes dois 

grupos de sujeitos. 

Estes resultados confirmam as conclusões de estudos anteriores levados a cabo por 

Fallowfield, Lipkin e Hall (1998) e Athanasiadis e colaboradores (2006). Estes últimos 

realizaram um workshop destinado a profissionais de saúde que lidavam com 

pacientes com disfunção eréctil. Os autores verificaram que no final da formação os 

médicos apresentavam mais atitudes de centração no paciente, manifestas por um 

aumento na escala total e na subescala sharing. O workshop compreendia 
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apresentações de cenários que incluíam a discussão de opções de tratamento com o 

paciente, remetendo, assim, para a dimensão da partilha da tomada de decisão 

(avaliada na subescala sharing). Na presente investigação, as temáticas de elaboração 

de pedido e de resposta a crítica apelavam igualmente para a reflexão de dimensões 

relacionadas com o processo de partilha informação e controlo.  

Em relação à subescala caring, os resultados dos estudantes do 2º e 4º anos e dos 

fisioterapeutas apontam no sentido do programa de treino de competências 

comunicacionais não promover o desenvolvimento de atitudes de suporte 

sócio/emocional. Recorde-se que o programa de treino incluía duas temáticas 

(facilitação da expressão emocional em défice e moderação da expressão emocional em 

excesso) que remetiam para a dimensão de suporte sócio-emocional. Contudo apesar 

de, após o treino, os participantes empregarem mais categorias emocionais (e.g., 

reflexão de sentimentos), não se verificam alterações nos scores da subescala caring 

entre os dois momentos de avaliação (baseline e follow-up). Resultados semelhantes 

foram encontrados no treino realizado por Laidlaw e colaboradores (2006) com 

estudantes dos 1º e 2º anos de medicina.  

 

 

 

 


